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MĚSTSKÝ ZPRAVODAJ
ECHYŇSKÝB

foto: Veronika Lozoviuková

+ ŽIVOTNÍ JUBILEA 
ŘÍJEN 2022

 78 let Ing. Zahradník Jan

 93 let Cikánková Jarmila

 87 let Tomanová Ludmila

 92 let Kokoška Jan

 77 let Tůmová Hana

 88 let Lacina Jaroslav
 90 let Převorová Božena

 86 let Boldiš Julius
  Severová Anna
  Kaisrová Marie
 85 let Černochová Dagmar
  Trnková Drahomíra
 82 let Trojáček František

  Výrutová Božena



 

Jihočeský kraj vyhlásil dotační program s názvem „My v tom 

Jihočechy nenecháme II“, který má pomoci rodinám s dětmi 

a seniorům. S vědomím vážnosti současné situace nejen v oblasti 

cen energií rozhodlo 07. září 2022 Zastupitelstvo města Bechyně, že i 

naše město se do programu zapojí.  

V rámci dotačního programu mají být 

1. finančně podpořeny děti do tří let věku k datu 01.08.2022, jež 

mají trvalý pobyt na území Jihočeského kraje (stejným 

způsobem mají být podpořeny i děti do 8 let věku, které pobírají 

příspěvek na péči a nejsou umístěny v pobytovém zařízení 

sociálních služeb)

2. finančně podpořeni poživatelé starobního, vdovského / 

vdoveckého nebo invalidního důchodu s trvalým pobytem na 

území Jihočeského kraje ke dni 01.08.2022.

Společné pro všechny příspěvky je, že občan s trvalým pobytem v Bechyni 

si bude o příspěvek žádat na Městském úřadě Bechyně. Žádosti budou 

vyřizovat Bc. Kateřina Šteflová, DiS. (kontaktní telefon 381 477 025) 

a Ing. Alena Velinská (381 477 022). Formulář žádosti, formulář potvrzení od 

úřadu práce o pobírání přídavku na dítě a příspěvku na bydlení, jakož i další 

formuláře k prokázání příjmu společně posuzovaných osob vytvořil Jihočeský kraj 

a naleznete je na internetových stránkách www.myvtomjihocechynenechame.cz. 

Zde naleznete i podrobné informace o podmínkách poskytnutí dotace.

Město Bechyně bude žádosti přijímat nejpozději do 16. 12. 2022!!!

Jihočeský kraj podpoří děti do tří let věku, resp. do osmi let věku pobírající 

příspěvek na péči, kdy tohoto věku musí děti dosáhnout před 01.08.2022. Každé 

dítě v rodině, kde alespoň v některém měsíci roku 2022 je pobírán přídavek na 

dítě, nebo kde v prvním nebo druhém čtvrtletí roku 2022 je pobírán příspěvek na 

bydlení, nebo kde čistý měsíční příjem připadající na jednoho člena společné 

domácnosti nepřesáhne 13.000 Kč, by mělo dostat 4.000 Kč. Rodič dítěte, které 

o  příspěvek žádá, ani jeho manžel / partner, nesmí být ke dni podání žádosti 

o  podporu veden v evidenci uchazečů o  zaměstnání déle než 6 měsíců.

Jihočeský kraj dále podpoří poživatele starobního, vdovského/vdoveckého 

a  invalidního důchodu, kteří pobírají příspěvek na bydlení, nebo kteří žijí 

samostatně a  jejichž příjem činí maximálně 16.000 Kč měsíčně, nebo kteří žijí ve 

společné domácnosti s jiným rodinnými příslušníky a jejichž příjem připadající na 

jednoho člena domácnosti činí maximálně 12.000 Kč. Samostatně žijící důchodce 

má získat dotaci 4.000 Kč, důchodce žijící ve společné domácnosti s jinými 

osobami má získat dotaci 3.000 Kč. 

Zastupitelé města Bechyně rozhodovali o připojení města k tomuto dotačnímu 

programu s vědomím, že příspěvek pro každé dítě nese v plné výši 4.000 Kč 

Jihočeský kraj. Pokud jde o příspěvek důchodci, 50 % podpory financuje ze svých 

prostředků město, což by mělo na základě kvalifikovaných odhadů činit cca 

675.000 Kč z rozpočtu města Bechyně. 

Proti podporované osobě nebo posuzované osobě ve společné domácnosti 

nebo jejich majetku nesmí být vedeno exekuční řízení.

MY V TOM JIHOČECHY NENECHÁME II
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+OSADNÍ VÝBOR 
V SENOŽATECH

Postupem podle Pravidel pro ustavení 
a  činnost osadních výborů ve Hvožďanech 
a  v Senožatech ze dne 28. 11. 2018 se v Se-
nožatech nepodařilo najít potřebný počet 
kandidátů, kteří by byli ochotni kandidovat ve 
volbách do osadního výboru a být jeho členy. 
Z navržených občanů do osadního výboru 
souhlasili pouze dva. Z tohoto důvodu se 
volby členů osadního výboru v Senožatech 
nekonaly a v následujícím volebním období 
osadní výbor v Senožatech zřízen nebude. 

Funkční období dosavadních členů osad-
ního výboru končí dnem voleb do zastupitel-
stva města. 

Sluší se jim tedy poděkovat za jejich 
čtyřletou práci v osadním výboru, za jejich 
skvělou a bezproblémovou spolupráci, a to 
jak s úředníky městského úřadu, tak se 
zastupitelstvem města Bechyně, a ocenit 
jejich upřímnou snahu o zlepšení životních 
podmínek v této městské části. 

JUDr. Anna Hrušková

a právního odboru
vedoucí majetkového 

+ POSKYTOVÁNÍ 
UBYTOVACÍCH 
SLUŽEB 
VE STAVBÁCH 
URČENÝCH 
PRO BYDLENÍ

V zákoně č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů je 
jasně specifikováno dle ustanovení § 126 
odst. 1 stavebního zákona, že lze „stavbu 
užívat jen k účelu vymezenému zejména 
v  kolaudačním rozhodnutí, v oznámení 
o  užívání stavby nebo v kolaudačním 
souhlasu“.

Stavební úřad informuje, že se celo-
plošně množí žádosti a podněty ať už od 
živnostenského úřadu, či podněty třetích 
osob a v neposlední řadě i stížností občanů 
bydlících v domech – pro poskytování 
krátkodobých ubytovacích služeb. Stavební 
úřad pak mnohdy zjistí, že byt je využíván 
v  rozporu s kolaudačním rozhodnutím. 

Z toho plyne, že byt či rodinný dům 
nelze samovolně využívat k poskytování 
ubytovacích služeb, neboť tím ze strany 
vlastníka stavby dochází k užívání stavby 
v  rozporu s jejím účelovým určením.

Ing. Jaroslava Novotná
referentka odboru výstavby 

a životního prostředí

v pátek 28. 10. 2022 

SLUŽBY MĚSTA 
BECHYNĚ, p.o. 

oznamují, že 

bude sběrný dvůr 
UZAVŘEN.

http://www.myvtomjihocechynenechame.cz


VÝSLEDKY VOLEB DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ
A SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

 

+ Zvolení zastupitelé
a dva náhradníciBECHYNĚ

23.–24. září

VÝSLEDKY

CELKEM 4 031 voličů 1 849 odvolilo 45,87 %

OKRSEK č.1

OKRSEK č. 2

OKRSEK č. 3

OKRSEK č. 4

OKRSEK č. 5

OKRSEK č. 6

OKRSEK č. 7

Volební účast

Výsledky za volební strany

Kandidátní listina hlasy

název abs. v %
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6 Komunistická str. Čech a Moravy 2 316 10,08 10,08 1 1

3 ANO 2011 4 043 17,60 17,59 3 4

4 Klidná síla pro Bechyni 2 655 11,56 11,55 2 6

2 Občané pro Bechyni 5 294 23,04 23,04 4 3

1 SNK Evropští demokraté 6 062 26,39 26,38 4 2

5 HLASUJEME PRO BECHYNI 2 605 11,34 11,33 1 5

Ondřich Štěpán Mgr. 580

Občané pro Bechyni

Hartl René Ing. 328

Klasnová Dita Bc. 446

Houdek Pavel Ing. 574

Horáková Balčíková Andrea 470

Rejlek Jiří Ing. 425

Hronová Jolana 409

Marie Jahnová 360

Pluner Jaroslav 176

Železný Radovan DiS. 241

Chaloupek Petr 369

Slípka Jan 303

Zelenka Martin 587

HLASUJEME PRO BECHYNI

Vosecký Jan 206

Schrůta Daniel 273

Sosnová Zdenka Ing. 575

Pazourek Jan Mgr. 387

Šonka Zdeněk 290

ANO 2011

Klidná síla pro Bechyni

Dynda Miroslav MVDr. 403

Komunistic. str.Čech a Mor. 

