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+SVOZOVÉ DNY 
PRO BIO ODPAD 

Úterky: 8. 11. a 22. 11. bude poslední 
vývoz v roce 2022.

Jolana Hronová 
Ing. Ondřej Semerák

Členové kontrolního výboru:

Předseda kontrolního výboru: 

Členové finančního výboru:

Hana Filipová

Martin Zelenka

Ivan Horňák

Vlastislav Hovorka

Radovan Železný, DiS.

Předseda finančního výboru:

Vlastislav Hovorka

Bc. Dita Klasnová

Předsedou osadního výboru byl zvolen

Ing. František Vaníček
Olga Kottová

Osadní výbor ve Hvožďanech

Bc. Roman Mikeš, DiS. 

Na základě výsledků voleb do Osadního 
výboru ve Hvožďanech zřídilo 
Zastupitelstvo města Bechyně osadní 
výbor, který bude mít 5 členů. Stali se jimi: 

Václav Veselý

Místostarostka města Bechyně

Bc. Dita Klasnová

Bc. František Filip

Členové Rady města Bechyně

Ustavující Zastupitelstvo města 
Bechyně na svém jednání 20. 10. 
2022 zvolilo pro volební období 
2022–2026 nové vedení města.

Starosta města Bechyně

Mgr. Štěpán Ondřich

+NOVÉ VEDENÍ 
MĚSTA VE 
VOLEBNÍM 
OBDOBÍ 2022–2026 

Ing. Zdenka Sosnová

+TALENT ROKU 2022

 Mgr. Milan Kožíšek, 

V pondělí 19. 9. 2022 proběhlo v malém 
sále Divadla Oskara Nedbala v Táboře 
slavnostní vyhlášení výsledků soutěže 
Talent roku 2022. Soutěž je určena pro děti 
a  mládež ve věku od 10 do 18 let. Nominova-
ní jsou rozčleněni do oblasti sportovní, 
umělecké, humanitní a přírodovědně-tech-
nické. Do soutěže byla v humanitní oblasti 
nominována i naše žákyně Lilian Lenghard-
tová, která ve školním roce 2021/2022 
dokázala zvítězit v okresním i krajském kole 
olympiády v německém jazyce. V celostát-
ním kole se pak umístila na děleném 4.–7. 
místě. Oprávněnost nominace, svoji píli a cí-
levědomost Lilian prokázala svým vítěz-
stvím i v soutěži Talent roku 2022. Slavnostní 
atmosféru této akce si užili všichni nomino-
vaní, jejich rodiče, příbuzní i kamarádi.

ředitel školy

Poznámka redakce: 

Lilian gratulujeme a přejeme jí spoustu 
dalších osobních úspěchů.

Tato informace nám dorazila až po 
uzávěrce, proto byla zařazena mimo školní 
rubriku. Ale protože to považujeme za 
skutečně velký úspěch, byla by škoda se 
se  čtenáři  aktuálně nepodělit. 

I za nás velké gratulace.

Marie Jahnová

+SLOUPEK STAROSTY

Vážení spoluobčané,

dovolte mi na začátek poděkovat všem 
voličům a všem zvoleným zastupitelům za 
projevenou důvěru. Velice si vážím důvěry, 
které se mi zvolením starostou města 
Bechyně dostalo. Já i mí kolegové si uvě-
domujeme především obrovskou zodpo-
vědnost, která je s prací ve vedení města 
spojena a chci vám slíbit, že se pokusíme 
během svého mandátu udělat vše nejlepší 
pro město Bechyně. To že to nebude 
v  současné době, kdy na nás doléhá ener-
getická krize dozvuk Corona virové epide-
mie a válka na Ukrajině jednoduché je mi 
zcela jasné. 

Chtěl bych vás vyzvat také k aktivní 
spolupráci, k tomu, abyste se nebáli přijít za 
členy Zastupitelstva nebo na městský úřad 
vyslovili svůj názor, námět či připomínku.

Na závěr mi dovolte ještě jednou všem 
poděkovat. Jsem tu pro vás.

Věřím v dobrou spolupráci Rady města 
všech zastupitelů, zřízených a příspěv-
kových organizací a vás občanů. Chtěl bych 
také poděkovat předchozímu vedení města 
Ing. Pavlu Houdkovi a Ing Jiřímu Rejlkovi za 
jejích práci a popřát jim v jejich osobním 
a  profesním životě vše dobré. 

Mgr. Štěpán Ondřich 
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Pro nás všechny je to inspirace, že jsou 
různé možnosti, jak se zapojit do dění města. 
Nápadů je mnoho a ne vždy se k nějakému 
kroku rozhoupeme. Projekt 72 hodin je 
vhodnou příležitostí, jak udělat to, na co se 
už dlouho chystáte … 

Do dnů dobrovolnických aktivit, které se 
v ČR konají již po deváté, se aktivně zapojili 
žáci 8.A ze ZŠ ve Školní ulici pod vedením 
Mgr. Markéty Kodadové. S obrovským nasa-
zením pomohli uklidit starý hřbitov u kostela 
sv. Michaela. Výsledkem není jen odvedená 
práce, ale zároveň žáci nabyli nové vědo-
mosti o městě, ve kterém žijí. A co je 
nejdůležitější, odnesli si dobrý pocit, že byli 
užiteční, a že když chtějí, dokáží velké věci. 
Přitom stačí jen vůle a odhodlání. Za to to 
přece stojí. 

+PROJEKT 72 HODIN 
POMÁHÁ MĚSTU

Patří jim velké poděkování. A samozřej-
mě nejen jim, ale i paní učitelce a všem těm, 
co si vzali tato historicky cenná místa pod 
svá křídla a věnují jejich zvelebování svůj 
volný čas. Za všechny mi dovolte jmenovat 
alespoň Jiřího Bílka, který se stal nezdolným 
hnacím motorem těchto aktivit.

Marie Jahnová, redakce BMZ

+DOBRÝ SKUTEK, ŽÁCI 
POMÁHAJÍ MUZEU

a informačního centra 

V pátek 7. října u nás 7. třída ZŠ Školní 
Bechyně udělala dobrý skutek (v rámci 
dobrovolnické akce 72 hodin...). S nadšením 
a rozverností mládí vlastní pomohli žáci pod 
vedením Mgr. Valérie Borysové uklidit dvůr 
a  okolí muzea. Děkujeme za velikou pomoc, 
na tyto věci nám často nezbývá čas, nicmé-
ně jsou každopádně důležité. Prokouklo to 
tady. Díky, že takové akce vůbec existují... 

Kolektiv muzea 

Opěrná stěna v ulici Plechamr

Smuteční kaple
Na novém hřbitově v Bechyni jsou prováděny práce na smuteční kapli. Venkovní 

fasáda byla zbavena nečistot a následně je prováděn nový venkovní nátěr. Ve 
vnitřních prostorech vznikne nové zázemí pro nejbližší pozůstalé, kteří budou mít 
možnost před samotným obřadem využít soukromí.

Největší investiční akce roku 2022 
bude v nejbližším čase dokončena. 
Dokončení bylo posunuto z důvodu 
intenzivních dešťů, které podmáčely 
terén a znemožnily tím asfaltování. 
Děkujeme všem obyvatelům dotčené 
lokality za trpělivost a spolupráci.

Fáberova ulice

V horní části ulice Plechamr je 
v  současné době budována nová 
opěrná zeď, která zajistí, aby nedo-
cházelo k sesouvání svahu a poško-
zování silnice. Stavba je prováděna 
ve velmi stísněných podmínkách, 
proto žádáme chodce, aby do této 
lokality vstupovali pouze v nezbytně 
nutných případech. Děkujeme.
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ZASTAV SE A HRAJ SI

V rámci Dotačního programu Jihočes-
kého kraje Podpora budování infrastruktury 
cestovního ruchu jsme zrealizovali edukační 
informační panel, který je umístěn v parku na 
náměstí T. G. Masaryka. Hravou formou je 
na něm zpracovaná mapa města a 13 tu-
ristických pohyblivých cílů. 

