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Slovo starostky

Ing. Alena Koukolová,
starostka městyse

Plánované oslavy 
se nekonaly

Jak všichni víte, v současné době probíhá re-
konstrukce bývalé MŠ a rekonstrukce obřadní 
síně. Myslím, že se máte na co těšit a doufám, 
že se Vám budou nové prostory líbit. Připravu-
jeme také nový projekt, a to zaokrouhlení vodo-
vodu u ZŠ a MŠ pro zajištění lepší kvality vody 
pro školu a přilehlé nemovitosti. Také netrpěli-
vě čekáme na výsledky dotačního titulu z MAS 
Pomalší, z kterého bychom měli získat finanční 
prostředky na opravu sociálního zařízení a vybu-
dování bezbariérového přístupu v naší základní 
škole. V případě úspěchu by mohla realizace začít 
již červenci příštího roku. Co se ještě školy týče, 
v minulém čísle jsme zmiňovali obdržení finanč-
ních prostředků na pořízení učebních pomůcek 
do hodin fyziky, přírodopisu a chemie. Pomůcky 
jsou již nakoupené a děti je využívají při výuce.

Projekt „Modernizace výuky fyziky, chemie 
a přírodopisu na Základní škole Besednice“ 
je podpořen v rámci „Dotačního programu 
Jihočeského kraje Podpora školství“ část-
kou 57.000,- Kč.

Oslavy 110 let od povýšení obce 
Besednice na městys se měly 
konat v polovině května. Celo-
denní program byl připravován 
už od ledna. Jeho součástí mělo 
být i vystoupení kapely Babou-
ci. Z důvodu koronavirových 
opatření se oslavy nekonaly.
Ráda bych poděkovala všem, 
kteří se na přípravách této akce 
podíleli, zvláště paní Haně Čer-
vinkové a Jiřímu Císaři, kteří 
připravovali na motivy z kro-
niky scénku podle tehdejších 
oslav, a Zdeňce Řehoutové 
za přípravu pěvecké a hudební 
části oslav.       Marie Brunová

Vážení spoluobčané,
opět Vás po třech měsících 
zdravím, tentokrát na začátku 
podzimních dnů. V minulém 
z p r a v o d a j i 
jsem zmiňo-
vala nelehkou 
dobu „jarních 
roušek“ a mu-
sím se k tomu 
bohužel vrátit 
i nyní. Vláda ČR opět vydala 
několik nařízení, rozhodnu-
tí a opatření, která nám velmi 
často znepříjemňují každoden-
ní život. Věřme tedy, že se zase 
dostane vše do normálu a rouš-
kové období nás opustí. Přeji 
Vám proto v této době pevné 
zdraví a doufám, že nám tyto 
podivné okolnosti neovlivní 
kvalitu našeho života.

Nesmím také zapomenout na dokončující se 
opravy „božích muk“ u Bídy a křížku umístěného 
na cestě k Slabošovce. Na opravu jsme od kraje 
získali příspěvek ve výši 30.000,-Kč. Plánujeme 
jejich vysvěcení včetně nového křížku v Malči 
(obr.), o který se zasloužil pan Josef Hlávka. 
V září proběhla v Malči první etapa parkových 
úprav na návsi. Byla zasázena veřejná zeleň fir-
mou pana Chlouby. Další etapou bude na příští 
rok realizace odpočinkového a sportovního zá-
zemí. Na spolufinancování chceme využít někte-
rých vyhlášených dotačních titulů.               AK

Rekonstrukce a úpravy v obci jsou již 
vidět. Další budou z dotačního titulu 

Opravě božích muk a křížku 
také pomohl příspěvek 
od Jihočeského kraje
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Do nového školního roku
vstupujeme plni 
očekávání
Bude to rok běžný, nebo opět 
vyzkouší, jestli umíme pruž-
ně reagovat na nástrahy, které 
nám přinese?
Minulý školní rok, alespoň 
svým závěrem, připomínal 
ten klasický. V červnu oslava 
Dne dětí, výlety do okolí, pře-
dávání vysvědčení. Za účasti 
paní starostky a paní Bruno-
vé jsme se setkali s deváťáky. 
Ti naši školu opouští a my jim 
přejeme, ať se jim další studi-
um daří.

Během letních prázdnin 
jsme kromě běžné údržby 
prostor zrealizovali 
i několik změn
První zaznamenali žáci hned 
po příchodu: zcela se proměni-
ly vstupní prostory. Ve školní 
jídelně došlo ke kompletní vý-
měně obou výdejních okének. 
Malířské práce probíhaly také 

Nový školní rok doprovázejí změny...

v učebně šesté třídy a původ-
ní počítačové učebně, která je 
nyní využívána pro výuku ci-
zích jazyků u menších skupin 
žáků.

Děkuji všem, kteří se na těch-
to změnách podíleli, ať již plá-
nováním a organizováním, tak 
i zajišťováním a zejména ná-
sledným úklidem.

Společnými silami změny 
zvládneme

V novém školním roce přistupu-
jeme k změnám, které vyvolala 
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Dýňová polévka
Na polévku použijeme dýni 
druhu Hokaido, která je 
svou konzistencí nejlepší. 
Dýni omyjeme a rozkrájíme 
na větší kostky. Vložíme 
na plech a dáme do trouby 
péct na 40 minut do změk-
nutí. Orestujeme cibulku, 
přidáme změklou dýni a za-
lijeme vodou. Přivedeme 
k varu. Rozmixujeme po-
norným mixérem, dochu-
cujeme solí (můžeme při-
dat i česnek) a zahustíme. 
Ozdobíme smetanou, opra-
ženými dýňovými semínky 
nebo petrželkou.

Dýně je jedna z nejpoužíva-
nějších surovin podzimní-
ho času. Uvařit z ní může-
me nejen dobrou polévku, 
ale i dýňové špagety, la-
zaně nebo udělat kompot 
i marmeládu. 

Mozaiková 
pomazánka
Zeleninu krátce povaříme 
(mrkev, celer, brokolici). 
Necháme vychladnout a na-
strouháme najemno. Při-
dáme pomazánkové máslo 
bez příchutě a lučinu. Vše 
důkladně promícháme. Na-
konec ještě dozdobíme pe-
trželkou (čerstvou nebo 
sušenou).