Filipová Hana 335

Pazdera Jan 277

Valenta Petr Ing. 314

Horňák Ivan 251

SNK Evropští demokraté

Matějka Jaroslav Mgr. 372

Filip František Bc. 425

Ondřichová Marie Mgr. 267

Honsa Ladislav Ing. 232

preferen.
hlasy

606 251 41,42

683 295 43,19

605 303 50,08

779 396 50,83

613 250 40,78

636 290 45,60

109 64 58,72

Voleno 15 zastupitelů
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MĚSTSKÉ
MUZEUM
BECHYNĚ

KULTURNÍ STŘEDISKO MĚSTA BECHYNĚ

MUZEUM PÁTRÁ, 
INFORMUJE…

Několik témat mi leží na srdci a informace 
chybí. Týká se to aktuálně menších sakrál-
ních památek v našem městě nebo v jeho 
blízkosti. Některé z nich přicházejí do stavu, 
kdy si zaslouží opravu. Například výklen-
ková kaplička z 18. stol. (kulturní památka) 
umístěná v blízkosti známých bechyňských 
schodů evidentně trpí svým umístěním ve 
svahu a blízkostí sousedního stromu. 
Zatékáním zřejmě trpěl i uvnitř umístěný 
obrázek Panny Marie s dítětem, malovaný 
na kovovém základu. Jedním z kroků pro 
záchranu této malé sakrální památky by byla 
obnova obrazu. Otázkou je: Nezná někdo 
z  veřejnosti autora tohoto novodobě vytvo-
řeného díla? 

+ PODĚKOVÁNÍ 
A ZPRÁVA O PŘIJETÍ 
PODPORY Z DOTACÍ

Poděkování patří neúnavnému dárci, 
který obohacuje muzejní sbírky keramickými 
sériemi i jednotlivostmi z produkce poboček 
bývalého podniku Jihotvar. Podobné věci již 
z tržišť pomalu mizí a je dobré je v muzejních 
sbírkách uchovat. 

JJ

Dále muzeum oznamuje, že byla využita 
dotace Jihočeského kraje v sekci: Podpora 
muzeí a galerií, konkrétně v oblasti úpravy 
v  expozicích a byly tak pořízeny a instalová-
ny nové led žárovky do světel v expozici 
(úsporné, šetrné k vystavovaným předmě-
tům). 

Týden turistických informačních center 
proběhne letos v ČR od 24.–30. 10. 2022 
a my, Městské informační centrum Bechyně, 
se k němu připojíme v pátek 28. 10. 2022. 
Máme pro vás otevřeno od 9 do 17 hodin 
a  rádi vás k nám pozveme na kávu, čaj 
a  volný vstup do muzea.

ZASTAVTE SE 
V INFORMAČNÍM CENTRU

Když se něco koná poprvé, tak je to 
prostě poprvé. Ale když se Den Turistických 
informačních center koná již po čtvrté, tak už 
je to pomalu tradice. Zatím krátká, ale 
Asociace sdružující infocentra je tu teprve od 
roku 1994. Spojila je, dala jim pravidla a logo, 
podle kterého nás najdete – bílé íčko v zele-
ném poli. 

Dalším tématem je po bouřce uražená 
a  zmizelá část ruky, tedy zápěstí barokní 
kamenné sochy sv. Jana Nepomuckého ze 
Zářečí. V našem zájmu je sochu, kulturní 
památku, nechat restaurovat, ale k tomu je 
potřeba uraženou část ruky pro restaurátora 
najít. Prosíme vás, máte-li jakékoliv informa-
ce, dejte nám vědět na telefon 774 911 067. 
Naše město je letními hosty a turisty chvále-
no pro svou upravenost a čistotu a v posled-
ních letech se zde investovalo do úpravy 
náměstí, většího množství chodníku atd. 
I  tyto kulturní památky, které možná jako 
místní už spíše míjíme a přehlížíme, do-
tvářejí přívětivý kolorit města, který turista 
vnímá při své návštěvě. Navíc patří k místní 
historii už i několik staletí a tak si i ony 
zaslouží naši péči, ve které nám mohou 
pomoci i existující dotační tituly podporující 
záchranu právě těchto drobných památek.

Ten, kdo správně odpoví a trefí se 
v  odhadu, vyhraje jeden pár PONOŽEK dle 
výběru.

Týden TIC je organizován v návaznosti 
na Světový den pro rozvoj informací připa-
dající na 24. října. V prvním roce (2019) se 
do akce zapojilo 177 informačních center.

2. Kolik ponožek jsme do 30. 9. 2022 
zatím prodali?

joma

Navíc jsme si pro vás připravili 2 otázky: 
1. Kolik designů ponožek s motivem 

Bechyně prodáváme?

Správné odpovědi a tipy posílejte na 
email  do infocentrum@kulturnidum.cz
15. listopadu. Výherce zveřejníme na 
Facebooku Kulturního střediska města 
Bechyně a ve Zpravodaji.Upozorňujeme, že od 17. do 21. října 

bude knihovna uzavřená z důvodu 
provádění povinné revize knihovního 
fondu. Vzniklé upomínky automaticky 
prodloužíme. Děkujeme za pochopení!

KNIHOVNA 
UZAVŘENA

Vážení návštěvníci knihovny!

EH

V tomto období bude dárcům a dárky-
ním, kteří ve své poslední vůli pamatují na 
dobročinnou organizaci blízkou jejich srdci, 
proplacen notářský poplatek za sepsání 
závěti.

Muzeum dále oznamuje, že začíná 
měsíc dobročinné závěti, který koalice Za 
snadné dárcovství vyhlašuje při příležitosti 
Mezinárodního dne závětí od 13. září do 
12. října. 
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KALENDÁŘ AKCÍ
www.kulturnidum.cz

9.30 – 16.30 / Tomáš Pitlík / Plechamr 444

 JIŘINA BOHDALOVÁ A DAVID KRAUS

Talkshow s dámou, která přináší radost již po generace – paní 
Jiřinou Bohdalovou. Tato vynikající herečka se podělí o své 
zážitky z dlouholeté umělecké činnosti. V pořadu dále vystoupí 
herec a zpěvák David Kraus.

Neděle

ÚT 11. 10.  HVĚZDY JAK JE NEZNÁTE

10.00–14.00 / 17.00 Autorské čtení Edice B / Galerie 2 +1

PÁ 7.–NE 9. 10. DEN OTEVŘENÝCH ATELIÉRŮ

10.00–17.00 / Soc. terapeut. dílna u sv. Františka Klášterní 3
14.00–16.00 / SUPŠ Bechyně

SO 1. 10.  POHÁDKOVÁ BECHYNĚ

Sobota

10.00–16.00 / Michal Bosák – Modelář. ateliér, Na Libuši 989

14.00–18.00 hodin / Start i cíl před KD / Vstupné dobrovolné 
Jednotlivá stanoviště v parku. Občerstvení zajištěno, odměna pro 
účastníky. Více info na plakátech. Pořádá SDH Bechyně ve 
spolupráci s KSMB za podpory města Bechyně.

Více info na plakátech a www.dnyotevrenychatelieru.cz

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

17.00 hodin / RC Hrošík / Vstupné 50 Kč
Mykolog Jaroslav Malý představí houby hlavně z okolí Mladé 
Vožice a Bechyně. Samozřejmě si opět připraví čerstvé vzorky 
hub, ty můžete k určení přinést i vy.

ST 12. 10.  HOUBY TÁBORSKA

V předprodeji v kanceláři KD, městském infocentru a online na 
www.kulturnidum.cz.

SO 15. 10.  KAŠPÁREK V DRAČÍ JESKYNI
Jak souvisí ukradený rybník a starý rezavý hrnec? Dozvíte se v 
komorní loutkové pohádce o Kašpárkovi, který s Honzovou 
pomocí vysvobodí princeznu unesenou drakem.

10.00 hodin / Malý sál KD / Vstupné 50 Kč

PÁ 14. 10.  DISCO
20.00 hodin / Velký sál KD / Vstupné 90 Kč

PÁ 14. 10.  BIGBEAT V KINĚ

NE 16. 10.  BURZA DĚTSKÉHO OBLEČENÍ A POTŘEB

20.00 hodin / kinosál / Vstupné dobrovolné

15.00 hodin / Přísálí KD / 50 Kč za stůl

Hraje: Divadlo Gustav

Prodávající se mohou hlásit na rchrosik@centrum.cz. Prostor pro 
prodávající bude otevřen od 14.00 hodin.

