
 90 let Klůfa Stanislav

 92 let Vomáčková Růžena

 88 let Matyásek Václav
  Nováková Wanda
 84 let Haškovcová Marie
  Chalupská Anna
  Šmídová Růžena
 83 let Kaisr Václav
  Zelenková Zdeňka
 82 let Kroupová Libuše
  Matyásková Věra

 94 let Roesslerová Blanka

+ ŽIVOTNÍ JUBILEA 
ČERVENEC 2022

 91 let RSDr. Michal Otakar 
  Řeháková Jarmila

 88 let Bakule Jaroslav 

 84 let Vrůblová Ludmila

 81 let Bursová Barbora
  Zákostelecký František

 82 let Dobiášová Božena
 80 let Kratochvíl František
 79 let Drdová Jindřiška
  Mlázovská Jana 
  Trnka Josef
  Zeleňáková Ľubica
 77 let Andělová Jaroslava
  Fábera Miroslav

 87 let Bakulová Věra

 83 let Kordina Jaroslav

 90 let Rathouská Anna

 97 let Svitáková Milada
 91 let Piskačová Marie

 SRPEN 2022

ČERVENEC/SRPEN 2022

MĚSTSKÝ ZPRAVODAJ
ECHYŇSKÝB

 

koloběžkové grand prix Bechyně
1973 – 2022 50 

KOLOBĚŽKY SLAVÍ

VÝSTAVA
21. 7. – 31. 8.

vernisáž 21. 7. 2022 v 16 hodin
Galerie 2+1 Bechyně 



Ve druhé variantě informace o plánova-
ných odstávkách, a to nejen vašeho odběr-
ného místa. 
Případné dotazy na  nebo na info@egd.cz
800 22 55 77.

+ OZNAMOVÁNÍ 
PLÁNOVANÝCH

ODSTÁVEK ELEKTŘINY 

Doporučujeme instalaci obou variant. 

Služba Distribuce24 je bezplatná 
a poskytujeme ji ve dvou variantách.

„Rozhodli jsme se sjednotit způsob, 
jakým budeme ohlašovat plánované od-
stávky elektřiny. Zvolili jsme přitom tu nejjed-
nodušší, nejrychlejší a nejekologičtější 
možnost a tím je elektronické oznámení.“ 
vysvětluje Lukáš Svoboda z oblastního 
managementu společnosti EG.D.

V první variantě máte kromě informací 
o  plánovaných odstávkách i další informace 
k vašemu odběrnému místu jako EAN, saz-
bu, jistič, elektroměr včetně odečtů a další.

Tato změna se od září 2022 bude týkat 
celých jižních Čech a části Kraje Vysočina. 
„Právě v těchto lokalitách jsme doteď kromě 
elektronických informací v datových schrán-
kách vylepovali i informační letáky,“ dodává 
Miroslav Točín z oblastního managementu. 

Druhá varianta registrace do portálu 
Distribuce24 je přes mobilní aplikaci, a to 
přes QR kód z letáku nebo přes Google Play 
nebo App Store, kde stačí zadat „egd app“ 
a službu instalovat. Zde dostáváte informaci 
o plánované odstávce k zadané adrese. 
Adresa musí mít číslo popisné. Pokud nemá, 
musíte jít do první varianty. Můžete si zde za-
dat i další adresy např. adresu rodičů, chalu-
py apod. 

Plakátky s upozorněním, kde nepůjde 
elektřina kvůli opravám nebo moder-
nizaci distribuční sítě, zmizí. Od 1. září 
2022 mění společnost EG.D na části 
svého distribučního území způsob, ja-
kým bude informovat zákazníky o pláno-
vaných odstávkách elektrické energie.

První varianta registrace do portálu 
Distribuce24 je na webu . www.egd.cz/d24
K uvedené registraci pak stačí pouze několik 
základních údajů, které najdete na faktuře 
za elektřinu. Zde dostáváte informaci o plá-
nované odstávce přímo přiřazenou k vaše-
mu odběrnému místu. 

+ VLASTNÍK STAVBY 
A DOKLADY STAVBY

Stavební úřad se stále častěji setkává se 
zakořeněnou pověrou, že vlastník nemusí 
mít „projekt“ (dokumentaci stavby) užívané-
ho a zejména velmi starého domu, protože 
dům nestavěl (zdědil, koupil, koupil od obce, 
realitky atd. a nikdo mu žádný nedal), nebo 
i  něco stavěl, ale jedná se o malou stavbu, 
která nemá žádné základy, takže nepotře-
buje ani povolení. Oba mýty vycházejí často 
z jiných zákonů (občanského či katastrál-
ního), kde se stavby také řeší, zejména při 
prodeji. Nový vlastník domu tak obvykle ani 
netuší, že za (nelevné) asistence notáře, 
realitky, soudního znalce a advokáta, sice 
vlastní stavbu, ale měl mu být předán projekt 
a k čemu ji může užívat. To říká pouze ověře-
ná projektová dokumentace a další doklady 
vydávané stavebním úřadem. Často pak 
dochází při užívání stavby k rozporu se 
schváleným účelem (kolaudací), a tak se 
vystavuje vlastník či stavebník přestupku. 
Nikdo by asi nekoupil auto bez technického 
průkazu. Povinnost vlastníka mít dokumen-
taci stavby je ve stavebním zákoně od roku 
1976, včetně povinnosti pořídit novou při její 
ztrátě a při prodeji ji předat novému vlast-
níkovi. Od roku 2007 se povinnost rozšířila 
o  další doklady. Až v roce 2013 vlastníkovi 
přibyla pokuta, když dokumentaci a doklady 
nemá vůbec. V roce 2017 byla zahájena ce-
lostátní revize katastru nemovitostí, při které 
katastrální úřady vyžadují od vlastníků před-
ložení dokladů k nejasným stavbám a zá-
roveň stavební úřady v součinnosti s nimi 
registrují stavby, které nemají vůbec nic… 

odbor VaŽP

Pečovatelská služba města Bechyně je 
jako terénní sociální služba poskytována 
v  domácnostech klientů na území města 
Bechyně a jeho místních částí. Město tuto 
službu poskytuje již od roku 1991.

Zbývající část nákladů na pečovatelskou 
službu uhradí město Bechyně jako její 
zřizovatel. V roce 2022 by příspěvek města 
na pečovatelskou službu měl činit asi 
530.000 Kč. Během roku může samozřejmě 
dojít k dofinancování sociální služby pro-
střednictvím Jihočeského kraje, nebo bude 
vyhlášena jiná dotace, o kterou budeme 
moci žádat. Čím vyšší částku se nám na 
uhrazení nákladů na pečovatelskou službu 
podaří získat formou dotací, tím méně bude 
muset pečovatelskou službu financovat mě-
sto Bechyně a ušetřené peníze pak budou 
moci být investovány do jiných projektů.

Bc. Kateřina Jančíková, DiS.
sociální pracovnice města Bechyně

+PEČOVATELSKÁ 
SLUŽBA MĚSTA 
BECHYNĚ 

Město Bechyně každý rok žádá o dotaci 
na provoz pečovatelské služby. Poskytova-
telem této neinvestiční dotace je Jihočeský 
kraj. Pro rok 2022 činí rozpočet pečovatel-

ské služby 1.430.000 Kč. Požadovaná výše 
dotace byla 1.090.000 Kč, přidělená dotace 
pro rok 2022 činí 830.000 Kč. 

Pečovatelská služba zaměstnává na plný 
úvazek 2 pečovatelky a na část úvazku so-
ciální pracovnici. Pokud některá z pečova-
telek není v práci z důvodu řádné dovolené 
nebo nemoci apod., zastoupí ji brigádnice 
zaměstnaná na dohodu o provedení práce. 

Více informací získáte u sociální pracov-
nice města Bechyně na tel. 381 477 025 
nebo na www.mestobechyne.cz 

V roce 2021 byla pečovatelská služba 
poskytnuta celkem 60 uživatelům, z toho 
bylo 41 žen a 19 mužů. Nejmladšímu 
klientovi bylo 51 let, nejstarší klientce 98 let, 
většinu klientů tvořili osamělí senioři, jimž 
pečovatelská služba pomohla zůstat i ve 
vysokém věku a při zhoršeném zdravotním 
nebo funkčním stavu ve svém domácím 
prostředí. Za celý rok 2021 bylo pečovatel-
kami do domovů jednotlivých klientů rozve-
zeno celkem 4.167 obědů. Při poskytování 
této terénní služby najezdily pečovatelky 
služebním vozidlem po Bechyni asi 6 tisíc 
km. Nejčastěji poskytovanými úkony pečo-
vatelské služby jsou především pomoc při 
osobní hygieně, běžné nákupy a pochůzky, 
pomoc při zajištění chodu domácnosti 
a  dovoz obědů do domácnosti.

Na financování nákladů na pečovatel-
skou službu se podílí také samotní klienti. 
Maximální výše úhrady za jednotlivé úkony 
je dána platným právním předpisem, tzv. 
úhradovou vyhláškou. Tato byla v roce 2022 
změněna a v návaznosti na zvyšování cen 
všech vstupů byla pečovatelská služba 
města Bechyně nucena zvýšit také cenu po-
skytovaných úkonů. Pro rok 2022 je v roz-
počtu pečovatelské služby počítáno s příjmy 
od klientů v celkové výši 70.000 Kč.

+ INFORMACE PRO 
VOLEBNÍ STRANY

Pro zajištění rovného přístupu volebních 
stran k možnosti využít prostor v Bechyň-
ském městském zpravodaji ve volební 
kampani pro volby do zastupitelstva obce, 
které se budou konat 23. a 24. září 2022, 
bylo Radou města rozhodnuto o bezplat-
ném vyhrazení prostoru pro zaregistrované 
volební strany a sdružení v Bechyňském 
městském zpravodaji v rozsahu 1/4 strany 
A4. Všechny příspěvky budou zveřejněny 
v  měsíci září 2022. Volební strany je mohou 
zaslat nejpozději do 17. 8. 2022 na adresu 
propagace@kulturnidum.cz.
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3/7/ Přijeďte se vyfotit i vy na Lavičku 
třešňo-ládovačka od Evy Roučka před 
městským muzeem a infocentrem, na 
nám. T. G. M. najdete další keramické 
plastiky od studentů SUPŠ a v zámec-
kém parku moderní plastiky meziná-
rodních umělců. Městu Bechyně v létě 
vládne umění.

4/ Rekonstrukce Fáberovy ulice 
pokročila.

1/ Chodník za čerpací stanicí již 
slouží svému účelu.

2/ Lavičky na náměstí dostávají 
omlazující kúru.

5/6/ Nové odvádění dešťových vod 
z panelové komunikace na sídl. Na 
Libuši.

LB

Každý bechyňský občan může odpad, 
který nepatří do popelnice či kontejneru, 
sám odvést na sběrný dvůr nebo si 
přepravu za úplatu objednat i u Služeb 
města Bechyně. 

Z tohoto důvodu Služby města Bechy-
ně, p.o. na vybraná místa instalovaly 
tabulky s upozorněním na zakázanou 
činnost. Některá místa jsou pravidelně 
monitorována a počet monitorovaných 
míst se postupně rozšiřuje.

V Bechyni se stále opakuje nešvar, že 
kolem kontejnerů na zbytkový komunální 
odpad občané odkládají nábytek, ko-
berce, pneumatiky a další odpad, který se 
do kontejneru nevejde nebo do něho 
nepatří. Odpad nepatří ani do přírody, 
lesů, příkopů apod. Z pohledu zákona 
o  odpadech č. 541/2020 Sb., se jedná 
o  porušení § 61, podle kterého je každý 
povinen odpad odkládat na místa určená 
obcí v souladu s povinnostmi stanovenými 
pro daný druh, kategorii nebo materiál 

odpadu. Za nelegální odkládání odpadů 
mimo kontejnery či popelnice hrozí pokuta 
do výše 50 tisíc korun.+ ČERNÉ SKLÁDKY
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ZÁJMOVÁ ORGANIZACE 
ZBYTEK SVĚTA 
BECHYNĚ POŘÁDÁ 

 14:00–15:15 PŘEJÍMKA ZÁVODNÍCH STROJŮ 
(TECHNICKÁ PROHLÍDKA) 

 15:15 START HLAVNÍHO ZÁVODU GRAND PRIX 

 8:00–9:50 PŘIHLÁŠKY DĚTÍ DO 15 LET 

 10:00 ZÁVODY DĚTÍ V KATEGORIÍCH
0–3; 4–6; 7–9; 10–12; 13–15 LET

 16:30–17:00  VYHLÁŠENÍ A UKONČENÍ ZÁVODU 

  PRŮBĚŽNÉ VYHLAŠOVÁNÍ ZÁVODU DĚTÍ

 10:00–13:50 PŘIHLÁŠKY DOSPĚLÝCH ZÁVODNÍKŮ 

PROGRAM ZÁVODU

RED MOUSE

 
KOLOBĚŽKOVÉ GRAND PRIX 

BECHYNĚ 

23. 7. 2022

VEČER HUDBA A ZÁBAVA

Vstupné dobrovolné. 

Těšit se můžete na bohatý kulturní doprovodný 
program, včetně hudebních vystoupení, uká-
zek lidových řemesel a tradiční přehlídku 
motocyklů značky Harley Davidson. V provozu 
bude také dětský koutek s programem a zá-
bavou pro malé i velké děti (kejklíř a jeho škola, 
divadelní představení, soutěže, malování, 
točení na kruhu apod.).

Občerstvení po celou dobu akce zajištěno.

Tak jako každý rok i letos proběhne poslední 
víkend v červenci další ročník oblíbených 
Bechyňských keramických trhů na náměstí 
T. G. Masaryka. Návštěvníci se mohou těšit na 
prodej autorské hrnčířské i klasické keramiky 
z  celé republiky. K vidění budou i další lidová 
řemesla jako kovář, sklář, košíkáři, šperkaři 
a  nebudou chybět ani prodejci nejrůznějších 
pochoutek.

Změna programu vyhrazena.
Více na www.trhybechyne.cz

KERAMICKÉ TRHY 11. ročník

 BECHYNĚ

21.30  Cover trio plus (R. Dušák)

  Pátek 29. 7. 2022

Plánovaný začátek Keramických trhů 
2022 je sobota 30. 7. v 9 hodin.

20.00  Ivan Hlas trio

Zveme tradičně již v pátek 29. 7. 2022 na 
večerní hudební vystoupení.

SOBOTA 30. 7. 2022 
nám. T. G. Masaryka

Sobota 30. 7. 2022

10.00  Malá kapela P. Havlíka

15.00  Brutus

18.30  Jamaron 

13.00  Druhá vlna 

16.30  Kabát revival

20.00  Vodovod 

50. ROČNÍK
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ź PROGRAM PRO DĚTI
V průběhu odpoledne bude otevřeno naše hasičské muzeum.

