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+ ŽIVOTNÍ JUBILEA 
ŘÍJEN 2020

95 let Křivánková Marie
91 let Cikánková Jarmila, 
 Turková Ludmila,Výrutová Božena
90 let Kokoška Jan
86 let Bartošová Vlasta, Lacina Jaroslav
85 let Tomanová Ludmila
84 let Boldiš Julius, Severová Anna, 
 Kaisrová Marie
83 let Černochová Dagmar,
 Trnková Drahomíra
81 let Šonková Jiřina
80 let Trojáček František,
 Urbaníková Marie
76 let Ing. Zahradník Jan
75 let Tůmová Hana
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MĚSTSKÝ ZPRAVODAJ
ECHYŇSKÝB
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Příspěvky do listopadového vydání 
posílejte nejpozději 17. října na 
propagace@kulturnidum.czVážení a milí čtenáři,

jak pravil klasik: „A protože dob-
rých zpráv je čím dál tím méně, je 
třeba těm špatným dávat úsměvná 
hesla.“ 

Nenechte si pokazit podzim 
a  ochudit se o jeho barevnou krásu. 
A že má Bechyně co nabídnout. 
V  přírodě můžete beze strachu 
volně dýchat a ještě procházkou 
prospějete svému zdraví.

Takže vyhlašuji heslem letošního 
podzimu: „Místo látky z vašich 
roušek, dýchat podzim, aspoň 
doušek!“

Přesto Vám kladu na srdce a pro-
sím, buďte ohleduplní a dodržujte 
pravidla, která pomohou situaci 
zvládnout a zatím nás prakticky nic 
nestojí. Vedle roušek na exponova-
ných místech to je hlavně hygiena 
rukou a udržování rozestupů všude 
tam, kde to je jen trochu možné. 
Bechyně patří stále k místům, kde 
čísla nakažených zatím nerostou, 
pokusme se tento stav společně 
udržet. Za trochu toho nepohodlí to 
jistě stojí a každý malý bod se 
počítá.

Pavel Houdek, starosta města
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Starosta města Bechyně podle § 27 
zákona č. 130/2000 Sb. o volbách 
do zastupitelstev krajů a o změně a 
doplnění některých zákonů

oznamuje:

1. Volby do zastupitelstva 
kraje se uskuteční:
dne 2. října 2020 
od 14.00 h do 22.00 h 
a dne 3. října 2020 
od 8.00 h do 14.00 h.

2. Místa konání voleb (je-li ve volebním 
okrsku obsažena celá část obce nebo 
ulice, nejsou u nich vypsána čísla popisná): 

VOLEBNÍ OKRSEK Č. 1
VOLEBNÍ MÍSTNOST: ZÁKLADNÍ 
ŠKOLA F. KŘIŽÍKA, LIBUŠINA 164 (vstup 
hlavním vchodem)

BECHYNĚ
DLOUHÁ, FÁBEROVA (342, 343, 344, 345, 
346, 347, 348), KAŠPARA MALÉHO, 
KLÁŠTERNÍ, KŘIŽÍKOVA VILOVÁ ČTVRŤ, 
LÁZEŇSKÁ, LIBUŠINA (23, 24, 50, 51, 149, 
150, 151, 152, 153, 154, 158, 159, 163, 164, 
167, 169, 171, 172, 173, 175, 176, 177, 178, 
179, 180, 182, 183, 184,188, 190, 191, 192, 
1 9 3 ,  1 9 5 ,  1 9 6 ,  1 9 7 ,  1 9 9 ,  3 1 2 ) , 
MASOKRÁMSKÁ, MICHALSKÁ, NÁM. 
T.G.MASARYKA, OBŮRKA, PARKÁNY, 
POD SCHODY, SOUKENICKÁ, ŠIROKÁ, 
TÁBORSKÁ, VALTROVA, VĚTROV, 
ZÁMEK, ZÁŘEČÍ.

VOLEBNÍ OKRSEK Č. 2
VOLEBNÍ MÍSTNOST: ZÁKLADNÍ 
ŠKOLA, ŠKOLNÍ 293

BECHYNĚ 
ČECHOVA (294, 295, 296, 297, 298, 299, 
300, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 399), 
FÁBEROVA (303, 377, 378, 379, 380, 381, 
382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 
391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 400), 
LIBUŠINA (160, 161, 165, 166, 170, 181, 
185, 186, 187, 189, 194), NOVODVORSKÁ, 
PLECHAMR, SÍDL. OBRÁNCŮ MÍRU.

VOLEBNÍ OKRSEK Č. 3
VOLEBNÍ MÍSTNOST: KULTURNÍ DŮM - 
U NÁDRAŽÍ 602 (klubovna č. 3 - 1. patro)

BECHYNĚ
NA LIBUŠI (614, 615, 616, 617, 618, 619, 
620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 
629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 
638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 
647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 
656, 657, 658, 659, 660, 763, 989, 1002), 
P R Á D L O ,  Š V E S T K O V Á ,  P Ř Í Č N Á , 
SOUBĚŽNÁ, LOMENÁ, LUČNÍ, KRÁTKÁ.

SENOŽATY

VOLEBNÍ OKRSEK Č. 4
VOLEBNÍ MÍSTNOST: MĚSTSKÁ 
KNIHOVNA, U NÁDRAŽÍ 602 

BECHYNĚ
LÁZNĚ, NA LIBUŠI (661, 662, 663, 664, 665, 
666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 

675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 
684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 
693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 
702, 703, 717, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 
857, 858, 859, 891, 892, 920, 999), 
TYRŠOVA, U NÁDRAŽÍ.

VOLEBNÍ OKRSEK Č. 5
VOLEBNÍ MÍSTNOST: Klubovna MO 
ČRS, U NÁDRAŽÍ 610

BECHYNĚ
LIŠKY, PÍSECKÁ (907, 908, 909, 910, 911, 
912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 948, 
9 4 9 ,  9 5 0 ) ,  S Í D L .  5 .  K V Ě T N A ,  U 
VODOJEMU, ZA TRUBNÝM.

VOLEBNÍ OKRSEK Č. 6
VOLEBNÍ MÍSTNOST: DOMOV 
MLÁDEŽE, PÍSECKÁ 365

BECHYNĚ
ČECHOVA (252, 253, 254, 255, 256, 257, 
258, 259, 260, 263, 264, 265, 266, 267, 
268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 276, 
277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 
289, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 
906, 945, 946, 947, 22E, 32E, 44E), 
GABRIELOVA, PÍSECKÁ (198, 203, 204, 
205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 
213, 215, 216, 217, 218, 219, 261, 262, 
275, 357, 358, 365, 367, 368, 369, 370, 
371, 372, 373, 374, 375, 376, 719, 720, 
721, 722, 723, 724, 755, 756, 757, 758, 
759, 760, 761, 762, 823, 830, 856, 887, 
888, 889, 890,943, 944, 985, 988), 
ŠKOLNÍ, U STADIONU, ZAHRADNÍ.

VOLEBNÍ OKRSEK Č. 7
 VOLEBNÍ MÍSTNOST: HVOŽĎANY-
ŠKOLA

HVOŽĎANY

3. Právo volit do zastupitelstva kraje má 
státní občan ČR, který alespoň druhý den 
voleb dosáhne věku 18 let, je v den voleb 
přihlášen k trvalému pobytu v obci, která 
náleží do územního obvodu kraje. Voliči 
bude umožněno hlasování poté, kdy 
prokáže svou totožnost a státní občanství 
ČR platným občanským průkazem nebo 
cestovním pasem. Neprokáže-li volič 
totožnost a státní občanství platným 
dokladem, nebude mu hlasování umož-
něno. 

4. Každému voliči budou doručeny do tří dnů 
přede dnem voleb hlasovací lístky. V případě 
potřeby obdrží volič hlasovací lístky ve 
volební místnosti ve dnech voleb.

5. K zajištění pořádku a důstojného průběhu 
hlasování ve volební místnosti je každý 
povinen uposlechnout pokynů předsedy 
okrskové volební komise.

6. Každý volič se musí před hlasováním 
odebrat do prostoru určeného pro úpravu 
hlasovacích lístků, jinak mu okrsková 
volební komise hlasování neumožní.

(V našem volebním obvodě se doplňovací 
volby do Senátu v roce 2020 nekonají)

+ Informace k hlasování 
ve zvláštních okrscích 

Při těchto volbách do zastupitelstev krajů, 
mohou hlasovat i voliči, kteří v době voleb 
budou v izolaci nebo karanténě z důvodu 
ochrany veřejného zdraví před onemoc-
něním covid-19. Pro zajištění této možnosti 
hlasování byl přijat zákon č. 350/2020 Sb., 
o  zvláštních způsobech hlasování ve vol-
bách do zastupitelstev krajů v roce 2020, 
který umožňuje hlasování třemi způsoby:

1. Hlasování drive-in (z motorového 
vozidla) u volebního stanoviště, která budou 
zřízena pro každý okres. V Jihočeském kraji   
bude celkem 7 stanovišť, a to v okresních 
městech, v objektech Správy a údržby silnic. 
Pro táborský okres na adrese Vožická 2107. 
Hlasovací místo se nachází na parkovišti 
před administrativní budovou.
Souřadnice: 49.4147636N, 14.6861286E.
Stanoviště budou uzpůsobena pro průjezd 
motorového vozidla, vybavení zajistí armá-
da. Takto může volič hlasovat ve středu dne 
30. 09. 2020 od 07:00 do 15:00 h.

2. Hlasování v pobytovém zařízení 
sociálních služeb (domovy pro seniory, 
apod. zařízení), které bylo uzavřeno, a to 
pouze v případě, že krajská hygienická 
stanice nahlásí uzavření zařízení na svém 
území krajskému úřadu. Ten do těchto 
uzavřených zařízení vyšle speciální komisi 
pro hlasování. Takto hlasovat bude možné 
od čtvrtka 1. října od 07:00 h do pátku 
2. října do 18:00 h.

3. Hlasování do zvláštní přenosné 
volební schránky – pokud občan v naří-
zené karanténě či izolaci nemůže využít 
drive-in hlasování, může do čtvrtka 1. října 
do 20 hodin oznámit krajskému úřadu, že 
žádá příjezd speciální volební komise. Tuto 
komisi budou tvořit členové drive-in týmu 
a  přijedou s přenosnou volební schránkou 
za občanem domů. Toto hlasování bude 
probíhat od pátku 2. října od 07:00 h do 
soboty 3. října do 14:00 h. 

Veškeré personální obsazení těchto 
speciálních volebních komisí zabezpečuje 
krajský úřad a armáda České republiky. 
Okrskové volební komise se s izolovanými 
osobami a osobami v karanténě vůbec 
nesetkají!!! Rovněž tak sčítání hlasů osob, 
které budou hlasovat tímto způsobem, bude 
zabezpečovat krajský úřad. 