ČT 20. 10.–NE 23. 10.  NAHLÍŽENÍ

Já tak rád trsám, trsám... Hraje: DJ Paul

Zahrají kapely Venera (melodic-post hardcore / České 
Budějovice) a Illegal Illision (alternative-indie / Bílovec)

10.00 hodin / hřbitov u kostela sv. Michaela / Vstup zdarma

V rámci dílny by měl proběhnout také křest dlouho očekávaného 
almanachu mapujícího 30 ročníků Nahlížení. Přesný program 
bude postupně upřesňován na stránkách www.nipos.cz 
a  www.drama.cz.

Korene S. Horičková, ZUŠ Jozefa Rosínského, Nitra 
Hra o čas KUKátko, ZUŠ Praha 3

PÁ 21. 10.  VARHANNÍ KONCERT 
ROMANA KORDINY, ŠÁRKY ŠAFAŘÍKOVÉ A HOSTŮ

Vypusťte s námi své draky na oblohu. Bude legrace.

Les Kastrol, ZUŠ Trnka, Plzeň 

Do programu dílny byly vybrány tyto inscenace:

14.00 hodin / Louka za JIKA LAUFEN

32. celostátní dílna středoškolské dramatiky a mladého divadla. 
Je určeno středoškolským a mladým souborům, jejich členům 
i  dospělým zájemcům o dramatickou výchovu s dospívajícími.

SO 22. 10.  DRAKIÁDA

Diaboliáda DRIM, ZUŠ Jozefa Rosínského, Nitra

Já (ne)jsem já PV dram KEC, ZUŠ V. Ambrose, Prostějov

kulato.barevno.  Stonožka ve sprše, ZUŠ F. L. Gassmanna, Most 

Atrakce ZUŠ V. Nováka, Jindřichův Hradec

Leh Sed 44,2 Betonový trávník, ZUŠ F. L. Gassmanna, Most 

19.00 hodin / Kostel sv. Michaela / Vstupné dobrovolné

Za finančního přispění Ministerstva kultury pořádají: NIPOS-
ARTAMA, Sdružení pro tvořivou dramatiku, Kulturní středisko 
města Bechyně a Tatrmani, z. s.

Zlodějka knih Špatný dveře, SPgŠ Boskovice 

SO 22. 10  VZPOMÍNKA NA KARLA WALTRA
Vzpomínka na Karla Waltra, purkmistra Bechyně

Pořádají KSMB a SRPŠ při ZŠ Františka Křižíka

17.00 hodin / Mezinárodní muzeum keramiky

Úvodní slovo: Aleš Seifert – ředitel galerie, Miroslav Růžička, Dita 
Pfeferová – kurátoři výstavy

Vernisáž výstavy výsledků výtvarného sympozia AJG 2021. 

ČT 27. 10.   PLESCHEN

ŘÍJEN 2022
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Vstupné 50 a 40 Kč společně se vstupem do stálé expozice.

V předprodeji od 1. října v kanceláři KD, infocentru a on-line na 
www.kulturnidum.cz

SCHODY U KNIHOVNY V KD

Pohádka slouží jako cvičení na výslovnost. Děti jsou přímo 
spolutvůrci představení.

Pavel Klíma, Etiene Levi, Jaromír Matoušek. 

Vážený diváku, věř nebo nevěř, ale text do této hry jakoby byl 
psán našemu souboru na tělo. Jakoby autor důvěrně znal 
každého z nás, naše myšlení, naše přístupy k tvorbě veskrze 
ochotnické. Jak důvěrně známy nám jsou situace, konflikty 
a  atmosféra zkoušek ve hře popsané. Anebo, že by to bylo všude 
stejné? V každém případě to, co uvidíte, nehrajeme. My to žijeme.

19.00 / Velký sál KD / Vstupné 120 Kč

Výstava fotografií členů Foto klubu Antona Ažbe. 

AJG

Výstava výsledků výtvarného sympozia AJG 2021.

Pořad pod společným názvem obsahuje dvě pohádky. První 
O Červené Karkulce. Proč se jmenuje Karkulka Červená Karkul-
ka? Proč je v každé správné pohádce zlo po zásluze potrestáno?

Obrazy s duší přírody, s nádechem pocitů, s dotykem prožitků.

LUDĚK POKORNÝ, VZPOMÍNKOVÁ VÝSTAVA 
Výtvarná díla zakladatele Betlémů ve stodůlce ve Hvožďanech.

GALERIE U HROCHA

Repríza divadelní hry v podání BDS Lužnice.

Přijďte! Uvidíte! Druhá Krabičková pohádka má jednoduchý 
příběh, ve kterém vystupuje král Krabicius, princezna Krabička, 
babice Krabice a drak Krabičák.

Místo loutek se používají malované dřevěné krabice.

DLOUHODOBÉ AKCE

ÚT 15. 11.  REJŽÁK Z PRAHY 

Hraje: Malé divadélko Praha

VÝSTAVY 
GALERIE 2+1

Výstava potrvá od 8. do 31. října.

GALERIE MĚSTSKÉHO MUZEA

VÝSTAVA KMENOVÝCH AUTORŮ EDICE B

Výstava potrvá do 17. března 2023.

NINA PETRÁŠKOVÁ

SLOVINSKO, EVROPA V MALÉM
Potrvá do 31. října.

PLESCHEN
Potrvá do 29. ledna 2023.

PÁ 28. 10.  TÝDEN TURISTICKÝCH INFORMAČNÍCH   

ST 2. 11.  REJ SVĚTLUŠEK
17.00 hodin / Místo bude upřesněno

SO 5. 11.  O ČERVENÉ KARKULCE
10.00 hodin / Malý sál KD / Vstupné 50 Kč

 CENTER 2022
9.00–17.00 hodin / Městské informační centrum / Vstup 
zdarma
Oslavte s námi Týden turistických informačních center pořádaný 
v  návaznosti na Světový den pro rozvoj informací. Asociace 
turistických informačních center ČR a Městské informační 
centrum Bechyně si vás dovoluje pozvat na návštěvu turistického 
informačního centra. Těšit se můžete na kávu, čaj, volný vstup do 
muzea a tajenku k vyluštění.

PŘIPRAVUJEME

PRO DĚTI

Kroužek Angličtina hrou pro školkové děti ve věku 3–7 let

RC HROŠÍK

Čtvrtky / 16.00 hodin / Klubovna KD

PRAVIDELNÉ HERNY
Středy  9.00 – 11.00 hodin 

ANGLIČTINA PRO NEJMENŠÍ

Čtvrtky / 9.30–10.00 děti 0,5–1rok / 10.00–10.45 děti 1–3 roky / 

Jednotlivé vstupné 20 Kč, permanentka 150 Kč/10 vstupů.

Bližší informace na tel: 733 344 473.

Pondělky  9.00 – 11.00 hodin

DĚTSKÉ HRÁTKY A CVIČENÍČKO
RC Hrošík / Vstupné 20 Kč (150 Kč / 10 vstupů)

TRX

Rezervace a dotazy: Roman Skalka, tel. 724 509 154 

Přihlášky přes sekretariát školy (dotazy k přihláškám a poplatkům)

Středy  / 19.00–20.00 / RC Hrošík / Lekce 90 Kč

Pondělky / 18.00–19.00 hod. / RC Hrošík / Lekce 90 Kč

Permanentka 10 lekcí, platnost 3 měsíce 800 Kč

POHYBOVÉ AKTIVITY

BOSU CARDIO

Je nutné se na cvičení předem přihlásit na tel. 721 111 541 nebo 
přes FB Cvičení s Romčou Bechyně. Cvičení se bude konat od 
min. 6 přihlášených. 

Zábavné dynamické cvičení, při kterém procvičíte celé tělo, 
zejména svaly nohou, hýždí, rukou a břišní svaly.

Pondělky  / 19.00–20.00 hod. / RC Hrošík / Lekce 90 Kč

  Neděle / 18.00–19.00 hodin / 

TRX = Total-Body Resistance EXercise = Cviky pro zatížení 
celého těla.

Čtvrtky / od 17.30 hodin / 
stadion – od května do října – dle počasí

PILATES

Komunikace – WhatsApp skupina pro upřesnění místa a změn

Závěsné cvičení s vlastní vahou rozvíjí tělesnou sílu pomocí 
funkčních pohybů a dynamických poloh. Buduje sílu, rovnováhu, 
aktivuje střed těla a zlepšuje flexibilitu. Svalová hmota narůstá 
rovnoměrně, což snižuje riziko zranění a zvyšuje výkonnost. 