ź ŽIVÁ HUDBA
ź PROHLÍDKA HASIČSKÉ TECHNIKY

 Večer:  – známé hity pro všechny  FRESH Band
VSTUP ZDARMA, OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO
točené pivo, limonády, grilované klobásy, …

Historické hasičské exponáty z Čech i zahraničí staré až 400 let !
 Odpoledne:  – dechovka HARTMANICKÁ MUZIKA

POJĎTE S NÁMI K MUZICE - PODPOŘTE ČINNOST DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
POŘÁDÁ: SH ČMS – SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ BECHYNĚ

sobota 2. 7. 2022 od 14 hodin
v areálu hasičského muzea v Bechyni (vedle autobusového nádraží)

Své zájmy dále posiloval na AVU v Praze. 
Začínal tam v ateliéru profesora Stanislava 
Hanzíka, poté přešel do ateliéru figurálního 
sochařství profesora Jana Hendrycha. Na 
AVU jej také zastihly zásadní společenské 
změny po listopadu 1989, které se nemohly 
neodrazit i v umění. Přes „nové“ tendence, 
často dosti povrchní, kdy líbivé instalace, 
mnohdy maskují neumění a malou zručnost 
autora, si David Janouch uchoval věrnost 
k  poctivosti sochařského řemesla, k tomu, 
že socha je sochou a že vytvořit sochu je 
kromě inspirace a sdělení, které předává 
lidem, také pořádná dřina. To vše bylo ještě 
upevněno prvními restaurátorskými zakáz-
kami, což jej přivedlo ke studiu restaurátořiny 
na AVU (2014–2016 v ateliéru profesora 
Petra Siegla). Výčet jeho prací v tomto oboru 
sochařské tvorby je nepřeberný (barokní 
mistři, autoři 19. i 20. století) a jistě v něm hrál 
roli i Davidův zájem o dějiny umění. Pro oby-
vatele a návštěvníky Bechyně je zajímavou 
informací, že se účastnil i restaurování 
Madony Bohumila Dobiáše st., významného 
bechyňského sochaře a dlouholetého oblí-
beného pedagoga keramické školy. Socha je 
umístěna na Pštrossově vile z konce 30. let 
20. století, která se nachází proti vchodu do 
klášterní zahrady.

+ SOCHAŘ A TRAMP 
DAVID JANOUCH 
(1967–2019)

V bechyňské Galerii Galvína mají náv-
štěvníci možnost od 18. 6. do 31. 8. 2022 
vidět výběr z díla předčasně zesnulého so-
chaře Davida Janoucha.

I přes rozsah restaurátorských prací ne-
zanedbával David Janouch ani svou volnou 
tvorbu a neustále hledal hranice využití 
různých sochařských materiálů a postupoval 
směrem od konkrétních forem díla k formám 
abstraktním.

Je příznačné, že jeho životní i umělecká 
dráha se tragicky předčasně uzavřela 
4. 11. 2019, kdy zemřel na následky zranění, 
které utrpěl při restaurátorském průzkumu 
kostela. Přesto, že mu osudem nebylo do-
přáno realizovat všechny záměry, které měl, 
patří David Janouch k významným českým 
sochařům nastupujícím po roce 1990 a lze 
předpokládat, že jeho rozsáhlá tvorba ještě 
dojde patřičného uznání a ocenění.

Narodil se v roce 1967 do velmi inspira-
tivního prostředí. Jeho otec, sochař Ladislav 
Janouch, je absolventem místní keramické 
školy, ale jeho zájmy jej dále vedly ke studiu 
sochařství na pražské AVU. David měl tedy 
před očima odmala sochařský ateliér a tím 
i  samotnou sochařinu v celé její náročnosti 
(i fyzické), ale i kráse. To jej přivedlo ke studiu 
na střední kamenosochařské škole v Hoři-
cích (obě věhlasné školy, bechyňská a hořic-
ká, byly založeny v roce 1884), na níž získal 
solidní základy sochařské tvorby.

K dotvoření obrazu osobnosti Davida 
Janoucha je třeba připomenout i to, že psal 
básně (v tom prodloužil tradici svého dě-
dečka, spisovatele Jaroslava Janoucha, 
a  pradědečka Františka, který psal romány 
a  povídky pod pseudonymem Jaroslav 
Choltický) a velmi miloval tramping.

Jiří Novotný, červen 2022

Dovolujeme si Vás pozvat na slavnostní setkání 
bývalých příslušníků 10. lpr Bechyně a VSB 0226

u příležitosti oslav

Dne československého letectva

16. 9. 2022 od 14:00
v restauraci Kameňák, Bežerovice 55, Sudoměřice u Bechyně

setkání přátel 10. lpr a VSB 0226ź

Program:

úvod, přivítáníź

připomínka Dne československého letectva 17. 9.ź
70 let od vzniku 10. lpr Milovice (23. 4. 1952), 9. slp (3. 5. 1952)ź
a 1. sld (1. 9. 1952)

zahájení výcviku pilotů na MiG-15ź
setkání členů Leteckého klubu generála Janouškaź
beseda s Danielem Švecem o československých příslušnících RAFź
občerstveníź
volná zábavaź

Jaroslav Klacek
klacekj21@seznam.cz
+420 731 106 678 RSVP 6. 9. 2022

Miloslav Prskavec
miloslav.prskavec@centrum.cz
+420 605 491 484

Za organizaci:
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MĚSTSKÉ
MUZEUM
BECHYNĚ

KULTURNÍ STŘEDISKO MĚSTA BECHYNĚ

JJ

+LETNÍ VÝSTAVY 
A DÍLNA PRO DĚTI 
V MĚSTSKÉM MUZEU

+ VÝSLEDKY 
SOUTĚŽE NOCI MUZEÍ 
A KOSTELŮ 2022

Toto je vzkaz pro ty, kteří poctivě obešli 
během noci muzeí minimálně pět institucí 
a pak odevzdali ústřižek ze svého losu. 
V  úterý 14. 6. zástupci městského úřadu 
v  Bechyni vylosovali tato „krycí hesla“: 
KNOFLÍK, ÚPLNĚK, LITINA, KONIKLEC, 
TŮJE,  OBLÁZEK,  KAŠPAR MALÝ, 
KOMÁR, HELE, HARFA. Vylosovaní výherci 
si mohou svůj balíček věnovaný zúčast-
něnými institucemi vyzvednout v Městském 
informačním centru v budově muzea na 
náměstí každý den od 9 do 17 hodin. Pro 
převzetí je nutné ukázat původní hrací kartu. 
Všem blahopřejeme… 

Během noci muzeí (10. června) jsme 
slavnostně vypustili do světa dva projekty, 
které se budou nabízet letním hostům či 
místním obyvatelům po celé léto. MUDr. Jiří 
Hořava slavnostně představil sbírku děl 
významné keramičky a pedagožky Heleny 
Johnové (1884–1962). Jedná se o maleb-
nou až pohádkově působivou keramiku. 
Tento dojem umocňuje použití velké palety 
barevných glazur. Výstava se bude jistě líbit 
jak zasvěceným do oboru, tak běžným 
návštěvníkům (dospělým i dětem). Mezi 
zpracovaná témata patří svět květin a zvířat 
(Pampeliška, Konvalinka, Fialka, Výr, 
Buldog Toffy), dále biblická témata (Král 
David hrající na lyru), folklorní témata. 
K  výstavě je k dispozici rozsáhlá publikace 
Helena Johnová, první dáma české kera-
miky (1884–1962). Tu si můžete objednat 
i  přes muzejní e-shop. 

Během léta plánujeme dvě komentované 
prohlídky s průvodcem a původcem knihy 
p. Jiřím Hořavou. 

Do světa Miroslava Šaška, českého spi-
sovatele, ilustrátora, redaktora, cestovatele, 
známého řadou knih s názvy This is… (To je 
Hong Kong, To je Mnichov, To je historická 
Anglie…) se mohou ponořit děti v rámci 
připravené herny. Ta je k dispozici v muzeu 
každý den i s doprovodným programem. 
Ovšem každou prázdninovou středu vyjma 
té poslední, bude v muzeu přítomen prů-
vodce (edukator), který děti provede hrou – 
Loterií s názvem Poznej svět! Pokud si 
vylosujete zajímavou destinaci, můžete se 
ocitnout na jedno odpoledne v Benátkách či 
New Yorku nebo i v Austrálii. V recepci 
muzea je též připraveno na prodej několik 
z výše zmíněné řady titulů „To je…“. 

JJ

KOMU 
VÝŠKY 
NEVADÍ, TEN 
MUSÍ NA VĚŽ

Na věži tato místnost byla. Společně s pa-
nem Benešem, učitelem dějepisu a tehdej-
ším místostarostou, a panem Šteflem, čle-
nem spolku Osvětáři Jihu, jsme zjišťovali 
k  čemu vlastně sloužila, a zjistili jsme, že 
tam ten zvoník opravdu byl. Kam chodil na 
toaletu se žádná kronika tedy nezmiňuje, 
prostě zrovna to, co by lidi i mě nejvíc zají-
malo, tam není, ale dle zkušenosti z dětství 
se jednalo o nočník, plechový, pod postelí. 

Co a kam je vidět?

Jeden je Vojtěch a druhý Matěj, někde se 
píše i Matouš Bohuslav, a ten je z roku 1501. 
Je to jeden z nejstarších zvonů v jižních 
Čechách. 

   Víte, že je možné 
celé léto navštívit věž 
kostela sv. Matěje? 

Stačí k tomu jen vyjít 100 schodů a nebát se 
zvonění zvonů. Na věži vás uvítá pan Miro-
slav Vad, který již 15 let tento zážitek 
umožňuje: 

Malé děti se leknou, trochu, dospělí ne. 

A na závěr ještě nějaká zajímavost?

Byl na věži ponocný?

Myslím, že ano. Cestou narazíte na různé 
motivační cedule s hláškami, např. Dobrý 
začátek, jen tak dál, Dál už to bude lepší ... 
a  další. Hlášky jsem si dovolil vybrat sám.

Na věži nebyl, tam byl věžník, což lidi 
trochu mate. Ponocný ve skutečnosti chodil 
mezi domy, v ulicích a na věž nechodil. 
Věžník, dle kronik, měl za povinnost od desíti 
večer do rána do čtyř v každou celou vyjít 
ven a zatroubit a ponocný mu odpověděl 
píšťalkou. Tím pádem o sobě věděli a takto 
hlídali městský majetek.

Jaká jsou nejčastěji vaše první slova, 
když k vám turista dojde?

To víte, většina návštěvníků ke mě při-
chází zadýchána, neboť schody jsou v po-
slední části příkřejší a výtah zde opravdu ve 
skutečnosti není.

A my dodáváme, že tuto skutečnost si 
musíte ověřit vy sami. Ať už pohledem 
z výšky nebo procházkami po městě. 

Proč tak všichni funíte, když jste mohli 
použít výtah? 

Co za zvony míjíme?

Cestou se snažíte lidi informovat i ro-
zesmát. Daří se vám to?

Jak vznikla světnička věžníka a kam 
chodil na toaletu?

Bojí se lidé, když začnou zvonit?

Za příznivého počasí je věž o prázdni-
nách otevřena veřejnosti každý den od 10 do 
17 hodin.

Bechyňský most, to je ta nejdůležitější 
dominanta. A pak samozřejmě naše pěkné 
náměstí, které dostalo tuto podobu v roce 
2011, a pohled na zámek. 

joma

Máme písemně potvrzeno panem Zdeň-
kem Svěrákem, že zde na věži přenocoval 
český génius Jára Cimrman. Strávil zde 
jednu noc. Často zde také slyším, což mě 
těší, že město je moc krásné a občas je 
přirovnáno i  k Českému Krumlovu.
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Nechyběla otevřená věž sv. Matěje, ze 
které byl a je úžasný výhled na město, 
večerní Bechyni jste měli jako na dlani. 
Navštívit šla také farní zahrádka s výhledem 
na dominanty města most a zámek, ta bývá 
otevřena jen při zvláštních příležitostech.

V pátek 9. 6. v podvečer byly v Bechyni 
otevřeny kostely i muzea až do nočních 
hodin. Navštívit šlo Městské muzeum, které 
otevřelo vernisáží výstavu První dámy české 
keramiky Heleny Johnové a dětskou dílnu 
Do světa M. Šaška, spisovatele a ilustrátora 
dětských knížek o cestování. Dále bylo 
otevřeno Muzeum turistky i s možností opéci 
si buřta na dvoře, které nabídlo i komento-
vanou procházku kolem bechyňského opev-
nění s Ing. Janem Havelkou. Hasičské 
muzeum pozvalo také do své expozice a při-
pravilo k vyzkoušení hasičské dovednostní 
úkoly, například motání hadic, stříkání na cíl 
a možnost prohlídky hasicí techniky. Alšova 
Jihočeská galerie – Mezinárodní muzeum 
keramiky před muzeem pořádalo výtvarný 
workshop a malé hudební kytarové vystou-
pení Ivana Boreše. 

S bohatým programem se pro veřejnost 
otevřely kostely sv. Matěje, Nanebevzetí 
Panny Marie a sv. Michaela. Během noci 

jsme mohli navštívit Varhanní koncert rodiny 
Šotků, Barokní koncert žáků ZUŠ Václava 
Pichla pod vedením pana Suka, přednášku 
o  bechyňských zvonech Tomáše Votruby, 
koncert Vážně nevážně žáků ZUŠ Václava 
Pichla pod vedením pana Luboše Zíty, 
Mariánský varhanní koncert v podání Roma-
na Kordiny a Šarky Šafaříkové, požehnání 
městu zajistil P. Tomáš Hajda a program 
zakončil úžasný koncert Chrámového sboru.  

Bechyně nám krásně svítila do noci.

Za Kulturní středisko města Bechyně 
 Mgr. Štěpán Ondřich 

Dovolte mi nakonec poděkovat Městské-
mu muzeu, Městskému informačnímu 
centru, Muzeu turistiky, Hasičskému muzeu, 
Mezinárodnímu muzeu keramiky AJG, 
farnosti Bechyně, všem farníkům, kteří se 
podíleli na organizaci, děvčatům Sofii, 
Viktorce, Matyldě, Anežce, Elišce, dobro-
volníkům od kostela sv. Michaela Ludmile 
Dobešové, Jiřímu Bílkovi, dále pak i Jarmile 
Peštové a všem účinkujícím.