Věříme, že i v této přetechnizované době 
je hra zábava a že návštěvníky bude bavit 
správně umístit prvky do mapy, i když na to 
budou potřebovat obě ruce a ne jen jeden 
prst. Zahrát si mohou nejen děti, ale i dos-
pělí. Správné řešení lze nalézt z druhé 
strany tabule, kde si můžete přečíst i pár zají-
mavostí k daným objektům. Zábavné pak je, 
že vlak Elinka se zde může klidně projet po 
náměstí nebo třeba Křižíkově čtvrti.

Edukačně informační panel vám a vašim 
dětem přiblíží Bechyni za pár minut. A na vás 
už pak je, kolik času strávíte ve městě a kam 
až se zatouláte. 

joma

Kdy se vydáte objevovat místa advent-
ního kalendáře, je jen na vás. Start hry je 
1. prosince a číslo jedna najdete na vla-
kovém nádraží. Sledujte naše webové 
a  FB stránky: www.kulturnidum.cz 
a  Kulturní středisko města Bechyně.

Na prosinec jsme pro vás připravili 
malou hru, ve které vás poženeme z místa 
na místo. Každý adventní kalendář má 24 
okýnek a tolik zastavení bude mít i ten náš. 
Prozradíme vám jen start, kde najdete 
první okénko – v našem případě kapsičku 
s indicií, kde hledat kapsičku druhou, a tak 
dál, až k poslednímu číslu 24. Každá 
očíslovaná kapsička navíc bude obsaho-
vat otázku. Ten kdo na všechny správně 
odpoví, dostane v Městském informačním 
centru malinkatý dárek. 

KULTURNÍ STŘEDISKO MĚSTA BECHYNĚ

REVIZE KNIHOVNÍHO 
FONDU

Tentokrát jsme využili několik dobrovol-
níků, kteří nám ochotně pomohli. A my jim 
ještě jednou touto cestou ze srdce děku-
jeme! 

 

Od poslední revize knihovního fondu 
uběhlo pět let a to je doba, kdy musíme podle 
zákona provést další. Stalo se tak při týdenní 
uzávěrce knihovny, během které došlo 
i  k aktualizaci fondu. 

Opotřebované, zastaralé nebo knihy, 
které si už čtenáři nepůjčují, budou vyřazeny 
a předpokládáme, že je v měsíci prosinci 
nabídneme k prodeji. Revize se uzavře 
a  vyhodnotí ke konci roku. 

Bez vás bychom to nezvládli.
EH

Městské informační centrum se letos 
znovu zúčastní jako jedno z více než 140 
sběrných míst v ČR charitativní vánoční 
sbírky Diakonie ČCE Krabice od bot. Opět 
vás prosíme, pomozte nám obdarovat 
drobnými dárky děti, které to mají v životě 
poněkud těžší. 

+KRABICE OD BOT 

Rezervace dárků probíhá online a star-
tuje 14. 11. 2022. Zabalený dáreček poté 
jednoduše donesete do Městského infor-
mačního centra a my se postaráme o jejich 
distribuci do nízkoprahového klubu BejVák 
na „Sojčáku“ v Táboře a potřebným dětem 
z  Bechyně. Bližší informace najdete na 
www.krabiceodbot.cz. Děkujeme, že 
pomáháte i v této složité době.

joma
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MĚSTSKÉ
MUZEUM
BECHYNĚ

UMĚLCI PODPORUJÍ MÍSTNÍ MĚSTSKÉ MUZEUM…

Srdečně zveme všechny 5. listopadu od 14 hodin, pozor, ne k nám do muzea, 
ale do galerie Galvína na vernisáž výstavy uměleckých děl poskytnutých za 
bohulibým účelem. Několik místních umělců věnovalo svá díla (obrazy, plastiky, 
dřevořezbu, podmalby na skle, knihy aj.) ve prospěch muzea. Konkrétně prodej 
těchto děl přispěje na restaurování barokního deskového obrazu Korunování 
Panny Marie ze 17. stol. původem z kostela v  Ratajích. Předpokládaná cena 
obnovy plátna, desky a rámu tohoto více než 180 cm vysokého oltářního obrazu je 

146 855 Kč. Darovaná díla vystavíme v předvánočním čase a bude u nich uvedena minimální hodnota. 
Eventuální kupec může ovšem sám rozhodnout, jakou skutečnou cenu projektu věnuje. Přijďte se potěšit 
výstavou, zakoupit si hodnotnou ozdobu do interiéru, nebo snad dárek pro někoho dalšího? Navíc 
podpoříte dobrou věc. Projekt bude ke zhlédnutí též na našich webových stránkách. 

Nyní mi dovolte poděkovat p. M. Zelenkovi za poskytnutí výstavních prostor a  představit první část 
vystavených děl. Výstava potrvá do konce roku. 

JJ
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SIMONA
CHURANOVÁ

JIŘÍ KOLÁŘ

 JIŘÍ
NOVOTNÝ

  MARTA
KOTKOVÁ

Minimální ceny uvedených děl: Marta Kotková 600 Kč | Hana Jarošová 2500 Kč | Jiří Novotný 3000 
Kč | Jiří Fuchs 3000 Kč | Jiří Honiss 500 Kč | Jiří Kolář 2000 Kč | Jaromír Matoušek 3500 Kč | 
Miroslav Oliva 4000 Kč | Simona Churanová 4000 Kč. 
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KALENDÁŘ AKCÍ
www.kulturnidum.cz

17.00 hodin / Z náměstí T. G. M. do Kulturního domu
Posviťte si svými lampiony na cestu a pojďte s námi nahlédnout 
do tajemného světa světlušek. Drobné občerstvení zajištěno.

Pro hráče je zajištěné občerstvení a pro vítěze lákavé ceny. 

SO 5. 11.  UMĚLCI MĚSTSKÉMU MUZEU

Pohádka slouží jako cvičení na výslovnost. Děti jsou přímo 
spolutvůrci představení. Hraje: Malé divadélko Praha

Zahrají kapely Otra Vez (indie-hardcore / Lysá nad Labem) 
a  Bumfrang3 (psychedelic-alternative / Přívory)

Repríza divadelní hry v podání BDS Lužnice.

Charitativní prodejní výstava v režii Městského muzea se bude 
neobvykle konat v galerii a vinotéce Galvína Bechyně. Výtěžek 
bude využit na restaurování deskového oltářního obrazu.

SO 5. 11.  O ČERVENÉ KARKULCE

PÁ 11. 11.  MATURITNÍ PLES SUPŠ

19.00 hodin / Velký sál KD

19.00 hodin / Velký sál KD / Vstupné 120 Kč

SO 5. 11. TURNAJ V KARETNÍ HŘE PRŠÍ

Vernisáž ve 14 hodin / Galerie Galvína 

PÁ 4. 11.  MATURITNÍ PLES SUPŠ

SO 5. 11.  BIGBEAT V KINĚ

Proč se jmenuje Karkulka Červená Karkulka? Proč je v každé 
správné pohádce zlo po zásluze potrestáno? Přijďte! Uvidíte! 

20.00 hodin / Kinosál / Vstupné dobrovolné

19.00 hodin / Velký sál KD

ÚT 15. 11.  REJŽÁK Z PRAHY 

Vážený diváku, věř nebo nevěř, ale text do této hry jakoby byl psán 
našemu souboru na tělo. V každém případě to, co uvidíte, 
nehrajeme. My to žijeme.
Předprodej v kanceláři KD, v městském informačním centru 
a online na www.kulturnidum.cz. 

ČT 17.11.  ŽEHNÁNÍ ZVONŮ VE SV. MICHAELOVI
17.00 hodin / Kostel sv. Michaela

Prezence od 14.00 do 14.30 hodin / Zahájení v 15.00 hodin / 
Restaurace HERMÍNA / Startovné 185 Kč

10.00 hodin / Malý sál KD / Vstupné 50 Kč

Žehnání nových zvonů sv. Ludmila a sv. Anežka.

ST 2. 11.  REJ SVĚTLUŠEK

19.00 hodin / Kostel sv. Michaela / Vstupné 150 Kč
Prožijte Vánoce v předstihu s koledami a vánočními skladbami 
s Brněnským rozhlasovým orchestrem lidových nástrojů. 

Adventní trh bude probíhat od 13 do 17 hodin v parčíku před 
muzeem, děti se mohou těšit na tvořivé dílničky v muzeu. 