Z důvodu rychle se měnící situace do-
poručujeme sledovat případné aktuální 
informace k hlasování ve zvláštních okrscích 
na internetových stránkách Jihočeského 
kraje (www.kraj-jihocesky.cz).

Spolu s hlasovacími lístky obdrží voliči 
i  informační leták ke zvláštnímu způsobu 
hlasování.

Ing. František Stach,
tajemník MěÚ

OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTU KONÁNÍ 
VOLEB DO ZASTUPITELSTVA KRAJE
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+ ZPRÁVY Z ODBORU 
INVESTIC

Stavební úpravy vnitrobloku na 
sídlišti na Libuši

Město Bechyně dokončilo stavební 
úpravy již pátého vnitrobloku na sídl. Na 
Libuši. Stavbu prováděla firma Stanislava 
Návrata. Byla provedena oprava stávajících 
místních komunikací, parkovacích stání, 
zpevněných ploch a přístupových chodníků 
k bloku bytových domů č.p. 621–630 na 
sídlišti Na Libuši v Bechyni. Předmětem 
stavby byla i oprava kanalizace uvnitř 
vnitrobloku a sadové úpravy. Obnova 
veřejného osvětlení byla provedena firmou 
Elexpres.

V současné době probíhá příprava na 
stavební úpravy dalšího vnitrobloku na sídl. 
Na Libuši a to konkrétně mezi objekty č.p. 
663 až č.p. 675. Tuto stavbu má v plánu 
Město Bechyně realizovat v následujícím 
roce.

Pokles komunikace 
v Čechově ulici

V Čechově ulici v blízkosti ordinace 
zubního lékaře vznikl pokles povrchu komu-
nikace. Na tuto závadu jsou řidiči upozor-
ňováni značkou o nerovnosti vozovky. 
Pokles vznikl v místě kanalizační přípojky, 
která byla provedena v rámci stavby 
„Bechyně – oprava vodovodu, kanalizace 
a  chodníku v Písecké ulici naproti kotelně“. 
Tato závada bude řešena formou reklamace 
u firmy, která stavbu prováděla. Oprava 
bude provedena po ukončení objízdné trasy 
související se stavbou „Rekonstrukce Libu-
šiny ulice“ – tj. 10/2020.

Stavební úpravy průtahu Senožaty
Město Bechyně a SÚS Jčk budou spo-

lečnými investory stavebních úprav průtahu 
Senožaty. Stavba měla být zahájena již v lé-
tě tohoto roku, ale z důvodu současné složité 
dopravní situace, kterou způsobují objízdné 
trasy jiných staveb (např. most v Raděticích) 
nebylo možné stavbu zahájit, a to z důvodu 

zajištění dostatečné dopravní obsluhy nejen 
Senožat, ale i přilehlých obcí. V Senožatech 
se proto stavba v plném rozsahu rozběhne 
až v roce následujícím. V tomto roce budou 
zatím prováděny přípravné práce. Letos 
tedy nedojde k úplnému uzavření průjezdu 
obcí, pouze zde bude omezený provoz 
řízený semafory.

Libušina ulice
Rekonstrukce Libušiny ulice bude v úse-

ku od čerpací stanice až k prodejně Elektro 
p. Zelenky, dokončena ve 43. týdnu. V tomto 
rozsahu budou dokončeny práce na vodo-
vodním řadu, kanalizačním řadu, dešťové 
kanalizaci a bude provedena konečná 
povrchová úprava. 

Práce budou dále postupovat od OD 
Rubín směrem k nám. T. G. Masaryka. Z dů-
vodu nouzového stavu nebyla stavba zahá-
jena v plánovaném termínu, a proto i termín 
dokončení stavby, který byl plánovaný na 
12/2020, nebude nejspíše dodržen. Časový 
průběh stavby je také ovlivněn skalnatým 
podložím, které samotný průběh realizace 
komplikuje. 

Děkujeme všem za trpělivost a dodržo-
vání bezpečnosti při nutném průchodu 
v blízkosti stavby.

Kateřina Brožová,
odbor investic C
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Dne 2. září 2020 předali zástupci firmy AT BRYSS nové elektrické pracovní vozidlo – elektrická tříkolka ADVENTO ATYP 03, který 
rozšíří celoroční činnosti zaměstnanců SMB, p.o. Vozidlo rozšířilo flotilu nové komunální techniky ve Službách města, která se 
v  posledních třech letech zakoupila, a to za přispění Města Bechyně. Tímto posledním vozidlem se kompletně zmodernizovala 
zastaralá technika z minulého století (nové vozidlo GAZ – GAZelle, generální oprava MULTICAR M25, elektrická tříkolka ADVENDO 
ATYP 03, stroj na sečení zeleně GIANNI FERRARI).

První elektrický komunální pracovní 
stroj ve Službách města Bechyně

+ ŽÁDOST O OŘEZ 
VĚTVÍ

 
Město Bechyně zastoupené Službami 

města Bechyně p.o. žádá o odstranění větví 
stromů a keřů zasahujících ze soukromých 
pozemků nad městské pozemky, zasti-
ňujících dopravní značení nebo veřejné 
osvětlení v obci, bránících průchodu po 
chodnících nebo bezpečnému a plynulému 
průjezdu vozidel po komunikacích (i náklad-
ních na svoz komunálního odpadu). 

K odstranění Vás žádáme ve smyslu 
§ 1016 zákona 89/2012 Sb., nový občanský 
zákoník v platném znění a § 7 zákona 
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 
v platném znění a to nejpozději do 20. října 
2020.

V případě, že nebude na výzvu v urče-
ném termínu reagováno, bude ořez v po-
třebném a nezbytném rozsahu v souladu 
s  § 1016 nového občanského zákoníku 
proveden Službami města Bechyně p.o. 
Budou ořezány větve přesahující na po-
zemky ve vlastnictví města Bechyně bez 
vstupu na soukromé pozemky. Řez nebude 
proveden v plném rozsahu dle sadovnického 
řezu.

Ing. Ladislav Janda, ředitel 

!
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MĚSTSKÉ
MUZEUM
BECHYNĚ

STO LET 
SKAUTINGU 
V BECHYNI 
1920–2020

90. LÉTA, KONEČNĚ 
SVOBODNI

Po sametové revoluci v roce 1989 při-
chází vytoužená svoboda nejen skaut-
skému hnutí v Čechách. Opět se jedná 
o  úspěšný nástup, o činnost je velký zájem, 
organizace se rozrůstá. V Bechyni obnova 
započala dne 21. 12. 1989, kdy Miroslav 
Mikšovský (Miki) a Josef Štefl svolali do 
společenského domu skauty z Bechyně 
a  okolí. Vedoucím střediska byl zvolen Otto 
Waldhaus (Čochtan). Později ho ve vedení 
vystřídal Jan Valenta (Bobr). Pro potřeby 
oddílu byl získán objekt v blízkosti schodů 
vedoucích k řece, u kláštera. Nástěnku 
v  blízkosti domu služeb vybavoval svými 
specifickými kresbami právě O. Waldhaus. 

Lze říci, že celá 90. léta 20. stol. se nesla 
ve znamení funkčního skautského střediska 
s dostatečnou členskou základnou, která 
sice postupně slábla, ale stále se jednalo 
o  stabilní základnu s dostatkem dětí (dívčí 
i  chlapecké oddíly všech generací) i vedou-

cích (aktivní oldskauti). Největší rozmach se 
odehrál do půli 90. let. Středisko se pravi-
delně účastnilo skautského tzv. Svojsíko-
va závodu či závodu vlčat a světlušek 
apod. a též se pravidelně konaly letní 
tábory většinou na osadě Yukon v blíz-
kosti Haškovcovy Lhoty. Sem pravidelně 
dojížděli a stále dojíždí na pobyt i skauti 
z  jiných středisek.

Přátelství se švýcarskými skauty

Od roku 1992 místní skauty pravidelně 
navštěvovali skauti ze Švýcarska 
(z  Ženevy). Pod vedením bratra Michaela 
Renarda jezdili švýcarští skauti v letech 
1992–1997 pravidelně do Bechyně. Na 
přelomu července a srpna 1994 vyrazila 
čtyřčlenná skupina bechyňského střediska 
na oplátku do Švýcarska, kde se zúčastnila 
mezinárodního skautského tábora na 
nádherné základně Kandersteg uprostřed 
majestátních Alp. 

Putovní tábory

Od roku 1992 byla bratrem Janem 
Valentou (Bobrem) zavedena tradice 
téměř každoročních putovních táborů – 
tzv. puťáků, obvykle týdenních. Ty směřo-
valy do různých koutů nejen naší vlasti – 
Česká Kanada (1994, 2001), Vysoké Tatry 
(1995), Krkonoše (1996), Novohradské hory 
(1999 a 2000). V menších skupinách po 
skončení tábora vyráželi někteří na vandry 
do zahraničí – Karpaty na Ukrajině (1999), 
východní Slovensko a Národní park Biesz-
czady v Polsku (2005), rumunské Karpaty 
(2008).

Zásadní útlum přišel na přelomu tisí-
ciletí, zejména pak mezi roky 2002-2007, 
kde již došlo k citelnému úbytku dětí a též 
k odlivu vedoucích (studium, problematika 
zaměstnání, zakládání rodin, odchod 
z  Bechyně apod.), které se nepodařilo 
přirozenou generační obměnou nahrazovat. 
Oddíl ještě stačil oslavit 80. výročí v roce 
2000. Problémem se stal nejen úbytek dětí 
a  schopných vedoucích, ale několikeré 
stěhování a hledání vhodné vlastní 
klubovny! Po vystěhování z domu v blízkosti 
schodů k řece byly městem poskytnuty 
prostory v obřadní síni, později v bývalém 
domě služeb, nakonec našel oddíl útočiště 
na faře. Roky 2007–2010 se dají nazvat 
obdobím hibernace, kdy byl odliv dětí 
a  vedoucích završen. Scházeli se převážně 
oldskauti, kteří dodnes zvelebují a starají se 
o základnu Yukon, kam také vyrážejí na 
víkendové akce. 

Pavel Pazourek, Jana Janáčková

KULTURNÍ STŘEDISKO MĚSTA BECHYNĚ

skautská kronika
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+ZE VZPOMÍNEK ANNY 
BLAŽÍČKOVÉ NA 
PŮSOBENÍ ODDÍLU 
KATOLICKÝCH 
SKAUTEK 
V BECHYNI 1945–1948

pokračování…

Místnost s předsíní a dvorkem v klášteře 
nám plně vyhovovala, její vybavení, sedačky 
z břízy z kuláčů s bílou kůrou mi připadaly 
přírodní, skautské. Naším duchovním otcem 
byl mladý františkán, něco přes dvacet let, 
páter Šebestián. Byl rozhodný a pracovitý, 
veselý, vtipný, zábavný. Chodil na většinu 
našich schůzek, zajímavě je obohacoval. 
V  klášteře mimo něj žilo jen pár františkánů 
(páter kvardián byl duchovním otcem skautů 
již za první republiky). 

