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 89 let Nejedlý Karel
 88 let Drha Miroslav
  Linhartová Jarmila
 85 let Havránková Marie
 84 let  Škorec Štefan
 82 let Kubeš Bedřich
  Vítková Alena
 81 let Kuželová Hana
 80 let Boldišová Drahomíra
  Volfová Miroslava
 79 let Kavková Mária
 78 let Miková Anna
 75 let Kordinová Marie
  Šenfeldová Eva

A jsou tu zas...
Kdo? No přece roušky! Na jaře 

jsme je vzývali a teď je nenávidíme. 
Přitom jsou to naši spojenci a stále 
stejně oddaně plní svůj úkol. Jenže tak 
už to chodí, nevděk světem vládne. Co 
kdybychom zkusili těm holkám udělat 
radost, věnovali jim horkou lázeň, 
masáž žehličkou a vzali je ven mezi 
ostatní kamarádky, když už musíme 
někam z domu? A nezapomeňme i na 
tu virtuální, co se ráda protáhne, a při-
tom o ní vlastně ani nevíte. Je zdarma 
ke stažení a vůbec se nemusí prát...

MJ

LISTOPAD 2020

MĚSTSKÝ ZPRAVODAJ
ECHYŇSKÝB



Přehled zisků mandátů
Kraj: Jihočeský kraj

Kandidátní listina Počet
mandátů

v %
číslo název

50 ANO 2011 12 21,82

33 Občanská demokratická strana 12 21,82

19 Česká pirátská strana 9 16,36

53 TOP 09 a KDU-ČSL - Společně pro již. Čechy 7 12,73

45 Česká strana sociálně demokratická 6 10,91

7 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 5 9,09

80 JIHOČEŠI 2012 4 7,27

Celkem 55 100,00

účast za kraj 39,51 %

Výsledky hlasování za Bechyni

Kandidátní listina Platné hlasy

číslo
název celkem v %

50 ANO 2011 296 18,98

7 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 265 16,99

33 Občanská demokratická strana 236 15,13

19 Česká pirátská strana 156 10,00

53 TOP 09 a KDU-ČSL – Spol.pro JČ 149 9,55

63 Komunistická str.Čech a Moravy 122 7,82

45 Česká str.sociálně demokrat. 94 6,02

16 Svoboda a př. demokracie (SPD) 81 5,19

80 JIHOČEŠI 2012 63 4,04

70 Trikolóra hnutí občanů 43 2,75

71 Svobodní 16 1,02

72 Změna 2020 10 0,64

5 DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT 9 0,57

13 Strana zelených 9 0,57

38 Dělnic. Str. sociální spravedlnosti 4 0,25

43 ALIANCE NÁRODNÍCH SIL 2 0,12

82 ROZUMNÍ – Petr Hannig 2 0,12

84 Moravské zemské hnutí 2 0,12

23 VIZE – národní socialisté 0 0,00

67 Volte Pr.Blok www.cibulka.net 0 0,00

VÝSLEDKY VOLEB ZE DNE 2.–3.10.2020
DO ZASTUPITELSTVA JČ KRAJE

účast za obec 38,18 %

+ REKONSTRUKCE 
LIBUŠINY ULICE

Z důvodu současné složité situace 
související s coronavirovými omezeními, 
došlo k posunutí termínu provedení konečné 
úpravy ulice Libušina. Recyklace asfal-
tových vrstev bude probíhat ve 45. týdnu. 
Tento proces bude realizován po dobu cca 
dvou dnů, a to v rozsahu od křižovatky ulice 
Za Trubným a ulice U Vodojemu až ke 
křižovatce ulice Libušina s ulicí vedoucí do 
Křižíkovy vilové čtvrti (Elektro ZELENKA). 
Následně budou po několikadenní techno-
logické přestávce provedeny finální vrstvy 
asfaltu. 

Ve zbývající části Libušiny ulice (od 
Elektro Zelenka ke křižovatce ulic Libušina – 
Čechova) budou nadále realizovány staveb-
ní práce na vodovodním a kanalizačním 
řadu. V případě příznivých podmínek, bude 
tato část finálně, včetně asfaltových po-
vrchů, dokončena do 15. 12. 2020. 

Kateřina Brožová

1

2

2 Městský zpravodaj Bechyně / LISTOPAD 2020 



+ PODĚKOVÁNÍ

Dne 27. 7. 2020 jsem ztratila v Bechyni 
Na Libuši u panelové cesty k zahrádkám 
mobil. Při příchodu k autu na nás volal pán, 
zda nám nechybí mobil. Mně ano, zřejmě mi 
vypadl při vylézání z auta. Vyřídil nám vzkaz, 
že pán, co mobil našel, nese jej na policii. 
Byla jsem mile překvapena, měla jsem 
velkou radost.

Tímto oběma mužům moc děkuji. Jak 
nálezci, že byl tak poctivý, tak i druhému za 
vyřízení vzkazu.

Děkuji, Pavla Švecová

ZO KSČM v Bechyni vyslovuje poděko-
vání p. Josefu Zuntovi a p. Jiřímu Bílkovi ml. 
za pomoc při opravě hrobů padlých na 
starém hřbitově v rámci jejich záslužné péče 
o důstojný vzhled tohoto místa v našem 
městě.

ZO KSČM Bechyně

NOVÝ 
START

POMOC 
NEZAMĚSTNANÝM 

OSOBÁM 
K BEZPROBLÉMOVÉMU 
NÁVRATU NA PRACOVNÍ 

TRH 

Bezplatné poradenství 
V LISTOPADU

Pracovní poradenství 
Nový start probíhá každé 

pondělí a středu 
od 8.00 do 16.00 hod. 

v prostorách Hotelu U Draka.

Právní poradenství 
s Mgr. Janem Röhrichem 
ve středu 4. 11. 2020. 

Psychologické poradenství 
s PhDr. Jaromírem Matouškem 
pak v pátek 27. 11. 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 C
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1/
Nerovnost v Čechově ulici se 
podařilo odstranit v rámci rekla-
mace bez výrazného omezení 
provozu na objízdné trase. 
Pokud by toto řešení nevydrželo 
zátěž, uskuteční se finální 
oprava na jaře.

2/ 5/
Alšova jihočeská galerie nabývá 
finální podobu. Stavba bude do-
končena v listopadu, v průběhu 
roku se do ní bude stěhovat 
expozice a v září příštího roku se 
můžeme těšit na zahájení provo-
zu výběrem toho nej z keramic-
kých sympozií.

3/
Stavba mostu kolem Cihelny na 
Radětice by měla být hotova do 
5. 12. 2020.

4/
Stávající etapa rekonstrukce 
Libušiny ulice by měla být do-
končena počátkem listopadu (viz 
článek na str. 2)

5

3

4

Městský zpravodaj Bechyně / LISTOPAD 2020 3



MĚSTSKÉ
MUZEUM
BECHYNĚ

STO LET 
SKAUTINGU 
V BECHYNI 
1920–2020

YUKON – TÁBOROVÁ ZÁKLADNA 
BECHYŇSKÝCH SKAUTŮ 

(vyprávění bechyňského skauta z 90. let 
a nynějšího střediskového vedoucího 
Pavla Pazourka)

YUKON – při vyslovení tohoto názvu se 
většině lidí nejspíš vybaví známé rozsáhlé 
teritorium na severozápadě Kanady s nád-
hernou přírodou a řekou stejného jména. 
Ovšem holkám a klukům (bez ohledu na 
jejich věk) z bechyňského skautského stře-
diska ve spojení s tímto názvem jako první 
vytane na mysli jejich táborová základna 
zasazená v krásné přírodní scenérii u říčky 
Smutné nedaleko Haškovcovy Lhoty. 