                 Za školní jídelnu 
                  Jana Schwarzová

Recepty
ze školní jídelny

... situaci s i uzavřením školy zvládneme

zcela nová situace s nečeka-
ným uzavřením školy a nutnos-
tí komunikovat se žáky i rodiči 
na dálku. Klasické papírové žá-
kovské knížky budou nahraze-
ny elektronickou aplikací Škola 
online, která rodičům poskytne 
nejen přehled o známkách a ab-
senci jejich dětí, o učivu, kte-
ré bylo probíráno, ale zároveň 

i o plánovaném suplování a na-
hrazení hodin. Zároveň budou 
mít všichni žáci školy osobní 
účty v systému Office365, kte-
rý jsme již využívali k výuce 
v době uzavírky školy. Dojde 
tak pouze k drobné obměně, kte-
rá slouží zejména k zajištění vyš-
ší bezpečnosti osobních údajů 
žáků. Ti tak zároveň budou mít 

přístup ke svým školním úkolům 
a projektům i z domova.
I když se jedná o změnu poměr-
ně významnou, společně ji ur-
čitě zvládneme – testovací pro-
voz již máme za sebou, neboť 
během jarního uzavření školy si 
většina rodičů i žáků již oba sys-
témy vyzkoušela. Ve škole jsme 
připraveni s případnými dotazy 
a nejasnostmi Vám pomoci.

Besednická škola 
doznala novinek 
i v oblasti personální
V mateřské škole máme dvě 
nové paní učitelky a v základ-
ní škole pět nových pedago-
gických pracovníků. Věřím, 
že svými zkušenostmi přispějí 
ke zkvalitnění výuky a rozšíře-
ní o nové oblasti mimoškolních 
aktivit. Ty také nadále budeme 
zajišťovat ve spolupráci se ZUŠ 
Trhové Sviny a Kohoutkem. 

Přeji nám všem klidný školní 
rok 2020/21 a těšíme se, že se 
s Vámi uvidíme i na akcích, 
které jsme naplánovali pro ve-
řejnost – ať je to prosincový 
jarmark, lednový den otevře-
ných dveří, dubnové zápisy 
do první třídy či květnové zá-
pisy do mateřské školy. 
             Ing. Eva Tomášková,
             ředitelka školy 
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Řadu plánovaných akcí překazil coronavir
SPOZ Besednice připravo-
val začátkem roku tyto akce. 
V tomto roce slavíme 110. vý-
ročí povýšení obce na městys. 
V rámci oslav se 28. 3. 2020 
měla konat tradiční beseda pro 
seniory – tentokrát zaměřená 
na Doudlebsko a jeho lidové 
tance a zvyky. Své vystoupe-
ní nám přislíbil Doudleban 
a Doudlebánek. K tanci a po-
slechu měla zahrát Kašovanka.
Na podzim byla plánovaná dal-
ší beseda, ale bohužel... Myslí-
me si, že by byla i velmi malá 
účast. V květnu byl plánován 
zájezd pro seniory, tentokrát 
do Mladé Boleslavi. Měl být 
spojen s prohlídkou místního 
muzea a pamětihodností měs-
ta. Druhou verzí bylo Národní 
muzeum Praha. Neuskuteční se 
ani návštěva muzikálu Čaroděj-
ka v Praze. Nebude ani tradiční 
podzimní zájezd. Proč? Víme 
všichni, co nás provází od břez-
na 2020. Situace se bohužel ne-
lepší. Naopak se zase zhoršuje. 
Předpověď na další týdny není 
optimistická.
Na rozloučení s létem dě-
tem členky SPOZ zajistily 

maňáskové divadlo z Borovan 
jako součást velké akce hasičů 
pro děti.
Jako každým rokem se SPOZ 
podílel na osobním předá-
ní dárků prvňáčkům. Škola 
jim a jejich rodičům připravi-
la krásné přivítání. Děti našly 
na lavicích drobné dárky. 

Přejeme dětem a učitelům hod-
ně sil do nového školního roku. 
Učitelům děkujeme za jejich 
nelehkou práci v době zavření 
škol a učení na dálku. Napad-
la nás stejná malá odměna jako 
vedení radnice. Zrealizovala ji 
paní starostka.
V době uvolnění členky SPOZ 

navštívily naše seniory v Kap-
lici, Horní Stropnici, Dobré 
Vodě a Horní Plané. Návštěvy 
jubilantů budou nadále pokra-
čovat, pokud to bude možné. 
Přejeme všem krásné podzim-
ní počasí a hodně zdraví.
               Milena Doubravská 
               a členky SPOZ
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Stejně jako každým rokem náš 
malý sbor připravil k příležitos-
ti konání poutní mše ke sv. Pro-
kopu slavnostní program.
Tato mše se konala letos 5. čer-
vence 2020 v kostele sv. Pro-
kopa. V té době jsme ještě stá-
le byli v jakémsi provizorním 
stavu bez stálého pastora, pro-
to mši celebroval generální vi-
kář českobudějovické diecé-
ze Mons. ThLic. David Hen-
zl. Pan generální vikář již u nás 
v této přechodné době několi-
krát mši sloužil. Na konci pout-
ní mše nám také oznámil přidě-
lení našeho nového kněze, jímž 
je nyní P. Rafael Kaca.
Mši svatou jsme obohatili ob-
vyklou mešní písní ke sv. Pro-
kopu z kancionálu a písněmi 
Apoštolská, Každý den, Pro-
kope svatý (Hosana 1, Zpěvník 
křesťanských písní) a Úžasný, 
nádherný králi (Současné svě-
tové chvalozpěvy). Mši jsme 
tradičně zakončili písní k Pan-
ně Marii.

Připomeňme si krátce po-
stavu sv. Prokopa, jemuž je 
náš kostel zasvěcen.
Sv. Prokop se narodil kolem 
r. 935 a později se vzdělal 
v písemnictví na Vyšehra-
dě. Na Moravě byl vysvě-
cen na kněze, ale po návratu 
do Čech začal vést poustev-
nický život v jeskyni u řeky 
Sázavy. U Sázavy také byl 
na jeho popud založen be-
nediktinský klášter, kde byla 
vedena slovanská liturgie (bo-
hoslužba), která byla lidem 
srozumitelná, působila zde 
i škola, pěstovalo se výtvar-
né umění. Téměř dvacet let 
zde Prokop působil jako opat 
a stal se prvním českým svět-
cem, kterého uznal Řím v roce 
1204. Je považován za patro-
na horníků, poustevníků, rol-
níků a vinařů. Sázavský kláš-
ter byl jedním z posledních, 
kde byla provozována slo-
vanská bohoslužba ve staro-
slověnštině, jež dala základy 
i českému jazyku.