Znovuobnovený skautský oddíl o sto 
dvaceti členkách rozvinul v poválečném 
čase hned od počátku bohatou činnost. 
Nejdříve ze všeho se rozdělil do tří skupin. 
Vedoucí prvního oddílu se stala sestra 
Vomáčková, druhého Svatková, třetího 
Habadová. S mým dvojčetem Růžou jsme 
patřily pod vedením učitelky Svatkové do 
družiny Vlaštovek. Různé akce jsme pod-
nikaly buď v rámci družiny, celého oddílu, 
nebo dokonce ve spolupráci s oddíly chla-
peckými. Bechyňský Junák čítal (neklame-li 
mě paměť) asi tři sta členů, nejvyšším 
představitelem byl kníže Alfons Paar. 

Hned začátkem prázdnin se rozjely 
programy: Výlet se zábavnými čísly 
v  Obůrce, zájezd skautů i skautek spolu se 
sokoly na blízký Kozí Hrádek, Husovo 
působiště, hromadná účast při vítání pre-
zidenta Beneše za jeho návštěvy Tábora. 
Začal vycházet oddílový časopis „Zdar“. 

Tradicí byly oslavy Mikuláše a vánoční 
besídky, které vyžadovaly dlouhé přípravy, 
protože na besídky byli zváni i rodiče, aby 

nejen zhlédli naše vystoupení, ale o Váno-
cích i prodejní výstavu ručních prací 
skautek, maleb, výrobků z papíru i textilu, co 
fantazie dala, výtěžek z prodeje pro nás 
znamenal obohacení nepříliš plné pokladny. 
Po Vánocích se oddíl vydal s lyžemi a saně-
mi do Pouště, o Velikonocích na celodenní 
výlet do Příběnic, ušly jsme 25 kilometrů 
pěšky. Velkým svátkem bylo skládání 
skautského slibu za účasti dívčích i chla-
peckých členů a rodičů. Náš oddíl přistoupil 

k  svatému přijímání, mši sloužil páter 
Šebestián. Na odpolední honbu za pokla-
dem s celým dívčím oddílem se dobře 
pamatuji. Konala se v Obůrce, šly jsme dost 
daleko lesem podle šipek, až jsme se dostaly 
na paseku, která se mi zdála vhodná pro 
úkryt pokladu. Sem tam na ní rostly malé 
smrčky. Odkrývala jsem jim spodní větve 
a  pod jedním poklad našla.

 
(pokračování příště)

SOUTĚŽTE 
S MĚSTSKÝM 
INFORMAČNÍM 
CENTREM 
O POŘÁDNÝ 
HRNEK

V říjnu bychom Vás chtěli potěšit dárkem, 
ale něco za něco. Zkuste si s námi vyplnit 
kvíz o Bechyni. Z úspěšných luštitelů 
vylosujeme výherce, který od nás dostane 

půllitrový hrneček s motivem Bechyně od 
firmy hrnkov.cz. Soutěž bude probíhat celý 
říjen a vítěze uveřejníme na facebooku 
Kulturního střediska města Bechyně. 

Soutěž probíhá od 1. do 31. října 2020, 
pak ze správných odpovědí vylosujeme 
4. listopadu 2020 výherce. Odpovědi můžete 
doručit osobně do infocentra nebo zaslat na 
email infocentrum@kulturnidum.cz.

1.  Kolik je „Bechyňských schodů“, všech 
 i těch nepůvodních?
2.  Jaké je jméno lázeňského domu, ve
  kterém je jídelna?
3. Jaký most byl předlohou našemu
  bechyňskému, zvanému Duha?
4.  Koho slavná svatba se konala na
  zámku?
5.  Komu je zasvěcen kostel na náměstí?

Odevzdáním odpovědí souhlasíte se zve-
řejněním svého jména, pokud zvítězíte :-).

Hrníček je možné také zakoupit u nás 
v  Městském informačním centru.

+ I INFORMAČNÍ CENTRA 
MAJÍ SVŮJ DEN

Zveme Vás v sobotu 24. října 2020 
k  nám do Městského informačního centra 
na Den turistických informačních center, a to 

od 12.30 do 17.00 hodin. Přijďte posedět při 
malém občerstvení a zjistit, jaké služby 
poskytujeme a také zdarma navštívit stálou 
expozici o Bechyni v Městském muzeu. Ve 
spolupráci se Spolkem rodáků a přátel 
Bechyně vám opět nabízíme komentovanou 
Procházku po starém hřbitově. Sraz ve 
14.00 h před Městským informačním cen-
trem, tedy před budovou Městského muzea.

Informace, které poskytujeme jsou nej-
častěji turistické –  kam se jak dostat. Ale 
vypadá to, že dáte i na naše chuťové 
pohárky a tak druhá nejčastější otázka, která 
u nás zazní je: „Kde se dá dobře najíst?“ 
Odpovědět je někdy velmi nesnadné, neboť 
co člověk to názor a to jsme tady jen dvě. 

Stále je hojně využívána naše půjčovna 
elektrokol, kdy nově umožňujeme si půjčit 
kola i na více dní. Z našich služeb bychom 
ještě rádi vypíchli možnost černobílého 
a  barevného tisku a  kopírování. 

Jako novinku podzimu představíme 
dotykovou obrazovku, kterou jsme získali 
díky dotačnímu programu Jihočeského 
kraje. Monitor tak např. přispěje ke 
komfortnější vizualizaci tras do okolí 
Bechyně. Díky grantu jsme také mohli zvětšit 
plochu pro umístění plakátů a letáčků. 
Přijďte se k nám podívat.

JS
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SO 3. 10.  KONCERT KOLEGIA HEŘMANA
 JILJÍHO A BECHYŇSKÉHO
 CHRÁMOVÉHO SBORU
17. 00 hodin / Kostel sv. Matěje / Vstupné dobrovolné
Pořádá Římskokatolická farnost Bechyně.

ST 7. 10.  PARTIČKA NA VZDUCHU
 ZRUŠENO POŘÁDAJÍCÍ AGENTUROU!
20.00 hodin / Velký sál KD / Vstupné 550 Kč
Majitelé vstupenek budou kontaktováni.

SO 10.10.  MUZEJNÍ NOC – ZRUŠENO

SO 10.–NE 11. 10. DNY OTEVŘENÝCH
   ATELIÉRŮ
Pouze jednou za rok máte možnost navštívit v polovině října 
některý z vybraných sta ateliérů a osobně se tak potkat s umělci, 
kteří žijí a tvoří v jižních Čechách. Poznejte práci výtvarníků, 
řemeslníků, designérů či architektů. Užijte si bohatý doprovodný 
program, workshopy a komentované prohlídky. Podrobnější 
program na str. 9 a webu www.dnyotevrenychatelieru.cz.

ČT 15.–NE 18. 10.  NAHLÍŽENÍ
31. celostátní dílna středoškolské dramatiky a mladého divadla, 
která je zdarma přístupná veřejnosti. Nahlížení je určeno 
středoškolským a mladým souborů, jejich členům i dospělým 
zájemcům o divadelní práci s touto věkovou skupinou a dra-
matickou výchovu s dospívajícími – vedoucím mladých divadelních 
souborů, učitelům, studentům a dalším, kteří o práci se souborem 
zatím jen uvažují.

ST 21. 10.  CAVEWOMAN
19.00 hodin / Velký sál KD / Vstupné 340 Kč
Mysleli jste si, že Vás už nic nedokáže rozesmát? Přijďte se podívat 
na volné pokračování kultovní one man show Caveman.
Přesunuté představení z 19. 5. 2020. 
Vstupenky zůstavají v platnosti.
Využijte uvolněné vstupenky z původně vyprodaného představení.

SO 24. 10.  DEN TURISTICKÝCH
  INFORMAČNÍCH CENTER
12.30–17.00 hodin / Městské infocentrum v budově 
Městského muzea
Přijďte posedět při malém občerstvení a zjistit, jaké služby 
poskytujeme, a také zdarma navštívit stálou expozici o Bechyni 
v  Městském muzeu. Ve spolupráci se Spolkem rodáků a přátel 
Bechyně vám opět nabízíme komentovanou Procházku po starém 
hřbitově. Sraz ve 14.00 před Městským informačním centrem.

SO 24. 10.  BURZA DĚTSKÉHO 
  OBLEČENÍ A POTŘEB
9.00–11.00 hodin / Přísálí KD / Stůl 25 Kč
Prodávající se mohou hlásit přes FB stránky RC Hrošík. Prostor pro 
prodávající bude otevřen od 8.00 hodin.

SO 31. 10.  LAKOMÁ BARKA
10.00 hodin / Malý sál KD / Vstupné 50 Kč
Nic nesplete člověka tolik jako jméno vesnice Dejvice. Řekli byste, 
že je to od slova DEJ-VÍCE. Ale ono je to v této vesnici úplně 
naopak. Kdo je Barka a proč se o ní říká, že je lakomá? A je lakomá 
jenom Barka? A proč se jenom Barka ocitne v nesnázích? Anebo je 
to ve vesnici Dej-více ještě úplné jinak? To se teprve dozvíte 
v  pravdivém příběhu Jana Wericha. 
Hraje: Divadlo Kaká

KULTURNÍ
PŘIPRAVUJEME

ST 4. 11.  REJ SVĚTLUŠEK
17.00 hodin / Náměstí T. G. M. 
Tradiční lampionový průvod městem od kašny na náměstí T. G. M. 
ke Kulturnímu domu. Z bezpečnostních důvodů nebude program 
uvnitř KD.

SO 7. 11.  VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ 
  MILANA HOŘEJŠÍHO
Městské muzeum

ÚT 24. 11.  VÁCLAV NECKÁŘ 
 SE SKUPINOU BACILY 
 – Půlnoční turné
19.00 hodin / Velký sál KD / Vstupné 490 Kč, 450 Kč a 390 Kč

Koncertní program se skupinou Bacily je retrospektivou pěvecké 
kariéry Václava Neckáře. V programu zazní písně ze začátku 
kariéry v pražském divadle Rokoko (například Tu kytaru jsem koupil 
kvůli tobě, Stín katedrál, Lady Jane, Ša-la-la-la-li), pak z krátkého 
období skupiny Golden Kids (Suzanne, Časy se mění), především 
však ze spolupráce se skupinou Bacily, se kterou koncertuje od 
roku 1971 (Dr. Dam di Dam, Kdo vchází do tvých snů, má lásko, 
Planetárium, My to spolu táhnem dál, Láska ztracená, Tvým 
dlouhým vlasům, Podej mi ruku a projdem Václavák, Lásko 3,2,1 
a  start, Andělé strážní), až po píseň Půlnoční.
V předprodeji v kanceláři KD, Městské knihovně, Městském 
informačním centru v  budově muzea a na www.kulturnidum.cz.