+ VEČERNÍ MĚSTO 
JAKO NA DLANI 
BĚHEM NOCI MUZEÍ 
A KOSTELŮ

Dětský den pokračoval na stejném místě 
s dalším programem, který připravilo Kultur-
ní středisko města Bechyně. Kromě herní 
zóny, kde si bylo možně zahrát mölkky, 
petanque, badminton, zaházet s frisbee 
nebo si jen tak sednout na trávu a lenošit za 
příjemné hudby. Odpoledne již patřilo kapele 
Žlutý fijalky, která roztančila dětské publi-
kum. Ta předala štafetu dívčímu kvartetu 
VO106, chvilku bojujícímu s nepřízní počasí, 
to se nakonec umoudřilo a hrálo jim to 
opravdu vostošest. Večer pak zakončilo 
vystoupení kapely Elizabeth. Trávník se pro-
měnil v parket a vše plynulo do nočních 
hodin. Byl to pěkný den. 

Za Kulturní středisko města Bechyně 
 Mgr. Štěpán Ondřich 

Ženijní techniku, ukázku boje zblízka 
nebo skákací hrad – to vše a ještě mnohem 
víc nabídl Dětský den s armádou v Bechyni 
a  otvírání turistické sezóny. V sobotu se do 
parku před kulturním střediskem přišlo 
pobavit více jak 400 dětí. I letos vojáci 
15. ženijního pluku připravili celou řadu 
stanovišť, na kterých mohly děti získat 
potřebné značky do jejich účastnických 
karet. „Máme tady pyrotechniky, se kterými 
se učí obsluhovat detektor kovu nebo robota. 
Dále bojovou ženijní dráhu, kterou musí 
uběhnout za co nejkratší čas. Velmi oblíbené 
je i lanové centrum, kde se vyzkouší např. 
lezení tzv. na Francouze,“ vyjmenoval 
některé z úkolů pro děti hlavní organizátor 
vrchní praporčík 15. ženijního pluku nadpra-
porčík Robert Sochor.

+ DĚTSKÝ DEN 
S OTEVŘENÍM 
TURISTICKÉ SEZONY 
V BECHYNI SE 
VYDAŘIL

Novinkou letošního roku byl skákací hrad 
a odpočinková zóna pro nejmenší RC Hro-
šík, které si chválily především maminky. 
„Protože mám tři děti, oceňuji hlavně to, že 
se tady zapojí do různých aktivit všechny 
věkové skupiny,“ kvitovala náplň Dětského 
dne Iveta Jílková z Liberce. V letošním roce 
se zapojilo také větší množství vojenské 
techniky. Děti si mohly vyzkoušet, jaké je to 
sedět za volantem JCB nebo si prolézt 
víceúčelový kolový obrněný transportér 
Pandur. 

Součástí programu byly i ukázky použití 
boje zblízka – Musada nebo parkouru. 
„Hlavním smyslem tohoto sportu je překoná-
vání různých překážek co nejrychleji a nej-
efektivněji. Proto jsme předváděli skoky přes 
pneumatiky, zábradlí nebo dřevěné bedny,“ 
upřesnil náplň parkouru správce Učebně-
výcvikového zařízení v posádce Bechyně 
rotmistr Petr Mik. 

Poděkování patří 15. ženijnímu pluku 
v  Bechyni, Lázním Jupiter, RC Hrošík, Ro-
bertovi Sochorovi, zaměstnancům kulturní-
ho střediska, zvukaři Janu Škorcovi a hlavně 
vám návštěvníkům. 

Městský zpravodaj Bechyně / ČERVENEC/SRPEN 2022 7



KULTURNÍ 

V průběhu odpoledne bude otevřeno naše hasičské muzeum. 
Historické hasičské exponáty z Čech i zahraničí staré až 400 let. 
Prohlídka hasičské techniky. Program pro děti. K tanci a poslechu 
zahrají: Hartmanická muzika a Fresh Band.

PÁ 8. 7.  KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA VÝSTAVY
 HELENY JOHNOVÉ – Mudr. Jiří Hořava

ST 20. 7.  LETNÍ HRANÍ U KAŠNY – Inych

ź 17.00 otevření výstavy pro veřejnost

Od 14.00 hodin / Areál hasičského muzea / Vstup zdarma

SO 9. 7. DIVADLO V TRÁVĚ XXX. ročník

ź křest koloběžkového bulletinu
ź vystoupení zástupců města, KD a Zbytku světa

Hudební doprovod po dobu celé akce zajišťuje sešlost bechyň-
ských muzikantů Ruda a spol...

ST 6. 7.  LETNÍ HRANÍ U KAŠNY 
 – Josef Panský Trio

ź představení některých vítězů koloběžkových závodů

19.00 hodin / Náměstí T. G. M. / Vstupné dobrovolné

16.00 hodin / Městské muzeum 

PÁ 8. 7. VARHANNÍ KONCERT 
 – Roman Kordina, Šárka Šafaříková

Můžete se těšit na spoustu pohádek, loutkoviště, kde si budete 
moci pohrát s různými loutkovými divadly. Na závěr programu si 
určitě nenechte ujít dechberoucí představení Tajemství oblaků 
plné artistických výkonů.

SO 2. 7.  HUDEBNÍ ODPOLEDNE 
 A TANEČNÍ ZÁBAVA S HASIČI

Od 10.00 hodin / Klášterní zahrada / Vstupné dospělí 190 Kč, 
děti 90 Kč, rodinné 2+2 470 Kč

21.30 hodin / Náměstí T. G. M. / Vstupné dobrovolné

19.00 hodin / Náměstí T. G. M. / Vstupné dobrovolné

PÁ 1. 7.  LETNÍ HRANÍ U KAŠNY – Will It Jazz

19.00 hodin / Kostel sv. Michaela / Vstupné dobrovolné

ČT 21. 7.  50 LET KOLOBĚŽKOVÉ GRAND PRIX
 BECHYNĚ – VÝSTAVA

ST 13. 7. LETNÍ KINO 
 – Prvok, Šampón, Tečka a Karel

19.00 hodin / Náměstí T. G. M. / Vstupné dobrovolné

16.00 hodin / Galerie 2+1
Program vernisáže před KD Bechyně:

ST 10. 8. LETNÍ KINO – Srdce na dlani

ST 3. 8.  LETNÍ HRANÍ U KAŠNY – La Pellegrina

ST 27. 7. LETNÍ KINO – Deníček moderního fotra

19.00 hodin / Náměstí T. G. M. / Vstupné dobrovolné

21.00 hodin / Náměstí T. G. M. / Vstupné dobrovolné

21.30 hodin / Náměstí T. G. M. / Vstupné dobrovolné

1992–2022

B E C H Y N Ě
K L Á Š T E R N Í Z A H R A D A

9. 7.

XXX.

 15.00  Dášenka čili
  život štěněte
  Divadlo dokola

 11.00  Loutkoviště
  (loutka + hřiště)
  Waxwing Theatre

 16.00  Palačinková 
  Pepina
  Divadlo Kaká

 17.00  SNĚHURKA
  Divadelní spolek LokVar

 10.10  Zapomenutá
  pohádka 
  Teátr Pavla Šmída

 18.00  Tajemství 
  oblaků
  AirGym Art 
  Company

 14.00  Malý princ
  Divadlo Já to jsem

 10.00 ZAHÁJENÍ

Změna programu vyhrazena
Vstupné dospělí 190 Kč, děti 90 Kč, rodinné 2+2 470 Kč

Projekt podpořili:
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NE  14. 8.

ST 24. 8. LETNÍ KINO 
 – Tajemství staré bambitky 2

Program:
PÁ  12. 8.

Tento rok netradičně spojujeme tyto dvě akce dohromady. 

 Od 10.00 Řemeslné stánky

PÁ 12. – NE 14. 8. BECHYŇSKÉ DOTEKY   IX. ročník

 22.00  Komentovaná prohlídka kostela sv. Michaela a hřbitova

 16.00 Komentovaná prohlídka výstavy Heleny Johnové 
  – první dámy české keramiky (Městské muzeum)

SO  13. 8.

 Od 12.00  Malá kapela Pavla Havlíka,  Babouci, Jihočeští rodáci, 

  BECHYŇSKÝ FESTIVAL DECHOVÝCH 
  HUDEB   XXX. ročník

  Yellow Sisters

 10.00  Poutní mše svatá  (Klášterní kostel)

 19.00  Přespolanka (Nám. T. G. M.)

 13.00  Ševětínka  (před Klášterním kostelem)
 15.00  Komentovaná prohlídka kostela sv. Michaela a hřbitova

ST 17. 8.  LETNÍ HRANÍ U KAŠNY – Magga Ginco

Hlavní program 13. 8. / Od 12.00 hodin / Zámecký park / 
Vstupné dobrovolné 

  Šumavská 8, Budvarka, Keramička
  Druhá vlna
  Swing Band Tábor

19.00 hodin / Náměstí T.G.M. / Vstupné dobrovolné

SO 20. 8.  LETNÍ HRANÍ U KAŠNY – Bonsai č. 3
19.00 hodin / Náměstí T.G.M. / Vstupné dobrovolné

21.00 hodin / Zámecký park / Vstupné dobrovolné

SO 27. 8. NĚCO MEZI + PIVNÍ STEZKA S PIVOVARY

19.00 hodin / Náměstí T. G. M. / Vstupné dobrovolné

PÁ 2. 9.  KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA 
 VÝSTAVY HELENY JOHNOVÉ
Mudr. Jiří Hořava vás provede výstavou keramiky Heleny 
Johnové, první dámy české keramiky.

Náměstí T. G. M.

ST 31. 8.  LETNÍ HRANÍ U KAŠNY – Standa Fuka

19.00 hodin / Velký sál KD / Vstupné 330, 310 a 290 Kč

ÚT 11. 10.  HVĚZDY JAK JE NEZNÁTE 
 – Jiřina Bohdalová a David Kraus

Městské muzeum / V průběhu celého dopoledne / 50 a 40 Kč

Talkshow s dámou, která přináší radost již po generace – paní 
Jiřinou Bohdalovou. Tato vynikající herečka se podělí o své 
zážitky z dlouholeté umělecké činnosti, kde zavzpomíná na 
životní filmové role, zážitky, kolegy a kamarády. 
V pořadu dále vystoupí herec a zpěvák David Kraus.
V předprodeji od 4. července v kanceláři KD, městském 
infocentru a online na www.kulturnidum.cz.

PŘIPRAVUJEME

KALENDÁŘ
www.kulturnidum.cz

ČERVENEC / SRPEN 2022

Retrospektiva pěvecké kariéry Václava Neckáře. V programu 
zazní písně ze začátku kariéry v pražském divadle Roko 
(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.

ÚT 22. 11.  VÁCLAV NECKÁŘ SE SKUPINOU BACILY
 – Půlnoční turné
19.00 hodin / Velký sál KD / Vstupné 490 Kč, 450 Kč a 390 Kč

DLOUHODOBÉ AKCE

V předprodeji od 1. září v kanceláři KD, Městském informačním 
centru v budově muzea a na www.kulturnidum.cz

POZNEJ SVĚT – Prázdninová cestovatelská dílna

Herna pro děti na motivy knih M. Šaška: To je Londýn, To je Paříž, 
To je Austrálie aj. Potrvá do 11. září.

HELENA JOHNOVÁ – PRVNÍ DÁMA ČESKÉ KERAMIKY

MĚSTSKÉ MUZEUM

DO SVĚTA M. ŠAŠKA – HERNA PRO DĚTI

Helena Johnová (1884–1962), žačka Jakuba Schikanedra 
v  Praze a Michaela Powolnyho ve Vídni. První profesorka 
umělecké keramiky Uměleckoprůmyslové školy v Praze v období 
mezi světovými válkami. Představíme stovku jejích prací z období 
vídeňských studií i pražské profesury. Potrvá do 11. září.

Každou prázdninovou středu mimo 31. 8. / od 9 do 17 hodin
V rámci dětské výstavy Do světa M. Šaška za vedení lektora 
můžete, po vzoru známých knih (To je Londýn, To je Hong Kong 
aj.), procestovat různé části světa. Vstupné shodné s běžným 
vstupem do muzea (50, 40 Kč) 

NINA PETRÁŠKOVÁ

AJG

Výstava potrvá do 15. července.

GALERIE U HROCHA

SCHODY U KNIHOVNY V KD

Výstava prací žáků závěrečného ročníku I. stupně studia ZUŠ pod 
vedením Mgr. Ivany Blažkové. Potrvá do 15. července.

Předlohou k jeho realizacím si je on sám, vyčerpávajícím 
způsobem se zaměřuje na neurčitou povahu a momentální 
paradoxy, které jsou neodmyslitelně spjaty s neustálým 
přetvářením sebe sama v průběhu celého života. Pro Stiplovy 
obrazy i sochařská díla je charakteristické, že nás nutí přehodnotit 
současné postoje a přístupy k tvorbě a konzumaci umění.

Vstupné 50 a 40 Kč společně se vstupem do stálé expozice.

Výtvarný obor ZUŠ Bechyně vás zve na výstavu, která zúročí 
práci dětí za celý školní rok, kdy se věnovaly tématům nad 
mořskou hladinou, pod hladinou i v temných hlubinách, stejně tak 
pobřežnímu pásu, mapování i zkoumání moří a oceánů.

Obrazy s duší přírody. Výstava je prodejní.

HLAVA MAPA – RICHARD STIPL

Fotografie, plakáty a dalších materiály. Potrvá 21. 7.–31. 8. 2022.

VÝSTAVA ABSOLVENTŮ

Richard Stipl se na počátku své tvůrčí kariéry profiloval jako malíř, 
poté se začal věnovat sochařství.

VELKÁ MOŘSKÁ VÝSTAVA
GALERIE 2+1

50 LET KOLOBĚŽKOVÉ GRAND PRIX BECHYNĚ 
– VÝSTAVA

Výstava potrvá do 11. 9. 2022.

11.10. 2022
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KINO BECHYNĚ 
 www.kino.kulturnidum.cz
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1. PÁTEK V 17.00

MIMONI 2: PADOUCH PŘICHÁZÍ
Animovaný / Komedie – USA

Mladá jeptiška Cristina si musí vyřídit 
jistou naléhavou záležitost a tajně opustí 
svůj klášter. Zpátky se však již nevrátí. 
Policejní komisař při vyšetřování jejího 
osudu odhaluje stopy a tajemství, která 
jej přivedou nejen k pravdě, ale také k 

zázraku.
118 min, české titulky, 

přístupný od 12 let, 90 Kč

7. ČTVRTEK VE 20.00

ŘEKNI TO PSEM

Nejžlutější a nejúspěšnější animovaná 
filmová série se vrací do kin v  tom 

naprosto nejzásadnějším momentu. Ve 
filmu se konečně dozvíme, jak došlo k  

nerozlučnému spojení Mimoňů a 
superpadoucha Grua.

ZÁZRAK

88 min, český dabing, přístupný, 130 Kč

1. PÁTEK VE 20.00

Drama –  Rumunsko, ČR, Lotyšsko

Dita místo vytouženého miminka 
dostane od svého přítele Filipa mladou 

border kolii, přestože nikdy žádného psa 
nechtěla a navíc ji pejskařská komunita 

připadá směšná. 