Poutní mše ke sv. Prokopu měla slavnostní ráz

Zřejmě ze 14. století pochá-
zí i Legenda o svatém Proko-
povi. Její děj, vyhnání ďáb-
lů z kláštera, je spojen s aktu-
álním děním v 11. století, kdy 
do Sázavského kláštera přichá-
zejí němečtí mniši a samozřej-
mě přinášejí s sebou i němči-
nu. Prokop tak fiktivně vlastně 

nezápasí s čerty, ale s Němci.
Podle svého života a půso-
bení tak bývá svatý Prokop 
zobrazován s ďáblem, který 
je spoután řetězy nebo zapřa-
žen do pluhu. Prokop je oděn 
do mnišského roucha, nej-
častěji černé kutny, v barok-
ním období pak ještě přibývá 

berla a mitra, v ruce drží svě-
tec knihu.
Chtěla bych poděkovat všem 
členkám sboru, které se účast-
ní zkoušek, pomáhají se zpě-
vem a doprovodem a přispíva-
jí k slavnostnější náladě těchto 
příležitostí.

Mgr. Zdeňka Řehoutová



6 Duchovní život Č í s l o  3 3

Přišel jsem na svět v poled-
ne 19. září 1982 v nemocnici 
ve Swietochłowicích ve Slezsku 
v Polsku. Mí rodiče se jmenují 
Andrzej a Krystyna. Byl jsem 
pokřtěn ve farnosti svatého Au-
gustina. Po pěti letech se narodil 
bratr Pavel a po dalších dvou le-
tech Michael. Oba jsou už ženatí 
a Michael má syna Filipa.
Můj tatínek byl horníkem a ma-
minka uklízečkou. Nyní je táta 
už v důchodu a maminka se stará 
o domácnost. V roce 1988 jsem 
začal chodit do školy. Nejprve 
na základní školu, pak na střed-
ní školu zakončenou maturitou 
a během studia filosofie a teo-
logie jsem vstoupil do Vyššího 
slezského semináře v Katowi-
cích, kde jsem přijal 10. dubna 
2007 jáhenské svěcení. O rok 
později jsem byl vysvěcen 
na kněze. Za kněžské heslo 
jsem si zvolil Mariina slova: 
Veliké věci mi učinil.

Dosud jsem sloužil v těchto 
farnostech: 
Nanebevzetí Panny Marie 
v Chorzowie Batorym (2008-
2011), Nanebevzetí Panny 
Marie v Katowicích (2011-
2015), Bolestné Panny Marie 
v Rybniku (2015-2016) - zde 
jsem připravoval Světové dny 
mládeže, Sv. Stanislava, bis-
kupa a mučedníka v Żorach 
(2016-2019). 
Od září 2019 jsem byl kapla-
nem v Prachaticích a teď jsem 
administratorem farnosti Vele-
šín, Svatý Jan nad Malší, Be-
sednice, Soběnov.
Celou dobu svého působení 
v diecézi Katowice jsem pra-
coval zejména s mladými lid-
mi a rodinami. V posledních 
pěti letech jsem vedl rekolek-
ce připravující na přijetí svá-
tosti biřmování a byl jsem 
zodpovědný za přípravu mlá-
deže na biřmování v celé di-
ecézi.
Od roku 2000 organizuji tábo-
ry pro děti, mladé lidi a rodi-
ny u Baltského moře a u Ma-
zurských jezer, kde máme 

Nový farář P. Rafael o sobě 

společný program včetně mod-
liteb, odpočinku a výletů. Po-
dívejte se na webovou stránku 
www.boskiewakacje.org.
Rád cestuji. Domnívám se, že 
bych bez cestování nebyl tím, 
kým jsem. Cestování mě učí 
pokoře a rozšiřuje mi obzory. 
Podílel jsem se na Světových 
dnech mládeže v Římě, Syd-
ney, Madridu, Kolíně, Krako-
vě, Panamě. 
Mou nejoblíbenější částí světa 
je Mexiko. Je to země tak vel-
kých zeměpisných a kulturních 

odlišností, že mě nepřestává 
fascinovat.
Rád čtu, zejména teologickou, 
biblickou a filozofickou lite-
raturu a také detektivky.
Co se týče sportu, rád běhám, 
jezdím na kole a lyžuji.
Můj oblíbený skladatel je 
Chopin. Také rád poslouchám 
Mozarta a Bacha. 
Jsem velmi vděčný, že mi bis-
kup Viktor dovolil přestoupit 
do českobudějovické diecéze 
a biskup Vlastimil mě přijal 
mezi své kněze.

O mou duchovní cestu 
se stará:
Svatý archanděl Rafal - patron 
lidí, kteří cestují (a líbí se mi)

Svatá matka Tereza z Kalka-
ty, která učí, jak vše nechat 
na Ježíši

Svatý Jan Pavel II., který mě 
učí, jak žít se svátostmi.

Moje intelektuální cesta, 
příklad v práci a modlitbě 
jsou:
otec Benedikt XVI., papež 
starší, který mi otevřel oči te-
ologii jako místo setkání s ži-
vým Bohem,

kněz Józef Tischner, filozof, 
který mě naučil hledat odpo-
vědi: v modlitbě a v knihovně,

Svatá sestra Faustina, která mě 
stále učí oddané práci a mod-
litbě za Boha, církev a další 
lidi.

Každý den jsou moji rodiče in-
spirováni, jejich prací, modlit-
bou a láskou k nám jako dětem. 
Jejich intimní láska. Je to pro 
mě síla, která mě tlačí vpřed. 
Síla lásky rodičů znamená, že 
se modlitba stává místem se-
tkání, nikoli povinností. Pro-
to největší inspirací a pomocí 
v mém životě je rodina.

P. Mgr. Rafael Kaca
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V říjnu letošního roku je tomu 
již 65 roků od doby, kdy byla 
dokončena stavba modlitebny 
Církve československé husit-
ské v Besednici. Dostala ná-
zev Kaple Betlémská. Stala se 
dalším významným objektem 
městyse a také příkladem velké 
obětavosti těch, kteří v neleh-
kých padesátých letech doká-
zali obětavou prací vybudovat 
z drobných darů takové dílo.

Především se jednalo o manže-
le Tetenkovy, ale i mnohé dal-
ší. Od té doby modlitebna pro-
žila různá období – i taková, 
kdy se vážně uvažovalo o je-
jím zrušení a proměně jejího 
využití. Patří díky bratru faráři 
Branému a manželům Grillo-
vým, ale také mnohým dalším, 
že Kaple Betlémská tu stále 
stojí. V roce 2007 byla poopra-
vena a vybudováno při ní i zá-
zemí. I v poslední době to však 
vypadalo pro Kapli Betlém-
skou tak, že již nemá její dal-
ší užívání církví opodstatnění. 