POKROČILÍ Středy / 19.00–20.00 hodin / 

Čtvrtky / 19.00–20.00 hod. / RC Hrošík / Lekce 90 Kč

ZAČÁTEČNÍCI Středy / 18.00–19.00 hodin / 

BĚŽECKÝ KROUŽEK / ATLETICKÁ PŘÍPRAVKA

Lekce 85 Kč.

tělocvična keramické školy – od října do dubna

Jeden z nejefektivnějších cvičebních programů pro hluboké svaly 
centra těla (core), zdravou páteř, klouby a dokonalou koordinaci.

Intenzivní kondiční a posilovací trénink pro zrychlení metabo-
lismu, redukci váhy a zlepšování kondice. Při lekci využíváme 
posilovací a balanční pomůcky (TRX, BOSU, činky, medicimbaly).

DYNAMIC YOGA

Pro zájemce o zdravé sportování startujeme běžecký kroužek se 
zaměřením na obecnou zdatnost, radost z pohybu, přípravu na 
atletiku a především správné běhání. Kroužek je určen pro 
všechny děti, které se chtějí hýbat, baví je běhat a chtějí to dělat 
správně a s partou dalších dětí.

INTERVALOVÝ TRÉNINK

Lekce zaměřená na harmonizaci pohybového systému, uvolnění 
zatuhlých svalů a kloubů, snížení stresu a psychického napětí.

V malé tělocvičně ZŠ F. Křižíka, ulice Libušina, Bechyně

Délka tréninku cca 60–75 minut

Trenér Mgr. Alice Skalka Suchanová (dotazy tel. 604 212 721)
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KINO BECHYNĚ 
 www.kino.kulturnidum.cz

Bechyně
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5. STŘEDA VE 20.00

6. ČTVRTEK VE 20.00

Životopisný / Historický / Drama / Akční – ČR

125 min, český dabing, od 15 let, 130 Kč

Komedie / Drama – ČR
Páteční noc a zběsilá jízda plná drog 
a rapu. Adam Mišík prodává kokain, 

chce ale prorazit jako muzikant a udělat 
BANGER. Díky atmosféře i nečekanému 

humoru film sklidil nadšené ohlasy 
diváků na festivalu v Karlových Varech.

BANGER

105 min, přístupný od 15 let, 120 Kč

JAN ŽIŽKA
Nájemný žoldnéř se stal  legendárním 
válečníkem, nejslavnějším vojevůdcem 

českých zemí.

7. PÁTEK V 17.00

 Animovaný / Dobrodružný – ČR, SR, Belgie
Daleko za hranicemi dětských hřišť 

existuje úžasný svět fantazie – Tvojzemí. 
Opice a krkavci tu mluví lidskou řečí a po  
pouštích se procházejí neskutečné stroje 

fungující v souladu s přírodou.
85 min, přístupný, 120 Kč

7. PÁTEK VE 20.00

TŘI TISÍCE LET TOUHY
Fantasy / Drama – USA, AUS

CESTA DO TVOJZEMÍ

Idris Elba jako kouzelný džin vypráví 
příběhy touhy napříč historií 

a samozřejmě nabízí splnění tří přání. 
Film kombinuje fantasy s prostředím 

orientu a  nabídne divákům svou vlastní 
obdobu Pohádek tisíce a jedné noci.

108 min, české titulky, od 15 let, 120 Kč

12. STŘEDA VE 20.00

BUKO
Komedie / Drama – ČR, SR

Kůň Buko je „dar z nebes“, který vypadá 
jako špatný vtip, protože jeho nová 

majitelka se koní bojí. Film Alice Nellis 
vypráví, jak štěstí přeje připraveným 

a těm, co se  strachu dokážou postavit.
112 min, přístupný, 140 Kč

13. ČTVRTEK VE 20.00

Drama – ČR

Komedie – ČR

85 min, přístupný od 15 let, 120 Kč

19. STŘEDA VE 20.00

99 min, přístupný, 130 Kč

BĚŽNÁ SELHÁNÍ
Jeden den v životě tří žen, které se 

neznají, ale jejich cesty se v tajemné 
katastrofické době protnou, aby si 

nezištně navzájem pomohly.

CIRKUS MAXIMUM
Cirkusový život není jen tvrdá práce, ale 
i svérázný svět lidí, kteří mají rádi legraci 

a obětují se pro úspěch v manéži. 

Horor – USA

21. PÁTEK VE 20.00

HALLOWEEN KONČÍ

IL BOEMO

21. PÁTEK V 17.00

WEBSTEROVI VE FILMU
Pavoučí holčička spolu se starším 
bráchou, maminkou, tatínkem a 

čipernými prarodiči žije v kokonu nad 
výtahovou šachtou. Humorné i laskavé 

příběhy se věnují každodenním dětským 
radostem i trápením a ukazují, že 

nejpevnější síť je rodina.

140 min, přístupný od 12 let, 110 Kč

Animovaný / Komedie – ČR

Historický velkofilm v hlavní roli s Vojtou 
Dykem je inspirovaný skutečným 

příběhem jednoho z nejvyhledávanějších 
skladatelů 18. stol. – Josefa Myslivečka.

20. ČTVRTEK VE 20.00

Drama / Hudební / Historický / 
Životopisný – ČR, SR, Itálie

65 min, přístupný, 120 Kč

Michael Myers, pracovitý zabiják s bílou 
maskou, mnohokrát přežil vlastní smrt. 
Teď však dojde i na něj. Aspoň to slibují 
tvůrci posledního dílu slavné hororové 
ságy, jejíž finále vstupuje do kin pod 

výmluvným názvem Halloween končí.

ZA VŠÍM HLEDEJ ŽENU
Středobodem příběhu jsou tři 

kamarádky, tři osudy. Krásná Alex (Hana 
Vagnerová), sympatická Marta (Tereza 

Rychlá) a svéhlavá Irena (Betka 
Stanková). Tři naprosto jiné příběhy a 

jiný pohled na život.

PRINC MAMÁNEK

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

27. ČTVRTEK V 17.00

Filmová pohádka Jana Budaře o princi, 
který musel dospět v krále. Rozmazlený 
princ Ludvík se musí vydat do světa, aby 
zjistil, jak vypadá opravdový svět mimo 

zdi jeho přepychového zámku. 

Téměř 5000 let poté, co byl obdařen 
všemocnou mocí egyptských bohů – a 
stejně rychle uvězněn – je Black Adam 

(Dwayne Johnson) vysvobozen ze svého 
pozemského hrobu a připraven 

rozpoutat v moderním světě svou 
jedinečnou formu spravedlnosti.

BLACK ADAM

26. STŘEDA VE 20.00

125 min, české titulky, od 12 let, 130 Kč

Akční / Fantasy / Sci-Fi / DC komiks – USA

Pohádka / Komedie – ČR

27. ČTVRTEK VE 20.00

Komedie – ČR

105 min, přístupný od 12 let, 130 Kč

90 min, přístupný, 120 Kč

Změna programu vyhrazena

+ RESTAUROVÁNÍ  
VARHAN V KOSTELE 
SV. MICHAELA BĚŽÍ 
NA PLNÉ OBRÁTKY

Současně probíhají práce na renovaci 
zarezlého ventilátoru, restaurování zásob-
ního měchu a regulátoru, výměně zničených 
těsnění od molů, výrobě ovládacího mecha-
nizmu k regulátoru, stanovení a výrobě 
zátěže na plovák měchu, opravě tlumícího 
boxu ventilátoru, probíhají opravy okožení 
svislého vnitřního vzduchovodu, kontraven-
tilů čerpacích měchů, opravy hřídelů pro 
ovládání čerpacích měchů, opravy věšáků 
prospektových píšťal a výroba chybějícího 
věšáku pro středové pole prospektu, atd. 
Zároveň je vyráběn nový dlouhý propojovací 
kanál od zásobního měchu ke skříni varhan 
a příslušná kolena, taktéž se vyrábějí 
chybějící dveře od místnosti s ventilátorem, 
aby bylo možné ji zvukově oddělit od 
prostoru kůru.

Další náročnou kapitolou bylo po konzer-
vaci a revizi srovnání pokroucených píšťal-
nic, jejich usazení vůči vzdušnici a utěsnění 
přechodu vrtání vůči zásuvkám u jednotli-
vých rejstříků.

Následné práce obsahovaly čištění, revizi 
a opravy poškození a deformací kovových 
píšťal, u dřevěných píšťal se provádělo po 
čištění a konzervaci zalepení prasklin a roz-
lepených částí, nové okožení špuntů a další 
nutné zásahy, dále usazení a napasování 
píšťal do štoků.

Děkujeme všem donátorům a těšíme se 
na první koncert.

Práce na varhanách nadále pokračují. 
Kromě množství drobných úkonů je možné 
zaznamenat hlavní práce.

Je provedeno restaurování vzdušnice, 
kde byly po čištění a konzervaci nově 
okoženy tónové ventily, zkalibrována péra, 
zatěsněny veškeré úniky vzduchu během 
zkušebního natlakování a provedeny další 
nutné práce, např. na víku vzdušnice, 
zásuvkách, atd.