Základna v roce 2020 také slaví kulatiny, 
stejně jako bechyňský skauting, jemuž je 
přesně 100 let. Letos je to právě 30 let od 
objevení nenápadné louky, tehdy neudr-
žované, zarostlé vysokými kopřivami a jiným 
neprostupným rostlinstvem. Objevena byla 
během prvního letního tábora v roce 1990, 
poté, co byl po téměř dvacetileté nucené 
odmlce v Československu obnoven skau-
ting. První tábor ´90 hostila louka Klondike 
nacházející se cca 150 m nad budoucím 
Yukonem proti proudu Smutné. Pojmeno-
vání nového objevu se nabídlo samo – 
romantický kout krásné přírody a nedaleko 
louka s názvem evokujícím slavnou Zlatou 
horečku. Bude to YUKON, taková naše malá 
Kanada. 

Již v roce 1991 Yukon naplno obstál při 
své táborové premiéře a od té doby pravidel-
ně hostil skauty nejen z bechyňského stře-
diska. Na Yukon zavítaly také zahraniční 
výpravy skautů ze Spolkové republiky Ně-
mecko nebo opakovaně švýcarských skautů 
ze Ženevy – Carouge vedených bratrem 
Michaelem Renardem. Kouzlo Yukonu 
učarovalo i jiným skautským střediskům, 
z  nichž některá se sem na tradiční letní 
tábory opakovaně vrací. Své o tom vědí v Ne-
ratovicích, v Kostelci nad Labem, ve Strako-
nicích, Borotíně, Milevsku, v Praze či jinde. 
Táborová sezóna 2020 na Yukonu uvítala 
skauty ze Sepekova, již poněkolikáté z Bo-
rotína a premiérově i z moravského Kyjova. 
Yukon opět ožil hlaholem skautské omladi-
ny, které se do dnešních dnů co do počtu dětí 
vystřídalo na Yukonu kolem 2 800. 

V průběhu let procházela základna růz-
nými proměnami, zejména pokud jde o tá-
borové stavby. Některé z nich měly kvůli 
přírodním vlivům omezenou životnost, jako 
např. původní brána z roku 1991 nebo brána 
o deset let mladší. Zub času byl neúprosný. 
V současnosti brána na Yukonu sice není, 
ale do budoucna nevylučujeme zbudování 
nové. V létě 1992 byla v lese bezprostředně 
navazujícím na louku zbudována chata, aby 
poskytovala zázemí v chladnějším období 
a  bylo kam uložit nářadí a různý materiál. 
Chata původně stála u silnice na tzv. 

Třebeláku mezi obcemi Všechlapy a Malšice 
a sloužila SÚS (Správa a údržba silnic), od 
které jsme ji dostali darem. A protože jde 
o  stavebnici, bylo možno ji rozebrat, převézt 
a opětovně postavit právě v lese na Yukonu. 
Aby zapadla do přírodního koloritu, byla 
zvenku pobita půlkulatinou, čímž se přiblížila 
srubovému charakteru. Za posledních pět let 
byl srub zdokonalen prodloužením sedlové 
střechy a pod tímto prodloužením byla 
vytvořena „pergola“ pro venkovní posezení 
i  při deštivém počasí. Zároveň byl kousek od 
srubu postaven uzamykatelný stylový dřev-
ník pro skladování dřeva na otop a někte-
rého táborového vybavení. V minulosti se 
totiž vyskytla poněkud nenechavá individua, 
která „vegetovala“ na nedalekém mlýně 
U  Viktorů (někdy též zván Kazimour). Než 
by si prací opatřila vlastní dřevo, raději 
chodila „pytlačit“ na Yukon, kde jsme měli 
dřeva vždy dostatek. Hlavně už pěkně 
nařezaného a složeného.

Nejednou nám ukázala svoji moc příroda. 
Převážně při několika povodních, kdy se 
z  říčky Smutné stal rozbouřený vodní tok, 
jehož divoký proud nekompromisně likvido-
val a bral s sebou vše, co mu stálo v cestě. 
Po všech stránkách byla nezapomenutelná 
a výjimečná povodeň v srpnu 2002, kdy při 
kulminaci vodní hladiny bylo na louce až 
neuvěřitelných 2,5 m vody a celé okolí 
vypadalo jak širý oceán. Tehdy vzala za své 
„téměř“ nezničitelná (jak jsme se do té doby 
poněkud naivně domnívali) stavba jídelny 
s  kuchyní zbudovaná v roce 1998. Na jejím 
místě zůstalo jenom prázdné místo s terén-
ními nerovnostmi. Od zkázy stavby nepo-
mohlo ani to, že na masivních nosných 
sloupech konstrukce byly připevněny želez-
né „patky“, které byly zalité poctivým beto-
nem do děr v zemi o půlmetrové hloubce. Už 
další rok byla zbudována identická jídelna 
s  kuchyní, ovšem na strategičtějším vyvýše-
ném místě louky blíže k lesu, aby v případě 
další povodně nebyla vystavena ničivé síle 
proudu. Dílo bylo dokončeno během letního 
tábora v červenci 2003. Ničivé povodni v ro-
ce 2002 naopak odolal tehdy čerstvě zbudo-
vaný Pinkalův jez, jehož stavba proběhla 
během perných 14 dnů letního tábora pod 
dohledem skautského „vodního architekta“ 
Jana Valenty (Bobra). Pouhý měsíc před 
povodní… Z  pohledu vodního živlu bychom 
neměli zapomenout ani na velkou vodu při 
jarním tání v roce 1997, která ukousla notný 
kus louky v místech pod tehdy ještě ne-
existujícím Pinkalovým jezem. Terén byl pak 
průběžně dorovnáván dovezeným materiá-
lem, k zacelení přispěla i sama příroda přiro-
zeným nánosem materiálu z potoka. Člověk 
neznalý místa a události by dnes nepoznal, 
kde a jak velký kus louky vzala voda.  

Jídelna s kuchyní z roku 2003 slouží na 
Yukonu dodnes, stavba úspěšně prošla 
zatěžkávací zkouškou v podobě povodně 
v  červnu 2013. Do té doby druhé největší, 
kterou Yukon zažil. V posledních letech byl 
interiér této stavby vylepšen položením 
chodníkové dlažby, aby byla omezena 
prašnost a zvýšen hygienický standard 
potřebný pro přípravu a konzumaci jídla. 
Dlažbu jsme získali darem, kdy jsme si 
dlaždice v potu tváře vydolovali z původního 
chodníku procházejícího kolem Domu pro 
seniory na sídlišti Na Libuši v Bechyni. Tudíž 

dlažba opět slouží… Naposledy byla pro-
dloužena střecha stavby, pod ní byl upraven 
terén a byla zde umístěna umývárna, do 
které je samospádem, hadicí pod úrovní 
terénu, přivedena pitná voda z vojenské 
cisterny stojící v lese nad Yukonem. Stejným 
způsobem je voda přiváděna během letních 
táborů až do kuchyně. K úplnému servisu na 
tábořišti samozřejmě slouží i čtyři zastřeše-
né, suché toalety, nenápadně umístěné 
v  lesní partii ve směru na louku Klondike.  