Proč zachránit besednickou Kapli Betlémskou?

I v Písmu však jsou zapsána 
Ježíšova slova o tom, že máme 
dávat ještě šanci. Nejen tře-
ba člověku nebo nerodícímu 
stromu, ale věřím, že i toto 
dědictví našich předků si ješ-
tě jednu šanci zaslouží. Proto 
se schází každý čtvrtek hlou-
ček nás brigádníků a děláme 

práce, na které stačíme. A tak 
jen opravu střechy a vymalo-
vání jsme svěřili odborné fir-
mě, mnohé jiné práce (sanač-
ní omítky, osvětlení, podlahu, 
nátěry, úklidy a mnohé další) 
děláme sami. Na počátku října 
se podařilo modlitebnu znovu 
zpřístupnit veřejnosti a bude 

dál sloužit pro konání bohoslu-
žeb, vysluhování svátostí i pro 
koncerty a divadelní předsta-
vení. Jako výraz vděčnosti 
těm, kteří ji budovali v minu-
losti. Poděkování patří všem, 
kteří pomohli v tomto roce. 
Bohu díky za ně.

Karel Filip, farář CČSH

Je červen a zdá se, že se blýs-
ká na lepší časy a my bude-
me zase pořádat akce. Člo-
věk míní, ale život mění. 
Po prázdninách se opět roz-
jíždí vlna koronaviru a pláno-
vané zábavní akce se pravdě-
podobně konat nebudou. To 
neznamená, že se nic nedělo.
Členky Vltavínu se tradič-
ně rozloučily s prapodivným 
školním rokem, a to setkáním 
na terase restaurace U Mar-
tínka, kde jsme si vychutnaly 
výbornou večeři a zákusek. 
Měly jsme štěstí, objevili se 
zde kluci z Kašovanky – Mi-
lan Novotný a Honza Syro-
vátka, takže příjemné pose-
zení bylo zakončeno hudbou 
a zpěvem. Tímto jsme také 
podpořili podnikatele z obo-
ru restaurace. O prázdninách 
se toho moc neděje a akce 
jsou omezené.

KULTURNÍ A ZÁBAVNÍ SPOLEK VLTAVÍN

Akce jako na houpačce

My, členky Vltavínu, jsme 
však nezahálely a dohodly 
jsme se, že když nemůžeme 
pozvat širokou veřejnost, tak 

aspoň Vltavín vyrazí na výšlap 
do přírody. Trasa byla urče-
na - Besednice – Střelnice. 
Po dosažení kvóty Střelnice 

jsme na ohništi založily oheň 
a opekly si buřty. Samozřej-
mě nechyběla ani společenská 
zábava. Jak se říká „ve zdra-
vém těle, zdravý duch“. Akce 
se podařila, tak jsme ji v září 
zopakovaly. Příjemný pobyt 
v přírodě a ještě lepší zábava.

A co čeká Vltavín 
do konce roku?
To bohužel nejde v této době 
odhadnout. Program máme 
připravený, ale vše bude zá-
ležet, jak se bude situace vy-
víjet. Čas nám ukáže, co nám 
dovolí.
Protože nebyla příležitost, do-
volte mi, abych nyní vzpomně-
la na naši bývalou členku spol-
ku Vltavín. Čest památce paní 
Hance Hubené, která nás na-
vždy opustila 11. března 2020.

Jiřina Wernerová
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V sobotu 8. srpna 2020 po de-
váté hodině jsme se opět 
po roce sešli na „koupališ-
ti“, abychom si zahráli volej-
bal. Nejdřív jsme zahájili vo-
lejbalem smíšených družstev. 
Rozlosovali jsme se do pěti 
družstev po pěti hráčích a na-
vzájem si zabojovalo každé 
družstvo s každým. V odpo-
ledních hodinách jsme zahájili 
volejbal plážový. Osm dvojic 
zápasilo skoro až do tmy. Cel-
kem se letošního turnaje zú-
častnilo 25 volejbalistů. Para-
lelně s volejbalovým turnajem 
probíhal též „boj“ dětí v ping-
pongu, kterého se zúčastnilo 
celkem 7 dětí. Čtyři holky a tři 
kluci bojovali jako o život. 
Letos nám přálo i počasí, 
sluníčko svítilo po celý den 
a i díky tomu jsme si bezvad-
ně zahráli a hlavně užili plno 
legrace. I tento rok bych tím-
to chtěla poděkovat věrným 
fanouškům, kteří stejně jako 

Volejbalový turnaj a soutěže dětí doprovázelo 
sluníčko a dobrá nálada

loni vytvořili výbornou atmo-
sféru a skvěle fandili. A dále 
děkujeme místnímu kiosku 
za opět výborně připravené 
občerstvení.
Již nyní se těšíme na další 

turnaj v příštím roce a přejeme 
si, aby se vydařil alespoň jako 
ten letošní.

           Helena Šindelířová,
           TJ Sokol Besednice z.s.

Každou středu 
od 19:30 hodin si s námi 

můžete přijít zahrát 
volejbal 

do tělocvičny ZŠ

Již dvacátý druhý ročník turna-
je v malé kopané O pohár sta-
rostky městyse Besednice se ko-
nal 4. července 2020. Turnaj má 
poměrně slušnou tradici. Do le-
tošního klání se přihlásilo deset 
týmů. Chyběla například loňská 
finálová dvojice, Sin City team 
a Bělidlo gang. Na besednickém 
turnaji se vzhledem k velikosti 
hřišť hraje 5 + 1. Ač jde o turnaj 
v rámci besednické poutě, roz-
hodně se nejedná o žádný „pou-
ťák“, konkurence byla letos hod-
ně silná.
Při závěrečném hodnocení pořa-
datelé poděkovali všem přítom-
ným za účast a za předvedené 
výkony. Pořadatelé pak ve spo-
lupráci se starostkou městyse 
Besednice, paní Alenou Kou-
kolovou, ocenili nejlepší. Koru-
nu krále střelců si vystřílel hráč 

Horní řada zleva: 
Jiří Šafránek, Zdeněk Šafránek, 
Jiří Macák, Michal Mesároš, 
Pavel Matějka, 
Dolní řada zleva: 
Marek Hami, Martin Mesároš, 
Ondřej Hruška,
Ležící: Jakub Kopecký.