Po konzultacích s památkáři byl stanoven 
tlak vzduchu v nástroji a bylo vybráno 
vhodné dobové ladění, u píšťal byla podle 
toho provedena předintonace a předladění 
v  dílenských podmínkách pro Copulu 8´, Co-
pulu 4´, Octavu 2´, Kvintu 1 1/3´ a Superocta-
vu 1´. Nyní pokračují práce na Mixtuře 2x.

Dále proběhlo čištění a opravy klaviatury, 
opravy štechrů a úprava jejich délek a vol-
ného chodu. Usazení klaviatury, vyrovnání 
její rovinnosti, ponoru a volného chodu.

Mgr. Štěpán Ondřich, ředitel KSMB
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Pro seznámení s osobností Karla Waltera 
přikládáme přepis části článku, který vyšel 
v  Národních listech 17. 11. 1875 a vyjadřuje, 
jak byl pro naše město důležitým a váženým 
občanem.

Přátelé a dobrovolníci od sv. Michaela 
Vás zvou na připomínkový akt u obnove-
ného hrobu významného občana a purk-
mistra města Bechyně, který by v letošním 
roce oslavil 200 let od narození. 

+ KAREL WALTER, 
PURKMISTR MĚSTA 
BECHYNĚ

Připomínkový akt se bude konat v sobotu 
22. 10. 2022 od 10.00 hodin na starém 
hřbitově u kostela sv. Michaela.

… Když letošního roku v létě náš bohužel 
již zemřelý purkmistr pan Karel Walter jako 
předešlá léta pro školní mládež ze svých 
prostředků uspořádal výlet do „pouště" a 
rozjařená mládež s rodiči večer domů se 
vracela, nemělo volání: „Sláva našemu panu 
purkmistrovi Ať žije náš pan purkmistr“ 
žádného konce a hlučná hudba přizvukovala 
všeobecnému jásotu. Občanstvo napotom 

se rozcházejíc projevovalo radost svou 
rozličným způsobem, a jednomyslně se 
prohlašovalo, takového purkmistra že 
Bechyň neměla a míti nebude. Toho však se 
nikdo nenadál, že nám bude v tak krátkém 
čase a to již 22. října t. r. provázeti ostatky 
tohoto ode všech tak ctěného muže 
k  poslednímu odpočinku. Pohřeb ten zajisté 
utkví nám všem dlouho v paměti, neb 
takového účastenství, tak hlubokého žalu 
dostává se v pravdě jen muži ctihodnému 
a  zasloužilému, a tím v pravém smyslu slova 
byl zvěčnělý náš Karel Walter. „Náš Karel 
Walter“ — směle říci může město i celý 
okres. Kdo slyšel na hřbitově ten usedavý 
pláč školní mládeže, kdo viděl v každém oku 
vřelou slzu, byť i kamenné srdce měl, musel 
spolu sdíleti zármutek všeobecný. Odešel 
nám příliš časně pro město i pro okres celý. 
Přihlédneme-li k jeho činnosti, co vstoupil do 
života veřejného, musíme doznati, že od 
počátku až do posledního okamžiku měl 
vždy jen blaho města a okresu na zřeteli 
a  mnoho dobrého co purkmistr pro město, 
co starosta okresního výboru pro okres celý 
zajisté učinil. Jeho přičiněním zřízena zde 
čtvrtá třída školní; i když ale požadavkům 

 yprávění příběhů hraje v životě dětí i dospělých už od pradávna jednu 

Vz  nejdůležitějších rolí. Je to ta nejpřirozenější lidská činnost, kde vítězí emoce 
a  sdílený prožitek. I kniha se pak historicky mnohem později stává výrazným 

prostředníkem, který se stejnou měrou jako vyprávění podílí na vytváření individuálního 
pohledu na svět. Důležitý je už samotný proces čtení. Naučit se číst, umět číst, znamená také 
naučit se umět formulovat své myšlenky a názory. Číst dětem od raného dětství a budovat 
v  nich pozitivní vztah k příběhům a knihám samotným je velmi důležité. Od mala nás 
provázejí příběhy nejrůznějšího druhu… pohádky, báje a pověsti, romány… Čtení je pro nás 
samozřejmou součástí každodenního života. V záplavě rozličných textů, které na nás 
v  dnešní době působí doslova ze všech stran, sehrává kniha s kvalitním obsahem 
a  vizuálním zpracováním důležitou roli. 
15. ročník Dnů otevřených ateliérů 7.—9. října 2022 jsme letos zaměřili tematicky právě na 
knihu. Zahájíme jej opět ve výstavní síni Tiskárny Karmášek v Českých Budějovicích, 
tentokrát výstavou ilustrací z nové knihy Evy Volfové Přišij, střihni, vyprávěj aneb Nitka 
a  zatoulaný knoflíček, kterou vytvořila společně s Terezou Horváthovou. Neznamená to 
však, že přijdete o své oblíbené výtvarníky, designery nebo řemeslníky. I ti letos otevírají opět 
své ateliéry a dílny a těší se na vás. Rádi bychom vám představili blíže právě ty, kteří se knize 
věnují. Ilustrátory, knihvazače, tvůrce exlibris… I oblíbený designmarket bude letos trochu 
jiný. Nazvali jsme jej designBOOKmarket a potkáte zde malá česká nakladatelství společně 
s  několika jihočeskými výtvarníky a designery. Nebude chybět ani diskuzní fórum, zaměřené 
na téma Vnímat knihu.

Srdečně zvou Monika Zárybnická 
a Štěpán Ondřich

občanstva nevyhovuje, nesluší uvalovati 
vinu toho na jednotlivce neb učitele, nýbrž na 
občanstvo veškeré, poněvadž samo hlavní 
vinu toho má. Za něho zavedeno opětné 
osvětlení města, upraveno náměstí, posta-
vena nová kašna, vydlážděny některé ulice, 
stavěna silnice přes náměstí a pod zámkem.

Konečně mimo jiné zasazoval se též 
o  zřízení sboru dobrovolných hasičů a sbor 
ten by již účinkoval, kdyby nemilosrdná smrt 
zrovna uprostřed zařizování jeho nebyla 
nám zakladatele zachvátila. Při každém 
vzniklém požáru v městě neb okolí na první 
znamení byl on vždy první na místě a koní 
svých, majících cenu několika set zlatých, 
vždy ku stříkačce propůjčil, co zatím mnozí 
jiní majitelové koní podobně nikdy neučinili. 

Ba i v posledním okamžiku života svého 
pamatoval ještě na město a ve své závěti 
ustanovil, že od jeho domu zahrada pod 102 
čtverečních sáhů k pivovaru přijíti má 
bezplatně a sice ke stavbě sklepa, který 
pivovar nemá. Zahradu tuto v ceně nejméně 
2000 zl. daroval proti té skrovné povinnosti, 
každoročně na jeho svátek darovati desíti 
chudým měšťanům po 2 zl. 

Taková byla činnost jeho veřejná co purk-
mistra. Než i co spoluobčan byl každému 
radou a pokud možno i pomocí přispěl. 
V  městě nespravilo se nic bez purkmistra. 
On musel o všem věděti a každému radu 
dáti, a skutečně také vlivem a rozšafností 
mnohému sporu zabránil a mnoho nesrov-
nalostí po dobrém vyrovnal. Lid byl mu tak 
oddán, že sebenepatrnější rodinné události 
jemu svěřoval a chudý otec s radostí k němu 
svého syna přiváděl, který se po delším čase 
domů navrátil a pořádným jinochem se stal, 
by pan purkmistr viděl, jak hodným synek 
jest. Však nejen lid z města, ale i z celého 
okresu hledával rady a pomoci u něho; před 
domem jeho stálo vždy několik venkovanů, 
čekajících naň až domů půjde. 

Za dobrovolníky od sv. Michaela
Jiří Bílek

Co okresní starosta zavedl, okresní 
pojišťovnu a vůbec jevil v úřadě tomto 
mnoho činnosti a obezřetnosti. Zkrátka on 
obětoval část svého života městu a okresu 
a  všestranná tato činnost byla také příčinou 
tak brzké smrti jeho…

Karel Walter
archiv Městské muzeum Bechyně
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Srdečně Vás zveme na den otevřených dveří v Domově 
pro seniory Bechyně. Den otevřených dveří se bude 
konat 4. 10. 2022 mezi 10. a 15. hodinou. V této době 
budete mít možnost prohlédnout si vnitřní společenské 
prostory a atrium domova. Poskytneme Vám veškeré 
potřebné informace o poskytování sociální služby. 
Těšíme se na Vás. 