HÁDKOVI

Komedie – ČR

8. PÁTEK V 17.00

Komedie / Rodinný – USA

Ať dělají Hádkovi, co mohou, nikdy se 
na ničem neshodnou a každý z nich si 

nakonec myslí to svoje. Ve vzduchu teď 
navíc visí rozepře o dědictví po dědovi 

a  o jeho posledním přání vyjet 
se všemi k moři.

131 min, český dabing, 
přístupný od 12 let, 130 Kč

Akční / Dobrodružný / Fantasy – USA

Každý, kdo měl někdy štěně, ví, že s  
ním bývají velké starosti. A co teprve se 
štěnětem, které na výšku měří tři metry! 

Je jasné, že větší dobrodružství už Emily 
rozhodně nikdy nezažije.

THOR: LÁSKA JAKO HROM

Komedie – ČR

98 min, přístupný od 12 let, 130 Kč

Thor (Chris Hemsworth) se nachází na 
své nejtěžší životní cestě – k  nalezení 

vnitřního míru. Jeho cestu za 
odpočinkem však přeruší galaktický 

zabiják Gorr the God Butcher (Christian 
Bale), který usiluje o zánik bohů. 

VELKÝ ČERVENÝ PES CLIFFORD

85 min, přístupný, 140 Kč

96 min, český dabing, přístupný, 100 Kč

8. PÁTEK VE 20.00

14. ČTVRTEK VE 20.00

Mladý Chicky je jiný než ostatní. Je tak 
trochu neobyčejný. Narodil se jako napůl 
kuře a napůl zajíc. Měl štěstí, protože ho 
jako malého adoptoval král Petr, slavný 

zaječí dobrodruh.

ČERNÝ TELEFON

Animovaný / Dobrodružný / Komedie – 
Německo, Velká Británie

PŘÍŠERÁKOVI 2

15. PÁTEK VE 20.00

102 min, české titulky, 
přístupný od 15 let, 140 Kč

21. ČTVRTEK V 17.00

15. PÁTEK V 17.00

Třináctiletý kluk uvězněný sadistickým 
vrahem ve zvukotěsném sklepě. Na jeho 

stěně visí odpojený černý telefon. Ten 
však jednoho dne zazvoní...

UŠÁK CHICKY A ZLOKŘEČEK
Animovaný / Dobrodružný – Belgie, 

Francie

103 min, český dabing, 
mládeži přístupný, 100  Kč

Příšerákovi se vrací. Na tomto akčním 
rodinném výletu kolem světa si každý 

přijde na své.

Horor – USA

21. ČTVRTEK VE 20.00

90 min, přístupný od 12 let, 130 Kč

28. ČTVRTEK VE 20.00

Komedie – Austrálie

VELKÁ PREMIÉRA

JAK OBŠŤASTNIT ŽENU

29. PÁTEK V 17.00

 Superpes Krypto a Superman jsou 
nerozluční nejlepší přátelé, mají stejné 
superschopnosti a bok po boku bojují 

proti zločinu v Metropolis.
106 min, dabing, přístupný, 130 Kč

Herec Pavel Šnajdr (Pavel Šimčík) má 
rád improvizaci a  stand-up. Hraní si 

užívá i v normálním životě. Miluje uvádět 
lidi do rozpaků a  vytvářet trapné situace, 

což ovšem mnozí špatně snáší. 

107 min, české titulky, 
přístupný od 12 let, 120 Kč

DC LIGA SUPERMAZLÍČKŮ
Animovaný / Dobrodružný – USA

Komedie – ČR

PROGRAM NA SRPEN BUDE 
ZVEŘEJNĚN NA PLAKÁTECH

95 min, český dabing, přístupný, 100 Kč

Komedie o ženách a pro ženy, které se 
(ne)bojí vyslovit svá přání. Ať už doma, 

v práci nebo v ložnici.

I na dospělé čtenáře jsme si před koncem 
školního roku vzpomněli a objednali žhavé 
novinky pro letní pohodu. Sledujte náš 
on-line katalog, kde se Vám postupně 
všechny objeví tak, jak je budeme zpraco-
vávat pro půjčování a přijďte si včas vybrat.

PŘEDPRÁZDNINOVÝ 
ČAS V KNIHOVNĚ

Na konci května jsme v bechyňské 
knihovně přivítali skupinu neprofesionálních 
knihovníků z okresu Tábor a kolegyně z me-
todického oddělení táborské knihovny. Náv-
štěvu města si velmi pochvalovali, protože je 
provázel zasvěceným výkladem o historii 
i  kultuře města pan ředitel kulturního stře-
diska Štěpán Ondřich, kterému ještě jednou 
touto cestou děkují za ochotu.

Slavnostním pasováním prvňáčků na 
rytíře řádu čtenářského jsme uzavřeli projekt 
„Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčky“. Za 
ukázkové čtení děti pochválil pohádkový 
král, knihovnice i třídní učitelky. Popřáli jsme 
dětem pěkné vysvědčení a hodně nezapo-
menutelných zážitků o prázdninách. Hned 
následující den pár rodičů s dětmi vyplněním 
přihlášky využilo bezplatnou registraci prv-
ňáčků, kterou získali spolu s jedinečnou 
knížkou vytištěnou jen pro tuto příležitost 
jako odměnu od knihovny. 

PO  zavřeno  

PÁ 10.00–12.00 12.30–16.00

Přejeme všem našim čtenářům i návštěv-
níkům krásné léto, pohodu a příjemný 
odpočinek!

EH

ST  10.00–12.00 12.30–16.00

ČT zavřeno 12.00–16.00

Připomínáme, že od 7. 7. knihovna 
přechází na prázdninovou výpůjční dobu:

ÚT   9.00–12.00 12.30–17.00

Změna programu vyhrazena
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HR ŠÍKO

změna programu vyhrazena

13. 8. 2022
12.00 h

akci podpořili

VSTUPNÉ
DOBROVOLNÉ 

mediální partneři 

13. 8. 2022
12.00 h

            (IX. ročník)

echyňské doteky
12. –14. 8. 2022 
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   30. 7. KERAMICKÉ TRHY nám. T. G. M.

 3. 8.    (19.00) nám. T. G. M. LETNÍ HRANÍ U KAŠNY – La Pellegrina

 10. 8.    (21.00) nám. T. G. M. LETNÍ KINO Srdce na dlani

 19. 8.  (18.00) sv. MichaelPROCHÁZKA PO HŘBITOVĚ – komentovaná

 29. 7.   20.00  IVAN HLAS TRIO  21.30  COVER TRIO PLUS
 30. 7.  10.00  Dechovka – HAVLÍK 16.30  KABÁT REVIVAL
  13.00  DRUHÁ VLNA 18.30  JAMARON
  15.00  BRUTUS – rock 20.00  VODOVOD           (ohňová show) 
 30. 7.  LÉTO NA BECHYŇCE  nádraží ČDTábor–Bechyně
 30. 7.   (19.30)  LA PELLEGRINA – koncert lektorů klášter

 30. 7.   (17.00)  SETKÁNÍ COUNTRY SKUPIN NA OSADĚ Orion kemp

 6. 8.   (16.30) LA PELLEGRINA – sbor a orchestr kurzistů zámecká jízdárna

 6. 8. LÉTO NA BECHYŇCE  nádraží ČDTábor–Bechyně

 (9. ročník.) 12.–14. 8. BECHYŇSKÉ DOTEKY  zámecký park a město
 13. 8. (30.BECHYŇSKÝ FESTIVAL DECHOVÝCH HUDEB  ročník)  zámecký park
  Stánky s řemeslnými výrobky, hudba, doprovodný program pro děti
  Poutní mše sv.

  LÉTO NA BECHYŇCE  nádraží ČD 13. 8. Tábor–Bechyně
 17. 8.     nám. T. G. M.LETNÍ HRANÍ U KAŠNY – Magga Ginco

 20. 8.  (19.00) nám. T. G. M. LETNÍ HRANÍ U KAŠNY – Bonsai č. 3 
 20. 8. LÉTO NA BECHYŇCE nádraží ČDTábor–Bechyně 
 20. 8.  (3. ročník, 14.00)  ORIONFEST Orion kemp Hvožďany

 24. 8.    (21.00) LETNÍ KINO Tajemství staré bambitky 2 zámecký park

 27. 8.  LÉTO NA BECHYŇCE  nádraží ČDTábor–Bechyně
 27. 8.  (10.00) ZÁŘEČSKÁ 8 – běh na počest krále Jana Bechyně– Zářečí

 27. 8.   nám. T. G. M.NĚCO MEZI + PIVNÍ STEZKA S PIVOVARY
 31. 8.    (19.00) nám. T. G. M.LETNÍ HRANÍ U KAŠNY – Standa Fuka

  GALERIE U HROCHA U Nádraží 602

  GALERIE ZÁMECKÁ SÝPKA

 1. 2.–30. 9. OBRAZY Nina Petrášková

  červen /čt–ne/ červenec–srpen / út–ne / 10.00–16.00 
VL. PRECLÍK, BECHYŇSKÁ KERAMIKA 1884–1948 5. 6.–30. 9. 

  VÝSTAVA ZE SBÍRKY FONDU ARTEFIN 

  VÝSTAVY, GALERIE, MUZEA... STADION

  ZÁMECKÝ PARK
 5. 6.–30. 9.  LETNÍ SOCHAŘSKÝ PARK BECHYNĚ
  Současná socha a mezinárodní umělci
  červenec a srpen / út– ne / 9.00–16.30 

 6. 6.–28. 8. VÝSTAVA ABSOLVENTŮ výtvarné výchovy ZUŠ V. Pichla
  CHODBA KD U Nádraží 602

  GALERIE 2+1 U Nádraží 602

 6. 6.–15. 7.   a VELKÁ MOŘSKÁ VÝSTAVA ZUŠ V. Pichl
   21. 7.–31. 8. KOLOBĚŽKY 50 LET S NÁMI
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AKCE LÉTO 2022

 9. 7.  LÉTO NA BECHYŇCE  Tábor–Bechyně  nádraží ČD

 9. 7.  (19.00) OZVĚNY CONCERTINA PRAGA  lázně – Galerie Záliv
    Matouš Pěruška, housle, David Pěruška, violoncello

 8. 7.   (19.00) VARHANNÍ KONCERT – R. Kordina, Š. Šafaříková  sv. Michael

  10.00 ZAHÁJENÍ  15.00  DÁŠENKA ČILI ŽIVOT ŠTĚNĚTE
  10.10  ZAPOMENUTÁ POHÁDKA  16.00  PALAČINKOVÁ PEPINA
  11.00  LOUTKOVIŠTĚ  17.00  SNĚHURKA
  14.00  MALÝ PRINC  18.00  TAJEMSTVÍ OBLAKŮ

 1. 7.    (19.00) nám. T. G. M.LETNÍ HRANÍ U KAŠNY – Will It Jazz

(20.30) 7. 7.  STRAŠIDLO CANTERVILLSKÉ – divadlo  zámek

 16.–18. 7.   (56. ročník)  LÁZEŇSKÝ TENISOVÝ TURNAJ  stadion

 13. 7.    (21.30)  nám. T. G. M.LETNÍ KINO Prvok, Šampón, Tečka a Karel  

 2. 7.  (14.00) HUDEBNÍ ODPOLEDNE S HASIČI Hasičské muzeum
  Hartmanická muzika (dechovka), Fresh band (pop), 
  prohlídka hasičské techniky, soutěže pro děti 

 2. 7.  RemízaLÉTO NA BECHYŇCE most, nádraží ČD,  
  Slavnostní zahájení nostalgických jízd na Křižíkově trati, modelové
  kolejiště Pavla Kohoutka, akumulátorová mašinka „Koloběžka“

 8. 7.  (18.00) sv. MichaelPROCHÁZKA PO HŘBITOVĚ – komentovaná

 9. 7.   (30. ročník)  DIVADLO V TRÁVĚ klášterní zahrada

 6. 7.   (19.00) nám. T. G. M.LETNÍ HRANÍ U KAŠNY – Josef Panský Trio  

 9. 7.   –   RAFTOVÉ ZÁVODY večer kapela Suterén loděnice TJ Jiskra

 16. 7.  LÉTO NA BECHYŇCE  nádraží ČD Tábor–Bechyně 

 20. 7.   (19.00)  nám. T. G. M. LETNÍ HRANÍ U KAŠNY – Inych
50. ročník 23. 7.  KOLOBĚŽKOVÁ GRAND PRIX ( ) hotel U Draka

    závody pro všechny věkové kategorie, hudební program
 23. 7.  LÉTO NA BECHYŇCE  nádraží ČDTábor–Bechyně 

 29. 7.  (18.00) sv. MichaelPROCHÁZKA PO HŘBITOVĚ – komentovaná
 27. 7.  LETNÍ KINO  (21.30)  nám. T. G. M.Deníček moderního fotra

BECHYNĚ



 27. 8.  (10.00) ZÁŘEČSKÁ 8 – běh na počest krále Jana Bechyně– Zářečí

  VÝSTAVY, GALERIE, MUZEA... STADION

 30. 7.  10.00  Dechovka – HAVLÍK 16.30  KABÁT REVIVAL
  13.00  DRUHÁ VLNA 18.30  JAMARON
  15.00  BRUTUS – rock 20.00  VODOVOD           (ohňová show) 

 30. 7.   (19.30)  LA PELLEGRINA – koncert lektorů klášter

 6. 8. LÉTO NA BECHYŇCE  nádraží ČDTábor–Bechyně

 24. 8.    (21.00) LETNÍ KINO Tajemství staré bambitky 2 zámecký park

 31. 8.    (19.00) nám. T. G. M.LETNÍ HRANÍ U KAŠNY – Standa Fuka

  VÝSTAVA ZE SBÍRKY FONDU ARTEFIN 

 10. 8.    (21.00) nám. T. G. M. LETNÍ KINO Srdce na dlani

 20. 8.  (19.00) nám. T. G. M. LETNÍ HRANÍ U KAŠNY – Bonsai č. 3 
 20. 8. LÉTO NA BECHYŇCE nádraží ČDTábor–Bechyně 

 27. 8.  LÉTO NA BECHYŇCE  nádraží ČDTábor–Bechyně

  CHODBA KD U Nádraží 602

 17. 8.     nám. T. G. M.LETNÍ HRANÍ U KAŠNY – Magga Ginco
  LÉTO NA BECHYŇCE  nádraží ČD 13. 8. Tábor–Bechyně

 6. 8.   (16.30) LA PELLEGRINA – sbor a orchestr kurzistů zámecká jízdárna

 (9. ročník.) 12.–14. 8. BECHYŇSKÉ DOTEKY  zámecký park a město

 27. 8.   nám. T. G. M.NĚCO MEZI + PIVNÍ STEZKA S PIVOVARY

 30. 7.   (17.00)  SETKÁNÍ COUNTRY SKUPIN NA OSADĚ Orion kemp

 3. 8.    (19.00) nám. T. G. M. LETNÍ HRANÍ U KAŠNY – La Pellegrina

 13. 8. (30.BECHYŇSKÝ FESTIVAL DECHOVÝCH HUDEB  ročník)  zámecký park
  Stánky s řemeslnými výrobky, hudba, doprovodný program pro děti
  Poutní mše sv.