O pohár starostky městyse Besednice v malé kopané 
soutěžila silná konkurence. Zvítězili naši borci 

  1. Real Besednice
  2. FC Chcanky ČB
  3. Paroh Junior team Kaplice
  4. Malý Pulec
  5. Holotrci České Budějovice
  6. Budvais Boršov
  7. Rakety Besednice
  8. Uefa mafia
  9. Kanonýři Besednice
10. Kovošroti Borovany

vítězného týmu Ondřej Hruška, 
kterému k tomu stačilo osm gó-
lových zářezů. Na první mís-
to se protlačil až díky dvěma 

gólům ve finálové bitvě. Nej-
lepším gólmanem byl vyhlá-
šen Patrik Sobolík z týmu po-
raženého finalisty. Poté byly 

oceněny i nejlepší čtyři týmy. 
Celý turnaj odřídila dvoji-
ce arbitrů Pavel Hladík a Dan 
Křížek.

Konečné pořadí

Libor Granec
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Dne 27. září 2020 pořádala ZO ČSCH Besednice spolu s jihočeskou pobočkou chovatelů českého staváka přehlídku výletků roku 
2020. Zúčastnili se chovatelé z celého Jihočeského kraje a také ze Severočeského kraje. Vzhledem k hygienickým opatřením byla 
letos účast oproti minulým rokům slabší. Předvedeno bylo 70 holubů. Jako nejlepší byl vyhodnocen holub /žlutý tygr/ Václava 
Hořejše ze Smržova.                                                                                                                       Za ZO Besednice Oldřich Smolík

V sobotu 12. září 2020 se ko-
nal po odloženém červnovém 
termínu 40. ročník Memoriálu 
Václava Papouška v brokové 
střelbě na asfaltové holuby.
Soutěže se zúčastnilo 24 soutě-
žících, z toho soutěžilo 9 členů 
Mysliveckého spolku Besedni-
ce. Soutěže se také zúčastnila je-
diná žena - členka našeho spol-
ku paní Milena Doubravská.
Dříve, než začalo střelecké klá-
ní, jsme uctili minutou ticha pa-
mátku Václava Papouška, býva-
lého hospodáře našeho spolku.
Soutěž byla rozdělena do dvou 
kategorií – na hosty a na členy 
mysliveckého spolku. Za hos-
ty vyhrál Josef Matějka, druhý 
byl Patrik Trochta a třetí Lu-
děk Troup. Za náš myslivecký 
spolek vyhrál Michal Šimon-
čík, druhé místo obsadil Jiří 
Jirkal a třetí Petr Mráz. Vý-
herci obdrželi poháry, diplom 
a věcné dary.
Připraveno bylo i zvěřinové ob-
čerstvení – peklo se divoké pra-
se v lodně. Děkuji všem, kteří se 
na přípravě memoriálu podíleli.
             Vladislav Havlíček,
             předseda MS Besednice

Soutěže v brokové střelbě se zúčastnila jediná 
žena. Členka našeho mysliveckého spolku

Chovatelé uspořádali přehlídku výletků 2020
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MaRUNka běh 2020 je přede-
vším akcí, která má spojovat 
lidi a pomáhat druhým. Tou-
to akcí si chceme připomenout 
rodačku Marušku Jarošovou, 
která odešla z tohoto světa. Ne-
chceme však vzpomínat na její 
odchod, ale naopak si připome-
nout to, jaká Maruška byla, že 
vždy myslela na druhé a snažila 
se pomáhat, kde bylo třeba.
„Maruška pomáhala u nás 
v Autis Centru dětem s autis-
mem při odlehčovacích po-
bytech. O děti s autismem pe-
čovala s láskou a respektem 
k odlišnostem v jejich chová-
ní, což každý nedokáže“, řek-
la o Marušce ředitelka Autis 
Centra Milena Urbanová. Dále 
uvedla, že Marušky si vel-
mi vážila za to, že o své práci 
uměla přemýšlet a svým pří-
stupem dokázala dětem s au-
tismem opravdu pomoci.
Stejný cíl má i MaRUNka běh, 
který tak pokračuje v započaté 
Maruščině práci. Právě proto 
je výtěžek letošního II. roční-
ku běhu věnován Autis Cen-
trum, o.p.s. Letos i přes nižší 
účast běžců z důvodu opatření 
s COVID-19 se podařila vy-
brat částka 29 238,-Kč, která 
pomůže vybavit nově vznika-
jící stacionář pro dospívající 
a dospělé s autismem v Au-
tis Centrum, o.p.s. v Českých 
Budějovicích.
Lidem s autismem, kterým Ma-
ruška pomáhala, tak MaRUN-
ka běh pomůže i v budoucnu. 
Nový stacionář je určen pro 
dospívající a dospělé klienty 
s autismem, kdy péče o ně se 
pro rodinu stává již náročnou. 
„Stacionář má těmto klientům 
pomoci k samostatnějšímu ži-
votu. Lidé s autismem se v dů-
sledku svého handicapu velmi 
snadno ocitají v sociální izola-
ci, a proto cílem služeb týden-
ního stacionáře je umožnit kli-
entům navazovat mezilidské 
vztahy a pomáhat jim s tím, 
co sami nezvládají,“ dodala 

MaRUNka běh 2020 je akce, která spojuje lidi 
a pomáhá druhým

ředitelka Urbanová. Součas-
ně si posteskla, že ne všichni 
klienti Autis Centrum, o.p.s. 
mohli na MaRUNka běh při-
jít, protože někteří nezvládnou 
akci s tolika lidmi nebo jim 
vadí neznámé prostředí a hla-
sitá hudba.
Přesto se někteří z klientů 
Autis Centrum, o.p.s. přišli 

na MaRUNka běh podívat. 
Autis Centrum, o.p.s. zde mělo 
svůj stánek, který jim poskytl 
alespoň částečně bezpečí, když 
už nechtěli být mezi účastní-
ky akce. „Mám obrovskou ra-
dost, že se zde klientům líbilo.
Někteří si výlet do Besednice 
a MaRUNka běh užili s rados-
tí. Není nic krásnějšího, než 

když jsou naši klienti šťastní 
a spokojení,“ dodala s úsmě-
vem ředitelka. 
Velice si vážíme všech lidí, 
kteří nám letos pomohli Ma-
RUNka běh uskutečnit. 
Na další ročník běhu, který 
bude 18.9.2021, Vás zve tým 
MaRUNka.