Dne 16. 9. 2022 jsme měli setkání na 
letišti Bechyně a vzpomínali na 70. výročí 
vzniku leteckých útvarů a vzdali jsme úctu 
bývalým kolegům u pietní desky ČSL na 
MěÚ Bechyně.

V doprovodném programu PhDr. Daniel 
Švec provedl přednášku o RAF na nové 
škole v Bechyni za účasti Josefa Říhy z ČsSL  
a doprovodu Josefa Mičana.

Akce se vydařila a budeme chtít z toho 
udělat tradici.

+ 70. VÝROČÍ VZNIKU 
LETECKÝCH ÚTVARŮ

Miloslav Prskavec 
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ZASTÁVKA V BECHYNI NA NÁMĚSTÍ – 250 AUT     11.30–12.30 

sSL Pytlák/



www.laznevbechyni.cz
facebook.com/laznebechyne

Lázně

 24. 10. Pražský hrad, krok za krokem, 
  dokument 10.00

 17. 10. Akupresura s PhDr. Sandhu 
  + konzultace 19.00

 19. 10. Jóga prstů 15.30
 20. 10. Krásy jižních Čech 10.00

 21. 10. Škola zad 14.30

 19. 10. Karel VI., co o něm nevíte 10.00

 26. 10. Diagnostika pohledem 15.30

 18. 10. Operní pěvkyně Ema Destinnová 10.00

 17. 10. Bechyňská duha, most, dokument 10.00

 21. 10. Bechyně keramická 10.00

 27. 10. Poznáváme svou vlast 10.00

 17. 10. Tajemství dávných léčitelů 15.30

 25. 10. Český vynálezce Ing. Fr. Křížík 
  a Bechyně 10.00

 31. 10. Šumava, střecha Evropy, 
  dokument 10.00
 31. 10. Umění bytí, film 15.30
 31. 10. Podzimní módní přehlídka, 
  prodejní 19.00

Těšíme se na vás

 24. 10. Léčivé koření 15.30

Přednášky (2. patro LD Olga)

   3. 10. Lázeňský speciál 10.00

   3. 10. Každý jsme jiný 19.00

   4. 10. Léčíme přírodou, Karitol 
  a rašelina 15.00

Tento program je zdarma:

   3. 10. Jóga na židli 15.30

   4. 10. Folklorika, rybářské zvyky, 
  písně 10.00

   5. 10. Tajemná Třeboň 10.00
   5. 10. Pránajáma, vědomé dýchání 15.30
   6. 10. Vltavíny, naleziště v jižních
  Čechách 10.00
   7. 10. Hudební dopoledne, dechovka 10.00

 10. 10. Praktické rady pro zdraví 15.30

 11. 10. Vesnice zapsaná do UNESCA 10.00
 12. 10. Borkovická blata, těžba rašeliny 10.00
 12. 10. Šance pro oči 19.00
 13. 10. Staré filmy o Bechyni, záznamy 10.00
 14. 10. Světové melodie, záznam 10.00

 10. 10. Humor, Vladimír Menšík, záznam 10.00

 10. 10. Kouzelná Indie, cestopis + film, 19.00

 14. 10. Rehabilitace po operaci páteře 14.30

   7. 10. Rehabilitace po operaci kyčelního
  kloubu 14.30 Od roku 2002 je členem umělecké 

skupiny „M.E.N.“ (založeno Jaro-
slavem Chobotem 1941 v Táboře)

TOMÁŠ PITLÍK: 
SÁM V GALERII ZÁLIV

V roce 2008 přebírá po svém příteli 
malíři a grafikovi Františkovi Peterkovi 
(1920) ilustrování kronik obce Radě-
tice.

Od roku 1997 realizoval nebo se 
účastnil více než sto deseti samo-
statných nebo skupinových výstav 
a  customových přehlídek.

Jeho tvorba se vyznačuje malbou, 
reliéfními objekty, plastikami (práce 
především s kovem a kamenem) 
a v  neposlední řadě uměleckými mo-
tocyklovými studiemi.

Vernisáž výstavy jeho obrazů 
a  plastik, kterou pořádají Osvětáři 
jihu, proběhne v sobotu 8. října 
v 19.00 hodin.

Tomáš Pitlík (1967), žije a tvoří 
v  Bechyni. Je absolventem SPŠ 
strojní ve Strakonicích, pokračoval na 
ČVUT Praha a po předčasném ukon-
čení se vydal cestou soukromého 
studia umění.

V témže roce se účastní první 
mezinárodní přehlídky designových 
motocyklových konceptů „Bohemia 
Custom Praha“ a v následujících 
letech se souběžně s tvorbou kla-
sickou intenzivně zabývá jejich návrhy 
a realizacemi, při kterých využívá své 
konstruktérské znalosti. Doposud je 
držitelem více než deseti prvenství 
z  těchto soutěží.

Jeho poslední koncepty (ve spo-
lupráci s Ladislavem Hodným mlad-
ším) získaly ocenění v  seriálu světo-
vých přehlídek oficiálního mistrovství 
světa AMD Worldchampionship of 
Custom Bike Building a byly zařazeny 
do světového žebříčku TOP 10 (2016) 
a mezi „Worlďs wildest motorcycle 
concepts“ (2018).

PROGRAM ŘÍJEN

Taneční večery na sále (vstup zdarma)

 18. 10. úterý Inych

 29. 10. sobota Capella

 11. 10. úterý Capella
   8. 10. sobota Countrio
   4. 10. úterý Kosatky

 22. 10. sobota Countrio

 15. 10. sobota Capella

   1. 10. sobota Capella

 Út  19.30–22.30 hod.
 Pá  19.30–23.00 hod.

 25. 10. úterý RM band



ZE ŠKOL

MŠ Jahůdka zahájila 
nový školní rok v obou pavilonech v plně 
obsazených třídách.

ZPRÁVIČKY 
Z JAHŮDKY

Začátkem října se všichni těšíme na první 
divadelní představení s názvem Sestřičky, 
barvičky.

Více najdete na stránkách mateřské 
školy www.msjahudka.cz

Za MŠ  A.L.

Během prázdnin proběhly drobné opravy 
vnitřních prostor, zábradlí dostalo nové 
barevné provedení a byla vyměněna vjezdo-
vá brána.

Slavnostního zahájení školního roku se 
zúčastnil starosta města Ing. Pavel Houdek. 
Věřím, že se dětem bude v naší škole líbit, 
poznají nové kamarády, získají nové 
vědomosti, budou si domů odnášet zajímavé 
zážitky a výsledky své práce budou dělat 
radost svým rodičům i prarodičům. Žákům 
z Ukrajiny přeji úspěšné překonání jazykové 
bariéry. Věřím, že i rodiče budou svým 
dětem věnovat dostatek času a pozornosti 
a  pomohou jim zvládnout nelehký začátek 
jejich školní docházky. 

ZAČAL NOVÝ 
ŠKOLNÍ ROK

Ve čtvrtek 1. září zasedlo do školních 
lavic Základní školy Františka Křižíka 
Bechyně celkem 36 prvňáčků, které do školy 
doprovodili jejich rodiče a prarodiče. Byli 
mezi nimi i 3 prvňáčci z Ukrajiny. 

Na prahu nového školního roku bych 
chtěl všem žákům naší školy popřát šťastné 
vykročení. Hlavně na nich a na jejich 
výsledcích bude záležet, zda se jim splní 
jejich životní cíle. Vzdělání je dar, který moc 
nestojí a nikdo ho nikomu nesebere. Klidný 
a  úspěšný školní rok bych chtěl popřát 
i  všem pedagogickým a nepedagogickým 
zaměstnancům naší školy.

Mgr. Milan Kožíšek, 
ředitel ZŠ Františka Křižíka Bechyně

ZÁKLADNÍ ŠKOLA FRANTIŠKA KŘIŽÍKA

1928

BECHYNĚ

ŠKOLA PRO DĚTI

HURÁ DO ŠKOLY

Prvňáčci na naší škole si svůj první školní 
den užili opravdu do sytosti. Ráno se v do-
provodu rodičů, prarodičů a sourozenců 
sešli ve své třídě, kde je kromě třídní učitelky 
uvítal také pan starosta Houdek a pan ředitel 
Petr. Domů si odnesli plné aktovky sešitů 
a  různých dárků. 

Odpoledne se všichni sešli znovu, tento-
krát na hřišti za 2. pavilonem. Děti si spo-
lečně pohrály, dospělí popovídali. A nakonec 
si všichni opekli buřty. Ale i předtím bylo co 
zakousnout, maminky se postaraly o drobné 
občerstvení a zato jim patří velký dík.

Z. Kotounová, tř. učitelka 1. A

V pátek 15. 9. se žáci 9. tříd zúčastnili 
besedy o československých letcích, kteří 
bojovali v Anglii za naši svobodu. 