   30. 7. KERAMICKÉ TRHY nám. T. G. M.

 19. 8.  (18.00) sv. MichaelPROCHÁZKA PO HŘBITOVĚ – komentovaná

 29. 7.   20.00  IVAN HLAS TRIO  21.30  COVER TRIO PLUS

 30. 7.  LÉTO NA BECHYŇCE  nádraží ČDTábor–Bechyně

 20. 8.  (3. ročník, 14.00)  ORIONFEST Orion kemp Hvožďany

  GALERIE U HROCHA U Nádraží 602

  ZÁMECKÝ PARK
 5. 6.–30. 9.  LETNÍ SOCHAŘSKÝ PARK BECHYNĚ
  Současná socha a mezinárodní umělci
  červenec a srpen / út– ne / 9.00–16.30 

  GALERIE ZÁMECKÁ SÝPKA

 1. 2.–30. 9. OBRAZY Nina Petrášková

  červen /čt–ne/ červenec–srpen / út–ne / 10.00–16.00 
VL. PRECLÍK, BECHYŇSKÁ KERAMIKA 1884–1948 5. 6.–30. 9. 

  GALERIE 2+1 U Nádraží 602

 6. 6.–15. 7.   a VELKÁ MOŘSKÁ VÝSTAVA ZUŠ V. Pichl
   21. 7.–31. 8. KOLOBĚŽKY 50 LET S NÁMI

 6. 6.–28. 8. VÝSTAVA ABSOLVENTŮ výtvarné výchovy ZUŠ V. Pichla
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 2. 7.  (14.00) HUDEBNÍ ODPOLEDNE S HASIČI Hasičské muzeum
  Hartmanická muzika (dechovka), Fresh band (pop), 
  prohlídka hasičské techniky, soutěže pro děti 
 6. 7.   (19.00) nám. T. G. M.LETNÍ HRANÍ U KAŠNY – Josef Panský Trio  

(20.30) 7. 7.  STRAŠIDLO CANTERVILLSKÉ – divadlo  zámek

 8. 7.  (18.00) sv. MichaelPROCHÁZKA PO HŘBITOVĚ – komentovaná
 8. 7.   (19.00) VARHANNÍ KONCERT – R. Kordina, Š. Šafaříková  sv. Michael

 9. 7.   (30. ročník)  DIVADLO V TRÁVĚ klášterní zahrada
  10.00 ZAHÁJENÍ  15.00  DÁŠENKA ČILI ŽIVOT ŠTĚNĚTE
  10.10  ZAPOMENUTÁ POHÁDKA  16.00  PALAČINKOVÁ PEPINA
  11.00  LOUTKOVIŠTĚ  17.00  SNĚHURKA
  14.00  MALÝ PRINC  18.00  TAJEMSTVÍ OBLAKŮ

 1. 7.    (19.00) nám. T. G. M.LETNÍ HRANÍ U KAŠNY – Will It Jazz
 2. 7.  RemízaLÉTO NA BECHYŇCE most, nádraží ČD,  
  Slavnostní zahájení nostalgických jízd na Křižíkově trati, modelové
  kolejiště Pavla Kohoutka, akumulátorová mašinka „Koloběžka“

 9. 7.  LÉTO NA BECHYŇCE  Tábor–Bechyně  nádraží ČD

 27. 7.  LETNÍ KINO  (21.30)  nám. T. G. M.Deníček moderního fotra

 13. 7.    (21.30)  nám. T. G. M.LETNÍ KINO Prvok, Šampón, Tečka a Karel  

 16. 7.  LÉTO NA BECHYŇCE  nádraží ČD Tábor–Bechyně 

 20. 7.   (19.00)  nám. T. G. M. LETNÍ HRANÍ U KAŠNY – Inych

 9. 7.  (19.00) OZVĚNY CONCERTINA PRAGA  lázně – Galerie Záliv
    Matouš Pěruška, housle, David Pěruška, violoncello

 16.–18. 7.   (56. ročník)  LÁZEŇSKÝ TENISOVÝ TURNAJ  stadion

50. ročník 23. 7.  KOLOBĚŽKOVÁ GRAND PRIX ( ) hotel U Draka
    závody pro všechny věkové kategorie, hudební program
 23. 7.  LÉTO NA BECHYŇCE  nádraží ČDTábor–Bechyně 

 29. 7.  (18.00) sv. MichaelPROCHÁZKA PO HŘBITOVĚ – komentovaná

 9. 7.   –   RAFTOVÉ ZÁVODY večer kapela Suterén loděnice TJ Jiskra

BECHYNĚ

  červenec–srpen / po–ne / 9.00–12.00  12.30–17.00 
   MĚSTSKÉ MUZEUM nám. T. G. M. 140

 10. 6.–11. 9. HELENA JOHNOVÁ – první dáma české keramiky
 10. 6.–11. 9. DO SVĚTA MIROSLAVA ŠAŠKA – interaktivní výstava pro děti
  POZNEJ SVĚT – Prázdninová cestovatelská dílna
  Každou prázdninovou středu mimo 31. 8. / 9 .00–17.00 

   GALERIE GALVÍNA Libušina 176
   po–čt / 10.00–12.00  13.00–18.00 
   pá /   9.00–12.00  13.00–18.00 
   so /   8.00–12.00  13.00–18.00
 18. 6.–31. 8.  VÝSTAVA DAVID JANOUCH A ALEŠ KNOTEK

  AJG – Mezinárodní muzeum keramiky  Novodvorská 301
  květen–říjen / út–ne / 10.00–18.00
 28. 6.–11. 9. RICHARD STIPL – HLAVA MAPA

  červen, červenec, srpen 
  út–pá 13.00–17.00 / so 10.00–17.00 / ne 10.00–16.00 

   KOSTEL SV. MICHAELA ul. Michalská
  út–so / 14.00–17.00 

  červenec–srpen / po–ne / 9.00–12.00   12.30–17.00 
  karta Toulavka, internet zdarma, kopírování, suvenýry   
  a regionální výrobky, tipy na pěší a cyklo výlety, přehled
  ubytování, zapůjčení elektrokol tel. 778 545 509

   HASIČSKÉ MUZEUM U Nádraží 222

   VĚŽ KOSTELA SV. MATĚJE  nám. T. G. M.

   GALERIE NA CHODBĚ SUPŠ, Písecká 203

   TOURIST INFORMATION  nám. T. G. M. 5
  červen–srpen / po–ne / 8.00–18.00 
  Prohlídky zámku, františkánského kláštera, města a okolí
  s průvodcem.  tel. 602 843 442

   MĚSTSKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM nám. T. G. M. 140

  MĚSTSKÁ KNIHOVNA  U Nádraží 602

   GALERIE ZÁLIV Lázeňský dům Olga

 9. 7. VÝSTAVA LETNÍCH VÝTVARNÝCH KURZŮ

  červenec–srpen / po–ne / 10.00–17.00 
  K vidění byt posledního zvoníka.  tel. 725 580 066 

 červenec   Valentin Horba: OBRAZY MAZLIVÉHO DNE
 srpen Ladislav Kulhavý: HLASITÉ BARVY KRAJINY

  MUZEUM TURISTKY Široká 48
  červenec–srpen / út–ne / 9.00–12.30  13.00–17.00

 Volejbal. kurty Michal Směšný 605 517 713 šestkový i plážový volejbal

  Nabídka knih, které ležely skoro bez povšimnutí.

 Správce  J. Benda, tel. 608 449 913
 Tenis. kurty Patrik Hartl – pronájem kurtů, tenisový trenér

  STADION

 Koupaliště červenec–srpen / po–ne / 10.00–22.00

  K dispozici atletický ovál, fotbalové hřiště, hřiště s umělou
  trávou pro malý fotbal, hřiště na basketbal, petanque,
  venkovní posilovna, dětské hřiště, rampy, in-line dráha.



Děkuji panu Petru Vlčkovi, našemu prů-
vodci malou vodní elektrárnou pod bechyň-
ským zámkem, za zajímavý výklad o fungová-
ní vodní elektrárny. Děkuji rodině Šťávových 
za umožnění prohlídky malé vodní elektrárny. 
Žáci si tak mohli propojit vědomosti získané 
ve škole s praxí, což je neocenitelné. O pro-
hlídce elektrárny si povídali celou zpáteční 
cestu do školy, což jen potvrzuje, že výklad 
pana Vlčka žáky zaujal. 

+ PROJEKT VÝROBA 
ELEKTRICKÉ 
ENERGIE V ČR A JEJÍ 
VLIV NA ŽIVOTNÍ 
PROSTŘEDÍ (Šablony III)

Žáci 8. a 9. ročníku se při projektovém dni 
(2. června 2022) seznámili s výrobou 
elektrické energie v ČR. Poznali různé druhy 
elektráren a principy výroby elektrické 
energie v nich. Osvěžili si nejen pojmy 
polohová, pohybová, rotační, mechanická 
a  elektrická energie, generátor, ale také 
fosilní paliva, kyselé deště, odsíření elek-
tráren, skleníkový efekt. Zamysleli se nad 
zelenou energií, energetikou, obnovitelnými 

zdroji energie. Zhodnotili jednotlivé elektrár-
ny z pohledu jejich vlivu na životní prostředí, 
ovzduší, půdu, obyvatelstvo, krajinu, vodní 
toky. Zjistili, že život bez elektřiny by pro nás 
byl velmi obtížný a nechtěli bychom se setkat 
s blackoutem. 

IM

V rámci projektu MAP II v ORP Tábor pod 
reg.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009105 
jsme mohli financovat většinu kroužků, dále 
příměstský tábor, který v areálu školy 
proběhne během letních prázdnin.

Nyní zbývá dětem popřát ty nejkrásnější 
prázdniny, rodičům a všem zaměstnancům 
školy zaslouženou dovolenou. Užijte si léta 
a  v září na viděnou.

+ OHLÉDNUTÍ ZA 
ŠKOLNÍM ROKEM

Školní rok 2021/2022 končí, nastávají 
prázdniny. I v tomto období jsme se všichni 
potýkali s různými covidovými opatřeními. 
Škola i děti pracovaly v tomto nelehkém čase 
dál a podařilo se dokončit spoustu věcí, které 
budou zpříjemňovat pobyt žáků ve školním 
prostředí. V září 2021 byl otevřen multi-
funkční sportovní areál, na kterém probíhala 
výuka tělesné výchovy. V odpoledních 
hodinách zde sportovali i žáci školní družiny. 
V pavilonu 2. stupně vznikla nová školní 
knihovna, kde si žáci sami vypůjčovali knihy, 
o které měli zájem. V prostorách 1. stupně 
byly nalepeny herní prvky (skákací panák 
a  člověče nezlob se), které děti budou 
využívat v době přestávek. V rámci projektu 
„Nástroje pro oživení a odolnost – prevence 
digitální propasti“ škola zakoupila osm 
notebooků, které budou sloužit pro potřeby 
žáků doma i ve škole. Z projektu „Nástroje 

pro oživení a odolnost“ – Digitální učební 
pomůcky – ZŠ škola zakoupila robotické 
stavebnice VEX 123, VEX GO a další 
pomůcky.

V celé škole byly vyměněny dveře. 
Studenti SUPŠ Bechyně, pod vedením pana 
R. Šediny, nádherně vymalovali vstupní 
prostor do školní jídelny. O prázdninách 
budou pokračovat opravy tříd, které postup-
ně rekonstruujeme – rozvody vody a elektři-
ny, výměna umyvadel, obklady, nové zásuv-
ky, jističe, tabule, židle a lavice. 

V letošním školním roce proběhly všech-
ny naplánované aktivity – sportovní soutěže, 
LVK, plavání v Srní, kroužky, třídní projekty, 
výlety. Doučování na 1. i 2. stupni probíhalo 
díky projektu REALIZACE INVESTICE 3.2.3 

NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY, školní pro-
jekty v rámci ŠABLONY III – ZŠ BECHYNĚ, 
ŠKOLNÍ 293, 
reg. č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0019406.

Toto je jen stručný výčet aktivit, které 
v  letošním školním roce proběhly na naší 
škole.

M. Petr, ředitel školy

Kodadová Markéta

V rámci Českého jazyka jsme s dětmi ze 
7.A navštívili výstavu Město jako přízrak – 
Pražské inspirace Jaroslava Foglara. 

+ NÁVŠTĚVA VÝSTAVY 
V PRAZE 

Tomuto autorovi jsme se věnovali v ně-
kolika hodinách literatury a návštěva této 
krásné a velmi inspirativní výstavy byla 
zakončením naší práce. Dětem se výstava 
velmi líbila, stejně tak, jako procházka 
Prahou a dobrodružná cesta vlakem. Akci 
jsme si společně užili a hlavně jsme získali 
mnoho nových informací o autorovi, jehož 
knížky jsou i v dnešní době stále populární 
a  patří ke zlatému fondu české literatury.  

  

ZE ŠKOL
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA FRANTIŠKA KŘIŽÍKA

1928

BECHYNĚ

ŠKOLA PRO DĚTI

+ ŠKOLA NANEČISTO

Konec školního roku bývá ve znamení 
blížících se prázdnin. U nás ve škole v této 
době již tradičně myslíme i na ty, kteří se 
chystají na podzim do první třídy.

Projekt nazvaný „Škola nanečisto“ zahr-
nuje 2 schůzky určené nejen pro budoucí 
prvňáčky, ale i jejich rodiče.

Na první schůzce se rodiče dozví všech-
ny potřebné informace k nástupu jejich dítěte 
do školy. A druhá schůzka patří již samotným 
dětem. Na ní se seznámí se svojí budoucí 
paní učitelkou, zahrají si různé hry a vyzkou-
ší si, jaké je to sedět ve školní lavici. A v září 
už se jim jde do školy mnohem snadněji.

budoucí tř. učitelka 1. A
Mgr. Zora Kotounová, 

+ STŘEDOVĚK -– 
PROJEKT 7.A

Po dvou letech, kdy na všech bojištích 
Evropy řádila černá smrt alias mor, se 
konečně mohla v Poušti střetnout vojska 
křižácké jízdy a udatných husitů. Bojovníci 
a  bojovnice ze 7.A si vzorně připravili repliky 
zbraní a výstroje, aby se mohli utkat v epické 
bitvě na život a na smrt. Bitva probíhala bez 

slitování a po lítém boji se podařilo husitům 
ukořistit křižáckou vlajku a dosáhnout tak 
velkého vítězství, které náležitě oslavili 
vítězným chorálem Ktož sú boží bojovníci. 
Po bitevní vřavě si hodně unavená vojska 
obou táborů svlažila šrámy v říčce Smutné 
a  společně opekla zaslouženou odměnu 
v  podobě buřtů. Tento tradiční projekt se 
opět vydařil, čemuž určitě nahrálo nádherné 
počasí a jedinečná atmosféra Pouště.