DLOUHODOBÉ AKCE

VÝSTAVY

GALERIE 2+1
PLAKÁTY K FESTIVALU JEDEN SVĚT
Práce žáků SUPŠ Bechyně. Výstava potrvá do 31. 10. 2020.

MĚSTSKÉ MUZUM
VÝSTAVA K VÝROČÍ 100 LET SKAUTINGU 
V BECHYNI 
A HERNA V DUCHU LESNÍ MOUDROSTI
Galerie muzea, sál / Vstupné 50 a 40 Kč (zahrnuje i návštěvu 
stálé expozice), rodinné 150 Kč, v rámci skupiny vstup á 20 Kč 
a vedoucí zdarma, skauti v krojích vstup zdarma
Výstava k výročí 100 let skautingu v Bechyni představuje 
dochované dokumenty, fotografie aj. z průřezu celé historie tohoto 
hnutí v Bechyni (galerie muzea). Je doplněna hravou částí o lesní 
moudrosti (sál). Výstava potrvá do 18. 10. 2020. 

GALVÍNA
„…JEŠTĚ CHVÍLI LIDMI…“
Výstava fotografií Adély Havlíčkové a obrazů Jaromíra Matouška.

KALENDÁR
www.kulturnidum.czŘÍJEN 2020
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OHLÉDNUTÍ ZA KONCERTEM OLYMPIC
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RC HROŠÍK

PRAVIDELNÉ HERNY
Pondělky  15.00–17.00 hodin
Středy  9.00–11.00 hodin
Pátky 9.00–11.00 hodin
Jednotlivé vstupné 15 Kč, 
zvýhodněná permanentka 100 Kč / 10 vstupů!

DĚTSKÉ HRÁTKY A CVIČENÍČKO
Čtvrtky  / 9.30–10.00 hodin děti 0,5–1 rok / RC Hrošík 
 /10.00–10.45 hodin děti 1–3 roky / RC Hrošík 
Vstupné 15 Kč (zvýhodněná permanentka 100 Kč / 10 vstupů)
Bližší informace na tel. č. 733 344 473.

Provoz rodičovského centra se bude odvíjet od aktuální  
epidemiologické situace, sledujete proto FB stránky RC Hrošík.

POHYBOVÉ AKTIVITY

PILATES
Pondělky / 18.00–19.00 hod. / RC Hrošík / Lekce 80 Kč
Jeden z nejefektivnějších cvičebních programů pro hluboké svaly 
centra těla (core), zdravou páteř, klouby a dokonalou koordinaci.

KRUHOVÝ TRÉNINK
Úterky / 19.00–20.00 hod. / RC Hrošík / Lekce 80 Kč
Intenzivní intervalový kondiční a posilovací trénink pro zrychlení 
metabolismu, redukci váhy a zlepšování kondice. Při lekci 
využíváme posilovací a balanční pomůcky (TRX, BOSU, činky, 
medicimbaly).

DYNAMIC YOGA
Středy / 18.00–19.00 / RC Hrošík / Lekce 80 Kč
Lekce dynamické jógy zaměřená na harmonizaci pohybového 
systému, uvolnění zatuhlých svalů a kloubů, snížení stresu 
a  psychického napětí.

BOSU CARDIO®
Čtvrtky / 19.00–20.00 hod. / RC Hrošík / Lekce 80 Kč
Zábavné dynamické cvičení, při kterém procvičíte celé tělo, 
zejména svaly nohou, hýždí, rukou a břišní svaly.

Permanentka na 10 lekcí 650 Kč (platnost 3 měsíce), permanentka 
na 5 lekcí 330 Kč (platnost 1,5 měsíce). Info Romana Honsová, 
tel.721 111 541. FB Cvičení s Romčou Bechyně.

JÓGA 50 PLUS
Úterky / 8.45 – 9.45 hodin / Klubovna KD/ Lekce 80 Kč
Důraz je kladen na pomalé provádění pohybů, uvolnění kloubů 
a  svalů. Naučíme se správně dýchat a lépe se tak spojit se svojí 
životní energií. S sebou si prosím přineste podložku a deku. 
Info Kristýna Topinková 731 584 824.

DANCE4 FIT KIDS
Úterky / 16.30–17.30 hod. / RC Hrošík
Je výrazně hravější než klasická Zumba pro dospělé a jsou 
eliminované určité pohyby, které by děti přijímaly rozpačitě a které 
nejsou vhodné pro jejich fyzickou konstituci.
Cílem je rozvinout u dětí zdravý životní styl a včlenit fitness jako 
přirozenou součást jejich života.
Info Nina Capouchová na tel. 737 825 662.

KURZ COUNTRY TANCŮ
Neděle od 4. října / 18.00 hodin / Velký sál KD
Zveme dospělé, skorodospělé i dlouhodospělé příznivce country 
hudby, zdravého pohybu a společenského života k účasti na 
odborně vedených, přesto finančně nenáročných tanečních 
večerech ve stylu klasické country. Začátečníci i ti, kteří již nějakou 
zkušenost s country tanci mají, páry i jednotlivci se mohou 
informovat a přihlásit na telefonním čísle 724 750 917.
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Na základě nařízení Ministerstva zdravotnictví ČR 
je povinnost používat roušky při všech vnitřních 
kulturních akcích. Proto vás prosíme, berte si VŽDY 
roušky na akce s sebou, platí také pro kino, 
knihovnu, muzeum a informační centrum.

Sledujte, prosím, náš web a FB profil pro případné 
aktuální informace.

Za KSMB Mgr. Štěpán Ondřich



KINO BECHYNE 
 
www.kino.kulturnidum.cz

Bechyně
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2. PÁTEK V 17.00

 PINOCCHIO
Dobrodružný / Rodinný 

– Itálie, Velká Británie, Francie
Řezbář Geppetto vychovává oživlou 
loutku Pinocchia jako vlastního syna. 

Pinocchio však není zrovna 
nejvzornější klučina a nechá se lehce 
svést k rošťárnám, díky nimž prožívá 
nespočet napínavých dobrodružsví.

125 min, český dabing, 
mládeži přístupný, 120 Kč

6. ÚTERÝ VE 20.00

KRAJINA VE STÍNU
Drama / Historický – ČR

Krajina ve stínu je kronikou lidí a jedné 
malé vesnice v pohraničí vláčené 

dějinami třicátých, čtyřicátých 
a  padesátých let minulého století. 

Hrdinové filmu čelí nacismu 
i  komunismu, každý z nich se s jejich 

přísliby a hrůzami vyrovnává jinak.
135 minut, mládeži přístupný 

od 15 let, 120 Kč

9. PÁTEK VE 20.00

AFTER: PŘIZNÁNÍ
Romantický – USA

Fenomenální přijetí knižní série After 
se přeneslo i na plátna kin a po 

úvodním filmu After: Polibek přichází 
do kin pokračování.

106 min, české titulky, mládeži 
přístupný od 12 let, 120 Kč

14. STŘEDA VE 20.00 

 LÉTO PATŘÍ REBELŮM
 Dobrodružný – SK, Německo

 Léto je konečně tady! 
Jonáš se jako každý rok těší na svého 

dědu Bernarda, se kterým vždycky 
prožil ty nejlepší prázdniny. Letos je to 

ale jiné, z dědečka se stal pěkně 
nerudný chlapík.

 90 min, český dabing, mládeži 
přístupný, 120 Kč

16. PÁTEK V 17.00

 ČERVENÝ STŘEVÍČEK A 7 
STATEČNÝCH

Animovaný / Rodinný – Jižní Korea
Baculka Sněhurka najde pár 

kouzelných červených střevíčků, které 
ji promění na hubeňoučkou krasotinku. 

Ty patří zlé čarodějnici a ta použije 
kouzla a čáry, aby je dostala nazpět.

83 min, český dabing, 
mládeži přístupný, 120 Kč

20. ÚTERÝ VE 20.00

 ŠARLATÁN
 Životopisný / Drama – ČR, Irsko, 

Polsko, Slovensko
 Životopisné drama inspirované 

skutečným příběhem muže 
obdařeného léčitelskými schopnostmi.
 118 min, přístupný od 12 let, 120 Kč

23. PÁTEK V 17.00

 PRINCEZNA ZAKLETÁ 
V ČASE

Fantasy / Pohádka – ČR
Aby princezna Ellena zachránila své 

království i sebe samotnou, musí 
v sobě nalézt odvahu a jednou 

provždy se postavit dávné kletbě.
115 min, mládeži přístupný, 120 Kč

27. ÚTERÝ VE 20.00

KAREL
Dokumentární – ČR

Celovečerní dokumentární film Karel 
přináší ojedinělý pohled do soukromí 

a do duše Karla Gotta.
127 min, mládeži přístupný, 130 Kč

30. PÁTEK V 17.00

 100% VLK
 Animovaný – AUS

 Čtrnáctiletý Freddy patří do starého 
rodu vlkodlaků a těší se na svou 

první proměnu ve vlka.
96 min, český dabing, přístupný, 120 Kč

Na projekci si vezměte s sebou roušky, jsou povinné!
Změna programu vyhrazena. 

Spolek rodáků a přátel 
Bechyně

a Kulturní středisko města 
Bechyně

Vás srdečně zvou na desáté 
středeční posezení

Pijeme kávu 
s Jiřinou Trčkovou

na téma

„Drobné sakrální stavby 
Bechyně“

Fotografická procházka Bechyní po 
drobných, leckdy pozapomenutých 

památkách našeho města se 
uskuteční

ve středu 14. října 2020 
od 18.00 hod. 

v RC Hrošík v přízemí Kulturního 
domu v Bechyni.

S ohledem na omezený počet míst 
v novém prostoru doporučujeme 

včasnou rezervaci míst na e-mailu: 
info@rodacibechyne.cz, nebo na 

telefonu 736 640 157 
Vstupné: 50 Kč bude použito na činnost 

Spolku rodáků a přátel Bechyně

8 Městský zpravodaj Bechyně / ŘÍJEN 2020 



+ PODZIMNÍ TOULAVA 

Protoulat se babím létem do historie, třeba 
až mezi odbojné husity a navíc v  osobním 
doprovodu Jana Žižky? Nereálná fantazie? 
Ale kdeže. Stačí navštívit podzimní Toulavu, 
ráj pěší turistiky. Letos totiž uplynulo rovných 
600 let od založení města Tábora a při této 
příležitosti vytvořila turistická oblast Toulava 
průvodce po Táboře a jeho okolí „okem Jana 
Žižky“. Návštěvníci k tomu mají navíc 
unikátní možnost získat 30% slevy na 
ubytování a různé další slevy vstupného na 
atraktivity v oblasti. Všechny jsou snadno 
dostupné na unikátním portálu Jihočeské 
centrály cestovního ruchu (JCCR):
www.leto.jiznicechy.cz .