Tuto událost jim velmi poutavě a eru-
dovaně přiblížil PhDr. Daniel Švec. Ve své 

+ ČECHOSLOVÁCI 
VE SLUŽBÁCH RAF
– PŘEDNÁŠKA

Literárně-dramatický obor vypisuje nový přípravný kurz Tvůrčí 
psaní pro děti od 8 do 13 let a od 14 do 18 let. Staňte se jednou 
měsíčně spisovatelem nebo spisovatelkou a objevte kouzlo a mož-
nosti psaného textu. V pravidelných setkáních vás čekají hry se slovy, 
komiksy, scénáře, básničky, povídky i knihy. 

POD ZUŠ V. PICHLA V BECHYNI
NABÍDKA ÚPLNĚ NOVÉHO KURZU 

Přihlášky do 14. 10., začínáme v říjnu. Info na tel: 602 934 547 
(Naďa Míková).

Podání přihlášek do 14. 10. 2022, zahájení od října. Info na tel: 602 934 547 (Naďa Míková).

+ VOLNÁ MÍSTA PRO ZÁJEMCE

Univerzita třetího věku při ZUŠ V. Pichla v  Bechyni nabízí volná místa v literárně-
dramatickém oboru. Už vám bylo 55 let a  chcete se jednou měsíčně intenzivně věnovat 
literárním aktivitám, napsat povídku, básničku, divadelní hru či dokonce začít psát své 
paměti? Nabízíme kreativní zážitkové setkávání. 

přednášce žákům zprostředkoval osudy 
legend československého letectva Františka 
Fajtla, Františka Peřiny, generála/Air 
marshala RNDr. Karla Janouška, plukovníka 
in memoriam Františka Truhláře a dalších. 

Jeho informacemi nabité vyprávění dopl-
něné videoukázkami, osobními postřehy 
a výstavou dobových artefaktů, žáky velmi 
zaujalo a celé dvě hodiny napjatě poslou-
chali příběhy lidí, jejichž hrdinství by nemělo 
nikdy být zapomenuto.

Mgr. Markéta Kodadová

fofo: Pytlák, LKGKM, ČsSL
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Z HISTORIE

Podpůrná jednota Svépomoc Bechyně, 
bývalý Spolek vojenských vysloužilců hra-
běte Alfonse Paara v Bechyni v letošním 
roce oslavil 140. výročí od svého založení. 
Je třetím nejstarším spolkem v našem městě 
a je také třetím spolkem tohoto zaměření 
v Jihočeském kraji z původních třiceti, co se 
dožil dnešních dnů. Činnost spolku ale úplně 
ochromila koronavirová pandemie a úmrtí  
několika našich členů.

Přes tuto jízlivost ale spolek získal věr-
ného ochránce – knížete Karla z Paarů, který 
byl výborem spolku osloven a následně 
„dovolila Jeho Osvícenost pan Karel kníže 
z  Paarů, že Jeho prvorozenec, nejjasnější 
pan hrabě Alfons z Paarů přijal protektorát 
spolku a v jeho mladistvém věku vzal tentýž 
v  ochranu a připustil dále, že spolek smí 
nésti jméno Spolek vojenských vysloužilců 
hraběte Alfonse z Paarů v Bechyni.“

Vše se změnilo po I. sv. válce, kdy jako 
první tento spolek pořádal již v měsíci 
listopadu a prosinci roku 1918 dobročinné 
akce včetně plesů a výtěžek byl věnován 
vdovám a sirotkům po padlých vojínech. 
Spolek v té době vyplácel svým členům pod-
poru v nemoci. Ani tyto šlechetné činy 
nezabránili kronikáři napsat: „Místo bývalé 
císařské hymny vyhrávané při každém 
vyzdvihování a ukládání praporu, pojednou 
ozvala se národní hymna „Kde domov můj!“ 
– Nejsme – liž to vznětlivý národ opičáků?!“

Druhá sv. válka znamenala útlum činnosti 
a po ní následoval rychlý rozvoj spolku. 
Jednota organizováním zábav a plesů plnila 
spolkovou pokladnu a členské schůze roz-
hodly z těchto výtěžků podporovat obecní, 
měšťanskou i střední školu ve městě. Výbor 
poskytl finanční příspěvek i na dětský 
pěvecký kroužek učitele Vlny, který vyhrál 
krajskou pěveckou soutěž, rovněž věnoval 
na opravu městského rozhlasu 5 000 Kč, 
poskytl peníze na opravu varhan v děkan-
ském kostele a upravil a zvelebil prostranství 
u pomníku obětem I. sv. války. O tento pom-
ník, včetně výsadby, oplocení a dláždění se 
Jednota starala až do roku 1988.

Členové byli aktivní v každé městské 
výstavbě spadajících pod v akce „Z“, kde 
odpracovali tisíce brigádnických hodin. 
Tehdy byla Jednota nejsilnějším spolkem ve 
městě, čítala na 470 členů. Čas po „norma-
lizaci“ nebyl příznivý pro starý spolek a jeho 
činnost téměř ustala a v roce 1991 zbylí 
členové předali prapor do městského mu-
zea. Po roce 1993 se činnost obnovila na 
základě aktivit bratra Josefa Kováře 
a Jaroslava Šmída došlo k náboru nových 
členů a na valné hromadě byl zvolen nový 
výbor v čele s Josefem Burianem. Jednota 
však nenabyla takové síly jako po II. sv. 

válce. Přesto měla více jak sto členů, 
pořádala akce pro své členy a navázala 
spolupráci se zbylými dvěma spolky – 
Spolkem vojenských vysloužilců v Týně nad 
Vltavou a Spolkem Karla Havlíčka Borov-
ského ve Strakonicích. Tato spolupráce trvá 
stále. V současné době se snaží několik 
aktivních členů udržet spolek při životě 
i s jeho původními ideály. 

Tehdejší činnost spolku byla přehlídkou 
okázalých návštěv v parádních uniformách 
na všech významných událostech ve městě, 

ale i v okolí. Pro vážnost spolku byl pořízen 
prapor, na který se skládalo členstvo spolku, 
příspěvek zaslal i císař František Josef I. Po 
tragické smrti knížete Alfonse Paara v prv-
ním roce nového století se spolku ujímá jako 
protektor jeho bratr, hrabě Václav Paar.

V zakládací listině z 2. července 1882 byl 
stanoven i cíl spolku: „Dnes se usneslo 
vícero vojínů vysloužilých a částečně vojen-
ských dovolenců na tom zřídíti v Bechyni 
spolek sestávající se z vojenských vyslou-
žilců, který by za účel měl podporovati 
společně v pádu nemoci a v případě úmrtí 
člena vystrojiti mu pohřeb.“ Ale jízlivá 
městská kronika k tomu dodává: „Několika 
písařům c. k. okresního soudu, vysloužilým 
vojínům, chtělo se hráti na vojáky a blýskati 
se v nějaké uniformě. Ti dali podnět 
k  zaražení spolku, poněvadž měl začáteční 
písmena c. kr., nebylo radno proti spolku 
spravedlivě promluviti, zvláště kdo znal ony 
zakladatele. Jak už při nových spolcích bývá 
zvykem pořádati četné schůze, zábavy 
a  vycházky, při nichž hlavním cílem dodávati 
posily tělu. Že pak z podobných schůzek 
pochody k domovu nebývají vojenského 
rázu, ano těžiště tělní nepravidelně přená-
šívá se z jedné nohy na druhou, lze se 
každému snadno domysliti.“

Josef Štefl

+ 140 LET PODPŮRNÉ 
JEDNOTY SVÉPOMOC 
BECHYNĚ

V roce 1923 spolek přijal do svých řad 
všechny členy Dělnického spolku v Bechyni 
a i oni mohli využívat výhody plynoucí ze 
stanov.

Spolek se změnou režimu vyměnil i jednu 
stranu praporu, byl odstraněn rakouský orel 
a nahrazen byl národním symbolem – lvem. 
Kmotrou a matkou nového praporu se stala 
hraběnka a kněžna Paarová. Prapor je dnes 
uložen v městském muzeu. Změna režimu 
přinesla i změnu názvu spolku na Podpůrnou 
jednotu Svépomoc hraběte Václava z Paarů.