Mgr. Jan Pazourek

Děkujeme rodičům a žákům za sběr 
papíru. Všechny třídy budou odměněny 
v  září.

SBĚR PAPÍRU 

Vedení školy 

Za splněné úkoly a hádanky, které 
zároveň ukazovaly další cestu městem 
i  mezi poli, si děti postupně zasloužily 
starobylé klíče. Po nalezení truhly pak počet 
získaných klíčů určil pořadí pro výběr 
z  pokladu.

+ CESTA ZA POKLADEM

V pondělí 13. 6. ve 13 hodin se 12 nej-
úspěšnějších hráčů (třináctý onemocněl) 
vydalo na letošní finálovou etapu celoroční 
družinové Cesty za pokladem. 

Na každého z finalistů se dostalo, 
odpoledne jsme si užili a ještě jsme se mohli 
těšit na další každoroční dobrodružství – 
spaní v družině naplánované na 21. 6.

Bc. Marta Widlová

Neuvěřitelné dopoledne zažili žáci z pá-
tých tříd. Před školou byli svědky pokusů 
i  kouzel, které lze dělat s kapalným dusíkem. 
Skvělý lektor, pan učitel z Bernartic, jim 
předvedl pokusy, při kterých se zastavil 
dech, a děti nadšeně vykřikovaly. Už víme, 
co se stane z jablkem nebo tenisákem, které 
necháme v tomto kapalném plynu. Závě-
rečné kolo otázek nebralo konce. Dokonce 
jsme dostali titul: „Nejzvídavější děti“. Celý 
program byl pro žáky neskutečným zážit-
kem. 

Mgr. J. Hrnčárková

+ POKUSY S KAPALNÝM 
DUSÍKEM

Děkujeme panu Miroslavu Ťoupalovi.
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Marie Bromová Fejklová

Po přivítání s pracovnicemi knihovny 
a  příchodu pana krále mohlo začít vlastní 
čtení jednotlivců. Následovalo postupné 
pasování na čtenáře a přečten byl i slib 
malých čtenářů. Každý prvňáček obdržel 
poukaz na bezplatnou návštěvu knihovny do 
konce roku 2022 a také hezkou knížku s ob-
líbenými postavičkami Dubánků.

+ 1. A – PASOVÁNÍ NA 
ČTENÁŘE

V pondělí 13. 6. proběhlo v Městské 
knihovně slavnostní pasování našich prv-
ňáčků do rytířského řádu čtenářského.

Akce proběhla za spolupráce s Městskou 
knihovnou Bechyně – děkujeme.

Mnoho úspěchů popřál čerstvě pasova-
ným čtenářům také pan ředitel Milan 
Kožíšek. Slavnostní chvíli si nenechali ujít 
ani rodiče, prarodiče a sourozenci našich 
prvňáčků.

Nejlepší přítel – pěkná knížka. Přejeme 
všem malým čtenářům radost při čtení.

třídní učitelka 1. A  

Pavlína Novotná

Musíme ještě dodat, že i počasí nám 
přálo.

+ PO STOPÁCH NAŠICH 
MLADÝCH UMĚLCŮ...

Ve čtvrtek 16. června se před naší školou 
po odmlce opět konala výstava výtvarných 
prací žáků „Po stopách našich mladých 
umělců“, tentokrát inspirovaná Ing. Františ-
kem Křižíkem. Hlavní vchod se přímo 
rozzářil pestrými barvami papírových květů 
a  celý prostor se rozjasnil dětskými pracemi 
a keramikou. Naše výstava zaujala žáky, 
rodiče, učitele a zlákala i kolemjdoucí.

Pavlína Novotná

Děti se proběhly po zahradě, měly malé 
občerstvení a dostaly hezký kamínek pro 
vzpomínku.

Na laskavé pozvání paní Jany Vydrové, 
pravnučky Františka Křižíka, měli žáci 6.A 
a  9.A možnost prohlédnout si zahradu 
a  knihovnu vily. Paní Vydrová velmi zají-
mavě vyprávěla o svém životě v Bechyni 
a  všechny nás obohatila o své bohaté 
zkušenosti ze světa. Návštěva našich žáků 
na ni udělala velký dojem a vzkazuje jim 
„palce nahoru“.

+ VILA FRANTIŠKA 
KŘIŽÍKA

I. Voborníková

Pořád nemáme vyřešeno, kde budeme 
v  tomhle počtu účinkujících hru zkoušet 
a  hrát. Do třídy se nevejdeme a tělocvična 
nám moc nevyhovuje. Paní učitelka se 
obrací s prosbou o pomoc na pana Štěpána 
Ondřicha a ten nám ochotně nabízí prostory 
malého sálu Kulturního střediska Bechyně. 
Chodíme tam zkoušet a nemůžeme uvěřit 
tomu, že hrajeme „na prknech, která zname-
nají svět“. Ještě vyrobit rekvizity a vymyslet, 
jak si opatřit nějaký kostým nebo paruku. 
S  tím nám pomáhají maminky a babičky, 
nejedna z nich po večerech usedá k šicímu 
stroji.

Praotec Čech, kněžna Libuše, kníže 
Přemysl, lstivá Vlasta, okouzlující Šárka 
nebo bílá paní Perchta z Rožmberka – určitě 
vás napadlo, že mluvím o starých pověstech 
českých. A právě ty jsme ke konci školního 
roku nastudovali jako divadelní hru v naší 
4. třídě na ZŠ Františka Křižíka. Nebylo to 
naše první třídní divadlo, už jsme celkem 
ostřílení, tentokrát ale v jedné divadelní hře 
hrajeme všichni (a že nás je).

A je tu premiéra. Všechno je nachystané, 
v zákulisí řešíme poslední detaily. Hlediště 
se mezitím zaplnilo našimi rodiči, prarodiči 
a  sourozenci. Světla v sále zhasínají a my už 
se ocitáme v pracovně spisovatele Aloise 
Jiráska, který nás bude celým představením 
provázet. Tréma z nás opadává, když v hle-
dišti vidíme usmívající se diváky. Začínáme 
si to užívat.

+ 4. TŘÍDA NA 
DIVADELNÍCH 
PRKNECH

+ AUTORSKÉ ČTENÍ

Závěr školního roku je v naší škole nabitý 
mnoha zajímavými akcemi. Mezi ně také 
patřilo autorské čtení z knihy Srdcový erb. 
Knihu nám představila a úryvky přečetla 
sama autorka, paní učitelka Iva Blažková. 
Děti nadšeně a bez dechu hltaly tajemný 
příběh inspirovaný prostředím bechyňského 
kláštera. Čtení nás natolik nadchlo, že kniha 
byla v mžiku rozebrána ke čtení o prázd-
ninách. Někteří se dokonce hned vydali 
prozkoumat ambity kláštera a hledali 
srdcový erb. Zda jsme ho našli či nikoli, ví jen 
postavy z knížky. Děkujeme za autorské 
čtení. Pro většinu z nás to bylo první takové 
čtení v životě.

Děti z 5. A 
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Dne 15. 6. proběhl na Střední umělecko-
průmyslové škole v Bechyni pyžamový den.

+ Z POSTELE ROVNOU 
DO ŠKOLY

Každý asi známe ten pocit, že se nám 
ráno nechce z postele, a my jsme si 
vyzkoušeli, jaké to je, pokud bychom přešli 

z  postele rovnou do školy. Ráno jste proto 
mohli v ulicích Bechyně potkat spoustu žáků 
v pyžamech, županech, a dokonce i s plyšá-
ky. Přestože výuka probíhala beze změny, 
pro žáky i učitele to znamenalo příjemné 
zpestření běžného dne. A tak doufáme, že 
se nám podaří tuto tradici zachovat a příští 
roky se potkáme v ještě hojnějším počtu.

Mgr. Magdalena Tonková

Měsíc červen začal 
oslavou Dne dětí, při 
kterém si děti společně 
s  rodiči na zahradě MŠ 
prošli spoustu stanovišť. 

Zde děti plnily různé sportovní úkoly, které si 
pro ně připravily paní učitelky a asistentky. 
Všem zúčastněným se sportovní odpoledne 
velmi líbilo.

Všechny děti i zaměstnanci MŠ se 
ukázkově evakuovali z budovy při vyhlášení 
simulovaného požárního poplachu. Poté 
přijeli do naší MŠ hasiči s jejich technikou 
a  děti si ji mohly prohlédnout a vyzkoušet. 
Dětem se také velice líbila ukázka vybavení 
a výstroje policie ČR. Oběma složkám IZS 
děkujeme za spolupráci. 

Přejeme krásné prázdniny. Více na 
www.msjahudka.cz

Děti s nadšením jezdily na výlety: 
zážitkový park Zeměráj v Kovářově, ZOO 
Hluboká nad Vltavou, Farma Sudoměřice u 
Bechyně,  pohádkový les Bechyňská 
Smoleč.

Naši předškoláci se za přítomnosti pana 
místostarosty slavnostně rozloučili s mateř-
skou školou a my jim přejeme mnoho 
úspěchů v jejich další životní etapě. 

ZPRÁVIČKY 
Z JAHŮDKY

ŠK

Děkujeme všem zúčastněným za milou 
návštěvu. Děkujeme všem zúčastněným za 
skvěle strávené dopoledne.

V pátek 17. června proběhla v atriu 
našeho domova nevšední návštěva. Zavítali 
k nám hosté: Filip Rožek, spisovatel, 
scénarista a autor knihy Gump – pes, který 
naučil lidi žít. Přiběhl i čtyřnohý hlavní hrdina 
z filmu, pes Gump a dorazila také Veronika 
Hájková z organizace Se psem mě baví svět, 
která se angažuje v pomoci psům, kteří se 
ocitli v nouzi. Společně s našimi hosty přišly 

i  děti ze 4. A ZŠ Františka Křižíka s paní 
učitelkou Ivanou Voborníkovou, které za-
zpívaly ústřední píseň z fimu „Protože to 
nevzdám…“ a potěšily seniory nakreslenými 
obrázky. Páteční besedě předcházelo čtení 
z knihy o Gumpovi žáky ZŠ a promítání filmu 
v domově. Také vznikl nápad vyrobit pro 
Gumpa dárek, toho se ujaly šikovné seniorky 
a vytvořily pletený psí obleček a deku do 
pelíšku. Při besedě hosté odpovídali na 
naše otázky nejen o filmu, ale také k proble-
matice opuštěných psů, což si děti i senioři 
se zájmem vyslechli. Gump se choval jako 
profesionál, ochotně se nechal od dětí i se-
niorů pohladit a pózoval při focení. 

Mgr. Marie Ondřichová

+ GUMP V DpS

Aktivizační pracovnice
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www.laznevbechyni.cz
facebook.com/laznebechyne

Lázně

PROGRAM 
ČERVENEC/SRPEN

Taneční večery na sále (vstup zdarma)

 So  19.30–23.00 hod.
 Út  19.30–22.30 hod.

   5. 7. úterý Countrio

 30. 7. sobota Ševětínka

 16. 8. úterý Inych

 16. 7. sobota Capella

 13. 8. sobota Capella

   9. 7. sobota Capella

   9. 8. úterý Kosatky

 12. 7. úterý Inych

 19. 7. úterý RM band 

   2. 7. sobota Capella

 23. 7. sobota Ševětínka

 20. 8. sobota Capella
 23. 8. úterý RM band 

   2. 8. úterý Kosatky
   6. 8. sobota Capella

 30. 8. úterý Inych
 27. 8. sobota Countrio

 26. 7. úterý Inych

KRAJINA 
K ODPOČINKU

Pražský malíř Ladi-
slav Kulhavý se po roce 
opět vrací do Galerie 
Záliv. Jeho obrázky jsou 

pohárem osvěžujícího nápoje, ochuceného 
sluncem a zelení. Připomínají přírodu nezra-
něnou civilizací, svádí k výletům a vyvolávají 
vábné snění o vůni obilí, trávy, listí. Stavení 
tu vyzařují poklidem a teplem domova. Nebe 
jen lehce ovíněné modrou barvou. Vodní 
hladiny neznatelně zčeřené letním větrem. 
Jde o „líbeznou krajinu k odpočinku“. Není  
ani divu, že předchozí dvě Kulhavého 
výstavy se v lázních vyprodaly, neboť dech 
jeho krajinek je svěží a vlahý, srozumitelný 
snad každému srdci. Výstava, kterou při-
pravili Osvětáři jihu, se zdrží v Bechyni po 
celý měsíc srpen.