Krajina převlečená do pastelových barev 
podzimu má své kouzlo. A nádherné přírody 
nabízí Toulava víc než dost. Onou pověst-
nou „třešničkou na dortu“ je Stezka údolím 
Lužnice Toulavou, která je vůbec první 
trasou v České republice zařazenou na 
seznam nejlepších pěších stezek Evropy 
Leading Quality Trails Best of Europe. Tento 
certifikát kvality a výjimečnosti, jakýsi 
turistický seznam UNESCO, obdržela trasa 
loni v prosinci. Její oficiální slavnostní 
otevření ale bylo kvůli koronaviru posunuto 
až na jaro příštího roku.

To je ovšem jen formální záležitost. 
Stezka je v celé své kráse přístupná 
a  podzim je zde fascinující. Trasa začíná 
v  Plané nad Lužnicí a vede hlubokým údolím 
řeky Lužnice kolem historických měst Tábor 
a Bechyně, starých mlýnů a zřícenin do Týna 
nad Vltavou, kde po 55 kilometrech končí za 
soutokem Lužnice s Vltavou. Nejde ale jen 
o  trasu samotnou. Čtyřetapová trasa je 
doplněna o zážitky, například lezení po 
skalách, plavby po Lužnici a podobně, které 
si lze stejně jako služby průvodce, ubytování 
po trase či přepravu zavazadel objednat na 
webu Toulavy. Více informací o stezce lze 
nalézt na: www.toulava.cz/stezkaluznice .

Podzim je také ideálním časem vydat se 
na duchovní pouť. A i ty má Toulava v záloze 
v podobě programu poutních stezek, který 
nabízí propojení hned tří nádherných 
sakrálních památek, Kláštera Klokoty, 
Kláštera Bechyně a Kláštera Milevsko. Více 
na www.toulava.cz/poutnik.

Turistická a návštěvnická sezóna na jihu 
Čech s létem v žádném případě nekončí. 
Stejně jako nekončí podpora pobytů rodin 
s  dětmi ze strany Jihočeského kraje. 
Slevové vouchery na ubytování a návštěvu 
různých cílů a atraktivit, lze využívat až do 
konce listopadu.

Za Kulturní středisko města Bechyně 
Štěpán Ondřich 

ZAŽIJTE DNY 
OTEVŘENÝCH ATELIÉRŮ!
10.–11. ŘÍJNA 2020

Pouze jednou za rok máte možnost 
navštívit v polovině října některý z vybraných 
sta ateliérů a osobně se tak potkat s umělci, 
kteří žijí a tvoří v jižních Čechách. Poznejte 
práci výtvarníků, řemeslníků, designérů či 
architektů. Užijte si bohatý doprovodný 
program, workshopy a komentované pro-
hlídky. Navštivte DesignMarket – setkání 
s  tvůrci a autory, kteří pravidelně v unikát-
ních prostorách Tiskárny Karmášek v Čes-
kých Budějovicích představují originální 
šperky, oblečení, módní doplňky a další 
umělecké práce.

Slavnostní zahájení DOA2020 a vernisáž 
výstavy DOMOVINA proběhne v pátek 
9. října od 17:00 hodin v galerii Tiskárny 
Karmášek v Českých Budějovicích.

Více na , www.dnyotevrenychatelieru.cz
kde si můžete stáhnout i letošní číslo našeho 
DOA časopisu.

V Bechyni můžete navštívit:

MICHAL BOSÁK – MODELÁŘSKÝ 
ATELIÉR
ateliér | keramik – modelář |
design svítidel | odlévání forem |
v sobotu od 10:00 do 17:00
v neděli od 12:00 do 16:00

SUPŠ BECHYNĚ
umělecká škola | ateliér sochařství |
ateliér kresby a malby |
dílna grafických technik |
točení na kruhu |
v sobotu od 13:00 do 15:30,
komentovaná prohlídka školy od 13:30

MĚSTSKÉ MUZEUM BECHYNĚ
muzeum | komentovaná prohlídka 
Kotěrovy vily s historikem umění Kryštofem 
Hejným |
v sobotu od 15:00,
sraz před vilou v ulici Libušina 188

GALERIE 2+1
galerie | výstava plakátů žáků SUPŠ 
Bechyně k festivalu Jeden Svět | 
v sobotu od 10:00 do 13:00

TOMÁŠ PITLÍK
ateliér | stavba uměleckých motocyklů |
malba | sochy | designové studie 
uměleckých motocyklů |
v neděli od 10:00 do 16:00

GALERIE ZÁLIV – LÁZNĚ BECHYNĚ
galerie | výstava: Krásno z dílny Jihotvaru |
Hrdějovická keramika |
ukázka postupů výroby a zdobení |
o slavné minulosti a rozvíjení tradice
keramické výroby pohovoří
sběratelka a kurátorka Eva Ballová |
v sobotu od 7:00 do 20:00;
komentovaná prohlídka v 10:00, 11:00, 
13:00, 14:00, 15:00, 16:00 a 17:00;
v neděli od 7:00 do 20:00
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ZE ŠKOL

+ ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO 
ROKU 2020–2021 

V úterý 1. září jsme zahájili školní rok. Ač 
nám slavnostní přivítání prvňáčků pokazilo 
deštivé počasí, přesto proběhlo v respiriu 
2. pavilonu. Prvňáčky a jejich rodiče přivítal 
starosta města pan Ing. Pavel Houdek 
a  ředitel školy Mgr. Milan Petr. Prvňáčkové 
se podívali do třídy, sbalili si připravené věci, 
poseděli v lavicích. První den ve škole 
skončil a děti se mohly těšit na další dny. 

V prvním týdnu si děti zvykají na paní 
učitelku, nové prostředí, režim vyučování. 
V  novém prostředí školy se učí orientovat, 
poznávají nové kamarády, trénují přesuny 
s  paní vychovatelkou do šatny, školní 
družiny. Ve školní jídelně mají menší stoly 
a  krásné barevné židličky v blízkosti vý-
dejního okna. Cvičí si nošení tácu s jídlem 
a  stolování za dohledu paní vychovatelky, 
která jim se vším pomůže. Září je pro naše 

prvňáčky zvykání a adaptace na nové 
prostředí.

Ostatní třídní kolektivy zahájily nový škol-
ní rok po delší vynucené pouze a prázdni-
nách v plném počtu. V prvním týdnu měly 
třídnické hodiny, vyslechly si poučení o bez-
pečném chování ve škole, byly seznámeny 
s  pravidly školy vyplývajících z tzv. Manuálu 
MŠMT. Některé třídy si vybíraly odměnu za 
sběr papíru formou pronájmu drah na 
bowling již 3. 9. 2020, ostatní třídy absolvují 
hru v dalších možných termínech. Od 4. 9. 
2020 se vyučuje dle rozvrhu v běžném reži-
mu školy. Vyučující se zaměří na opakování 
z nižších ročníků, docvičení probírané látky 
z  distančního vyučování v době uzavření 
škol. Z programu ŠABLONY II. stále probíhá 
zdarma doučování všeobecných předmětů 
pro 1. stupeň, doučování matematiky pro 
2. stupeň, čtenářské kluby, konverzace v Aj 
pro 1. stupeň. 

Škola připravila nabídku zájmových 
kroužků – florbal, keramiku, příprava na přijí-

mací zkoušky pro 9. ročník, sportovní hry, 
vaření, Survival, konverzace v anglickém 
jazyce pro 7.–9. ročníky, modelování v pro-
gramu Sketch Up pro 6.–9.ročníky, basket-
bal, dívčí klub. Od ledna obnoví dramatický 
kroužek pan učitel Oplatek. 

Kroužky se rozběhnou od října za před-
pokladu dostatečného zájmu a příznivých 
epidemiologických podmínek. 

Naše škola přešla na školní informační 
systém Dm Software – Škola online. Pro 
žáky a rodiče je to elektronická žákovská, 
pro učitele elektronická třídnice a zápis 
známek do elektronické žákovské. Komu-
nikace školy s rodiči bude tedy probíhat více 
přes tento systém, ale věříme, že ke 
spokojenosti všech stran.

Všichni si přejeme příznivý vývoj udá-
lostí, abychom mohli vzdělávat naše žáky ve 
škole a dokončili školní rok jako v před-
chozích letech. Přejeme všem pevné zdraví 
a pozitivní pohled.

 Mgr. Petra Zelenková

PŘÍPRAVA 
ŠKOLY NA 
NOVÝ 
ŠKOLNÍ ROK

Během hlavních prázdnin bylo prostředí 
naší školy opět vylepšeno. Na ploše za 
prvním stupněm vznikl zahradní domek 
i  nová houpačka. Proběhla výměna zaskle-
ných ploch v obou pavilonech školy, která 
zajisté sníží energetickou náročnost budovy. 
Ve třech třídách na prvním stupni byl 
odstraněn špatný stav rozvodů elektrické 
energie a vody, doplněn novou výmalbou 
učeben. Věřím, že i tyto změny zpříjemní 
žákům každodenní pobyt ve škole.

Mgr. Milan Petr

+ T – MOBILE 
OLYMPIJSKÝ BĚH

Naše škola se zapojila do celorepubli-
kového projektu olympijského běhu, jehož 
cílem je podpořit sportování dětí a motivovat 
k pohybu ve volném čase. Sportovního do-
poledne se zúčastnili všichni žáci 2. stupně, 
kteří byli rozděleni do kategorií podle věku 
a  tříd, dívky běhaly 800 m a chlapci 1000 m. 
Pochvala patří všem, kteří závod dokončili 
a  je nutno říct, že nikdo nevzdal, i když na 
sluníčku bylo určitě přes 30 stupňů! Jmenuj-
me alespoň vítěze jednotlivých kategorií, 
chlapci – 6.třída – Jan Uhlík, 7.třída – Jakub 
Martínek, 8.+9.třída – Libor Tupý. Dívky 
6.+7.třída – Veronika Siblíková, 9. třída – 
děvčata zároveň protnula cílovou pásku 
v  tomto složení: Markéta Mášková, Aneta 
Štojdlová, Adriena Ťoupalová, Ema Zavadi-
lová, Nikola Voběrková a Eliška Rasejevová.

Na závěr si dovolím jednu svoji po-
známku a možná i radu: Pravidelný pohyb na 
čerstvém vzduchu a sportování v přírodě je 
rozhodně nejlepší obranou proti všelijakým 
nezbedným virům, myslím, že i těm počí-
tačovým!