18.00 hodin / Kostel sv. Michaela / Vstupné dobrovolné

PÁ 18. 11.  DISCO PARTY
21.00 hodin / Velký sál KD / Vstupné 99 Kč
Light show. Hrají: DJ Lübke, DJ Krtek. Speciální host DJ Zape.

NE 27. 11.  I. ADVENTNÍ ZASTAVENÍ
Od 13.00 hodin / Náměstí T. G. M. / Městské muzeum

V 17 hodin tradiční rozsvícení vánočního stromku. Vystoupí 
Ženský pěvecký sbor Regina a dětské pěvecké sbory Rebelata ze 
ZUŠ Vodňany a Bechyňata ze ZUŠ Bechyně, pod vedením 
sbormistryně Romany Rédlové.

PŘIPRAVUJEME

SO 3. 12.  „ALL I WANT FOR CHRISTMAS“ 
Předvánoční koncert Pavly Ambrožové a Ondřeje Kříže

NE 4. 12.  II. ADVENTNÍ ZASTAVENÍ 
 – ADVENT NA ZÁMKU
17.00 hodin / Zámek Bechyně / Vstupné dobrovolné
Divadelní představení pro děti – pohádka Šli pastýři do Betléma 
v  podání divadla SemTamFór.

NE 4. 12.  ADVENTNÍ NOTOVÁNÍ S BROLN

17.00 hodin / ZUŠ V. Pichla Bechyně

ÚT 6. 12. ADVENTNÍ SETKÁNÍ

SO 17. 12.  J. J. RYBA – ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ
17.00 hodin / Velký sál KD / Vstupné v předprodeji 200 Kč 
(sleva bude odečtena automaticky), na místě 230 Kč

NE 11. 12  III. ADVENTNÍ ZASTAVENÍ 
 – ZUŠ V. PICHLA BECHYNĚ

17.00 hodin / Velký sál KD / Vstup zdarma

V předprodeji od 1. listopadu v kanceláři KD, v městském 
informačním centru a online na www.kulturnidum.cz.

Určeno pouze pro bechyňské seniory. Vstupenky je nutné si 
vyzvednout v kanceláři KD nejpozději do 30. listopadu. Počet 
míst je omezen. Občerstvení je zajištěno. Info na tel. 776 381 203.

Symbol českých Vánoc v podání orchestru Virtuosi di Praga pod 
taktovkou Oldřicha Vlčka.
V předprodeji od 1. listopadu v kanceláři KD, v městském 
informačním centru a online na www.kulturnidum.cz. 

LISTOPAD 2022
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AJG

GALERIE U HROCHA

VÝSTAVA KMENOVÝCH AUTORŮ EDICE B

GALERIE MĚSTSKÉHO MUZEA

Výstava výtvarných děl hvožďanského malíře, řezbáře a za-
kladatele Betlémů ve stodůlce (1930–2008). Výstava představuje 
náhled do rozsáhlého díla tohoto „renesančního autora“. 
Nepřeberné množství námětů v oleji, tempeře, uhlu, grafice aj. 
Potkáte zde řadu venkovských a přírodních motivů, ovšem také 
akty, studie postav, abstrakce, výběr díla od studijních let autora 
až do konce života. Výstavu doplňují loutky, betlém, samorost, 
nebo velkoformátový plakát s indiánem… Potrvá do 17. března. 

SLOVINSKO, EVROPA V MALÉM

GALERIE 2+1

Výstava fotografií členů Foto klubu Antona Ažbe. 

GALERIE GALVÍNA

LUDĚK POKORNÝ, VZPOMÍNKOVÁ VÝSTAVA 

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

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

DLOUHODOBÉ AKCE

Charitativní prodejní výstava v režii Městského muzea se bude 
neobvykle konat v galerii a vinotéce Galvína Bechyně do konce 
roku. Autoři věnovali muzeu svá díla (sochy, obrazy, grafiky, knihy 
aj.), ta budou nabízena s minimální prodejní cenou, ovšem 
zájemce může věnovat více. Výtěžek bude využit na restaurování 
deskového oltářního obrazu Korunovace Panny Marie ze 17. stol. 
Předpokládaná cena opravy je 146 855 Kč. Přispívat lze též 
prostřednictvím účtu č.: 115-2612420267/0100.

Pavel Klíma, Etiene Levi, Jaromír Matoušek. Do 30. listopadu.

UMĚLCI MĚSTSKÉMU MUZEU

VÝSTAVY 

SCHODY U KNIHOVNY V KD

NINA PETRÁŠKOVÁ

PLESCHEN
Potrvá do 29. ledna 2023.

KOSTEL SV. MICHAELA

RŮZNÉ

SPOLEK LETCI BECHYNĚ z. s.
Pondělí až pátek od 9.00 do 10.00 (po dohodě i v jiném čase).

Otevřeno každou sobotu od 14.00 do 16.00 hodin.

Něco o historii i současnosti letectví se dozvíte na adrese 
Bechyně, Školní ulice 1089 na klubovně č. 401. Možnost 
zapůjčení knih, časopisů, DVD a VHS s leteckou tématikou.

Výstava výsledků výtvarného sympozia AJG 2021.

PRO DĚTI

ANGLIČTINA PRO NEJMENŠÍ
Čtvrtky / 16.00 hodin / Klubovna KD
Kroužek Angličtina hrou pro školkové děti ve věku 3–7 let

RC HROŠÍK
PRAVIDELNÉ HERNY
Pondělky  9.00 – 11.00 hodin
Středy  9.00 – 11.00 hodin 

POKROČILÍ Středy / 19.00–20.00 hodin / 

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

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

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

Čtvrtky / od 17.30 hodin / 

PILATES

BĚŽECKÝ KROUŽEK / ATLETICKÁ PŘÍPRAVKA

INTERVALOVÝ TRÉNINK

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. 

BOSU CARDIO

POHYBOVÉ AKTIVITY

RC Hrošík / Vstupné 20 Kč (150 Kč / 10 vstupů)

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

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

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).

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

Permanentka 10 lekcí, platnost 3 měsíce 800 Kč

ZAČÁTEČNÍCI Středy / 18.00–19.00 hodin / 

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

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

DĚTSKÉ HRÁTKY A CVIČENÍČKO

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. 

DYNAMIC YOGA

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

Bližší informace na tel: 733 344 473.

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

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

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

TRX

  Neděle / 18.00–19.00 hodin / 

Lekce 85 Kč.

stadion – od května do října – dle počasí
tělocvična keramické školy – od října do dubna

Délka tréninku cca 60–75 minut
Přihlášky přes sekretariát školy (dotazy k přihláškám a poplatkům)

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.

Trenér Mgr. Alice Skalka Suchanová (dotazy tel. 604 212 721)
Komunikace – WhatsApp skupina pro upřesnění místa a změn
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KINO BECHYNĚ 
 www.kino.kulturnidum.cz
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Romantický / Drama – ČR

11. PÁTEK V 17.00

107 min, český dabing, přístupný, 120 Kč

16. STŘEDA VE 20.00

Komedie / Mysteriózní / Krimi – USA

98 min, české titulky, přístupný, 120 Kč

2. STŘEDA VE 20.00

Drama – ČR
Příběh matky a jejích dvou dospělých 
dětí, jedno trpí autismem a potřebuje 

péči, zatímco druhé trpí celý život 
nedostatkem pozornosti. V hlavních 

rolích Veronika Žilková, Štěpán Kozub a 
Kamila Janovičová.

9. STŘEDA VE 20.00

HRANICE LÁSKY

95 min, přístupný od 15 let, 120 Kč

10. ČTVRTEK VE 20.00

Šarlota se vrací do rodné vesnice ve 
slovenských horách. Místní ji po celou 
dobu považovali za mrtvou. Bojí se, že 
svým příchodem probudí čarodějnici, co 

podle legend straší v okolních lesích.

3. ČTVRTEK VE 20.00

Romantický / Drama – USA

KDE ZPÍVAJÍ RACI

125 min, české titulky, od 12 let, 120 Kč

SVĚTLONOC
Drama / Mysteriózní – ČR, SR 

109 min, přístupný od 15 let, 130 Kč

SPOLU

Tajemný příběh podle úspěšného 
knižního románu vypráví o opuštěné 

dívce, která až  vyrůstala sama v nebez-
pečných mokřinách Severní Karoliny.