+MEDI ARNIKA 
SLAVÍ 30 LET

Lékaři v Bechyni byli mezi prvními v re-
publice, kteří privatizovali praxi. Musím 
konstatovat, že to bylo veliké dobrodružství 
té doby. Vznikaly zdravotní pojišťovny, nikdo 
nevěděl, kolik bude platba za pacienta od 
pojišťoven, kolik měsíčně vyděláme a kolik 
můžeme utratit. Do toho jsem žádala úvěr na 
postavení ordinace. V poklusu jsme se učili 
ekonomiku podnikání a navíc byla zcela 
nová práce na počítači – byli jsme samouci, 
bylo to zcela nové. Začínaly se tvořit nové 
počítačové programy se všemi dětskými 
nemocemi. Nebyla to legrace, pokud jsme 
pacientům předepsali léky dražší než 
celostátní průměr – který jsme v té době 
neznali – dala výdaje pojišťovna zaplatit 
nám.

MUDr. Hana Sedláčkova Řezníčková 
a MUDr. Hana Králová a kolektiv ordinace

Ale během těchto let se postupně vše 
dostávalo do normálních poměrů a my jsme 
mohli ve vetší pohodě pracovat. Víte, že za 
30 let byla naše ordinace 1 den zavřená, a to 
byla stávka lékařů? Získali jsme akreditaci 
pro školení mladých lékařů v předatestační 
přípravě. Školili jsme 3 mladé lékařky a už 
máme 4 miminka. Vždy se směji a říkám, že 
kdo nemůže otěhotnět, tak ho zaměstnám...

Děkujeme za důvěru, že jste svěřili to 
nejcennější, co máte – zdraví – do našich 
rukou a budeme se o vás starat nadále co 
nejlépe.

Vážení a milí, dne 5. 10. 2022 bude naše 
privátní ordinace praktického lékaře slavit 
30 let existence. Dovolte mi malé ohlédnutí 
za touto dobou.

Protože myslíme na pokračovaní praxe 
do budoucna, aby naši pacienti měli vždy 
kam chodit k lékaři, rozdělily jsme se o or-
dinaci s MUDr. Královou. Zatím budeme 
pracovat obě a po mém odchodu do plného 
důchodu – doufám, že to brzy nebude – 
bude pokračovat v péči o naše pacienty ona. 
Klademe důraz na preventivní činnost, 
naším cílem je pacient zdravý, který prožije 
život v pohodě a čeká ho klidné stáří v dobré 
zdravotní kondici. 

PÍŠETE NÁM
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prodavač/ka – pokladní

Druhý den měly děti brzký budíček, už 
v 7 hodin je ze spacáků vyhnala známá píseň 
z filmu Rocky. Nutno ale dodat, že spousta 
nocležníků již byla vzhůru a nemohla se 
dočkat dalších zážitků. Po společné snídani 
a hygieně se děti došly vykoupat na místní 
koupaliště a počkaly na ty, které ještě během 
dopoledne dorazily a začalo se závodit. 
Během dopoledne absolvovaly atletickou 
abecedu, mohly zafandit místním dorosten-
cům, kteří vyzvali hosty z Protivína v prvním 
zápase po návratu FC Bechyně do krajských 
soutěží. Po dopoledni plném sportu na děti 
čekal oběd v jídelně nové školy a vědomost-
ní kvíz na vytrávení na stadioně. 

Za tým pořadatelů bych rád poděkoval 
všem zúčastněným dětem, které perfektně 
spolupracovaly v týmech i mezi týmy, všem 
pořadatelům, kteří se s touto výzvou popaso-
vali na výbornou a připravili dětem spoustu 
skvělých zážitků, všem rodičům, kteří se více 
či méně zapojili a akci podpořili, a samozřej-
mě obrovské díky patří všem sponzorům, 
bez kterých by tato akce vůbec nemohla 
vzniknout. 

Už nyní se všichni zúčastnění těší na 
příští ročník. 

+ ROZLOUČENÍ 
S LÉTEM

Ve dnech 26. a 27. 8. proběhlo na stadi-
oně v Bechyni Sportovní rozloučení s létem 
2022. Akce uspořádaná dobrovolníky z FC 
Bechyně a běžeckého kroužku v Bechyni pro 
všechny děti z Bechyně a okolí. Celá tato 
událost odstartovala zápisem a rozdělením 
do pěti vyrovnaných týmů. Každý tým vedl 
jako kapitán zástupce dorosteneckého 
mužstva místního FC Bechyně. 

Radek Mázor 

Ihned po rozdělení do týmů se děti vrhly 
společně do týmových soutěží. V pátek na 
ně čekaly soutěže zaměřené na koordinaci 
a  fyzickou přípravu. Kdo zrovna nezdolával 
své fyzické limity, ten si ve stanech připra-
voval týmové dresy. Bylo nutné vymyslet 
názvy týmů, přezdívky, popisky dresů, které 
děti dostaly. Po sportovním výkonu si děti 
pochutnaly na špekáčkách u připraveného 
táboráku. Zájemci si připravili své vlastní 
stany na přespání na hřišti v Bechyni. Během 
této chvíle se pořadatelský tým vydal na 
cestu, na kterou se hned po setmění musely 
vydat i samotné děti. Někdo vyrazil v dopro-
vodu rodičů, někdo po dvojicích, ale všichni 
absolvovali připravenou děsivou stezku 
odvahy, která vedla od zadní branky stadi-
onu ke švestkové aleji, kde na děti čekal 
dozor a po skupinkách se následně vraceli 
všichni na stadion. Zde se zájemci připravili 
na přespání a kdo na stadionu přespávat 
nechtěl, pro toho si přišli rodiče. 

Po obědě si děti vyzkoušely beach 
volleyball, frisbee, střelbu ze vzduchovky, 
střelbu fotbalovým míčem na terče, slackline 
(chůze po laně). Kdo už byl vysportovaný tak 
jen odpočíval a připravoval se na vyhlášení. 
To proběhlo v sobotu po 18. hodině. Každý 
z  účastníků dostal vlastní balíček, diplom, 

pamětní medaili. Na večeři si děti ještě 
opekly buřty na dalším táboráku a následně 
si pořadatelé pro děti připravili promítání 
pohádky, které celou akci zakončilo. Všichni 
si akci moc užili a sportovně se vyžil snad 
každý od dětí až po pořadatele. Děti měly na 
tuto akci zákaz vlastních telefonů a v dnešní 
elektronické době se s touto podmínkou 
popasovaly nadmíru dobře. 

SPORT 
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Provádíme rizikové kácení stromů 
v těžko přístupných místech. 

Tel: 606 931 760

Seřizování plastových oken 
a dveří, montáž a opravy žaluzií. 

Petr Halama, tel: 604 718 306

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

TÁBOR – A. Berka 

Třebízského 839, tel:777 27 38 34

VAŠE PEŘÍ DO VAŠÍ PEŘINY

40 DRUHŮ 

SYPKOVIN

– Netěchovice 1:
Usedlost Jasné nebe 

Đ bylinková škola 
(večerní, sobotní, víkendová)

Đ vlastní lyofilizované ovoce 
a zelenina

Đ relaxační pyramida
www.jasnenebe.cz, tel: 607 839 115

PÉŘOVÉ 
VÝROBKY

PRODÁM 
PALIVOVÉ DŘEVO

TVRDÉ – LISTNATÉ 
NAKRÁCENÉ ŠPALKY

80% DUB
3

CENA 999 Kč/m
tel: 602 181 827

Informace přímo na místě nebo na 
tel. čísle 603 927 893, 775 066 093. 

4 férové jednání

4 stabilní kolektiv

4 dobré platové podmínky

Přijme 

KUCHAŘE / KUCHAŘKU na HPP 

4 krátký/dlouhý týden

Penzion
Bechyně nám. T. G. M. 141
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Uzávěrka příštího čísla 17. října 2022. Tisk RAIN TISKÁRNA, s.r.o., Pravdova 568/II, 377 01 Jindřichův Hradec.

Vychází v Bechyni 1. pracovní den v měsíci. Ev.č. period. tisku E 13192. Náklad 2500 výtisků. ZDARMA.
Inzerce (15 Kč/cm²) a příspěvky na tel: 778 545 507, e-mail: propagace@kulturnidum.cz. Redakce a grafika Marie Jahnová. 

Městský zpravodaj č. 10/2022, den vydání: 1. 10. 2022. Měsíčník. Vydává Město Bechyně, IČO: 00252069, nám. T. G. Masaryka 2, 391 65. 

www.drubezcervenyhradek.cz

Červený Hrádek prodává slepičky 
Tetra hnědá, Dominant ve všech bar-
vách, Green Shell – typu Arakauna 
a  Dark Shell – typu Maranska

Stáří:     16 – 20 týdnů

Prodej slepiček

Cena: 220 – 269 Kč/ks

u vlakového nádraží 
Prodej Bechyně 

16. 10. a 6. 11. 2022 – 14.00 h

Výkup králičích kožek – cena dle 
poptávky

Informace:  Po–Pá  9–16 hod. 
Tel: 601 576 270, 728 605 840 

  

 

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

Originální příslušenství