Mgr. Jan Pazourek
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+ OHLÉDNUTÍ ZA 
PRÁZDNINAMI 2020

Ohlédnutí za prázdninami musíme začít 
zmínkou o druhém pololetí školního roku. Od 
11. 3. 2020 byla škola zavřena z důvodu 
koronavirové epidemie. Probíhala tedy 
distanční výuka, velmi specifická byla 
rovněž příprava na maturity. Ve státní části 
proběhly pouze ve formě jazykového testu, 
školní část proběhla v rámci možností, prak-
tické maturitní práce byly tentokrát prezento-
vány v grafické podobě, a to i studentů 
„plastických“ oborů (keramický design, 
průmyslový design). 

Všechny akce plánované na jaro byly 
zrušeny, a totéž se týkalo i akcí prázdni-
nových. Z důvodu rekonstrukce školy se 
poprvé po 26 letech nekonaly letní kurzy pro 
veřejnost, ze stejného důvodu bylo 29. Me-
zinárodní sympozium keramiky přeloženo 
na příští rok.

Nejzásadnější akcí, která velmi intenzív-
ně probíhala a probíhá stále, je rekonstrukce 
školy a domova mládeže. Pracovalo se jak 
v  interiérech, tak i na exteriéru obou objektů. 
Je hotova rekonstrukce pavilónu B domova 
mládeže, kuchyně i jídelny, kluboven a kan-
celářských prostor. Ve škole je dokončena 
rekonstrukce velké přístavby, bytu školníka, 
části dostavby z počátku století a tělocvičny 
(vše včetně střech), byl zrenovován vstup do 

školy, v interiéru instalována vzduchotech-
nika. Nyní (září 2020) se intenzívně pracuje 
na obnově historické fasády na původní 
budově školy z roku 1887, střechy a zatep-
lování půdy. Od podepsání smlouvy v červnu 
2016, zpracování projektové dokumentace 
vybranou firmou včetně zapracování změn 
projektu, začátku realizace na konci čer-
vence 2019, se celý projekt s rozpočtem ve 
výši 70.000.00 Kč chýlí ke konci. Staveniště 
by mělo být předáno 20. 10. 2020.

Pokud jde o výstavy, během prázdnin 
byla otevřena Zámecká sýpka, kde má naše 
škola v jednom patře výstavu Bechyňská 
keramika 1884–1948. Na náměstí byla 
v  květnu instalována výstava keramických 
exteriérových plastik, které zde budou 
umístěny do konce listopadu, stejně jako 
obdobná výstava v Plané nad Lužnicí.

Jiří Novotný

+ VÝSTAVA PLAKÁTŮ 
JEDEN SVĚT 2020

V září 2020 proběhla v Galerii M v Milev-
sku výstava plakátů, které vytvořili studenti 
v  souvislosti s chystaným mezinárodním 
festivalem dokumentárních filmů Jeden svět 
pořádaný obecně prospěšnou společnosti 
Člověk v tísni. Festival má každoročně určité 
zaměření, letošní téma znělo „Až naprší 
a uschne“, tudíž jasně odkazuje na problémy 
nastávající klimatické krize. Dokumentární 
filmy, které představuje, jsou promítány 
nejen v Praze, ale i v mnoha dalších 
regionech. Již po několikáté tak naši studenti 
dostali potřebné informace o tématu, stručné 
synopse vybraných filmů a dál už se snažili 
vetknout do plakátů vlastní myšlenky 
a  pohled na věc. Smutnou skutečností pak 
bylo přerušení festivalových promítání, 
nicméně pořadatelé slíbili od 11. září 2020 
návrat festivalu jak do pražských, tak i do 
regionálních kin.

Výstava v Milevsku skončila 26. 9. 2020 
a  poté byla přenesena do Galerie 2+1 v KD 
Bechyně, kde bude možné ji vidět do konce 
října 2020. Srdečně zveme!

Mgr. Marta Kotková

POZVÁNKA SPOLKU RODÁKŮ 
A PŘÁTEL BECHYNĚ

Od roku 2018 připomínáme již zapo-
menuté, ale významné občany našeho 
města, jejichž náhrobky Spolek obnovil.

24. října 2020 v 10 hod. vzpomeneme bývalého 
starostu města VÁCLAVA KOLAFU. Sejdeme se u jeho 
obnoveného náhrobku na hřbitově v sv. Michala.

Václav Kolafa působil ve funkci starosty v letech 1922 
až 1931 a měl velké zásluhy o rozkvět města, které Vám 

chceme připomenout.

Všichni jste srdečně zváni.

Pavel Brandejs
předseda Spolku rodáků a přátel Bechyně

KONCERT KOLEGIA 
HEŘMANA JILJÍHO 

A
BECHYŇSKÉHO 

CHRÁMOVÉHO SBORU

3. 10. 2020 v 17.00 
v kostele sv. Matěje na náměstí 

Vstupné dobrovolné

Pořádá Římskokatolická farnost 
Bechyně

Vystoupí

KOLEGIUM HEŘMANA JILJÍHO
Varhany: Ladislav Kratochvíl

Zpěv: Gabriela Hošková

BECHYŇSKÝ CHRÁMOVÝ SBOR
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Z HISTORIE BECHYNĚ
+ STŘÍPKY Z BECHYNĚ, 

KDYŽ SE PSAL ROK 
1920

V prvních lednových dnech tohoto roku 
byla ustavena Družina čsl. legionářů okresu 
bechyňského. Bratrem kap. Nesým svolaná 
schůze legionářů se značnou účastí a dáno 
zúčastněným na vůli dle hlasu svědomí 
a  přesvědčení rozhodnout se volně buď pro 
Svaz, který sympatizuje s bolševictvím, 
nebo pro nepolitickou organizaci „Družiny 
čsl. legionářů“. Po zdařilé debatě, které 
zúčastnil se zejména br. legionář Komzák ze 
Smolče, spoléhající na práci legionářů a vě-
řící v lepší budoucnost republiky, rozhodnuto 
založit „Družinu“. Důvěrníky zvoleni: za 
město br. Bílek z Bechyně, za venkov br. Šmi-
dinger z Chrášťan, náhradníky br. Homer 
z  Bechyně, br. Komzák ze Smolče a br. 
Šonka z Černešovic. Přítomný starosta 
Sokola br. dr. Čámský poukazuje na vážnost 
situace, v které stát náš zejména vzhledem 
k  poměrům v Maďarii se nachází, upozornil, 
že mnoho starostí a svízelů bude nám ještě 
překonat, vyzval zúčastněné – zvláště pří-
slušníky legionářů k vlastenecké spolupráci, 
tak aby stát v těžké chvíli opravdu spoleh-
nouti se mohl na obětavost svých občanů, po 
případě našich legionářů. 

Koncem ledna je následkem nedostatku 
a drahoty petroleje rozšířena elektrická síť 
na Plechamru a do Zářečí.

Kýžená chvíle se dostavila, že bude 
možno ve dvou letech očekávati elektrickou 
sílu z jihočeské centrály s lignitovým otopem 
z Mydlovar. K tomu cíli ustavuje se akciová 
společnost z popudů lužnického elektráren-
ského Svazu, jehož členy jsou i okresní 
správa bechyňská a město Bechyně s pří-
slušnými podíly. Prospěch nemalý kyne 
všem obcím pro hospodářské pohony laci-
nou silou, pro podniky i soukromou potřebu 
energii světelnou i tepelnou. Okresní správní 
komise v Bechyni zúčastní se úpisem 62 
akcií po 400 K. Kdo’s trpěl dosud nedostat-
kem svítiva a hybné síly k výmlatům, upisuj 
v  hojné míře akcie tohoto důležitého podni-
ku, aby mohl co nejdříve vejít v život a obrodit 
tak jihočeský, dosud opomíjený hospodář-
ský život. 

Na sloupech u stodol zřízeno 7 zásuvek 
k  elektrickému vedení pro pohodlí výmlatu 
elektr. mlátičkou. 

Za účelem zvýšení bezpečnosti je město 
osvětleno po celou noc a mimo to zavedeny 
občanské hlídky, protože krádeže nepřestá-
vají. Panu Loulovi, nedávno postiženému 
krádeží prasat, ukradeno 14 slepic, na 
nádraží po krádeži krmníka ukradeny 
slepice a perličky, do příbytku p. Míky vybou-
rán dokonce za účelem krádeže podkop.

V okolí Bechyně tak mírná zima, že se 
koncem měsíce února se seje oves u Ka-
menného dvora, na rybnících narostl led as 
na 3 prsty, jen panský pivovar si stačil 
nasekat trochu ledu, hostinští a řezníci ledu 
nemají.

V únoru končí František Hořejší jako 
poslední tradiční hrnčíř svoji výrobu v Be-
chyni

Družstvo keramiků spol. s r.o. zahajuje 
kamnářskou výrobu v budově bývalé paar-
ské továrny v Zářečí.

Výrobní družstvo keramické v Bechyni 
dostalo od Gustava Glatze, obchodníka 
z  Popradu pod Tatrami, jakousi objednávku 
prostřednictvím svého obchodního zástup-
ce. Tu potvrdilo velmi slušným českým do-
pisem, načež obdrželo obratem svůj dopis 
nazpět a na něm v rohu připsanou poznám-
ku: „Schreiben sie mir in einer Culturspra-
che, möglichst deutsch“ (Pište mi v nějaké 
kulturní řeči – možno-li po německu… A pod 
tím podpis blahorodého pana Gustava 
Glatze…Poprad je v té době silně zamo-
řeněn židovsko – německou a maďarskou 
společností… Snad se pan obchodník 
domníval, že vytvořil úžasný vtip, prohlásiv 
český jazyk za nekulturní….vždyť jenom 
člověk trochu vzdělaný, nedovedl by být tak 
sprostě urážlivý, jak se projevil popradský 
pan Glatz…

V dubnu 1920 je rozdělen dar od ame-
rických Čechů a Slováků. Ti poslali darem 
několik beden různých částí obleků na 
Červený kříž v Čechách. Příděl pro Bechyni 
rozdělila Okresní komise pro péči o děti – její 
místopředsedkyně a choť místního lékár-
níka paní Štorchová.

Vzniká Včelařský spolek pro Bechyni, 
založen byl 73 členy, kteří dohromady měli 
338 včelstev. Bechyňských členů bylo 19 
s 86 včelstvy. V tomto roce nejvíce včel 
choval řídící učitel p. Jan Bukovský, totiž 14 
úlů. Mimo to má spolek 1 lis na liti mezistěn, 
medomet a různé včelařské nářadí, které 
členům spolku propůjčuje. Spolek měl také 
včelařskou knihovnu.