118 min, přístupný, 120 Kč

Erotická lovestory o zkoumání vlastní 
intimity a hledání hranic v lásce a sexu 

s Hanou Vagnerovou a Matyášem 
Řezníčkem v hlavních rolích.

ŠOUMEN KROKODÝL
Rodinný / Komedie – USA

Rodina Primmů se přestěhuje do New 
Yorku, jejich syn Josh se snaží zvyknout 
si na novou školu i přátele, když objeví 

v podkroví Lylea – zpívajícího krokodýla.

VRAŽDA V LONDÝNĚ
V londýnském West Endu 50. let se 

náhle zastaví plány na filmovou verzi 
divadelního hitu poté, co je zavražděn 

jeden z  klíčových členů štábu. 

18. PÁTEK V 17.00

PRINCEZNA ZAKLETÁ V ČASE 2
Mladá alchymistka Amélie (Eliška 

Křenková) získává zakázanou kouzelnou 
moc: dokáže částečně ovlivňovat tok 

času. Zneužívání nových schopností ji 
však rozštěpí v čase.

115 min, přístupný, 130 Kč

BLACK PANTHER: 

Pohádka – ČR

Akční / Dobrodružný / Sci-fi – USA
Americký film založený na postavě z 

komiksů Marvel Comics Black Panther. 

18. PÁTEK VE 20.00

120 min, český dabing, od 12 let, 140 Kč

WAKANDA NECHŤ ŽIJE

23. STŘEDA VE 20.00

GRAND PRIX
Komedie – ČR

Komedie režiséra Jana Prušinovského  
(Most!, Okresní přebor)  vypráví příběh 

bratranců Romana (Kryštof Hádek) 
a Emila (Robin Ferro), jejichž snem je 

dostat se na závody Formule 1.

118 min, přístupný od 12 let, 140 Kč

25. PÁTEK V 17.00

25. PÁTEK VE 20.00

DIVNOSVĚT

30. STŘEDA VE 20.00

90 min, český dabing, přístupný, 120 Kč

MENU

107 min, přístupný od 12 let, 130 Kč

Snímek představuje průzkumnickou rodinu 
Cladových, kteří se snaží proletět skrz 
neprobádaný a  především divný svět. 

Režisérka Irena Pavlásková a plejáda 
herců od O. Kaisera a J. Lábuse, 

K. Rodena, H. Čermáka nebo J. Bohda-
lové, až po V. Neužila, J. Plesla, 

V. Polívku, J. Nedbala, A. Fialovou, 
S. Sandevu či francouzskou hereckou 

legendu Pierra Richarda.

Komedie – Velká Británie

Komedie / Horor – USA

VÁNOČNÍ PŘÍBĚH

Animovaný / Komedie – USA

Mladý pár (Anya Taylor Joy a Nicholas 
Hoult) cestují na odlehlý ostrov, kde 

šéfkuchař (Ralph Fiennes) jim připravil 
bohaté menu s šokujícími překvapeními. 

24. ČTVRTEK VE 20.00

116 min, přístupný, 130 Kč

Komedie – ČR

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

Proč by ovdovělá britská uklízečka 
nemohla toužit po šatech od Diora? 

Když jdete za svými sny „po hlavě“, nic 
není nemožné.

PANÍ HARRISOVÁ JEDE DO PAŘÍŽE

Změna programu vyhrazena

+ PODZIM V TOULAVĚ

Podzim je nejhezčí čas na turistiku... a na 
turistiku je tu Toulava. Tímto heslem 
propaguje turistická oblast Toulava náš 
krásný region v podzimních měsících. Vždyť 
právě dny, kdy ještě slunce svítí vysoko na 
obloze, ale člověk se již nemusí „péct“ ve 
vlastní štávě, jsou ideální pro pěší výlety. 

Tak ať se vám dál hezky toulá. 

V listopadu nás čeká prodloužení plat-
nosti certifikátu Leading Qualty Trails 
a  kontrola z Evropské asociace turistických 
klubů, což je věc nejen fyzicky, ale i finančně 
náročná. Právě zařazení na seznam evrop-
ských tras, ale i do české trasy Via Czechia 
však přispívá ke zvedání zájmu o pěší 
turistiku v naší oblasti. 

www.toulava.cz/pivnistezka

Na webu www.toulava.cz/srdceturistiky 
jsme jich v turistické oblastí připravili víc než 
30. O pěší stezky je však třeba se také starat. 
To se týká především Stezky údolím Lužnice 
Toulavou, která prochází i Bechyní. Trasu 
zařazenou na seznam nejlepších stezek 
Evropy čeká ještě v letošním roce rekon-
strukce. Musíme se vypořádat nejen s pad-
lými stromy, ale i s dosluhujícím mobiliářem 
a  mostky. Ve spolupráci s partery jako je 
město Bechyně nás čeká řada oprav a vy-
lepšení. Rádi bychom poděkovali městu, 
místnímu odboru KČT, že nám na území 
Bechyně s těmito opravami pomůže, tak aby 
se po Stezce lépe chodilo. 

Za Toulavu Štěpán Ondřich 

V rámci Toulava FESTu, který se konal 
letos 27. srpna v Milevsku, jsme také uspo-
řádali pochod po Poutní stezce Toulavy – a to 
právě z Bechyně, kratší variantu potom ze 
Sepekova. Ve stejný termín se potom konala 
přehlídka pivovarů z Pivní stezky Toulavy na 
bechyňském náměstí pořádaná Kulturním 
střediskem města Bechyně. Návštěvníci 
nejenže pivo ochutnali, ale mohli sesbírat 
samolepky na začátek Pivní stezky Toulavy. 
Ta počítá s tím, že když ochutnáte pivo ze 
7 různých minipivovarů, získáte od Toulavy 
speciální půllitr.

www.toulava.cz/stezkaluzice 
www.toulava.cz/poutnik

V neposlední řadě připravujeme také 
další trasy a vylepšení. Na Stezce Lužnice 
by měla vzniknout nová vyhlídka na krásné 
údolí řeky. V severní části Toulavy vzniká síť 
pěších a cyklotras do Prčice.
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V kostele svatého Michaela proběhlo 
také mnoho kulturních akcí, například 
v  podobě koncertů, které si připravili: Josef 
Veselý, Roman Kordina, Martina Pechová, 
Šárka Šafaříková, Omnion, Jakub Mikula, 
Will it jazz, Karel Dvořák a přátelé, Jana 
Havlíčková, BONSAI č.3 a Lauren Hender-
son Quartet. Ve spolupráci se Spolkem 
rodáků a přátel Bechyně zde proběhlo také 
několik komentovaných procházek po 
starém hřbitově a přednáška PhDr. Jany 

Bělové, Ph.D. o litinových křížích. Nesmím 
také zapomenout na autorské čtení básníka 
Ticha a výstavu absolventů Akademie umění 
a kultury, která byla završená autorským 
čtením knihy Srdcový erb, jejíž autorkou je 
Ivana B. Englmaierová. Těmto všem i náv-
štěvníkům patří velké poděkování. 

Celá dlouhá fáze oprav náhrobků vyvr-
cholila v den, kdy se před 147 lety konal 
pohřeb Karla Waltera, tedy 22. 10. 2022. 
V  tento symbolický den proběhlo slavnostní 
odhalení dvou nových náhrobků bývalých 
představitelů města Bechyně. Dovolte mi 
zde poděkovat členům Rady města, 
Ing. Františku Stachovi a Bc. Soně Martano-
vé za pomoc při realizaci.

Velmi děkuji Janě Huptychové, Dušanovi 
Tíkalovi a Vlastimilu Páslerovi, kteří nám 
nové litinové kříže darovali.

předseda Hřbitovní komise 

Několik řádků zde musím také věnovat 
naší činnosti a dění v kostele sv. Michaela, 
který ke starému hřbitovu také náleží a již 

více něž rok o něj pečuje Kulturní středisko 
města Bechyně. Probíhají práce na rekon-
strukci nepřenosného varhanního pozitivu 
z  roku 1700, jehož autorem je Ondřej 
Tadeáš Kochstein, varhanář z Příbrami. 
Dalším velkým projektem v kostele je 
příprava na usazení dvou nových zvonů. 
Oba zvony darovali naši spolupracovníci, 
Daniel Dvořák a Štěpán Ondřich. Musím zde 
také poděkovat Karlu Kolářovi a Robinu 
Kubešovi, kteří pomohli zhotovit stolici na 
usazení nových zvonů. Slavnostní žehnání 
nových zvonů do kostela sv. Michaela pro-
běhne v den státního svátku 17. 11. 2022.