Za současným vzhledem Yukonu jsou 
stovky a stovky odpracovaných hodin v prů-
běhu třiceti let, které odtekly stejně nená-
padně jako vody v říčce Smutné. Pokud se 
ale cokoli dělá s láskou a nadšením, 
investovaný čas se obvykle rozplývá při 
pocitu z dobře vykonaného díla. Hlavním 
strůjcem postupného zvelebování Yukonu 
v  uplynulých třiceti letech jednoznačně byl 
a  je bratr Jan Valenta (Bobr), jehož nevy-
čerpatelná stavitelská invence a řemeslný 
um jsou jako rukopis vryty ve všech dílech na 
Yukonu. Jeho stavitelské myšlenky mu 
v  průběhu let pomáhaly s nadšením realizo-
vat mnozí odchovanci bechyňského středis-
ka, z nejdéle činných členů zejména bratr Jiří 
Novotný (Jířa). V posledních deseti letech se 
při budování a údržbě Yukonu vždy aktivně 
zapojují bratři z řad činovníků: Jan Procház-
ka (Pták), Miroslav Marek (Stopař), Václav 
Filipi (Žabák), Pavel Toman a někteří další. 
Mladší členové pomáhají při pravidelném 
sekání louky. Velký dík patří jistě všem, kteří 
za těch třicet let ochotně a nezištně přiložili 
ruku k dílu. 

V tuto chvíli hledíme vstříc budoucnosti 
a  věříme, že v dalších letech se budou na 
Yukonu střídat další generace dětí, které 
chytily za srdce skautské ideje, hodnoty 
a  postoje, které lze bez nadsázky považovat 
za univerzální a nadčasové.

Ať tedy žije náš Yukon se svou kouzelnou 
přírodou a letitou historií. Kdyby mohl mluvit, 
zahrnul by nás určitě dlouhým vyprávěním 
o  nezapomenutelných příhodách plných 
dobrodružství, přátelství, radosti a smíchu 
všech těch, kterým jejich životní cestu, třeba 
i na krátký čas, zkřížil svébytný životní styl– 
skauting.

KULTURNÍ STŘEDISKO MĚSTA BECHYNĚ
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Dny otevřených ateliérů v j ižních 
Čechách nabídly již třináctým rokem 
nahlédnutí do zázemí jihočeských tvůrců. 
Během cest za uměním, řemeslem, 
des ignem a  arch i tek turou  se  opět 
představilo okolo sta míst po celém 
Jihočeském kraji, která o víkendu 10.–11. 
října 2020 otevřela své dveře a nabídla 
debaty s umělci v jej ich ateliérech, 
komentované prohlídky, workshopy i vý-
tvarné dílny. Letošní ročník jsme se rozhodly 
obohatit o téma folkloru, vztahu k tradici 
a  lidovému umění. Vedlo nás k tomu 
zamyšlení, jaké jsou podoby folkloru nejen 
z  historického hlediska, ale i v současnosti. 

Velice nás potěšilo, že v současné době, 
kdy jsou kulturní akce spíše rušeny, mohly 
Dny otevřených ateliérů, byť s omezeným 
programem a podle aktuálních nařízení, 
proběhnout. Děkujeme všem umělcům, kteří 
se akce zúčastnili a samozřejmě také 
návštěvníkům, kteří své oblíbené umělce 
podpořili návštěvou.  V Bechyni mohli 
návštěvníci  navštív i t  atel iér  kresby 
sochařství a grafických technik na SUPŠ, 
Galeri i  2+1, atel iér Michala Bosáka 
a  Tomáše Pytlíka.

Těšíme se na vás zase za rok, tentokrát 
9.‒10. října 2021. 

Monika Zárybnická a Petra Lexová
Foto: Adéla Havlíčková Andersová

DNY OTEVŘENÝCH ATELIÉRŮ 2020
DNY 
OTEVŘENÝCH
ATELIÉRŮ 
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ČT 12. – ST 18. 11.  KUM NYE
KD Bechyně
Tibetská léčebná relaxace a účinná metoda pro oživení těla a mysli. 
Velmi dobře se hodí pro všechny věkové kategorie. 
Info: tel. 737 507 775, e-mail: mariebechyn@gmail.com

SO 21. 11.  VĚTRNÁ REPUBLIKA
10. 00 hodin / Malý sál KD / Vstupné 50 Kč
Odkud se bere vítr? A když mi odletí čepice nebo nafukovací 
balónek, kam zmizí? Pokud vám takovéto otázky nedají spát, jste 
ideálními diváky Větrné republiky. Kdesi daleko je totiž místo, kde 
se ve dne v noci pracuje a vyrábí se vítr, vánek či vichřice
Poetický příběh o dvou zaměstnancích Větrné republiky, co 
nemají nic jiného na práci než vyrábět vítr. Jak se to dělá a co se 
stane, když jejich pořádek naruší příchod podivné bytosti z jiného 
světa, to se dozvíte v našem představení.
Hraje Divadlo U plotny podle námětu knihy Oliviera Douzoua.

ÚT 24. 11.  VÁCLAV NECKÁŘ 
 SE SKUPINOU BACILY 

 – Půlnoční turné
Vstupenky můžete vrátit v kanceláři KD do 24. 11. 2020, pro 
refundaci vstupenek zakoupených přes internet nás 
kontaktujte nejpozději do 24. 11. 2020 na telefonu 778 545 507 
nebo na e-mail ucetni@kulturnidum.cz. 
Omlouváme se za komplikace.

NE 29. 11.  I. ADVENTNÍ ZASTAVENÍ
Od 13.00 hodin / Náměstí T. G. M. / Městské muzeum
V letošním roce opět adventní trh venku. V muzeu se od 13 do 17 
hodin mohou nejen děti těšit na tvořivé dílny. V 17 hodin nesmí 
chybět již tradiční rozsvícení vánočního stromku. 

PŘIPRAVUJEME

ST 16. 12.  CAVEWOMAN (nový termín)
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.
Vstupenky zůstavají nadále v platnosti. V případě nevyhovujícího 
termínu nás kontaktujte nejpozději do 13. 11. na tel 778 545 507 
nebo na e-mail: ucetni@kultrunidum.cz. 
Vstupenky zakoupené přes Ticketportal musíte řešit dle jejich 
podmínek a přes jejich webové stránky!
Využijte uvolněné vstupenky z původně vyprodaného představení.

DLOUHODOBÉ AKCE

VÝSTAVY

GALERIE 2+1
PLAKÁTY K FESTIVALU JEDEN SVĚT
Práce žáků SUPŠ Bechyně. 

MĚSTSKÉ MUZEUM
MILAN HOŘEJŠÍ – VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ
Galerie muzea, sál / Vstupné 40 a 30 Kč spolu se stálou 
expozicí. Prodejní výstava.

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

KULTURNÍ
RC HROŠÍK

PRAVIDELNÉ HERNY
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 / 
 /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.

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 hravější než Zumba pro dospělé. Cílem je rozvinout u dětí zdravý 
životní styl a včlenit fitness jako přirozenou součást jejich života.
Info Nina Capouchová na tel. 737 825 662.

Program kina bude uveřejněný pouze na plakátech, webových 
stránkách a FB profilu z důvodu nepředvídatelných změn 
v  souvislosti s koronavirovými opatřeními vlády.

KALENDÁR
www.kulturnidum.czLISTOPAD 2020
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ZRUŠENO

Sledujte, prosím, náš web a FB profil pro případné 
aktuální informace a změny v programu

KINO BECHYNE 
 
www.kino.kulturnidum.cz

Bechyně

6 Městský zpravodaj Bechyně / LISTOPAD 2020 



SCHOVEJTE 
DÁREK DO 
KRABICE 
OD BOT

Městské informační centrum se opět při-
pojuje k akci Krabice od bot. Prosím, pomoz-
te nám i letos vybrat drobné dárky pro děti ze 
sociálně slabších rodin z našeho okolí. 

Jak na to: na webu www.krabiceodbot.cz 
si vyberete naše sběrné místo a následně 

dítě, které chcete obdarovat. Dárek si 
zarezervujte, zabalte, na krabici napište věk 
a pohlaví dítěte a pak už jej jen doneste 
k nám na sběrné místo. Nezapomínejte, že 
dětmi jsou i ti náctiletí.  