Na bechyňské dráze stále dvojjazyčná 
razítka! Před časem bylo poukázáno na 
tento nešvar a žádáno o jeho odstranění. 
Marně! Panstvo u ředitelství má patrně 
nastarosti důležitější věci, když nemůže 
téměř za dva roky trvání naší samostatnosti 
udělat pořádek alespoň v krajích českých. 
Důrazně žádáme, aby konečně byla dodána 
stanicím bechyňské dráhy razítka ryze 
česká.

V červenci se nahrnuli do zdejších lázní 
„zbohatlíci ze všech stran“ (po skončení 
historického VII. – ale prvního Sokolského 
sletu ve svobodném Československu). 
V  Bechyni obsazeny všechny hostince i lůž-
ka v soukromých domech, napočítáno přes 
600 osob, „mnoho z nich vídeňských židů“. 
Jak tito zbohatlíci s rodinami žijí, povím jen 
krátce: Po dobrém jídle a pití, dopřejí tělu 
všech požitků na suché zemi i ve vodě a na 
lodi. Letošní nad obyčej krásné a teplé léto 
samo vábí lid ke všemu pohodlí. Mužští 

mladší oblékají jen spodky a košile, hlavu 
vůbec nepřikrývají, ženské liší se o málo od 
Indiánek, počínajíc od malých děvčat až po 
matrony – nosí sukně kryjící jim sotva 
kolena, horní část těla chrání jen lehce před 
žhavými paprsky slunečními o – mužskými, 
v předu i vzadu hluboce vystřižená košilka! 
Dle těchto lázeňských opičí a řídí se nejen 
značný počet děvčat městských, ale do-
konce i zámožná vesnická děvčata, ba 
i  služky oblékají se v šat bílý, takovéž barvy 
bavlněné rukavičky a ověšují hrdla svá 
hodinkami na zlatých řetízcích zavěšenými, 
náramky z lehkého zlata, chudší s celulo-
sovými s hodinkami v nich zasazenými. 
Takovéto náramky přinesli mladí hoši z vojny 
na svých rukou. Mimo to vesnické dívky 
chodí zvláště v neděli v bílých střevících, bílé 
hedvábné šátky na hlavách a v rukou ne 
modlitby nýbrž nejnovější kabelky na 
šňůrách!…

K tomu kronikář Šatra píše: Nápadno mi 
bývalo, zvláště v neděli a ve svátek, choditi 
tolik mladých dívek i žen k lékaři a do lékárny. 
Řeklo se mi, že si kupují vonná mýdla, 
voňavky a šminky. Ale nápadno mně bylo 
vídati tolik venkovských dívek choditi k lékaři 
v domě mém bydlícímu, a že tehdejší 
lékárník při všem svém blahobytném žití, 
a  po všech té doby nákladných opravách 
domu a lékárny velkoměstsky zařízené, za 
nedostatku potřebných léků, skoro týdně 
ukládal přes tisíc korun do spořitelny! Teprv 
později shledal jsem toho příčinu! Mladí muži 
ve válce a doma – žilo se, jak bylo lze. 
Mravnost stěhovala se nejen z měst, ale 
mnoho z našich veských statků a chaloupek. 
Jaký to má vliv na mravnost dívčího dorostu 
a u mladých žen, lze čísti články „zdravot-
nictví – vraždy nenarozených“, jak se i po 
venkově rozežírá tento sodomovský hřích, 
nejútlejší kořeny národní bytosti…. A oči 
všech jsou slepy… Kam to spějeme?!!

Založena v Bechyni tovární výroba obuvi 
pod firmou Novotný – Janovec, spol s. r. o., 
která v roce 1921 zaměněna na Bechyňská 
Obuv, s. r. o. Majitelem jest Karel Janovec 
a  zaměstnává asi stejný počet dělnictva, 
jako akc. továrna keramická. 

Bylo velmi nesnadno v kraji bez průmyslu 
nalézt dělnictvo a vycvičit je tak, aby výrobky 
byly konkurence schopny. Firma „Bechyň-
ská obuv“ společnost s r. o. provozuje řeme-
slnou živnost výrobu obuvi se stanovištěm 
v  Bechyni číslo popisné 114, přičemž dílove-
doucím jmenován byl pan Josef Plachta, 
narozen dne 15. května 1898 v Polici nad 
Metují

V prvé polovině měsíce října zřízena byla 
prvá knihtiskárna v domě Františka Krause, 
v bytě do dvora. Pan František Hanketa 

Obuv Bechyně – dílny, dnes zubní ordinace MUDr. Tomáše Pospíšila
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(válečný invalida) vymohl si koncesí na 
tiskárnu ruční s tou podmínkou slavné měst-
ské rady a okresního hejtmanství v Milevsku, 
že nebude vydávat žádné místní noviny. Tisk 
má pěkný a vkusný. Zprvu pracoval levněji 
než okolní tiskárny, později byl nucen zvýšit 
cenu dle ostatních tiskáren následkem 
svazu knihtiskařů.

Zdejší spolek Sokol Bechyně zařídil 
biograf v městském hostinci (U města 
Bechyně – dnes Na Protivínce), jejž najal na 
12 let a slušně dal vnitřek většinou nákladem 
svým upravit.

Na měšťanské škole bylo v učitelském 
sboru jednáno o odstranění modlitby před 
vyučováním. Usneseno pěti hlasy proti dvě-
ma nemodlit se; kříže ponechány na místě.

Škola bechyňská je ubohá, učebny jsou 
malé, kabinety nepostačují. Dětí přibývá, 
venkovská mládež a dívky hrnou se na školu 
měšťanskou. Konečně došlo tak daleko, že 
dívky ze III. ročníku měly být ze školy 
vyhoštěny. Dívky z Chrášťan vystoupily z III. 
ročníku a odešly do Týna, plakaly… na 
okresní školní radě v Milevsku vyprošeno, 
aby jedna třída obecné školy mohla býti 
umístněna v malé třídě, bylo sice vyhověno, 

2
ale 52 dětí bylo ve třídě o 33,25 m ! Jednáno 
s Keramickou školou o zapůjčení jedné 
místnosti, kde byl po celou válku umístněn 
lazaret. Ředitel Keramické školy Arnošt 
Stašek a celý učitelský sbor postavili se proti 
a žádosti nevyhověno. Na písemnou žádost 
o řešení situace k ministerstvu veřejných 
prací měšťanské škole odpovědi se ne-
dostalo…

Josef Šimák, profesor keramické školy, 
zařídil si nový podnik „výrobu dřevěných 
hraček pro děti“. Sám kreslí návrhy na 
hotovení hraček z tvrdých prkének. K tomu 
cíli objednal a najal zručného truhláře, který 
na zvláštním stroji řeže vhodná prkénka, dle 
návrhu sestavuje rozmanité věci a figurky, 
jež pak hoši a dívky dle vzoru malují. Touto 
prací zaměstnává hojně mladých lidí 
a  poskytuje jim slušný výdělek. Tyto pěkné 
a  vkusné hračky zasílá do Francie, Anglie, 
do Ameriky a jinam. Hračky navrhuje i pro 
s.  r. o IHA v Bechyni. Spoluzakladatelem 
společnosti IHA byl mistr truhlářský pan 
František Syrový.

V tomto roce zakládá Václav Janko ve 
městě elektrotechnické dílny a koncesovaný 
radioobchod, zpočátku pracuje sám, poslé-
ze se firma rozrůstá a je jediná na bechyň-
ském okrese – provádí stavbu rozvodné sítě 
po městě, vyrábí kolektory pro stejnosměrné 
stroje, opravuje a převinuje elektrické 
motory a transformátory, některé výrobky 
jsou dodávány až na Slovensko. 

Obci Tušti (dnes součást Suchdola nad 
Lužnicí) svěřence Bechyně ve Vitorazsku 
zaslal Okresní osvětový sbor knihovnu o 263 
svazcích, získanou sbírkou, na níž největ-
ším dílem přispěl Místní odbor N.J.P. Peněž-
ní dar na výpravu bude zaslán a vykázán, až 
bude doplněn obnosy slíbenými.

Zdejší obec platí svým zřízencům a to: 
městskému tajemníkovi Františku Vozába-
lovi 16 000 K, staršímu strážníkovi Antonínu 
Bicanovi 4 500 K, mladšímu strážníkovi 
3 618 K, hajnému Cikánkovi 3 581 K a Koda-
dovi 1 084 K, školnici Budilové 3 000 K, 
ponocným – Kožíškovi 720 K a Melounkovi 
v  Zářečí 720 K… Že bylo strážníkům 
zvětšeno služné, letošního roku přestali na 
Nový rok obtěžovati dům od domu svým 
Novoročním přáním, což bylo jen ostudou 
obce!...

Josef Štefl, Osvětáři Jihu

+ ZAJÍMAVÉ VÝROČÍ 
OD VODY

V letošním roce uplynulo 60 let od 
založení kdysi slavného vodáckého oddílu 
Dukla Bechyně, vodní slalom a sjezd. U jeho 
zrodu byl podplukovník MUDr. Jaroslav 
Přibyl, který s rodinou přišel do Bechyně z le-
tiště v Líních. Pro dobrou věc získal důležité 
funkcionáře, a tak 1. 9. 1960 nastoupila na 
vojenskou prezenční službu první skupina 
deseti vodáků. V dubnu 1961 se začalo s vý-
stavbou loděnice a brzy bylo zajištěné 
sportovní zázemí na břehu Lužnice.

Veškeré sportovní dění se odehrávalo na 
řece a v jejích blízkých prostorách směrem 
k  plovárně. Po zámrzu řeky se chodilo do 
tělocvičny na staré škole a později do 
sokolovny v Malšicích. Vše ovšem až po 
plnění vojenských povinností. Jezdilo se na 
závody po celé republice na lodích převážně 
vlastní výroby, které byly známy i za hra-
nicemi Československa. Populární vodácké 
závody se ale konaly také v Bechyni 
každoročně v květnu a také ke Dni letectva.

Od roku 1965 se začalo jezdit i na závody 
do zahraničí, například do NDR, ale také „na 
západ“. Velkých mezinárodních soutěží se 
již členové Dukly účastnili jako reprezentanti 
ČSSR a začali vozit medaile. V době největší 
slávy oddílu v letech 1965–1972 byla většina 
reprezentačního družstva právě z řad Dukly 
Bechyně, na olympiádu v Mnichově dokonce 
7 z devíti členů mužské části výpravy. 
Duklou v letech 1960–1972 prošlo 135 
závodníků a trenérů, 25 závodníků bylo ve 
státní reprezentaci. Z velkých mezinárod-
ních závodů a mistrovství světa přivezli 
stovky medailí. Nejúspěšnějším závod-
níkem byl Petr Sodomka, který za dobu 
působení v Bechyni získal z MS 11 medailí, 
které pak ještě v Brandýse rozšířil na 18 
(z  toho 8 zlatých) a tím byl nejúspěšnějším 
závodníkem nejen v Dukle, ale i u celého 
vodního slalomu. Bratři Měšťanové, kteří 
zůstali Bechyni věrní natrvalo, pak získali 
z  MS medailí 10. 