+DĚNÍ NA STARÉM 
HŘBITOVĚ 
A V KOSTELE 
SV. MICHAELA

Nastal dušičkový čas, tedy období, kdy si 
připomínáme osoby, které již nejsou mezi 
námi. V této souvislosti bych si proto dovolil 
shrnout naši činnost na starém bechyňském 
hřbitově a v kostele sv. Michaela.

V průběhu prací na výstavbě kapličky 
bylo zjištěno, že v témže hrobě byl v roce 
1875 uložen k poslednímu odpočinku další 
měšťanosta města Bechyně Karel Walter, 
po kterém je pojmenována ulice „Valtrova“, 
vedoucí ze severovýchodního rohu náměstí 
ke vchodu do Klášterní zahrady. Z původ-
ního náhrobku Karla Waltera se do dnešních 
dnů nezachovalo téměř nic. Ovšem v mís-
tech, kde náhrobek stál, jsme nalezli mnoho 
zlomků z litinového kříže a také zbytek 
žulového kamene, ve kterém byl kříž zasa-
zen. Z důvodu učinění těchto poznatků jsme 
se rozhodli, že by nový náhrobek Karla 
Waltera měl být v podobě litinového kříže, 
abychom docílili co možná nejvyšší auten-
ticity. Podařilo se nám nakonec získat tzv. 
gotizující typ kříže, který byl hojně užíván ve 
2. polovině 19. století. Po jeho usazení 
proběhlo čištění a následné natření kovář-
skou barvou. Celá rekonstrukce byla na-
konec dokončena v měsíci září. 

Na hřbitově se nám podařilo ještě mnoho 
dalších věcí, ale nemohu je zde všechny 
vyjmenovat. A proto se při podzimní pro-
cházce zastavte a hřbitov si projděte.

Během teplých jarních měsíců a léta roku 
2022 jsme opět pokračovali na obnově 
areálu hřbitova a kostela sv. Michaela. Na 
počátku května jsme v severozápadním 
rohu hřbitova objevili ve zdi nápisovou 
kamennou desku, která náleží k hrobu 
měšťanosty (měšťanosta, nebo také purk-
mistr je archaický výraz pro nejvyššího 
představeného obce – starostu) města 
Bechyně Josefa Seelicha, pocházející 
z  roku 1838, a stává se tak doposud nejstar-
ší nalezenou kamennou nápisovou deskou 
na starém hřbitově. Rozhodli jsme se proto, 
že kamennou nápisovou desku zrenovu-
jeme a vybudujeme k ní zděnou kapličku 
(tento typ náhrobku byl používán v 1. polo-
vině 19. století a nijak nenarušuje historický 
ráz hřbitova). Během měsíce listopadu budete mít ještě 

šanci navštívit kostel sv. Michaela každou 
sobotu od 14. do 16. hodin. 

Dále se nám také podařilo po domluvě 
s  majiteli opravit několik desítek poláma-
ných a poškozených litinových křížů. Polá-
mané litinové kříže byly svařeny. Byl to velice 
náročný proces, jelikož litinové kříže jsou 
velice křehké a nikdy si nejsme jisti, zdali se 
svaření podaří. Zdařilo se nám také umístit 
nové litinové kříže na místa, kde byly v mi-
nulosti ukradeny. 

Za dobrovolníky od sv. Michaela Jiří Bílek,

Rady města Bechyně

Závěrem mi dovolte vyjádřit velké podě-
kování všem dobrovolníkům: paní Ludmile 
Dobešové, Marice Tonderové, Jiřině 
Trčkové, Svatavě Ingrové a panu Josefu 
Zuntovi, Danielu Dvořákovi, Ladislavu 
Svitákovi a Štěpánu Ondřichovi.



ZE ŠKOL

Tento rok jsme se s deváťáky rozhodli 
strávit adaptační odpoledne na kolech. 

+ CYKLOVÝLET 9.B

V okolí Bechyně jsme najeli hezkých pár 
kilometrů a stihli jsme se i zastavit v Nové Vsi 
na výborné občerstvení. Počasí nám vyšlo 
parádně, trasa byla krásná a parta skvělá. 
Užili jsme si to všichni a určitě podobnou akci 
v budoucnu zopakujeme.

 Mgr. Markéta Kodadová Sportovní byl také poslední zářijový týden 
věnovaný 50. výročí Koloběžkové Grand 
Prix. 26. 9. si starší družina pro inspiraci 
došla prohlédnout výstavu do kulturního 
domu. 29. 9. děti závodily s maximálním 
nasazením na koloběžkách na 600 m dlouhé 
trati „Okolo školy“. Za spolupráci děkujeme 
panu školníkovi a žákům 7. a 9. tříd. V pátek 
za nejlepší výkony slavnostně převzali 
diplomy a medaile v 1. kategorii: vítězka – 
Stella Krystková, 2. místo – Rozálie Kucová, 
3. místo – Vítek Pokorný, v 2. kategorii: 
vítězka – Agáta Dolínková, 2. místo Matyáš 
Tůma, 3. místo Nathan Ibinson, v 3. kate-
gorii: vítězka – Petra Gajdová, 2. místo – 
Štěpán Matouš, 3. místo – Saša Bokotey. 

V dalším týdnu se děti z 3.–5. třídy 
věnovaly sportovní tématice na počest 
100. výročí narození Dany a Emila Zátopko-
vých, a to i výtvarným ztvárněním atletiky 
a  těchto významných sportovců.

Na začátku školního roku jsme ve školní 
družině uskutečnili projekt „I oheň má svou 
historii“. V úvodní besedě byla řeč o tom, jak 
se lidé nejdříve učili oheň využívat a později 
i  krotit. 13. a 15. září v odpoledních hodinách 
měly děti možnost si prohlédnout exponáty 
v  místním hasičském muzeu. Za milý výklad 

děkujeme paní Uličné, za ochotu i dalším 
průvodcům muzea. 

Bc. Marta Widlová

+ ŠKOLNÍ DRUŽINA

+OZOBOTI UNIKAJÍ 
Z HOŘÍCÍ ŠKOLY

Ve čtvrtek dne 29. 09. 2022 proběhl 
v  rámci předepsaných bezpečnostních 
opatření v naší základní škole nácvik 
požárního poplachu. Studenti čtvrtého 
ročníku tuto akci propojili i do výuky infor-
matiky, ve které se momentálně zabývají 
výukou programování Ozobotů. Tomuto 
miniaturnímu robotovi, jehož programování 
rozvíjí kreativitu a logické myšlení, připravili 
naši žáci plán únikové cesty z budovy hořící 
školy. Navržení takového plánu obnáší 
kompletní přípravu a zakreslení všech ba-
revných kódů tzv.ozokódů, které potřebuje 
Ozobot ke snímání svými optickými senzory. 
Tento nejmenší model robota s českými 
kořeny využívá ke komunikaci unikátní 
barevný jazyk, založený na různých varia-
cích zelené, modré, červené a černé, při-
čemž každá variace znamená pro Ozobota 
jiný povel.

Ing. Ivana Syrovátková

Díky pečlivému naplánování a okódování 
celé trasy byli naši studenti schopni svého 
robotického kamaráda vyvést zpět do bez-
pečí a uniknout tak veškerému žáru ničivých 
plamenů.

Všichni naši „digitální“ záchranáři zaslou-
ží za svou práci velkou pochvalu, hlavně díky 
nim se i nadále mohou cítit všichni Ozoboti 
v naší škole bezpečně.
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Po dvouleté pauze jsme se zas mohli 
vypravit do DPS v rámci projektu Mezi námi 
o.p.s.

ZPRÁVIČKY 
Z JAHŮDKY

Začátek října přinesl předškolákům 
nabídku zájmových kroužků. Letos mohou 
navštěvovat výtvarné kroužky Keramika 
nebo Šikulky, Pohybové hry, Tablety. Ve 
spolupráci se ZUŠ probíhá na školce 
i  kroužek dramatiky. V rámci logopedické 
prevence se i letos věnujeme rozvoji a zdo-
konalování řeči v  kroužku Povídálek.