Pavel Šmidrkal

Tento program je zdarma:
Přednášky (2. patro LD Olga)

  1. 7.  Rok na Blatech po roč obdobích 10.00

  4. 7.  Nebezpečí překyselení organizmu 15.30

  7. 7.  Folklorika, výlovy rybníků, dokument 10.00
  7. 7.  Jóga na židli 15.30

 11. 7.  Ájurvéda, umění být zdráv 19.00

 14. 7.  Cyklotoulky kolem Bechyně, dokument 10.00

  4. 7.  Léčivá hudba 10.00

 12. 7.  Léčíme rašelinou a Karitolem 15.00

 15. 7.  Nostalgická Bechyně 10.00

  8. 7.  Tajemná Třeboň, dokument 10.00

 12. 7.  Český vynálezce Ing. Fr. Křižík a Bechyně 10.00

 18. 7.  Státní symboly ČR, historický vývoj 10.00

 11. 7.  Šance pro oči 15.30

 13. 7.  Stavba bechyňského mostu „Duhy“ 10.00

 18. 7.  Diagnostika od pohledu 15.30

  4. 7.  Indií křížem krážem, cestopis 19.00

  1. 7.  Rehabilitace po operaci kyčelního kloubu 14.30

  8. 7.  Rehabilitace po operaci páteře 14.30

 13. 7.  Vědomé dýchání pro zdraví  15.30

 11. 7.  Vltavíny, naleziště v jižních Čechách 10.00

 18. 7.  Akupresura s Indem PhDr. Sandhu CSc. 19.00

 15. 7.  Škola zad 14.30

 16. 8. Léčíme přírodou, Karitol, rašelina 10.00

 22. 8. Detoxikuj život 10.00

 15. 8. Nebezpečné překyselení 15.30

 19. 7.  Péče o nohy, správná pedikůra 14.30
 24. 8. Hledání ztraceného času – Bechyně 10.00

 21. 7.  Humor, J. Bohdalová, Vl. Dvořák – záznam 10.00

   3. 8. Rozhodni se být zdráv 15.30

 10. 8. Humor, Vladimír Menšík, záznam 10.00

 11. 8. Co nevíte o Karlu IV., dokument 10.00

 16. 8. Nejkrásnější zámky jižních Čech 10.00

   4. 8. Nostalgická Bechyně 10.00

 29. 7.  Osteoporóza 14.30

   8. 8. Šance pro oči 15.30

   5. 8. Rehabilitace po operaci kyčelního kloubu 14.30

   8. 8. Nepál, království v horách 19.00
   9. 8. Lázeňský speciál 10.00

 10. 8. Jóga na židli 15.30

 17. 8. Dechem ke zdraví 15.30

   5. 8. Vodácké putování, Lužnice, dokument 10.00

 18. 8. Tělo, dokonalý nástroj 10.00

 22. 7.  Bechyně keramická – dokument 10.00

   3. 8. Nejzáhadnější místa v ČR 10.00

 15. 8. Každý jsme jiný 19.00

 12. 8. Tři oříšky pro Popelku, film 10.00

 22. 7.  Rehabilitace po operaci kyčle 14.30

   1. 8. Památky Českého Krumlova, dokument 10.00

   1. 8. Indie křížem krážem s cestovatelkou +film 19.00
   2. 8. Telč, renesanční skvost 10.00

 15. 8. Hudební dopoledne, dechovky, záznam 10.00

   1. 8. Ájurvédské léčebné prostředky 15.30

 19. 7.  Vodácké putování, Lužnice 10.00

   8. 8. Bechyně–Tábor, trať, dokument 10.00

 19. 8. Škola zad 14.30

 20. 7.  Jóga prstů 15.30

 12. 8. Osteoporoza 14.30

 19. 8. Navštivte město Bechyni 10.00

 20. 7.  André Rieu, křesťanská hudba, záznam 10.00

   2. 8. Léčíme přírodou, Karitol a rašelina 15.00

 17. 8. Ema Destinnová, dokument 10.00

 22. 8. Akupresura PhDr. Sandhu CSc. 19.00
 22. 8. Rehabilitace po operaci páteře 14.30
 23. 8. Památky Českých Budějovic, dokument 10.00

 25. 8. André Rieu, koncert, záznam 10.00
 26. 8. Bechyně–Tábor, trať, dokument 10.00

 29. 8. Pojďme si něco namalovat 19.00

 31. 8. Lázeňský speciál 10.00

Těšíme se na vás
 31. 8. Jóga na židli 15.30

 29. 8. Vodní země, Třeboň 10.00
 29. 8. Režim dne 15.30

 26. 8. Rehabilitace po operaci kyčelního kloubu 14.30

 30. 8. Péče o dolní končetiny, správná pedikúra 14.30
 30. 8. Těžba rašeliny na Borkovických blatech 10.00
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Z HISTORIE

Bechyňská židovská obec si v Židovské 
/Široké/ ulici postavila svoji novou „dosti 
slušnou synagogu“. Byla vystavěna v klasi-
cistním slohu s krásným novorománským 
průčelím. Stavba povstala na místě domu 
č. V. (číslování židovských domů jen řím-
skými číslicemi) podle plánů stavitele Karla 
Hamera. Interiér byl několikrát měněn 

a  upravován, poslední zásadnější úprava 
proběhla v roce 1904. Do bechyňské židov-
ské obce náleželi židé z Dobronic, Rataj, 
Dražíče a Sudoměřic. Do r. 1882 vedena 
synagoga jako majetek obce bechyňské, t. r. 
předána obci židovské.

Až do tohoto roku bylo město od mostu 
v  Zářečí spojeno špatnou cestou. Než ji pře-
bralo okresní zastupitelství do své správy, 
muselo ji město na svůj náklad opravit. Za 
nákladu 12 000 zlatých ji město rozšířilo, 
pevnou zdí ohradilo a vyštětovalo. V té 
příčině i stržen byl oblouk pod zámkem se 
zajímavým starobylým nápisem: „KRAJSKÉ 
MĚSTO BECHYNĚ.“ Vjezd do města na 
dolní části náměstí býval samá rokle, že od 
Panského hostince nebylo viděti vjíždějícího 
povozu na náměstí…

1. července 1872 se z paarského panství 
odpojila Dražíč a stává se samostatným 
správním celkem.

V prosinci r. 1872 umírá v Bechyni knížecí 
lékař Dr. Václav Plašil /pochován v Bechyni 
dne 26.12.1872/. Zesnulý byl horlivý 
národovec, a zúčastnil se vždy všech 
národních podniků velmi vřele. Stýkaje se 
ustavičně co výborný lékař s lidem venkov-
ským, působil ve směru národnostním vždy 
blahodějně. Mimo to byl horlivým pěstitelem 
bourců a lékárnických pijavek. Hlavně jeho 
přičiněním zařízena jest v zámku Bechyň-
ském knížete Karla z Paarů velká starožit-
nická sbírka památek, kteréž objeveny byly 
na bývalém panství Paarovském, jmenovitě 
ve hrobech pohanských u Rataj.

+ UDÁLOSTI 
V BECHYNI PŘED 
150 ROKY:

V listopadu 1871 odbýván výroční trh 
v  Bechyni, kam se se svou manželkou ode-
bral též rolník Václav Lála z nedaleké Břez-
nice. V nepřítomnosti jeho vypukl však v jeho 
stodole oheň a v krátké době byl celý statek 
v  prach a popel obrácen. Jelikož v obci 
téměř žádných lidí nebylo doma, nezachrá-
něno ze statku skoro nic; toliko šet dítek, 
z  nichž nejstarší čítá asi 18 roků, bylo 
vynešeno z plamenů a rolníkovi nezbylo 
z  veškerého majetku nic, nežli nahé dítky 
a  několik krav. Že Lála nemohl následkem 
toho platit daně, rozumí se samo sebou; 
avšak nic mu nepomohlo, že stal se 
žebrákem, daně musily býti zaplaceny. 
Počátkem r. 1872 c. k. bechyňský okresní 
hejtman Suttner dověděv se, že Lálovi zbyly 
z pohromy ještě krávy, zaslal bez odkladu 
přísný rozkaz představenstvu obce a čet-
nictvu, aby byly krávy zabaveny, na trhu 
v  Bechyni prodány a c. k. daně zaplaceny. 
K  lepšímu porozumění připomínáme, že byl 
Lála pětkrát odsouzen pro účastnění na 
nepovolených táborech lidu. Úsudek pone-
cháme obecenstvu, jež zajisté nalezne 
vhodný výraz pro tento způsob vymáhání 
c.k. daní na ubožáku, kterému z nezaviněné 
pohromy nezbylo nežli šest hladových krkův.

Simony v Bechyni založil Městské di-
vadlo – P. t. panu Karlu Simonyovi, c. k. 
notáři v Bechyni. Ctěný pane! V uvážení Vaší 
neúnavné snahy, činnosti a chvály hodné 
podnikavosti o znovuvzkříšení zdejšího 
ochotnického divadla, usneslo se zastu-
pitelstvo města Bechyně v poradě své, dne 
30. prosince 1871 odbývané, vysloviti Vám 
nejvřelejší uznání a zároveň všeobecné 
přání, aby ste sobě neobtěžoval i na dále 
laskavě se ujímati ochotnického divadla 
našeho a tím podporovati rozvoj ušlechtilých 
směrů. Spolu odevzdává Vám, ctěný pane 
obecní zastupitelstvo úplnou správu ochot-
nického divadla zdejšího a ustanovuje Vám 
k ruce a výpomoci výbora obecního pana 
Karla Hoška. Srdečné na Zdar! Ušlechtilé 
a  v lastenecké snaze Vaší!  Jménem 
zástupců obce K. Valter, měšťanosta.

Toho roku byla založena Okresní požární 
pojišťovna Bechyně a pojišťovací ústav si 
získal důvěru celého okresu – její název: 
Okresní pojišťovna proti ohni – po usnešení 
s ostatními ministry povolil ministr vnitra 
okresnímu zastupitelstvu bechyňskému, 
aby zřídilo vzájemně pojišťovací spolek proti 
škodám z ohně pro svůj okres se sídlem 
v  Bechyni

R. 1872 vyměnil Kníže Karel II. Paar 
„Dubový vrch“ /v dávných dobách nazývaný 
Holý vrch/ s obcí Hvožďanskou za kus 
Obůrky, a vrchnost seřídila cestu a pěšinu té 
obci a připojila špatně voleným směrem přes 
Smutnou most k cestě po Větrově. Kus lesa 
poté obec hvožďanská odprodala lužnické 
samotě Rosínu. Stráň k Bílinskému potoku 
se nazávala „ v tokách“ – podle vyskytujících 
se tetřívků. Průrva potoka Bílinského od 
Štemberka k Rosínu byla hranicí panství 
Týnského a Bechyňského a nazývala se 
„Holubice“ to po divokých holubech a tento 
název přenášeli místní obyvatelé i na Dubo-
vý vrch. (Strouha se též nazývala „strouhou 
Mikšovou“– tato strouha- Holubice či Mikšo-
va u Dubového vrchu je na severu ohrani-
čena „strouhou Jezovou“ – „Jezovicí“– proti 
jezu u Červeného mlýna. Trvalým znakem 
okolní půdy je červená barva – využívala ji 
bechyňská keramika. Těž se vrchu dostalo 
dalšího jména – „U červené hlíny“.

r. 1872 nechala postavit zdejší záložna 
na náměstí novou kašnu – nevkusnou – tu 
starou a pěknější přeložila na Pražské 
předměstí – toť jediná památka na bývalou 
záložnu /.stará kašna je dnes na zámku před 
jízdárnou/

První fotografie Bechyně /cca r.1870/

– kašna z r.1660

Pošta mezi Bechyní a Soběslaví jezdí 
denně a to v následujícím pořádku: z Be-
chyně odjíždí vždy o 6.hod. 30m. ráno, ze 
Soběslavi o 4. h. 30m odpůldne. Přijíždí do 
Soběslavi ráno o 9. hod. 30 min. k vlakům 
dráhy; do Bechyně o 7. hod. 30 m. večer. 
Pošta přijímá i osoby.

Toho roku nařídil kníže z Paarů svým 
úřadům, aby veškeré látky ke stavbě nové 
školy darmo dodaly a mimo to vykázal dříví 

k  palivu a 50 zl. ročně na vydržování němec-
kého učitele. Že však městští kněží církevní 
správou velmi zaneprázdněni byli, nařídila 
vláda temnějšímu představenstvu kláštera 
františkánského, aby dle znění §.6. obec. 
škol. řádu zkoušeného kněze z katechetiky 
k  vyučování náboženskému bezplatně usta-
novilo. I zde se od těch dob vyučovalo 
německé řeči.

Štefl Josef

Interiér synagogy

No dost vzpomínek. Byli postižení, byli 
i  vyčuránci. Ale když nejde o život, tak jde 
o  h…..o.

+ 20 LET PO POVODNI…

Vlastně povodně jsou. Ach, když si 
vzpomenu, jak jsem ten den šel do práce 
a  chtěl jsem jít po schodech a tam stál ředitel 
Jihotvaru a ptal se mě: „Kam jdeš?“ Já mu 
pravil: „Do práce ty vole, kam bych šel“. A on 
mne ujistil, že se tudy určitě nedostanu. Inu – 
šel jsem pod zámkem. Na náměstíčku 
v  Zářečí jsem si sundal kalhoty a stejně jsem 
měl mokré moudí…Ten den jsem se přiopil – 
a nebyl jsem sám!

A moc dobře se chytaly na náměstíčku 
ryby – a byly to hezké kousky!

11. 6. 2022 M. G. Hugo

Zpráva o povodni byly opravdu vyčerpá-
vající. Starosta s povodňovým mobilem 
u  ucha hlásí: „Protrhl se Rožmberk“ a za 
minutu –„Neprotrhl“.

Ale byly i chvíle radosti. Hasiči hadicí 
opláchli lahvové pivo v přepravkách a už se 
pilo! Dobře se také prodávaly 2× utopení 
utopenci. Jen se musela dodržovat hygiena. 
A tak, když jsem uviděl odlivšího Ukrajince, 
jak loví na rynku jablko z vody a otírá jej 
o  montérky, dostal jsem také chuť.

Když jsem se druhý den probrouzdal do 
krámu, plavala proti mně lednice s mrazá-
kem. Vylovil jsem počítačovou jednotku 
z  vody, aby z ní vyteklo 20 litrů vody, nacpal 
jsem si pod košili bankovky ze šuplíku, pro 
ostatní popadl flašku rumu a šel pryč. 
Posléze jsem si uvědomil, že nejhorší je 
ztráta fotek. Ještě dlouho se sušily doma na 
koberci a lisovaly v knížkách.

Kde ty loňské vody jsou?
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V prestižní kategorii seniorů nás repre-
zentovali Martin a Tomáš Hánovi, kteří své 
disciplíny jednoznačně ovládli a získali tak 
oba titul mistra republiky. Tomáš nenašel 
přemožitele v disciplíně kata a suverénně 
zvítězil, Martin naopak dominoval v kumite, 
když svým soupeřům nedal sebemenší šan-
ci. Bratři pak do celkového součtu medailí 
přidali ještě zlato z týmové soutěže kata. 

Závodníci startující za karate klub Hana-
kai se 22. května zúčastnili vrcholné soutěže 
karate SKIF na domácí půdě, tedy mistrov-
ství České republiky. Celková bilance třech 
zlatých, dvou stříbrných a dvou bronzových 
medailí dokládá úspěch našich závodníků, 
který bychom mohli směle přirovnat k medai-
lovým žním. 

+MISTROVSTVÍ ČR 
KARATE SKIF

V kategorii mladších žáků klubové barvy 
oblékl Tobiáš Obertol a v disciplíně kata jed-
notlivců ukázal vynikající formu, když v eli-
minačních kolech soutěže vyřadil mnohé 
zkušené závodníky a zajistil si místo ve finá-
lové čtveřici. Finálový boj na soutěži takové-
ho významu pro něj byl premiérou. Nutno 
podotknout, že zdařilou premiérou, jelikož si 
vybojoval bronzovou medaili. Mezi juniory 
na tatami nastoupili Tomáš Jindra a Adam 
Proksch, kteří zde rovněž prezentovali svou 
kvalitu. Tomáš Jindra se v prvním kole utkal 
s  pozdějším vítězem. Z tohoto zápasu se mu-
sel doslova prokousat repasážovými zápa-
sy, což mu však nečinilo potíže a svými 
výhrami vystoupal až na bronzovou příčku. 
Adam Proksch soutěžil ve stejné věkové, ale 
vyšší váhové kategorii. I on ukázal výbornou 
formu a především všestrannost, když ke 
stříbrné medaili z kumite přidal rovněž 
stříbro z kata. Prezentoval se tak jako vyni-
kající zápasník i precizní soutěžící v kata. + PUTOVÁNÍ PÁNŮ 

Z RŮŽE

Školní rok je u konce, ne tak náš, 
skautský…

Nyní od 2. do 16. 7. nás čeká střediskový 
tábor, kde zúročíme, co jsme se naučili. 
Oddíl opět projde zatěžkávací zkouškou, 
kdy si sám vlastními silami tábor na zelené 
louce postaví. Tak nám držte palce, aby se 
děti zase jiné dovednosti naučily a o sebe 
postarat uměly. 