Pokud váháte, co do krabice zabalit, na 
webu najdete kromě všech dalších informací 
o projektu i malou nápovědu – např. pro nej-
menší děti hračky, pro ty větší školní a vý-
tvarné potřeby, a pro ty nejstarší třeba 
kosmetiku. Samozřejmě můžete přidat 
pěknou knížku a i malou sladkost. Nebo si 
nechte poradit od dětí a zapojte je tak do 
obdarovávání.

I letos podpoříme děti, které využívají 
služeb rané péče I My o.p.s. ze Soběslavi, 
komunitního centra v Táboře Cheiron T, 
včetně nového klubu Bejvák na „Sojčáku“ 
(Sídliště nad Lužnicí) a samozřejmě 
i  bechyňské děti.

Dárky můžete přinášet do Městského 
infocentra od 23. 11. do 6. 12. 2020. V přípa-
dě uzavření infocentra mimořádným opatře-
ním vlády budeme dárky přijímat na zazvo-
nění ve všední dny od 8 do 16 hod. Poté 
dárky rozvezeme ke svým příjemcům, aby 
se vše stihlo dát pod vánoční stromeček.

Akce Krabice od bot je charitativní sbírka, 
kterou organizuje Diakonie ČCE s tradicí do 
roku 2011. Účastní se jí dobrovolníci z celé 
země a vloni se vybralo přes 30 000 dárků. 
Pokud nemáte možnosti dáreček sami 
připravit, můžete přispět libovolnou finanční 
částkou na nákup dárků v „Krabici online“. 

Děkujeme Vám.

Městské informační centrum 
a Městské muzeum

První říjnový víkend proběhl v Táboře již 
devátý ročník literárního festivalu TABOOK.  
Festival představil to nejlepší od malých 
nakladatelů. Zároveň proběhly výstavy 
současné ilustrace, grafiky a malby, autor-
ská čtení, setkání z očí do očí, debaty 
k  tématům, mnoho koncertů, divadel a bo-
hatý interaktivní program pro děti.

Do poslední chvíle se uvažovalo o třech 
možných scénářích celé akce a celý 
program byl jako divoká řeka. Na základě 
nových vládních nařízení ze středy 30. 9. se 
nakonec rozhodlo o venkovní variantě festi-
valu, a tak se celá Pražská ulice proměnila 
v  knižní tržnici. Naštěstí počasí akci přálo 
a  vše proběhlo v příjemném záchvěvu 
babího léta. 

V letošním roce jsme prezentovali 
Kulturní středisko města Bechyně novým 
počinem a to edicí B, ve které byly v roce 
2020 vydány dvě básnické sbírky „Nebe 
přepeřuje“ Jaromíra Matouška a „Nová 
Ticha“ od Etiena Levi. Knihy si lze vypůjčit 
v  městské knihovně. 

I přes hygienické požadavky proběhl 
devátý ročník Tabooku v příjemné atmo-
sféře.  

Štěpán Ondřich

+MĚSTSKÉ 
INFORMAČNÍ 
CENTRUM SE 
MODERNIZUJE

Díky Dotačnímu programu Jihočeského 
kraje jsme zakoupili dotykový monitor a roz-
šířili a zlepšili tak nabídku služeb pro naše 
klienty, kteří nyní mohou vyhledávat informa-
ce sami nebo s naší pomocí moderním 
a  oblíbeným způsobem. Součástí dotace je 
i  instalace letákových polic a rozšíření ploch 
na umístění plakátů, a to díky magnetické 
barvě.

Tento projekt „Nákup dotykové obra-
zovky a vybavení pro zkvalitnění práce 
s  klienty“, byl zrealizován díky podpoře 
z  Dotačního programu Jihočeského kraje, 
Program – Podpora cestovního ruchu, 
Opatření č. 2 – Vybavení informačních 
center – neinvestičního charakteru, a za fi-
nančního přispění z rozpočtu naší organi-
zace – Kulturního střediska města Bechyně.

- joma -

+ SPLENDID ISOLATION – MOŽNOSTI SAMOTY
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+ZE VZPOMÍNEK ANNY 
BLAŽÍČKOVÉ NA 
PŮSOBENÍ ODDÍLU 
KATOLICKÝCH 
SKAUTEK 
V BECHYNI 1945–1948

V minulém čísle po mojí úpravě článek 
omylem skončil tím, že byl skautkami 
nalezen na louce v Obůrce připravený 
poklad. Ochudila jsem tak ovšem dnešního 
čtenáře o tu vzpomínku, co vlastně tehdejší 
poklad mohl obsahovat. „Byla to objemná 
krabice plná darů od americké UNRRY, pro 
nás tehdy ohromné pochoutky, snídaně 
a  svačiny pro americké vojáky, sestávaly 
z  čokolád, oříškových placiček a rozma-
nitých výživných dobrot. Poklad byl rozdělen 
mezi družiny a nakonec jsme si všechny 
u  táboráku opekly tradiční české buřty.“ 

JJ

pokračování…

Hlavní náplní schůzek byla běžná práce 
v  družinách, příprava na skautský slib, 
probírání žádoucích skautských vlastností, 
soutěž v plnění skautského zákona, 
seznamovaly jsme se s dějinami hnutí, jeho 
významnými osobnostmi, došlo i na bobříky, 
na vázání uzlů, prostě co má znát a umět 
každý skaut. Dělaly jsme také dobročinné 

akce, z výtěžku akademie jsme podpořily 
zřízení rozhlasu ve zdejší škole. Ovšem mně 
zůstaly v paměti nejvíc mimořádné události, 
jako byl společný podnik bechyňských 
skautů, velký táborák na louce u řeky. Všech 
tři sta skautů se shromáždilo na sportovním 
hřišti, dnes už neexistujícím, mezi dolním 
rybníkem (Dolejšákem) a nádražím, byly 
tam tenisové kurty, ale i velký prostor, kde 
jsme se seřadili do průvodu, který pochodo-
val celou Bechyní po hlavní třídě, přes 
náměstí až pod Obůrku, na louku kus po 
proudu řeky. Dlouhý průvod krojovaných 
skautů s vlajkami byl velkolepý, v jeho čele 
kráčel kníže Alfons Paar. Nebyl to průvod 
ojedinělý, takové se pořádaly už před 
válkou.

Paarům patřil zdejší zámek, také les 
Obora a lovecký zámeček, a to už hezky 
dlouho. Je to původem italský rod, zmínky 
o  nich jsou častější od počátku 17. století, 
kdy někteří z nich byli povýšení do stavu svo-
bodných pánů. Časem se rodový majetek, 
k  němuž patřily Měcholupy, Veletice, 
Kestřany aj., rozrostl sňatky o Bechyni 
a  Smiřice. Kníže Alfons Paar (1903–1979) 
byl jedním ze signatářů memoranda české a 
moravské šlechty prezidentu Háchovi v roce 
1939, což byl nejen vlastenecký, ale i nebez-
pečný počin. Pamatuji se na jeho odvážné 
chování za války. Němci vyzvali občany 
Bechyně, kteří měli německá příjmení, aby 
se shromáždili v sále kina, bývalé sokolovny, 

a přemlouvali je, aby přijali německou 
národnost. Nevím o žádném Bechyňákovi, 
který by to udělal, určitě to nebyli ani rodiče 
mé spolužačky Haufové. O Paara měli 
Němci samozřejmě největší zájem. Bylo 
komické, když Paar prohlásil za Čecha nejen 
sebe, ale za Češky i svou ženu a tchýni, 
které měly předky snad někde v Rakousku 
a  uměly česky sotva pár slov. V rodině se 
patrně mluvilo hlavně německy. Paar pak 
musel pracovat jako dělník v Táboře, 
myslela jsem, že myl konve v mlékárně, ale 
někde jsem se dočetla, že pracoval v pro-
vozovně na balení vajec. O mlékárně mi říkal 
otec, jezdil často, Paar denně, ranním 
vlakem po čtvrté hodině do Tábora a v zimě 
si drželi místo v motorovém vagoně, kde bylo 
teplo. Oba byli nadšení fotbalisté, bechyňský 
klub měl sekci starých pánů a otec za ně hrál. 
Nevím, jestli i Paar, myslím, že ne, ale míval 
čestné výkopy. Paarové se vůbec chovali 
jako běžná rodina. Kněžna Paarová a její 
matka byly vznešené dámy, ovšem jejich 
úsměvy na lidi, kteří je zdravili, když chodily 
v  neděli do kostela, nebyly nijak přezíravé, 
pouze obyčejně přátelské. Četla jsem 
v  knize o bechyňském knězi Václavu 
Dvořákovi, který se dopracoval vysokého 
postavení v českobudějovické hierarchii, že 
Paar nabízel skautům z velkých měst 
možnost tábořit o prázdninách v Černické 
oboře a v Obůrce v lesích nedaleko 
Bechyně, které mu patřily. 