Reorganizací armády v roce 1971 bylo 
rozhodnuto o začlenění Dukly Bechyně pod 
středisko vrcholového sportu Liberec a při-
blížení vodáků k tomuto středisku. K tomu 
došlo po olympiádě 1972 na podzim, kdy se 
Dukla odstěhovala do nově vybudované 
loděnice v Brandýse nad Labem, kde vznikla 
také nová umělá slalomová dráha. Bylo to 
v  té době asi nejlepší řešení, protože 
tréninkové možnosti v Bechyni se zhoršily 
opravou jezu v Zářečí. Peřejka pod spodním 
jezem zůstala pod vodou a také byl velký tlak 
rybářů proti častému otevírání propusti. 
Nevyhovoval ani stav loděnice bez řádného 
hygienického vybavení. Aktivita doktora 
Přibyla pokračovala a Dukla v jiném 
prostředí a lepších podmínkách dál plní úkol 
reprezentace státu v odvětví vodního 
slalomu.

Na počest tohoto výročí se v sobotu 
29. srpna na břehu Lužnice v hospůdce 
U  Jezu sešlo 45 pamětníků, bývalých členů 
Dukly Bechyně, aby v našem městě za-
vzpomínali na tuto slavnou éru českého 
vodního slalomu a sjezdu.

Podle tátových vzpomínek 
Marta Widlová

NOVÝ 
START

POMOC 
NEZAMĚSTNANÝM 
OSOBÁM 
K BEZPROBLÉMOVÉMU 
NÁVRATU NA 
PRACOVNÍ TRH 

Vážení občané, opět si vás dovolu-
jeme oslovit s nabídkou již IV. běhu 
vzdělávacího programu a následné 
možnosti bezplatně získat rekvalifikaci 
či řidičský průkaz.

NOVÝ START

1)  Bezplatný projekt pro ženy na 
 MD/RD, nezaměstnané osoby, 
 osoby v evidence ÚP nebo osoby, 
 které hledají nové zaměstnání

2)  Motivačně vzdělávací program 
 s psychologickou diagnostikou

3)  Možnost bezplatně získat REKVA-
 LIFIKACI, ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ

4)  Proplacení jízdného, bezplatné hlí-  
 dání dětí

IV. běh vzdělávacího programu 
OTEVÍRÁME 26. října 2020 

v  prostorách Hotelu U Draka.

V případě zájmu nás neváhejte 
kontaktovat! Tel.:  723  407  029 , 
 723  449  409 , 
počet míst je omezen.

Služby našeho poradenství jsou vám stále 
k dispozici a jsou poskytovány zcela 
BEZPLATNĚ. Neostýchejte se jich 
využít.

Pracovní poradenství Nový start probíhá 
každé pondělí a středu od 8 do16 hod.

Právní poradenství 
s Mgr. Janem Röhrichem 
v úterý 13. 10. 2020. 

Psychologické poradenství 
s PhDr. Jaromírem Matouškem 
pak v pátek 23. 10. 2020. 

Na všechny typy poradenství je nutné se 
objednat předem na tel.: 723 407 029
Prostory poradny se nacházejí v 1. patře 
Hotelu U Draka. 

Těšíme se na Váš zájem. 
Centrum mladé rodiny Milísek 
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Říjnová odpoledne 
a večery v 2. patře LD Olga 
tento program je zdarma:

 1. 10. Prezentace kosmetiky 
  z kozího mléka 14.00

 2. 10. Problematika dolních končetin 14.30

 5. 10. Koření pro zdraví, dříve než léky 15.00

 5. 10. Rašelina z Blat 14.00

 6. 10. Houby našich lesů 15.00

 7. 10. Diagnostika pohledem 
  s dechovým cvičením 15.00

 7. 10. Filmový večer  19.00

 8. 10. NU SKIN, chráníme si svoje zdraví 15.00

 9. 10. Rehabilitace po operaci 
  kolenního kloubu 14.30

 12. 10. Pránájáma pro zdraví 15.00

 13. 10. Vítání lázeňských hostů 
  + historie lázeňství 14.30

 14. 10. Ajurvéda, 
  indická přírodní medicína 15.00

 14. 10. Filmový večer 19.00

 16. 10. Rehabilitace po operaci 
  kyčelního kloubu 14.30

 19. 10. Akupresura, 
  individuální konzultace 15.00

 19. 10. Akupresura s PhDr. Sandhu CSc. 19.00

 20. 10. Rožmberkové a jižní Čechy 14.30

 21. 10. Praktické rady pro zdraví 15.00

 22. 10. Prezentace kosmetiky 
  z kozího mléka 14.00

 23. 10. Páteř z rehabilitačního hlediska 14.30

 26. 10. Síla mysli v nás s dechovým 
  cvičením 15.00

 27. 10. Houby od A až po Z 15.00

 28. 10. Vystoupení operní pěvkyně ND 
  Michaely Katrak v jídelně lázní
  – také pro veřejnost 19.00

 29. 10. Karitol a rašelina, léčíme přírodou 15.00

 30. 10. Škola zad 14.30

   Těšíme se na Vás

www.laznevbechyni.cz
facebook.com/laznebechyne

Lázně

PROGRAM

ŘÍJEN
Taneční večery kavárna:
19.30–22.30 hod.  Vstupné 40 Kč

 1. 10. čtvrtek Capella
 6. 10. úterý Echoes
 8. 10. čtvrtek INYCH – kytara
 13. 10. úterý Live Music Tropicana
 15. 10. čtvrtek INYCH – kytara
 20. 10. úterý Echoes
 22. 10. čtvrtek Live Music Tropicana
 27. 10.  úterý RM band
 29. 10. čtvrtek Capella

Taneční večery sál:
19.30–23.00 hod. Vstupné 50 Kč

 2. 10. pátek Ševětínka
 9. 10. pátek RM band
 16. 10. pátek Echoes
 23. 10. pátek Ševětínka
 30. 10. pátek Echoes

HALINA 
PAWLOWSKÁ 
V GALERII 
ZÁLIV?

   Výstava obrazů (moře 
a  krajiny) herečky a malířky Jarmily Švehlové 
se přesouvá ze silně pozitivního září na 
sobotu 31. října v 16.00 v lázeňské galerii. Ale 
bude už vážně lépe? Kdyby ne, nepřijede ani 
Halina, která by kromě několika slov k výstavě 
měla lehce pokynout i nové knížce Pavla 
Šmidrkala. Ta pod názvem „Je to fuč“ přináší 
jedenáct povídek a reportáží vázaných k ne-
dávnému času. Vypráví epizodu ze života 
válečného veterána, generála Tomáše 
Sedláčka, nebo vzpomíná na Jiřího Šlitra, 
jehož židli z ateliéru v Domě armády Praha, 
kde voják Šlitr půl roku tvořil, před čtyřiceti 
roky uloupil právě Šmidrkal. Nejdelší příběh 
zařazený v knížce popisuje vtipnou formou 
operaci srdce, kterou autor nedávno pod-
stoupil a přežil. Publikaci ilustrovala Petra 
Skluzáčková vybranými obrázky z cyklu Vodní 
hladiny, inspirované jihočeskými rybníky 
a  řekou Lužnicí. Program svým zpěvem 
(muzikálové a filmové písně) ozdobí pěvkyně 
Michaela Katráková. Jak naznačuje titulek, 
může se však stát, že všechny plány zhatí 
opatření proti šíření covidu. Proto je dobré, 
těšit se jen skromně a málo a pak být bohatě 
a  mile překvapen.

Mgr. Zdeněk Smolík, Osvětáři jihu
POHÁDKY 
S REKLAMOU
– 1 DÍL

Ve třech pokračováních (říjen, listopad, 
prosinec) si přiblížíme na stránkách zpravodaje 
existenci pohádek s reklamou, které získali ke svým 
nákupům lidé v obchodech jako pozornost pro své 
děti. Tahle praxe byla běžná zejména v první 
polovině 20. století a pohádek ve formátu A6 (menší 
než pohlednice) bylo vydáno několik set titulů ve 
vysokých nákladech, v podstatě jako spotřební 
pozornost, dárek. Dnes jde o sbírkové položky, 
přičemž jedna z nejzajímavějších je Pilnáčkova 
abeceda. Ke každému písmenu byl namalován 
obrázek a přidružena krátká rýmovačka, zadní 
stranu zdobila reklama. Děti si tak postupně 
sestavily celou abecedu a rodiče se vraceli pro 
nákup do stejných prodejen, kde jednotlivé výtisky 

získávali. Výstava vybraných 
pohádek proběhne v Galerii Záliv 
začátkem prosince a bude dopro-
vozena vydáním půvabné knížky, 
která zahrnuje víc jak sto vybra-
ných titulů. V příštím pokračování 
přineseme ukázky obrázků tří 
nejvýznamnějších malířů, kteří 
pohádky ilustrovali.

Pavel Šmidrkal

Západ slunce nad rybníkem Rytíř 
v Černické oboře
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Seřizování plastových oken 
a dveří, montáž a opravy žaluzií. 

Petr Halama, tel: 604 718 306

ČIŠTĚNÍ 
PEŘÍ

PÉŘOVÉ 
VÝROBKY
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BECHYNĚ – Pracovní oděvy
u autobus. nádr., tel: 602 659 011

TÁBOR – A. Berka 

Třebízského 839, tel:777 27 38 34

40 DRUHŮ 

SYPKOVIN

VAŠE PEŘÍ DO VAŠÍ PEŘINY

www.persaltus.cz

+420  605  512 451 

NEJLEVNĚJŠÍ 

PALIVOVÉ DŘÍVÍ

 
400 Kč/prm

bříza   
 800 Kč/prm

dub
    

850 Kč/prm 

borovice, smrk

osika 500 Kč/prm

NÁKUP A PRODEJ 
LESNÍCH POZEMKŮ

Chcete znát cenu Vašeho lesa? 
Tržní ocenění zdarma.

druh dřeva     neš�pané (2m)    š�pané (33cm)

650 Kč/sprm

950 Kč/sprm  

 1000 Kč/sprm

 

 

 Provádíme rizikové kácení stromů 
v těžko přístupných místech. 

Tel: 606 931 760

Mám zájem o koupi bytu 2+1 
s výtahem v Bechyni.

Volejte: 608 120 244

REKONSTRUKCE BYTOVÝCH 
JADER, BYTU, DOMU na míru.
Práce: obkladačské, zednické, 
malířské, podlahářské, elektro, 
instalatérské... Tel: 605 829 610503prodaných nemovitostí
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