Více najdete na stránkách mateřské 
školy www.msjahudka.cz

Za MŠ  A.L.

Během října se uskutečnily tvořivé dílny 
pro rodiče a děti. Tradičně proběhla výstava 
Podzimníčků. Děkujeme všem zúčastně-
ným za krásné výtvarné nápady a ztvárnění. 

Pilotní projekt Robotická a polytechnická 
výchova je novinkou letošního roku. Děti se 
seznamují s různými robotickými nástroji, 
učí se je ovládat a hledat řešení nastalých 
situací.

V rámci podzimních témat se děti vypra-
vily hledat léčivé bylinky k Jezince Bylince, 
poznávaly krásy Bechyně  pro bechyňských 
vyhlídkách, očesaly jablka ze stromů a vět-
šina napekla dobroty z jablek i brambor.

Závěr měsíce patřil večerní procházce po 
zahradě určené rodičům s dětmi. Díky 
rozzářeným světýlkům tak mohli vidět malé 
skřítky, kteří naší zahradu hlídají.

Na naší škole je podzim tradičně 
ve znamení propagačních a výtvar-
ných akcí.

PODZIM NA SUPŠ 
BECHYNĚ, 

Některé ročníky si zajely pro 
inspiraci do Prahy na vyhlášený 24. ročník 
mezinárodního festivalu DESIGNBLOK. 
A v  Praze také proběhl na Novoměstské 
radnici již 9. ročník výstavy Řemesla živá, 
kde naši točíři předváděli umění točení na 
hrnčířském kruhu.

U NÁS…
ANEB CO NOVÉHO 

Žáci 3. ročníků absolvovali kurz 
malby v přírodě. Počasí je provázelo 
střídavé, ale výsledky tvorby stojí za 
to a můžete je zhlédnout na výstavě 
ve vestibulu školy.

4. října jsme přivítali na prvním dnu 
otevřených dveří 80 uchazečů o studium. 
Všichni měli možnost projít školu, seznámit 
se s našimi obory a také si něco „malého“ 
vyzkoušet a poté následoval přípravný kurz, 
který navštívilo 50 zájemců o výtvarné 
umění. 

S říjnem se otevřely i propagační burzy 
škol, takže proběhla již naše prezentace 
v  Třeboni, Jindřichově Hradci. A v následu-
jících dnech nás můžete vidět v Táboře, 
Písku a Strakonicích.

A naše toulky po jižních Čechách zakon-
číme účastí na výstavě Vzdělání a řemeslo 
v  Českých Budějovicích.

JB+L

A na závěr, naše malá pozvánka. Přijďte 
nás navštívit při druhém dni otevřených 
dveří, který proběhne 1. 11. 2022. 

Viola Šírová 2.D na akci Řemesla živě 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA FRANTIŠKA KŘIŽÍKA

1928

BECHYNĚ

ŠKOLA PRO DĚTI

Svůj kurz bruslení zahájili žáci z 1. A a 1. 
B. Čeká na ně 10 hodinových lekcí. Své 
bruslařské dovednosti budou zdokonalovat 
za pomoci hokejových instruktorů na zimním 
stadionu v Soběslavi. První dvě lekce máme 
za sebou a všichni dělají úžasné pokroky.

Třídní učitelky 1. A a 1. B

+ PRVŇÁČCI ZAHÁJILI 
KURZ BRUSLENÍ

Třídní učitelky 2.A, 3.A a 3.B

+ PLAVECKÝ VÝCVIK 2. A 3. TŘÍD

V pátek 7.10. naši druháci a třeťáci úspěšně zahájili plavecký 
výcvik v Táboře. Absolvujeme celkem 10 dvouhodinových lekcí. Děti 
si první pobyt v bazénu náramně užily. Nikdo se vody nebál, ať už 
plavci, skoro plavci či neplavci. Těch posledně zmíněných je navíc 
opravdu minimum. Plavání zdar.
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www.laznevbechyni.cz
facebook.com/laznebechyne

Lázně

   7. 11. Umění být zdráv, MUDr. Vojáček, 
  film 15.30

 15. 11. Humor, Josef Náhlovský 10.00

 21. 11. Šance pro oči 15.30

 22. 11. Zoufalé ženy dělají zoufalé věci, 
  film 10.00

Přednášky (2. patro LD Olga)

   3. 11. Nejkrásnější hrady a zámky v ČR 10.00

   4. 11. Rehabilitace po operaci páteře 14.30
   7. 11. Lucerna od A. Jiráska, 
  film z r. 1938 10.00

   8. 11. Bechyně keramická 10.00

 10. 11. Král Šumavy, Josef Kilián, dok. 10.00
 11. 11. Písničky, které máme rádi 10.00

 16. 11. Jóga na židli 15.30

 11. 11. Rehab. po operaci kyčelního kl. 14.30

 18. 11. Tajemná místa, České Budějovice 10.00

   9. 11. Jóga prstů 15.30

 14. 11. Nebezpečné překyselení 15.30

 21. 11. Města jižních Čech 10.00

   2. 11. České vynálezy, které změnily svět 10.00

Tento program je zdarma:

   4. 11. Humor, Ivan Mládek 10.00

   2. 11. Vědomé dýchání léčí 15.30

   1. 11. Péče o nohy, správná pedikůra 14.30

   7. 11. Módní přehlídka prodejní s překvapením
   „pohádkově krásné modely“ 19.00

   8. 11. Léčíme přírodou, rašelina a Karitol 15.00

 14. 11. Jan Žižka, film 10.00

 14. 11. Indie křížem krážem, 
  cestopis + film 19.00

 18. 11. Osteoporóza 14.30

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

 23. 11. Tajemná místa jižních Čech 10.00
 23. 11. Diagnostika podle vnějších znaků 15.30

 25. 11. Rok na Blatech, zvyky, písně, kroje 
  + film 10.00
 25. 11. Škola zad /cvičení pro zdravá záda/ 14.30
 28. 11. Andé Rieu, svět. melodie, záznam 10.00
 28. 11. Do dlouhověkosti ve zdraví 15.30

 29. 11. Lázeňský speciál 10.00
 29. 11. Léčíme přírodou, rašelinou 
  a Karitolem 10.00

 28. 11. Meditace pro začátečníky 19.00

 30. 11. Cyklotoulky kolem Bechyně 10.00
 30. 11. Ájurvédské léčebné prostředky 15.30

 24. 11. Hudební dopoledne, dechovky 10.00

Těšíme se na vás

TŘI MALÍŘKY A JEDEN BAZAR 
STARÝCH ČASŮ

Vánoce se blíží kvapem a tak Galerie Záliv 
Lázně Bechyně nabídne prodejní výstavu obrazů tří 
malířek. Představí se tu od poloviny listopadu do 
7. prosince díla Jaroslavy Jedličkové, Petry 
Skluzáčkové a Aleny Vernerové. Kytice, krajiny, 
městské motivy, v cenách jen příjemných a ještě 
lepších. Aby toho nebylo málo, nabídne galerie 
i  sběratelské drobnosti ze starých časů. A také 
keramiku, na které vedle Libušiných lázní stojí sláva 
města Bechyně. Výstavu zahájíme v úterý dne 
15. listopadu ve 13.00 hod. A jak se říká, kdo dřív 
přijde, ten dříve mele. 

Pavel Šmidrkal

 12. 11. sobota Capella

 So  19.30–23.00 hod.

Taneční večery na sále (vstup zdarma)
 Út  19.30–22.30 hod.

   1. 11. úterý Capella

   8. 11. úterý Kosatky

 15. 11. úterý Inych

PROGRAM LISTOPAD

   5. 11. sobota Countrio

 19. 11. sobota Countrio

 26. 11. sobota Ševětínka
 22. 11. úterý RM band

 29. 11. úterý Capella
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Z HISTORIE
+ NOVÁ RADNICE

Je po volbách a v občanech se probouzí 
naděje, že nové složení radnice konečně 
pozastaví stagnaci města, úbytek obyvatel, 
pracovních příležitostí, úpadku občanských 
služeb a zapracuje na zlepšení komunikace 
mezi všemi subjekty ve městě.