Tak tenhle Paar nás v čele průvodu, od 
kterého jsem tady trochu utekla, dovedl na 
loučku u řeky, kde už stál obrovský táborák, 
vatra z polen, čekajících na zapálení. Před 
tímto ohněm jsme předváděli divadelní 
výstupy, hudební čísla a mě fascinovali 
hlavně kluci s kytarami, mezi nimi nejvíc 
Evžen Illín, hudebník s nadáním od Boha. 

Jeho otec naší rodině v létě pomáhal na 
polích. Na svého jediného syna, který se, 
jestli se nepletu, učil hře na housle u zdejšího 
kostelníka, byl velice tvrdý a rozhodně padlo 
i hodně pohlavků. Ale Evžen byl osobností 
už jako kluk, později se stal hudebním 
skladatelem, vytvořil hudbu k řadě filmů 
a řekl, na což se dobře pamatuji, když mluvil 
o svém mrtvém otci: „Škoda každé facky, 
která padla vedle.“

Tihle dva, kníže Paar a junák Evžen, 
starší než my, se mi v paměti vyloupli z masy 
přítomných u táboráku, a také, že se pomalu 
úplně setmělo a zář ohně se odrážela od 
černé hladiny řeky. Zmínku by ovšem 
zasluhovaly i mnohé další osoby bechyň-
ského skautingu, například junačka Lexa 
Skalová, pak třeba Marie Vomáčková, 
Svatkové pravá ruka.

(pokračování příště)



Listopadová odpoledne 
a večery v 2. patře LD Olga 
tento program je zdarma:

 2. 11. Léčivé koření 14.30

 3. 11. Historie lázeňství v Bechyni + film 14.30

 4. 11. Uzdravující dech 15.00

 4. 11. Jóga prstů 19.00

 5. 11. Rašelina dělá bechyňské 
  lázně lázněmi 15.00

 6. 11. Rehabilitace po operaci 
  kolenního kloubu 14.30

 9. 11. Tibet od Buddhy k Dalajlámovi 15.00

 11. 11. Tajemství dávných léčitelů 19.00

 10. 11. Houby od A do Z 
  – podzimní houby 15.00

 12. 11. Nostalgická Bechyně + film 14.00

 12. 11. NU SKIN, chráníme si svoje zdraví 15.00

 13. 11. Rok na Blatech + film 10.00

 13. 11. Osteoporoza 14.30

 16. 11. Jak pomoci se uzdravit 14.30

 18. 11. Filmový večer I. 15.00

 18. 11. Filmový večer II. 19.00

 19. 11. Prezentace kosmetiky 
  z kozího mléka 14.00

 20. 11. Rehabilitace po náhradě 
  kyčelního kloubu 14.30

 23. 11. Akupresura 
  – individuální konzultace 15.00

 23. 11. Akupresura s PhDr. Sandhu CSc. 19.00

 24. 11. Podzimní houby našich lesů 15.00

 25. 11. Jóga prstů pro krásu 15.00

 25. 11. Celostní medicína – Čína 19.00

 26. 11. Karitol a rašelina, léčíme přírodou 15.00

 27. 11. Stavba „Duhy“, mostu v Bechyni 
  + film 10.00

 27. 11. Páteř z rehabilitačního hlediska 14.30

 30. 11. Knížecí rod Schwarzenberkové 
  + film 14.30

 30. 11. Cestujeme po Indii + film 15.00

   Těšíme se na Vás

www.laznevbechyni.cz
facebook.com/laznebechyne

Lázně

PROGRAM

LISTOPAD
Taneční večery sál:
19.30–22.00 hod. Vstupné 50 Kč

 3. 11. úterý RM band

 6. 11. pátek Ševětínka

 10. 11. úterý RM band

 13. 11. pátek Capella

 17. 11. úterý Echoes 

 20. 11. pátek Ševětínka

 24. 11. úterý Live Music Tropicana

 27. 11. pátek Echoes

POHÁDKY S REKLAMOU VÁBÍ 
I PO STO LETECH

Stále ještě nevyhasla naděje, že koncem listopadu nebo začátkem 
prosince nabídne Galerie Záliv Lázně Bechyně výstavu původních 
Pohádek s reklamou (sešitků a dvoulístků). Mnohým z těchto tisků je více 
než sto let a některé z nich se dochovaly ve výjimečně velmi dobrém stavu. 

Překvapivé je to zejména proto, že sešitky se tiskly na podřadný papír a nepočítalo se s jejich 
dlouhým přežíváním. Měly vydržet jen několik prolistování a pročtení a pak se rozpadnout, 
což se v drtivé většině případů také stalo. Jejich hodnotu ale zvyšovala skutečnost, že 
pohádkové příběhy ilustrovali známí malíři a reklamu na zadní straně vytvořily zavedené 
reklamní ateliéry. To byl pro některé sběratele důvod, proč je sbírat a střádat do alb. Výstavu 
v  galerii by mělo doprovodit vydání půvabné knížečky, která představí celou stovku 
zmíněných pohádek a zveřejní ty nejzajímavější reklamy umístěné na poslední stránce. 
Pohádky s reklamou přidávali obchodníci svým zákazníkům k jejich nákupu jako pozornost 
pro děti. Jejich vydávání se zastavilo v padesátých letech minulého století.

Pavel Šmidrkal

GALERIE ZÁLIV – PRVNÍ VÝSTAVA

Galerie Záliv zahájila v lázních provoz v lednu roku 2017 ori-
ginální výstavou fotografií Vlasty Buriana z jeho slavných filmů. 
Výstava měla úspěch a velkou odezvu, jen novináři jí věnovali 
několik článků v tištěných médiích a za tři měsíce ji zhlédly 
odhadem dva tisíce návštěvníků. V současné době naklada-
telství Olympia vydává zbrusu novou knížku spisovatele Ivana 
R. Černého o králi komiků Burianovi, kde jsou zařazeny některé 
fotografie ze zmíněné výstavy. Je příjemné vědět, že právě 
tehdejší klienti lázní a občané města spatřili vzácné snímky jako 
úplně první diváci. Knížka ale přináší ještě jednu zajímavost, 
v  jejím závěru je uvedena velká reklama na lázeňskou galerii. 
Když uvážíme mnohatisícový náklad této publikace a její 
rozprostření v knihkupectvích po celé republice, získá velké 
množství čtenářů z různých koutů naší vlasti povědomí o provozu 
Galerie Záliv. O  kom se mluví a píše, ten žije. To je i případ této 
galerie.