BcA. Martina Pulcová
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Love..., sorry, to je dojemně 
třeskutá komedie ze života jed-
né firmy. 
Ano, přesně takové divadel-
ní představení se u nás konalo 
v pátek 18. září 2020. 
O režii, scénář a hudební 

Love…, sorry je komedie vskutku dojemná
dramaturgii se zasloužil pan 
Jaromír Hruška z Českého 
Krumlova. 
Představení se zúčastnily nej-
různější věkové skupiny. 
Z celkové kapacity 165 se-
dadel jsme obsadili necelou 

polovinu. Panovala skvělá ná-
lada, lidé se bavili a smáli. Pro 
velký úspěch plánujeme na jaře 
další představení. Nechte se pře-
kvapit, co si pro Vás připravíme.
V představení se představili: 
Drahoslava Opekarová, Vendula 

Pohlová, Lenka Knösel (Šlaj-
ferčíková), Jarmila Maříko-
vá, Miroslava Návarová, Lenka 
Schmiedová, Kamila Tomanová, 
Martin Kovářík, Radim Macho. 

Ing. Alena Koukolová

Výlov koupaliště udělal radost nejen rybářům
Dne 26. září 2020 se konal výlov koupaliště v Besednici. Na akci 
spolupracovali rybářský a myslivecký spolek, hasiči a městys 
Besednice. Atmosféru výlovu nám zpříjemnila kapela Kašo-
vanka. Kdo měl chuť na rybu, mohl ochutnat grilovaného pstru-
ha. Občerstvení zajišťoval p. Sudík. I když nám počasí nepřálo, 
všichni přítomní si akci dostatečně užili.



KNIHOVNA INFORMUJE
Vzhledem k okolnostem kolem koronaviru bych Vás, čtenáře 
i nečtenáře, chtěla seznámit s akcemi, které se přesunuly z prv-
ní poloviny roku, a i s některými novými, pokud se situace 
nezhorší:

25. 09. – pasování prvňáčků – nyní už druháků
25. 09. – trénování paměti - od 17.00 hod. v knihovně
09. 10. – noc s Andersenem
09. 11. – Na Kleť ze všech stran“, 
 tradiční beseda s Jiřím Cukrem od 17.00 hod.

Děti SDH byly letos na vodě. Jely z Vyššího Brodu do Boršova 
u Českých Budějovic. Plavba se uskutečnila od 13. do 17. čer-
vence 2020. Děti na loďkách i raftech relaxovaly a užívaly si krás 
okolní přírody. Zastávek využívaly k zábavě i přípravě na soutěž, 
která je čekala v obci Benešova Hora. Zde se také, kromě soutěže, 
zúčastnily oslav 120 let založení SDH a doprovodného programu.

Danuše Síkorová, vedoucí oddílu 

Mladí hasiči se bavili na vodě

27. 11. – Kytarový koncert Viktora Jecha 
 v nové obřadní síni od 18.30 hod.
 kde se budeme těšit z lidové, klasické 
 i populární hudby.

Přeji všem krásný podzim a těším se na Vás na všech výše uve-
dených akcích.

Libuše Vontorová, knihovnice

12 Volný čas a zábava Č í s l o  3 3



13Ř í j e n  2 0 2 0 Volný čas a zábava

Dětský den letošního roku 2020 
se konal poněkud netradičně, až 
poslední srpnovou sobotu. A tak 
jsme jej pojali nejen jako osla-
vu svátku našich nejmenších, 
ale také jako rozloučení s létem 
a prázdninami. 
Program začal ve 14 hod na fot-
balovém hřišti za základní ško-
lou loutkovým divadelním před-
stavením O kašpárkovi, který 
čaroval, v podání ochotnického 
divadelního souboru SDH Bo-
rovany. Pohádka se dětem moc 
líbila a úspěch měla i násled-
ná prohlídka jednotlivých dře-
věných loutek zblízka. Děti si 
mohly loutky půjčit a mohly se 
na cokoliv kolem loutkohraní 
zeptat jednotlivých členů diva-
delního souboru.
Po pohádce začal hlavní pro-
gram. Děti využily hlavně mož-
nost vydovádět se na nafukova-
cích atrakcích, které letos dovezl 
a provozoval, tak jako každý 
rok, Ing. Jabůrek z Českých Bu-
dějovic. Letos byl pro děti při-
praven opravdu veliký skákací 
hrad s obří klouzačkou a nafu-
kovací fotbalová branka. I přes 
drobné problémy s přívodem 
elektřiny fungovaly nafukova-
cí atrakce až do půl šesté a děti 
toho náležitě využily. Z hygie-
nických důvodů letos nemohlo 
proběhnout malování na obli-
čej, ale náhradou za to p. Jabů-
rek pro děti zorganizoval tvoření 
z nafouknutých balónků. Děti si 
tak s jeho pomocí mohly vymo-
delovat třeba pejska.
Od 15 hodin byla na programu 
exhibice našich nejmenších ha-
sičů. Své požární útoky nám 
předvedla družstva přípravky 
a mladších žáků SDH Besedni-
ce pod vedením Jana Syrovát-
ky a Karla Šafránka. Děti nám 
předvedly, že je hasičský sport 
moc baví a že mají potenciál 
toho v hasičském sportu hodně 
dokázat.
Improvizovaný malý útok s po-
žárními hadicemi a ručně ovlá-
danými džberovkami si mohly 

Dětský den a loučení s létem si naše děti užily. 
O jejich radost a zábavu se zasloužili hlavně hasiči

následně vyzkoušet i ostatní 
děti. K vyzkoušení rovněž byla 
možnost požárního útoku po-
mocí historického hasičského 
vozu, který obsluhoval a na akci 
zapůjčil jeden z členů SDH Be-
sednice, Martin Řehout ml.
Po celé odpoledne byla k dis-
pozici výtvarná a tvořivá díl-
na, kde si děti mohly malovat 
na papír, na sklo, na sádrové od-
litky, modelovat z barevných 

drátků a plnit různé kvízy a úko-
ly. Za hotový obrázek nebo vý-
robek s hasičskou tématikou, 
kterým se děti prokázaly, si 
mohly ve stánku s tombolou vy-
losovat jednu z hodnotných cen, 
které pro děti připravil městys 
Besednice. 
Po celou dobu nás doprovázela 
reprodukovaná hudba, na kterou 
si mohly děti zatancovat, a mo-
derátorsky nás odpolednem 

provedl další z hasičů, Milan 
Novotný. Rovněž byla celé od-
poledne možnost zakoupit si ob-
čerstvení ve stánku, který pro-
vozovali rovněž členové SDH 
Besednice.
Počasí nám letos celkem přálo, 
ač to tak z počátku nevypadalo. 
Po celou dobu nespadla ani kap-
ka deště, a tak si to děti mohly 
náležitě užít. I letos s příprava-
mi, a hlavně s organizací, po-
máhali hlavně členové SDH Be-
sednice. Tímto bych jim všem 
chtěla velmi poděkovat (radě-
ji nebudu jmenovat, abych ná-
hodou na někoho nezapomně-
la) nejen za městys, ale hlavně 
za děti, které se dětského dne 
zúčastnily a které si to, i podle 
fotografií, i letos moc užily.
Doufám, že i příští rok budeme 
pokračovat v zavedené tradici 
a společně pro naše děti zorgani-
zujeme další pěkný dětský den, 
který si společně s nimi všichni 
„užijem“.  