Občané dali mandát našim novým zastu-
pitelům a určitě je podpoří v úsilí o zlepšení 
podmínek života v našem městě. K tomu jim 
přejeme neutuchající snahu, vzájemnou spo-
lupráci a hlavně pevné zdraví.

A jak to bylo s radnicí po druhé sv. válce? 
To ihned v květnu 1945 přichází na radnici 
náš tři roky vězněný občan z nacistického 
lágru, aniž by před tím navštívil svoji rodinu 
a  pozdravil se se svými dětmi. A začíná 
jednat. Jeho krédem bylo – už bylo dost 
bílých límečků, žádní úředníci, Bechyně 
bude dělnická. Tak se stává, že keramický 

průmysl sdružený v Jihokeře na podnikovém 
ředitelství v Bechyni se po dostavbě 
Keramických závodů stěhuje do Znojma a do 
Jihotvaru ve Veselí nad Lužnicí. To samé 
potkalo i Lesní závod Bechyně, ten se ruší 
a  stěhuje do Plané nad Lužnicí. Bechyňští 
úředníci se každý den vozí do Plané vlastním 
autobusem. Neméně slavným údobím bylo 
i  zamítnutí lázeňského areálu „Aurora“, 
výstavba se přesouvá do Třeboně, a tak 
Bechyně ztrácí možnost modernizace lé-
čebných kapacit i řídit lázeňské ústavy 
jižních Čech. Mohli by také zavzpomínat na 
tuto dobu učitelé základní školy, kdy „řízení 
školy“ se neobešlo bez zásahů radnice. Tak 
se postupně z Bechyně vytratilo vedení 
předních firem, následoval ZZN i Komunál. 
Světlou výjimkou bylo založení podniku 

Služba výzkumu, a to díky panu Ing. Rado-
vanu Pospíšilovi. Postupně se podnik roz-
rostl a podnikové ředitelství bylo v Bechyni 
s  pobočkami v Praze, Brně a Bratislavě. Při 
Malé privatizaci po roce 1990 jsme promar-
nili příležitost francouzské firmy, která poté 
postavila svůj závod v Písku a zaměstnává 
na 500 lidí. Podařilo se nám úspěšně zrušit 
letový provoz, z Bechyně se opět stává po-
klidné městečko, odchodem armády ale za-
počala stagnace města. Lázeňský život se 
kvůli úbytku občanské vybavenosti nerozvíjí, 
přidalo se rušení provozů, služeb, ztrácíme 
na 480 pracovních míst a město se vylidňuje. 
Z 6 400 obyvatel je k dnešnímu dni pouze 
4 860, chybí podpora podnikání, průmyslová 
zóna, ale i místa k nové bytové výstavbě.

Restaurace HERMÍNA pořádá dne 
5. listopadu 2022 turnaj v oblíbené karetní 
hře „PRŠÍ“. Prezence hráčů od 14 do 14.30 
a  startovné činí 185 Kč. Zahájení turnaje 
bude v 15.00 hodin. Pro hráče je jako vždy 
zajištěné občerstvení a pro vítěze lákavé 
ceny. Přijďte si zahrát a užít si pohodové 
odpoledne. 

+ PRŠÍ V HERMÍNĚ

Těšíme se na Vás :-) 

SPORT & ZÁJMOVÁ ČINNOST
Štefl Josef

Junák – český skaut středisko Bechyně 
z. s. letos v září přibral na objemu. Do 
stávajících oddílů Jitřní Stovka a Lípa přišli 
noví zájemci. Máme z toho radost, ale oddíl 
J. S. hlásí STOP STAV, protože se nás více 
nevejde. S Rovery dost překračujeme 
dvacítku, prostory jsou omezené a je málo 
vedoucích s platnou kvalifikací. Další zájem-
ce přijmeme, pokud se někdo ze stávajících 
členů odhlásí kvůli jiným zájmům. 

+ SKAUTI Z BECHYNĚ 
A JEJICH AKCE

V září jsme se scházeli jednou týdně 
v  klubovně na faře, abychom se navzájem 
poznali – oťukali.

Poslední zářijovou středu, 28. na sv. Vác-
lava, jsme uskutečnili polodenní výpravu po 
okolí Bechyně, při které jsme zmapovali dvě 
místa „Strážních věží“ pro oddílovou hru 
„Hraničář“. Tato hra nás bude provázet histo-
rií Bechyně a krásnou přírodou v jejím okolí. 

„Nazdar“ v novém skautském roce 
2022/23.

Od října v Hraničáři soutěží oba oddíly. 
Díky nezištné pomoci pracovnic MěÚ 

a  městského infocentra máme přehledné 
mapy Bechyně, které dětem usnadní orien-
taci v oddílové hře. Děkujeme.

Vám všem děkujeme za podporu.

VaFi

Přespávačka v klubovně s noční hrou 
ulicemi našeho města je už tradicí oddílu. Za 
její úspěch vděčíme také ochotným majite-
lům obchodů, kteří nám dovolí využít výlohy 
k umístění herních plánů. Nocování na faře 
se souhlasem P. Mgr. Tomáše Hajdy a výstup 
na věž díky p. Vadovi s noční prohlídkou 
Bechyně je pro naše děti opravdový zážitek.  

kánoí s Adamem Tomečkem z Veselí nad 
Moravou. O jeho kanoistické všestrannosti 
svědčí cenné vítězství v kombinaci v nejna-
bitější kategorii kajakářů.

Honzovu kvalitu podtrhuje úspěšnost 
v  celém seriálu Českého poháru. Ve sjezdu 
na kajaku i deblu a taktéž na kajaku ve 
slalomu byl druhý. Na mezinárodních závo-
dech ECA CUP (Evropský pohár) se dokázal 
jedenkrát probojovat na bronzovou příčku ve 
slalomu, ve sjezdu proměnil své dva starty 
v jedno stříbro.

Vojta se v mladších žácích prosazoval 
pravidelně v první desítce početného star-
tovního pole. Z krajských přeborů má kom-
pletní sbírku cenných kovů. Na kajaku bral 
zlato ze sjezdu a bronz ze slalomu. Ve své no-
vé kategorii singl kanoí bral při své premiéře 
stříbro. V říjnu se Vojta zúčastnil Krumlov-
ského vodáckého maratonu, kde se umístil 
na 5. místě ve své žákovské kategorii. Ve 
stejném termínu reprezentoval bratr Honza 
Českou republiku na Závodu olympijských 
nadějí – Evropský pohár Juniorů v Brati-
slavě. Odtud si dovezl stříbrnou medaili.

Za oddíl kanoistiky M. Háša

Veleúspěšnou sezónu mají za sebou bra-
tři Uhlíkovi, Jan a Vojtěch. Především starší 
Jan se může pyšnit nevídanou sbírkou cen-
ných kovů. Oba se zúčastnili všech MČR 
a  ČP ve vodním slalomu a sjezdu na divoké 
vodě. Letošní rok byl navíc výjimečně olympij-
ský. Teprve podruhé v historii se stal součástí 
Letní olympiády dětí a mládeže vodní slalom 
a sjezd. Z hanácké metropole, kde se LODM 
konala, si Jan odvezl 5 medailí (2× zlato, 3× 
stříbro)!!!. Vojta se může chlubit jedním 
stříbrem.

Prakticky v každém svém startu byli na 
bodovaných příčkách. Společně s dalšími 
dvěma reprezentanty JK dotáhli tým na 
druhé místo v kanoistice a stali se tak 
nejúspěšnějším sportem našeho regionu.

+ ÚSPĚCHY ŽÁKŮ 
ODDÍLU KANOISTIKY
TJ JISKRA BECHYNĚ 
2022

Na MČR v kategorii starších žáků si Jan 
vybojoval 7 medailí, a to jak v kajakářské 
kategorii, tak i v doplňkové kategorii debl 

+ POZVÁNKA

Těší se na Vás členové spolku Letci Bechyně z.s.

Máte zájem dozvědět se něco o historii i současnosti letectví? Nabízíme Vám 
odpovědi na adrese Bechyně, Školní ulice 1089 na klubovně č. 401 v pondělí až pátek 
od 9.00 do 10.00 (po dohodě i v jiném čase). Možnost zapůjčení knih, časopisů, DVD 
a VHS s leteckou tématikou.
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prodavač/ka – pokladní

Basket Bechyně mix – Lions Jindřichův 
Hradec mix 18:42 (8:8, 10:17, 14:33)

Všem, kdo se na realizaci těchto událostí 
a  dlouhodobé podpoře našeho oddílu podí-
leli, děkujeme, budeme se snažit pokračovat 
dál v nastaveném směru.