Mgr. Zdeněk Smolík, předseda spolku Osvětáři jihu

SPODNIČKY MĚSTA 
BECHYNĚ

Z každé vernisáže v Galerii Záliv 
odcházejí hosté snad obohaceni o nový 
prožitek z nabídky nekonečných plání 
výtvarného světa, ale jinak odcházejí tak 
trošku s prázdnýma rukama. Tenhle stav 
by se mohl změnit už od prvního čtvrtletí 
příštího roku, neboť odměnou či pozor-
ností pro každého účastníka vernisáže by 
měla být malá knížečka Spodničky města 
Bechyně, která bude zahrnovat zají-
mavosti z historie města. Obrazně odhalí, 
jaké spodničky kdysi nosilo město pod 
svými šaty, pod fasádou domů. Knížečku 
připravují Osvětáři jihu, texty Josef Štefl a 
Pavel Šmidrkal, ilustrace Petra Skluzáč-
ková. Možná se tak podaří Bechyni 
přiblížit klientům lázní trochu z jiné 
hloubky, než dosavadní literatura. 
Nebudou to sdělení škrobená, ale víc 
důvěrná, nebudou to texty uhlazené, ale 
poněkud střapaté. Město se vyzpovídá ze 
svých tajemství, drobných, nenápad-
ných, přehlížených a zapomenutých. 
Všechny staré děje a jejich postavy tu 
ožijí jako na filmové pásu, promítaném 
pozpátku.
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ZE ŠKOL
ZÁKLADNÍ ŠKOLA FRANTIŠKA KŘIŽÍKA

1928

BECHYNĚ

ŠKOLA PRO DĚTI

+ JEZDÍME NA PLAVÁNÍ 
A BRUSLENÍ

S nadcházejícím podzimem začali žáci 
1. tříd jezdit na výuku bruslení. Ta se již 
několik let uskutečňuje v rámci projektu Děti 
do bruslí a je u dětí velmi oblíbená. Zatím 
máme za sebou 3 lekce a jsme moc šikovní.

Na naše druháky a třeťáky zase čeká 
plavecký výcvik v bazénu v Táboře. Plaveme 
již měsíc ze všech sil a pevně věříme, že 
kurz dokončíme.

Mgr. Jaroslava Hrnčárková

VÝLET DO 
ZOO 
VĚTROVY 

Projektový den si naši čtvrťáci užili v ZOO 
Větrovy, kde se zúčastnili lektorovaného 
programu Zvířata a jejich mláďata. Po 
přednášce se stali svědky krmení surikat a 
odchytu jedné z nich, která musela ke 
zvěrolékaři. Měli jsme štěstí, neboť všechna 
zvířata se nám ukázala v plné kráse. Jen 
rysa jsme museli chvíli hledat. 

Výlet do ZOO jsme pak využili i při 
vyučování ve škole. Děti ze 4. B si den před 
odjezdem zahrály na týmy vědeckých 
odborníků. Každý tým si prostudoval určité 
zvíře a potom své kolegy seznámil se 
zajímavostmi. Všechny získané informace 
se pak skvěle hodily v samotné ZOO. Děti ze 
4.A zvolily opačný postup. Informace 
získané v ZOO využily následující den při 
vyučování. Vyzkoušely si znalostní kvíz 
o zvířatech z Větrov, vyplnily pracovní list 
s povídkou o surikatě a nakreslily si hrdinu 
vyprávění.
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+ POUŠTĚNÍ DRAKŮ 
A OPÉKÁNÍ ŠPEKÁČKŮ 
V PENZIONU 
MLÝN NA PRÁDLE

Během zářijových hodin tělesné výchovy 
jsme se s dětmi shodli na tom, že bychom 
rádi společně plánovali i nějaké mimoškolní 
sportovní a zážitkové akce. Po zdařilém 
výletu na kolech nás napadlo, že příště 
podnikneme pěší výlet do přírody. A protože 
nastal podzim, nabízelo se další akci spojit s 
pouštěním draků. 

Naplánovaný pátek se vyklubal do 
krásného slunečného dne a po větru nebylo 
zdánlivě ani památky. Nás to ovšem 
neodradilo a běhali jsme po atletickém 
stadionu jako o závod, jen abychom nechali 
draky vzlétnout aspoň na malou chvilku. 
Poté jsme si zasoutěžili s frisbee a vydali se 
procházkou k penzionu Mlýn Na Prádle, kde 
jsme si opekli špekáčky a užili si ještě 
spoustu další zábavy. Tímto bychom také 
rádi poděkovali majitelům penzionu za 
vlídné přijetí a pomoc se zajištěním 
občerstvení. 

Akce se nám velmi líbila, chválíme děti za 
jejich nadšení a vzorné chování.

Alena Francová
Ivana Voborníková

+ TOUR DE BECHYNĚ 
JUNIOR

V polovině září se někteří žáci šestých 
tříd vydali na odpolední výlet na kolech. Ujeli 
krásných 20 km. Opékali jsme si vuřty. Děti 
byly úžasné. Zpět jsme přijeli až k večeru. Už 
se těšíme na další výlet, který bude 
turistický.

Mgr. Alena Francová
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Z HISTORIE

+ ZÁLEŽITOSTI 
BECHYŇSKÉ 
V ROCE 1920 

Jaké starosti mělo město a s ním 
spravovaný bechyňský okres před sto lety 
v  roce 1920 vypovídají zápisy z okresní 
správní komise a městského úřadu:

1. Město zajistilo přídělový systém, vše 
bylo na příděl, maso cukr, petrolej i svíčky na 
svícení – příděly se vydávaly u obchodníka 
Wágnera (dnes Spořitelna) a Souhrady 
(dnes J. Habr) na náměstí. Opatření byla 
nutná, protože předpoklad výstačné doby 
pro mouku byl v ČSR do 31. 5. 1920. Ministr 
zahraničí jednal s USA o dodávce potravin 
a  již 31. 1. 1920 přivezl parník Voc Oregonia 
6200 tun sádla – to bylo nejžádanější a ihned 
po něm další lodě přivážely zásilky mouky, 
která se v Bechyni prodávala za 5,50 K za 
jeden kilogram (bylo obdivuhodně, jak se 
o  nás postarali krajané v USA i naše nová 
vláda – musíme si uvědomit, že za války bylo 
potopeno na 5 tis obchodních lodí a v Evropě 
zničeny stovky lokomotiv, doprava byla 
velice obtížná a ještě se potýkala s kráde-
žemi. V okolních státech lidé hladověli, 
nebylo úvěrů na nákup potravin a ani 
dopravní prostředky…)

2. Silniční správa v okresu bechyňském 
stojí před rozhodnutím postavit nový most 
a  to dle potřeby komunikační v Srlíně. 
Přimlouváme se vřele, aby při této příležitosti 
došlo k řešeni i prokázané potřeby řádného 
mostu přes řeku Lužnici v Bechyni, vykazují-
cího nyní pouze 2 m jízdní dráhy a dle 
vyhlášky zatížení jen 30 metr. centů!

To je stav pro okresní komunikaci, která 
má mít alespoň 6 m šíře neudržitelný! Je 
neodkladnou povinností zasadit se o to, aby 
most byl zrušen a jeho části mohou být 
použity na přemostění v Srlíně, kde svojí 
nosností ještě postačí. A pro Bechyni opatřit 
za pomoci města, peněžních ústavů, velko-
statku a j. prostředky, aby okresní správa 
byla s to vyhovět požadavkům stavby no-
vého betonového mostu s potřebnou šiří 
a  nosnosti, zaručujícími bezpečnost každé 
jízdy a který by i svým zevnějškem odpovídal 
výrazu naší romantické skalní a říční sce-
nerie.