Ing. Michaela Novotná 



Memoriál Vratislava Nováka v požárním útoku
FOTOREPORTÁŽ Z 18. ČERVENCE 2020
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122 let Četnické stanice - III. část

Obvod besednické stanice pa-
třil pod politický okres Trhové 
Sviny, kde také sídlilo nadříze-
né okresní četnické velitelství. 
V čele Četnické stanice v Be-
sednici stál velitel v hodnos-
ti vrchního strážmistra. Velitel 
stanice se po převzetí funkce 
musel co nejrychleji seznámit 
s celým obvodem tak, aby dob-
ře poznal život a zvyky zdejších 
obyvatel a získal dobrou místní 
i osobní znalost. Jeho úkolem 
bylo řídit činnost podřízených 
četníků, úkolovat je před služ-
bou, vyučovat je a kontrolovat 
jejich činnost. Bylo mu stanove-
no, že sám má co nejrychleji po-
znat kvality a schopnosti svých 
podřízených a přesvědčit se o je-
jich spolehlivosti ve službě. Pro-
to měl plánovat službu tak, aby 
s nimi vykonával službu osobně. 
Pokud se jednalo o složité a ne-
bezpečné případy, byla jeho pří-
tomnost na místě nezbytná. Při 
plánování výkonu obchůzkové 
služby určil trasu postupu hlíd-
ky, stanovil úkoly, dobu trvání 
obchůzky, přestávky ve službě, 
kontrolní místa a čas odchodu 
a příchodu z obchůzky. Stanovil 
též výstroj a výzbroj, případně 
doplňkové prostředky k výkonu 
služby - jako například použití 
jízdního kola, motocyklu nebo 
služebního psa. Besednická čet-
nická stanice měla ve dvacátých 
letech stanoveny čtyři základ-
ní obchůzkové trasy, které byly 
různě kombinovány nebo dopl-
ňovány podle vývoje operativní 
a politické situace.
č. 1  Vystrčil, Slabošovka, Mal-
če, Obrázek, Plachův mlýn, Klí-
mův mlýn, křižovatka, Bída, 
Buda, Jesenský vrch a zpět 
na stanici.
č. 2  Nesměň, U Maurů, nej-
vyšší bod 470 m, Hvízdalka, 
Keblanský mlýn, Cihelna, Ne-
směňský mlýn, Obrázek, Ne-
směň – kříž a zpět na stanici.
č. 3  Přes Jednota Bláha, 
Lesy, Hamer, Podhorka, Dobr-
kov, Tůma, Mohuřice, Kýzne-
rův mlýn, křižovatka, Tichá-
ček a zpět na strážnici. 
č. 4  Myslivna, Hájovna, Dol-
ní Lhotka, Paříz, Zaluží, Hrby, 
Louzův mlýn, Slavče, Lindlův 

Na obchůzkách kopec,Velký kámen a zpět 
na stanici.
Mnohá z míst, která jsou v roz-
pisu služeb uváděna, už dnes 
na mapách pod uvedenými 
jmény nenajdeme. Místa jako 
Bláha, Tůma, Vystrčil nebo 
U Maurů změnila své majitele 
či uživate-
le a říká se 
jim dnes ji-
nak nebo 
zanikla úpl-
ně jako na-
příklad ci-
helna pod 
K e b l a n y . 
Lze je ale 
odhadnout 
a dovodit 
si je z další 
trasy postu-
pu. Pochůz-
ku prová-
děl četník 
po silni-
cích, pěšinách se zastávkami 
na vhodných místech, odkud 
mohl přehlédnout zájmové pro-
story a objekty se zaměřením 
na jejich kontrolu dle stanovené-
ho úkolu. Bylo mu určeno, jak 
dlouho má stanoveným úsekem 
procházet a jak dlouhou má pře-
stávku ve službě.
Pokud by si chtěl někdo někte-
rou z variant vyzkoušet a projít 
se po ní, měl by ještě vědět, že 
četník s sebou nesl nezbytnou 
zátěž v podobě výstroje a vý-
zbroje. Rakousko-uherský čet-
ník vypadal samozřejmě jinak 
než prvorepublikový četník 
nebo později příslušník VB. 
Zůstaňme ale v období 20.-30. 

let minulého století. Služební 
předpis stanovil, že četník musí 
být po celou dobu výkonu služ-
by úplně upraven a vystrojen, 
aby bylo nade vší pochybnost, 
že se jedná o úřední osobu. 
Některé služebny byly vybaveny 
i dopravními prostředky - jízd-

ním kolem 
nebo mo-
tocyklem, 
to však ne-
byl případ 
besedn ic -
ké stanice, 
službu zde 
vykonávali 
četníci pou-
ze pěší ob-
c h ů z k o u . 
Pokud bylo 
potřeba ně-
který z do-
p r a v n í c h 
p r o s t ř e d -
ků použít, 

například při eskortách zajiště-
ných osob, museli si jej vyžádat 
na nadřízeném velitelství.