Další místo, které jsme navštívili, byla 
Třeboň. Tam jsme jeli vlakem a pro mnohé 
nováčky to byla opět zatěžkávací zkouška, 
zda s plnou bagáží cestovat, přestupovat, 
dokáží. Na 1*!, zvládli všichni. Tuto výpravu 
organizovala Hanka – Perňanka a byla 
zaměřena přírodovědně, rostliny, zvířata, 
které se v této lokalitě vyskytují. V přírodo-
vědném muzeu jsme si mohli mnohé pro-
hlédnout, osahat, na závěr i film o floře 
a  fauně, čtvera ročních dob Třeboňska 
zhlédnout. Za poskytnutí velmi krásných 
prostor k pobývání a přenocování děkujeme 
místnímu Domu dětí a mládeže v Třeboni.

Díky spřáteleným skautským střediskům 
3. oddíl Jitřní Stovka navštívil sídla pánů 
z  Růže. V Českém Krumlově jsme prochodili 
a prohlédli místa zdejších pánů, včetně 
vyhlídkové věže. Navštívili dílny kovářů 
a  kovotepců, vyzkoušeli si práci s kůží, včet-
ně Korkovi, s prstů sedřenou. V klášterní 
expozici oddíl plnil zadané úkoly, po hmatu 
a  vůni poznat materiál, vytvořit si vlastní 
bylinkovou směs, napsat brkem máčeným 
v  inkoustu text a další lidské dovednosti.

Děkujeme krumlovským skautům za 
zapůjčení klubovny, kde jsme prožili klidný 
víkend a zároveň se inspirovali, jak si 
vylepšit naše klubovny.

https://skautbechyne.webnode.cz/odkaz-
na-fotogalerii/ 

Za pomoci Komára a následném dopra-
cování Martinem Durdiakem můžete nav-
štívit naše oddílové stránky: 
Jitřní Stovka – skautský oddíl Bechyně

VaFi

SPORT & ZÁJMOVÁ ČINNOST

+ PÉTANQUE JE 
ZÁBAVA A CESTA 
KE ZDRAVÍ

Bechyni reprezentovali Pepa, Božena 
a Vlasta a obsadili krásné druhé místo. 

4. 06. 2022 se bechyňský tým zúčastnil 
turnaje v samotné metropoli jižních Čech 
v  Českých Budějovicích.

Turnaj tříčlenných družstev o putovní 
pohár pořádali Senioři od Malše České 
Budějovice za podpory vedení Jihočeského 
kraje. Bechyňský tým ve složeni Pepa, 
Vlasta a Alča obsadil krásné třetí místo. 

21. 05. 2022 pořádali turnaj dvojic tábor-
ští pétanqueisté, ve kterém za Bechyni 
nastoupili Pepa a Vlasta. Po hezkých 
soubojích obsadili čtvrté místo. 

J. Bučinský

17. 05. 2022 se v Táboře odehrál turnaj 
v  pétanque tříčlenných družstev organizo-
ván Svazem postižených civilizačními cho-
robami v ČR ZO Tábor společně s Kontakt-
ním centrem seniorů. 
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NABÍDKA PRACOVNÍCH 
MÍST U SLUŽEB MĚSTA 
BECHYNĚ, p.o. 
(www.sluzbybechyne.cz)

Pracovní doba:  léto  06.30–15.00

OPRAVÁŘ TECHNIKY 

Požadavek: vyučen v oboru, svářečský prů-
kaz, platný řidičský průkaz sk. B (výhodou 
sk. T, C).

Náplň práce: údržba veřejné zeleně s ma-
lou ruční mechanizací, úklid komunikací, 
chodníků.

Nástup od 1. 7. 2022 nebo dle dohody.

(řidič sk. B – dělník čištění města)

  zima  07.00–15.30 

TRAKTORISTA/KA – ŘIDIČ/KA sk. B.

Náplň práce: oprava techniky, údržba 
veřejné zeleně, úklid komunikací, chodníků, 
týdenní  z imní  pohotovost  (Po–Ne, 
listopad–duben), řízení vozidel (MAGMA, 
MULTICAR, GAZ, PIAGGIO), obsluha 
pracovních strojů.
Nástupní plat: 25.000 Kč hrubého, 25 dnů 
dovolené, stravné. 

Pracovní doba 06.30–15.00 (Po–Pá). 

LETNÍ BRIGÁDA PRO STUDENTY/KY

Mzda: 115 Kč/hod. 

Nástupní plat: 23.000 Kč hrubého, 25 dnů 
dovolené, stravné. 

Náplň práce: řízení vozidel (traktor, 
MAGMA, MULTICAR, GAZ, PIAGGIO), 
obsluha pracovních strojů, údržba veřejné 
zeleně, úklid komunikací, zimní týdenní 
pohotovost (Po–Ne, listopad–duben). 
Výhodou: svářečský průkaz, strojní průkaz 
pro čelní nakladač nebo vysokozdvižný 
vozík, zkušenosti s křovinořezem a moto-
rovou pilou, řidičské oprávnění C, T.

                                                                        

PRO NAŠE FINANČNĚ 
ZAJIŠTĚNÉ KLIENTY 

HLEDÁME KE KOUPI 
BYTY A RODINNÉ DOMY (CHATY, CHALUPY) 

V TÉTO LOKALITĚ 

ź přímý výkup nemovitosti 

ź rychlý a bezpečný prodej

ź prodej za nejvyšší možnou cenu
ź profesionální přístup 

ź moderní technologie 

www.mmreality.cz

IVANA HUBINÁKOVÁ – realitní expert
ihubinakova@mmrelity.cz, 725 838 719

Nástupní plat: 26.000 Kč hrubého, 25 dnů 
dovolené, stravné. 

Výhodou: svářečský průkaz, strojní průkaz 
pro čelní nakladač nebo vysokozdvižný 
vozík, zkušenosti s křovinořezem a motoro-
vou pilou, řidičské oprávnění C, T. 

2× POPELÁŘ – řidič sk. B 

ŘIDIČ/KA sk. B. (dělník/ce čištění města)

Nástup k 1. 10. 2022

ŘIDIČ/KA sk. C 

Náplň práce: řízení vozidel (IVECO, AVIE, 
PV3S) a obsluha pracovních strojů v ma-
jetku města, zimní pohotovost (Po–Ne, 
listopad–duben). Výhodou: svářečský prů-
kaz, strojní průkaz pro čelní nakladač nebo 
vysokozdvižný vozík, zkušenosti s křovino-
řezem a motorovou pilou. 

Nástupní plat: 21.000 Kč hrubého, 25 dnů 
dovolené, stravné. 

Náplň práce: řízení vozidel (MAGMA, MUL-
TICAR, GAZ, PIAGGIO), obsluha pracov-
ních strojů, údržba veřejné zeleně, úklid 
komunikací, chodníků v letním a zimním 
období, zimní týdenní pohotovost (Po–Ne, 
listopad–duben). 

– s platným profesním průkazem. 

Náplň práce: řízení vozidel (MAGMA MUL-
TICAR, GAZ, PIAGGIO), obsluha pracov-
ních strojů, údržba veřejné zeleně, úklid 
komunikací, chodníků v letním a zimním 
období, zimní pohotovost (Po–Ne, listo-
pad–duben). 

Nástupní plat: 24.000 Kč hrubého, 25 dnů 
dovolené, stravné.

Bližší informace u ředitele organizace 
na čísle 734 278 890, 381 212 335 
nebo na email: pam@sluzbybechyne.cz.

Výhodou: svářečský průkaz, strojní průkaz 
pro čelní nakladač nebo vysokozdvižný 
vozík, zkušenosti s křovinořezem a motoro-
vou pilou. 

+ RAFTOVÉ ZÁVODY 
V BECHYNI

I pro letošní letní sezónu kanoistický oddíl 
v Bechyni připravuje tradiční sportovně-
recesisticko-společenskou akci – raftové 
závody, které se v sobotu 9. července 
dočkají již svého 22. ročníku. Vše zůstává při 
starém – na Lužnici spolu budou soupeřit 
čtyřmístné posádky v kategoriích muži, 
ženy, veteráni, mixy a mládež na trati o délce 
100 m, se startem pod Bechyňskou duhou 
a  cílem u loděnice. A protože jde o záležitost 
v duchu recese, nejsou ani tak důležité 
výkony s pádlem a rekordní časy, jako spíše 
nápadité a vtipné úbory posádek, které 
mohou na tomto poli neomezeně zapojit 
svoji fantazii, představivost a um. 

Pořadí v této kategorii vždy vzejde z an-
ketního hlasování přítomného diváctva. Kdo 
chce závodit, nepotřebuje nic, vyjma dobré 
nálady a chuti užít si fajn den. Rafty, pádla, 
případně vesty budou na místě nachystány 
a  k dispozici. Zároveň budou mít posádky 
možnost si před samotným závodem rafty 
půjčit a dopilovat synchronizaci máchání 
pádly. Pravidla zápolení zůstávají také 
nezměněna – nejprve se jede kvalifikace, na 
kterou navážou jízdy vyřazovacím play-off 
systémem. 

Přihlašování posádek proběhne na místě 
od 09.00 do 11.30 hodin, startovné je již 
roky neměnné, tj. 200 Kč na posádku. 
Vyhlašovací ceremoniál s nefalšovanými 
stupni vítězů se uskuteční nejpozději do 
16.00 hodin. 

Tímto srdečně zveme místní i přespolní, 
přijďte v co nejhojnějším poštu, ať už si 
budete chtít osahat na raftu pádlo, povzbudit 
soutěžící nebo strávit příjemný den u vody. 
Ideální věkový rozptyl 1–110 let.

Večerně-noční program bude tradičně 
patřit kultuře – z milevského podzemí vy-
stoupí a přijede se svým uměním kapela 
Suterén, aby polahodila vašim uším a roz-
vlnila vaše těla na travnatém parketu před 
loděnicí. Kiosky s rezavým a jiným mokem a 
něčím lahodným na zakousnutí jsou samo-
zřejmostí.

pazi

Pronajmu chatu na Hutích. 
Tel: 723 599 723
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Možnost umístit karavan, mobilheim, 
maringotku. 

Tel: 602 181 827

V sousedství Kemp Cihelna – koupání, 
občerstvení.

ź chov ryb
ź malé hospodářství

ź rekreace

Možnost všestranného využití

PRONAJMU VĚTŠÍ 
POZEMEK S RYBNÍKEM

ź vinohrad

Volat kdykoli na 737 35 91 91.

PRODÁM DACII DUSTER 1,6i 77kw 
16v r. v. 2014, najeto 77 000km. 
K tomu ještě kompletní NOVÁ zimní 
kola. Barva šedá-khaki. Velmi slušný 
stav. Levnější provoz, POLOVIČNÍ 
oproti benzínu. Zdravotní důvody.

Remíza v Bechyni
Otvírací doba: 9:00–15:30
Vstupné: 30 Kč
děti do 6 let zdarma
Otvírací dny:

2. třída: dospělí 200, děti 6–15 let 100 Kč

Elinka

2., 16., 23. a 30. července,13. a 27. srpna

www.cdnostalgie.cz

• pravidelné vlaky s historickými vozy 
– běžný tarif ČD

• přeprava jízdních kol vyloučena

1. třída: dospělí 250, děti 6–15 let 200 Kč

děti do 6 let zdarma

Bobinka

• zvláštní vlaky s Křižíkovým vozem 
– jednosměrné jízdné

• jízdní kola – podle tarifu ČD
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CENÍK PALIVOVÉHO DŘÍVÍ –

 

délka 2

 

m (platný od 1.

 

4. 2022)

 
druh palivového 

dříví
 

cena bez 
dopravy a 
bez DPH

 

cena včetně dopravy 
traktorem

 bez DPH/ včetně DPH
 

cena včetně dopravy 
návěsem

 bez DPH/včetně DPH
 

smrk/borovice/olše  750  1  050 1 208 850 978 

bříza  900  1  200 1 380 1 000 1 150 

dub/buk/javor/habr  1  000  1  300 1 495 1 100 1 265 

topol
 

osika
 

600
 

900
 

1
 

035
 

700
 

805
 

www.persaltus.cz

 

+420

 

605

 

512 451

 

VŠECHNY CENY JSOU UVEDENY V
 

Kč ZA 1 prm.
 

Ceny včetně dopravy jsou vztaženy ke vzdálenosti do 15 km z

 

odvozního

 

místa.

 

Větší vzdálenosti 

řešíme individuálně (pouze návěsem). Minimální množství odebraného dříví je 8 prm v

 

případě 

dopravy traktorem a 33 prm v

 

případě dopravy návěsem.

 

 

LEVNÉ PALIVOVÉ DŘÍVÍ

prodavač/ka – pokladní

zástupce vedoucího prodejny

ČIŠTĚNÍ 
PEŘÍ

PÉŘOVÉ 
VÝROBKY

 
Třebízského 839, tel:777 27 38 34

u autobus. nádr., tel: 602 659 011

TÁBOR – A. Berka 

BECHYNĚ – Pracovní oděvy

VAŠE PEŘÍ DO VAŠÍ PEŘINY

40 DRUHŮ 

SYPKOVIN

 

kontraindikace, harmonizační, antibakte-
riální, aktuální bylinky, recepty...

Đ prázdninové bylinkové kurzy 
       út 17–19 h, so 11–19 h

Đ relaxační pyramida (permanentky)

www.jasnenebe.cz tel: 607 839 115

– Netěchovice 1
Usedlost Jasné nebe 

Tel: 606 931 760

Provádíme rizikové kácení stromů 
v těžko přístupných místech. 

Seřizování plastových oken 
a dveří, montáž a opravy žaluzií. 

Petr Halama, tel: 604 718 306

PRODEJ 
KUŘIC 
2022

FIRMA
          NOVÁK

                     RADOMYŠL

BECHYNĚ NÁMĚSTÍ  
U INFO CENTRA

DNE: 

červené, černé kropenaté, modré,
žíhané, bílé  – stáří 20 týdnů

 cena 200 Kč/ks

tel.- 602 115 750
www.drubez-novak.cz

12. 8. / 9. 9. / 
 7. 10. / 4. 11. 
15. 7. /

v 10.00 hod.
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