3. V záležitostech železničních inter-
venovala okresní správní komise několikráte 
v ministerstvu železnic, kdež jí bývalým 
ministrem byla slíbena podpora otázky 
prodloužení trati Bechyně-Vltavotýn smě-
rem kolem Dražíče, při čemž by se mohlo 
dostat městu Bechyni příznivějšího spojení 
pořízením mostu přes řeku Lužnici a zastáv-
ky na pražském předměstí bechyňském, což 
by pro naše město, jako město lázeňské, 
mělo nesmírnou výhodu, mimo přednosti, 
jež by toto spojení mělo pro celý okres 
a  povzbuzení jeho podnikavosti, kdyby 
k  nalézajícím se v okresu ložiskům vápence, 
bílé hlíny a železa dráha se přiblížila.

 Ale je tu problém, máme projekty dva.

Vypadá to skoro podivně: 11 kilometrů 
elektrické dráhy, tedy o něco delší trať než 
tramwayová trať č. 11 ze Strašnic do 
Střešovic, a tento kousek právě je otázkou 
veliké důležitosti. Spojí-li totiž těchto 11 
kilometrů jako prodloužení táborsko-

bechyňské dráhy do 
Týna nad Vltavou, 
znamená to pro celý 
tento širý kraj želez-
niční spojení do 
celé republiky, dve-
ře do světa, které 
dosud scházejí. 

Tato trať kratičká 
měla být už dávno 
postavena a byla 
jednou z obětí ně-
mecké obstrukce 
na bývalém říšském 
sněmu, která po-
chovala tolik po-
třebných podniků. 
Pouhých 11 kilo-
met rů  odřezává 
celý kraj širý od 
světa.

Národnímu shro-
máždění má být 
záhy předložena ke schválení resoluce 
dopravně-technického výboru o stavbě 
dráhy Bechyně-Týn n. Vltavou. Jde tu 
vlastně o prodloužení elektrické dráhy, 
spojující Tábor s Bechyní. Při tom však má 
býti původně úplně vypracovaný projekt 
odložen a přijat projekt nový, vypracovaný 
bez dobrozdání města i okresu vltavo-
týnského. Novým řešením jsou ohroženy 
komunikační i hospodářské zájmy nejen 
města Týna n. Vlt., ale i celého našeho 
okresu a širého okolí.

Projekt původní. Bechyně-Nuzice-Týn n. 
Vlt. – je úplně technicky propracován, sta-
vební plány hotovy, veškeré spisy, projekční 
pomůcky a rozpočty uloženy v ministerstvu 
železnic. Trať tato měří pouhých 11,4 km, 
probíhá terénem příznivým, takřka rovi-
novým, a vyžaduje pouze jednoho pře-
mostění, a to přes Vltavu v Týně. I stavba 
mostu mohla by být odložena konečně na 
dobu hospodářsky příznivější. Dotýká se 
městyse Koloděje n. Lužnicí, pokročilých 
obcí Netěchovic a Nuzic s několika dvory, 
čímž komerčně je značně výhodnější nežli 
projekt nový. Stavební náklady neobnášejí 
ani poloviny nákladu, což hlavně padá na 
váhu, neb interesenti, dle zákona o místních 
drahách ze dne 27. června 1919 č. 373 musí 
hradit třetinu stavebního nákladu, který by 
při novém projektu obnášel asi 30 mil. Kč, 
takže bychom museli přispět nejméně 
10 mil. K, což vzhledem k poměrům obou 
okresů je naprostou nemožností.

Projekt nový Bechyně – Chrášťany – Týn 
n. Vlt., o kterém jedná resoluce dopravního 
výboru, nebyl dosud propracován a nebylo 
nikým žádáno o povolení k přípravným pra-
cím; rovněž nebyl nikde předložen generální 
projekt této trasy. Trasa tato měří 24 km, tedy 
více než dvakrát tak dlouhá jako trasa 
původní. Má nepříznivou sklonitost a zakři-
venost a mimo to obsahovala by dvě 
přemostění přes Lužnici a Vltavu. Dotýká se 
nepatrných a hospodářsky naprosto bez-
významných vesniček, Pašovic, Doubravy 
a  Doubravky, které obce dohromady mají 
sotva 1000 obyvatel, možnost pak rozvoje 
těchto vesnic žádná. Jediná obec Chrášťany 
s dvorem Dražíčí nikterak neslibují ren-
tability tak dlouhé trasy.

I tarifně tento nový projekt je nevýhodný, 
neboť spojuje skutečnou silniční vzdálenost 
10 km železniční tratí 24 km dlouhou! Celko-
vá tarifní vzdálenost mezi Vodňany – Čiče-
nicemi – Týn n. Vlt. – Bechyní – Táborem 
obnášela by 82 km, tedy by byla delší, nežli 
stávající trať státní dráhy z Vodňan – Čičenic 
přes Protivín – Písek – Tábor. Původní 
projekt tuto vzdálenost zkracuje.

Stávající trať Bechyně–Tábor by musela 
být v konečném úseku u Bechyně v délce 
více než 4 km odbourána i s úplně zařízenou 
stanicí Bechyně, neboť nová trať by byla 
vedena již před stanicí Sudoměřice jiným 
směrem.

Důležitá je i ta okolnost, že nový projekt 
znemožňuje případnou stavbu dráhy Týn 
n. Vlt.–Veselí n. Lužnicí, poněvadž železnič-
ní most byl by vzdálen 5 km od Týna a ne-
mohl by být použit pro tuto novou trasu, 
kdežto při projektu původním sloužil by most 
oběma tratím společně.

4. Nedostatky školní budovy stále krutěji 
doléhají důtklivě po nápravě. Budova školní 
vystavěna byla pro školu obecnou, ale 
nepomýšlelo se při její stavbě, že v krátké 
době bude také třeba školy měšťanské. 
Když pak nastala nutnost, aby město Bechy-
ně mělo i školu měšťanskou, tu ukázala se 
celá nedostatečnost budovy. Upotřebením 
bytu řídícího učitele a kabinetu se sice po-
mohlo, ale rok od roku cítil se nedostatek 
a  náprava je nutná. Tím trapnější však 
nastal nedostatek místností, když povolena 
koedukace. Dětí přibývalo, ale místa pro ně 
nebylo. Letos pak dolehl tento nedostatek 
přímo katastrofálně na rodiče i děti. Do školy 
obecné zapsáno 365 žáků, na školu měš-
ťanskou pak 114. Do 1. ročníku přihlásilo se 
75 dítek, z nichž přijato 44 a odmítnuto 31 
dětí. Do III. ročníku zapsáno 23 hochů a 5 
dívek. Protože do místnosti III. ročníku vejde 
se jenom 21 dětí, měly být odmítnuty všech-
ny dívky, což vyvolalo v občanstvu pravé zdě-
šení. Prospěchu dětí vadí také neslýchaná 
drahota školních pomůcek a proto s vděkem 
přijato 100 K od zdejšího Sokola a 150 K od 
ředitelství městské spořitelny, kteréžto 
obnosy věnovány na zakoupení čítanek 
chudým dětem.

Štefl Josef, Osvětáři Jihu
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JOSEF AMBROŽ 
GABRIEL

Spolek rodáků a přátel Bechyně byl 
v červnu osloven historikem sušického 
muzea a radním města Sušice Janem 
Lhotákem se žádostí o zajištění obnovy 
hrobu významného sušického rodáka JUDr. 
Josefa Ambrože Gabriela.

Asi se ptáte, co má společného rodák ze 
statku Loučová u Sušice s Bechyní a proč je 
v Bechyni pohřben. Když ale projdete okolo 
Nové školy a budete pokračovat rovně přes 
křižovatku s Čechovou ulicí, budete prochá-
zet ulicí, která se jmenuje Gabrielova. A byla 
opravdu pojmenovaná po tomto pánovi, 
který se narodil v roce 1820 a zemřel v roce 
1880 v Bechyni. Ač sebevrah, byl pochován 
na starém hřbitově u sv. Michala.