Četník- 1. republika:
Výstroj: Stejnokroj šedozelené 
barvy.
Pokrývkou hlavy mohla být 
brigadýrka, polní čepice tzv. 
lodička, služební přilba vz. 28.
Četníci nosili ve službě i mimo 
službu rukavice kožené nebo 
pletené, šedé barvy. V zimním 
období a v nepohodě nosili ka-
báty, pláště nebo pláštěnky s ka-
pucí. Boty byly kožené šněrova-
cí, doplněné chrániči holení.
Výzbroj: V počátečních letech 
byla výzbroj totožná s výzbrojí 

četnictva bývalé monarchie. 
Z chladných zbraní byly vyu-
žívány bodáky a šavle. Bodák 
byl používán k puškám systé-
mu Mannlicher a od polovi-
ny 30. let k systému Mauser. 
Šavle byly v roce 1918 zru-
šeny, ale opětovně zavedeny 
v polovině 20. let. Jako palné 
zbraně byly využívány pušky 
obou uvedených systémů nebo 
některá ze samonabíjecích pis-
tolí. K upevnění výzbroje a vý-
stroje používali četníci opasek, 
tzv. dohodu (dvoutrnný opasek 
s rámovou sponou) s popruhem 
přes pravé rameno. Na opasku 
se nosila pistole, sumka na ná-
boje do pušky a šavle se zá-
věsníkem na bodák. Přes pra-
vé rameno nosil četník brašnu 
s pomůckami: pouta, zápisník, 
pátrací pomůcky, obvazový ba-
líček, elektrická svítilna a dal-
ší. Při obchůzkách nesl četník 
na sobě zátěž cca 8 kg a více.
Doba obchůzky u besednic-
ké četnické stanice bývala sta-
novena v průměru na 10 hod., 
z toho byly určeny 2 hod. 
na odpočinek, ovšem v terénu 
na trase obchůzky. Pokud byla 
situace normální, vykonával 
obchůzku v denní i noční době 
jeden četník, pokud se situace 
zhoršila, například v době ohro-
žení státu, byly hlídky dvou-
členné. Pro spojení s velitelem 
stanice nebo dalším četníkem 
mohl použít pevnou telefonní 
linku, pokud na trase obchůzky 
byla z některého místa vybu-
dována. Pro přivolání pomoci 
mohl použít služební píšťalku – 
domluvené byly 3 dlouhé hviz-
dy. Tento způsob přivolání po-
moci se mohl ale praktikovat 
pouze v místech, kde se ve stej-
nou dobu pohybovalo ve služ-
bě více četníků nebo policistů 
najednou. V místech jako Be-
sednice byla hlídka odkázána 
sama na sebe, případně na po-
moc místních obyvatel. Po ná-
vratu ze služby zapsal četník 
do „Staniční knihy“ záznam 
o splněném úkolu a zjištěných 
poznatcích ve službě.
                      Konec 3. části
                        JUDr. Jiří Císař
Zdroje: Soukromý archiv auto-
ra, Macek, Uhlíř - Dějiny poli-
cie a četnictva II.díl

Varianty obchůzkových tras jsou zakresleny do současné 
mapy a neodpovídají tudíž dobovému stavu. Zákres je pouze 
ilustrativní, abychom si mohli udělat představu o tom, kterými 
základními orientačními body musel četník ve službě projít.
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Blahopřejeme spoluobčanům, kteří 
slaví narozeniny v měsíci říjnu, 
listopadu, prosinci a lednu.

Přejeme hodně zdraví a spokojenosti.

Blahopřejeme
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Plán akcí do konce roku 2020
MĚSTYS BESEDNICE 
 Ing. Alena Koukolová, tel. 725 793 512
 (starostka)

 Marie Brunová, tel. 602 614 730 
 (referent, účetní, majetek, pozemky) 

 Hana Švarcová, tel. 725 964 476 
 (referent, matrika, pohřebnictví, odpady)
Úřední hodiny:
Pondělí 8:00-12:00 13:00- 17:00
Středa 8:00-12:00 13:00- 17:00

POŠTA PARTNER - Věra Ševčíková - tel. 601 152 355 
Otevírací doba  
Pondělí 7:30-11:30 14:00-17:00
Úterý 7:30-11:30
Středa 7:30-11:30 14:00-18:00
Čtvrtek 7:30-11:30 14:00-16:00
Pátek 7:30-11:30

ORDINACE OBVODNÍ LÉKAŘKY V BESEDNICI
Úterý 13:00-15:00  objednávání léků
 v ordinaci přítomna sestra
Čtvrtek   7:00 -  8:00 odběry
   8:00 -12:00 12:30-15:00
 11:00 -12:00 výdej léků

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BESEDNICE
ZŠ kancelář - 778 015 833 Mateřská škola - 778 015 830
ZŠ ředitel - 778 015 834 Školní jídelna - 778 015 831
www.zsbesednice.cz

Kontakty
(uskuteční se pouze v souladu s platnými opatřeními)

29. listopadu Rozsvícení vánočního stromu
prosinec Adventní koncert v Kapli Betlémské
22. prosince Zpívání koled u kapličky v Malči od 18.30 hod.
23. prosince Živý Betlém u kostela sv. Prokopa

Od ledna 2021 bude platit 
nová vyhláška o odpadech

Od 1. ledna 2021 vejde v plat-
nost nová obecně závazná vy-
hláška o místním poplatku 
za provoz systému shromaž-
ďování, sběru, přepravy, tří-
dění, využívání a odstraňová-
ní komunálních odpadů. Po-
platek ve výši 500,-Kč/ročně 
bude hrazen na základě trva-
lého pobytu na území městyse 
Besednice. 

Sazba pro rekreační oblas-
ti bude ve výši 600,- Kč/ročně 
za nemovitost. Bližší informa-
ce o celém systému a osvobo-
zení od poplatku (např. senioři 
nad 80 let, děti narozené v ka-
lendářním roce, vyšší počet 
osob v domácnosti) bude řešen 
v samotné obecně závazné vy-
hlášce, která se bude schvalo-
vat na veřejném zastupitelstvu.

Každoročně se začátkem října koná „Setkání heligonkářů“ a pi-
etní akt u pomníku obětem poříčské katastrofy. Letos byl termín 
naplánován na 3. října. I když se letos „Setkání heligonkářů“ ne-
mohlo konat, věnec k pomníku na hřbitově položili paní starost-
ka a pan Karel Císař.

Katastrofa se udála 9. října 1928. Na rohu pražských ulic Biskup-
ské a Na Poříčí se zřítil takřka dokončený nový dům.
Na stavbě v době zřícení budovy pracovalo osmdesát sedm osob, 
z nichž po skončení vyprošťovacích prací bez následků přežilo 
pouze jedenáct. Třicet dělníků bylo při havárii zraněno a čtyři-
cet šest dalších zahynulo v troskách. Mezi oběťmi bylo rovněž 
sedmnáct zedníků a dalších řemeslníků z Besednice, Soběnova, 
Nesměně, Chlumu a Chodče. 

Na oběti poříčské katastrofy 
nezapomínáme