JUDr. Gabriel v Bechyni pracoval jako 
notář. To by ale nebyl důvod, aby po něm 
bechyňští radní pojmenovali ulici.

A proč má na jeho osobě zájem jeho 
„rodné město“?

To nám může poodhalit Arnošt Chleborád 
ve svém díle Popis okresu Bechyňského.

Gabriel studoval na klatovském gymná-
ziu a absolvoval práva na pražské univerzitě. 
Vedle své právnické kariéry se věnoval 
společenským a politickým aktivitám. V roce 
1848 byl zvolen do Svatováclavského 
výboru, byl sekretářem Slovanské Lípy. 
V  roce 1860 spoluzakládá hospodářskou 
jednotu pro Písecko a v roce 1861 je zvolen 
za sušický a kašperskohorský okres po-
slancem Zemského sněmu.

Snad útrapy z policejních výslechů 
a  neuspořádané rodinné poměry ho přiměly 
opustit politiku a život ve velkém městě 

a  v  roce 1875 se stěhuje do Bechyně 
a  vykonává zde povolání notáře.

V roce 1880 opuštěn rodinou umírá a je 
pohřben na místním hřbitově u sv. Michala. 
Ani zde ale nenalezl klid. Vydavatel časopisu 
Lázně Bechyně Ruda Burian si posteskl, že 
nedlouho poté, co mu město Bechyně 
projevilo poctu tím, že po něm pojmenovali 
novou ulici, hrobník jeho tělesné ostatky 
přemístil do jiného hrobu. Ani ten se do 
dnešní doby nezachoval. A jen značnému 
úsilí člena Spolku Jirky Bílka ml., který se 
dlouhodobě věnuje identifikaci neozna-
čených hrobových míst, se podařilo dohledat 
místo jeho posledního odpočinku.

J. A. Gabriel se věnoval také literární 
činnosti. Přispíval například do Havlíčkova 
Šotka nebo Lumíra, Riegrova Naučného 
slovníku nebo vytvořil česko-francouzský 
slovník. Vydal popisy hradů Rabí a Kašperk. 
Ani v Bechyni nestál mimo dění a literárně 
spolupracoval s učitelem Ludvíkem Parko-
sem.

Odhalení obnoveného pomníku by mělo 
proběhnout v sobotu 5. prosince za účasti 
zástupců měst Sušice a Bechyně.

Spolek rodáků a přátel Bechyně obno-
vuje hrob J. A. Gabriela na základě 
poskytnutého grantu od města Sušice v rám-
ci svého dlouhodobého projektu „Přívětivá 
Bechyně“, jehož součástí je i postupná 
renovace starého hřbitova včetně obnovy 
staveb a opuštěných náhrobků. Bechyně si 
neuvědomuje, že se zde nachází na sedm 
set kovových křížů. Je to bezesporu jedna 
z  největších kolekcí této funerální litiny na 
území celých Čech, na kterou se jezdí dívat 
zájemci z dálky i okolí. Zatím se nám 
podařilo s pomocí dobrovolníků zrenovovat 
stovku těchto křížů. Za to všem, kteří přiložili 
ruku k dílu, patří velký dík.

Aktivita Spolku neunikla ani zástupcům 
dalších měst, někteří se také zúčastnili 
našich prázdninových komentovaných 
procházek a nabízejí spolupráci.

Přesný program pro všechny zájemce 
uvedeme v prosincovém čísle Zpravodaje.

Pavel Brandejs

Spolek rodáků a přátel Bechyně

Spolek rodáků 
a přátel Bechyně

a Kulturní středisko 
města Bechyně

Vás srdečně zvou na 
třinácté středeční posezení

Pijeme kávu 
s Petrem Najmanem

na téma

„Sám deset 
měsíců 

v Antarktidě“

Povídání s píseckým 
skautem, který v roce 2001 

strávil 314 dnů na 
mezinárodní antarktické 

stanici Eco Nelson v Jižních 
Shetlandech, 

kde se věnoval různým 
výzkumným programům

ve středu 
11. listopadu 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

Původní hrob J. A. Gabriela a náhrobek 
pořízený městem Bechyně ve třicátých 
létech dvacátého století na přesunutém 
hrobě.

Městský zpravodaj Bechyně / LISTOPAD 2020 13



TĚLOVÝCHOVA & SPORT 

+ LEPŠÍ HERNÍ POVRCH 
BECHYŇSKÉHO 
HŘIŠTĚ DÍKY PODPOŘE 
Z JIHOČESKÉHO 
KRAJE

Díky poskytnuté finanční podpoře v cel-
kové výši 60 000 Kč z dotačního programu 
Jihočeského kraje „ Podpora sportu“ mohl 
1. Jihočeský golfový klub zakoupit profesio-
nální vertikutátor Eliet E 750, doplněný 
o  nože Double cut. 

Tím je umožněna kvalitní vertikutace 
sportovního povrchu golfového hřiště, která 
je stěžejní v pravidelné údržbě trávníku 
odpališť a jamkovišť. Při ní konkrétně dochá-
zí k  provzdušnění a odstranění travní plsti. 
Ta se tvoří v průběhu vegetace a je tvořena 
zbytky posečené trávy, odumřelými rostli-
nami, plevelem a mechem. Plsť vytvoří 
v trávníku silnou nepropustnou vrstvu, která 
má negativní vliv na kvalitu trávníku. Zabra-
ňuje pronikání světla, živin, vzduchu a vláhy 
do půdy a ke kořenovému systému. Rostliny 
jsou více náchylné k  houbovým chorobám. 
Plsť v  trávníku způsobuje jeho mělké zako-
řenění, které vede k vysychání rostlin a tyto 
plochy potřebují více zalévat. 

Vedle úspory vody dojde tedy vlivem lep-
šího zdravotního stavu rostlin také k úspoře 
chemie (fungicidů, herbicidů) aplikovaných 
na herní povrch sportoviště. Díky vyššímu 
pracovnímu záběru (75 cm) stroje šetří čas 
obsluhy a náklady vynaložené na jeho 
provoz.

Monika Řeháková

+ PÉTANQUE JE 
ZÁBAVA A CESTA KE 
ZDRAVÍ

V měsíci září odehrály naše dámy 
pétanquový turnaj jednotlivkyň. Opět vyhrál 
pétanque. Vítězkou se stala paní Katarína. 
Výherkyni blahopřejeme.

Za PÉTANQUE klub Bechyně

Josef Bučinský
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Seřizování plastových oken 
a dveří, montáž a opravy žaluzií. 

Petr Halama, tel: 604 718 306

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

 

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

 

 

Provádíme rizikové kácení stromů 
v těžko přístupných místech. 

Tel: 606 931 760

REKONSTRUKCE BYTOVÝCH 
JADER, BYTU, DOMU na míru.
Práce: obkladačské, zednické, 
malířské, podlahářské, elektro, 
instalatérské... Tel: 605 829 610

NABÍZÍM vedení jednoduchého 
i podvojného účetnictví, daňové 
evidence, mezd, zpracování 
daňových přiznání.

Účetnictví Zelenková Radka
Na Libuši 688, Bechyně
tel.: 723 459 547
e-mail: zelenkovaradka@seznam.cz

503prodaných nemovitostí

Sháním byt nebo rodinný dům 
v Bechyni a blízkém okolí. Za 

dobrý tip nabízím finanční 
odměnu až do výše 4000 Kč.

Kontakt 725 838 719
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249 Kč

Autoservis Novotný spol. s r. o.
Táborská 568
375 01 Týn nad Vltavou
Tel.: 385 732 616
www.autoservisnovotny.cz