Basket Bechyně mix – Lions Jindřichův 
Hradec mix 56:29 (20:9, 30:13, 48:19)
Tigers České Budějovice d – Basket 
Bechyně mix 34:37 (4:16, 14:19, 23:31)

Za Basket Bechyně R.S.

+ SOUTĚŽNÍ 
BASKETBAL 
PO LETECH OPĚT 
V BECHYNI

V průběhu loňského roku se sešlo několik 
místních sportovních nadšenců, kteří se roz-
hodli po více než patnácti letech basketbal 
v  Bechyni opět oživit. Díky podpoře ZŠ Škol-
ní 293 se podařilo otevřít kroužek basketbalu 
pro první stupeň ZŠ, na který se následně 
navázalo v březnu 2022 založením basket-
balového oddílu „Basket Bechyně, z.s.“. Po 
téměř roční intenzivní práci s dětmi rozličné-
ho věku a vzrůstu se vedení oddílu rozhodlo 
pro přihlášení soutěže Oblastního přeboru 
kategorie U12, která je organizačně sdruže-
ná pod Českou basketbalovou federací. 
Přípravy na obnovení soutěžního basketba-
lu v našem městě nebyly vůbec jednoduché. 
Díky podpoře několika převážně místních 

institucí a firem (viz níže) se ale vše podařilo 
a naši mladí sportovci mohli nastoupit ke 
svým prvním soutěžním zápasům.

Druhé kolo oblastního přeboru, které se 
uskutečnilo 8. 10. 2022 na naší domácí 
půdě, ale přineslo hned první překvapivé 
výsledky v podobě dvou vítězství se stejnými 
soupeři. Celá tato sváteční událost, která se 
zde nekonala dlouhých osmnáct let, dostala, 

díky výkonům našich hráčů, rázem naprosto 
oslavný charakter a všichni zúčastnění si 
celou akci náležitě užili. 

Utkání prvního kola soutěže odehraná 
24. 9. 2022 v Jindřichově Hradci s místními 
Lions a budějovickými Tigers byla ještě hod-
ně o zkušenostech, přesto je možno považo-
vat jejich výsledky za velmi uspokojivé.
Tigers České Budějovice d – Basket 
Bechyně mix  41:21 (9:6, 22:9, 31:17)

Basketbal má v našem městě letitou 
tradici. Již v šedesátých letech minulého 
století se účastnil krajské soutěže mužů 
místní oddíl Dukla Bechyně, na který 
postupem času navázali basketbalisté 
sdružení pod oddílem TJ Jiskra Bechyně. 
Pod velkou částí tohoto období byl podepsán 
bechyňský trenér a hráč Vladislav Hladký. 
Hráči pod jeho vedením  trénovali a soutěžili 
se všemi soupeři v regionu po mnoho let, až 
do roku 2004. Tehdy se odehrál poslední 
zápas v oblastním přeboru mužů v basket-
balu. Ještě po dva roky se podařilo udržet 
nižší okresní přebor a poté, kvůli nedostatku 
odrůstajících hráčů, skončil soutěžní basket-
bal v Bechyni úplně.

Děkujeme našim partnerům, kterými 
jsou: Česká basketbalová federace, Město 
Bechyně, ZŠ Školní 293, Panství Bechyně 
s.r.o., LAUFEN CZ s.r.o., Verydesign, 
Čerpací stanice Oktan manželů Novotných 
a  několik soukromých dárců.
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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

u autobus. nádr., tel: 602 659 011

TÁBOR – A. Berka 

BECHYNĚ – Pracovní oděvy

Třebízského 839, tel:777 27 38 34

VAŠE PEŘÍ DO VAŠÍ PEŘINY

40 DRUHŮ 

SYPKOVIN

Usedlost Jasné nebe 

www.jasnenebe.cz, tel: 607 839 115

Đ bylinková škola 
(večerní, sobotní, víkendová)

Đ vlastní lyofilizované ovoce 
a zelenina

– Netěchovice 1:

Đ relaxační pyramida

PÉŘOVÉ 
VÝROBKY

Přijme 

KUCHAŘE / KUCHAŘKU na HPP 

4 dobré platové podmínky
4 férové jednání
4 krátký/dlouhý týden
4 stabilní kolektiv

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

Penzion
Bechyně nám. T. G. M. 141

výroba   montáž   servis
žaluzie   sítě do oken

Jarošovice 421
375 05 Týn nad Vltavou 

Mobil: 723 742 045
Email: zaluzie-tyn@post.cz  

 

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

V neděli 25. 9. 2022 se bechyňští 
karatisté startující za klub Hanakai zúčastnili 
soutěže Musashiho pohár Brno Open, která 
byla prvním kolem Národního poháru karate 
SKIF. Hanakai opět v silné konkurenci 
předvedl svou kvalitu, když získal čtyři zlaté, 
jednu stříbrnou a jednu bronzovou medaili. 
Podívejme se na jednotlivé výsledky jmeno-
vitě. V kata juniorů nás výborně reprezento-
val Filip Farka, pro kterého byla tato soutěž 
premiérou na soutěži organizace karate 
SKIF. Po několika katařských duelech se pro-
bojoval až do kol těsně před finálovou čtveři-
cí. Zde bohužel jeho postup ukončil pozdější 
vítěz kategorie a Filip tak obsadil skvělé páté 
místo. Filip poté spolu s Tomášem Jindrou 
nastoupil do kumite. Oba zmínění prokázali 
vynikající formu, v níž se zúročila náročná 
letní příprava. Filip v kategorii kumite mužů 
U20 – 70 kg skončil v TOP 6 a v kategorii 
kumite juniorů - 65 kg patřil mezi nejlepších 
osm závodníků. Tomáš Jindra se rovněž 
v  kategorii kumite junioři pod 65 kg zařadil do 
nejlepší osmičky, s čímž evidentně nebyl 
spokojen, a proto s nevídanou vervou na-

stoupil do zápasů ve starší kategorii kumite 
mužů do 20 let do 70 kg a doslova si 
vybojoval cenný bronz. Mezi muži U20 v sou-
těži kumite vyšší váhové kategorie, tedy 
v kategorii + 70 kilogramů, nechyběl ani 
Adam Proksch, který zde zvítězil. Adam však 
rozhodčím i četným divákům ukázal svou 
všestrannost a obsadil i druhé místo v kata 
mužů U20. Adam ještě k uvedeným dvěma 
medailím přidal další zlato, když spolu 
s  bratry Hánovými ovládl kata tým mužů. 
V  prestižních kategoriích mužů týmové 
barvy oblékli Martin a Tomáš Hánovi, kteří 
rovněž přispěli k medailovým žním na tomto 
turnaji. Tomáš Hána opanoval kategorii kata 
mužů a zaslouženě tak získal onen nejcen-
nější zlatý kov. Martin Hána jednoznačně 
zvítězil v kumite mužů do 75 kilogramů, 
přičemž soupeřům nedal jedinou šanci 
a  neinkasoval jedinou bodovanou techniku. 
Svým výkonem Martin přidal další zlatou 
medaili a tým Hanakai se stal, i přes nevelký 
počet svých závodníků, jedním z nejúspěš-
nějších klubů celého turnaje. V následujících 
měsících nás čeká intenzivní příprava, která 
se, jak pevně věříme, zúročí na 2. kole 
Národního poháru karate SKIF v Praze.

Hanakai z.s.

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

Uzávěrka příštího čísla 16. listopadu 2022. Tisk RAIN TISKÁRNA, s.r.o., Pravdova 568/II, 377 01 Jindřichův Hradec.

Městský zpravodaj č. 11/2022, den vydání: 1. 11. 2022. Měsíčník. Vydává Město Bechyně, IČO: 00252069, nám. T. G. Masaryka 2, 391 65. 

Využijte možnosti testovacích jízd. Těšíme se na vaši návštěvu.
Na radost, kterou si z jízdy odnesete. Na emoce, které s eMobilitou zažijete.

ŠKODA ENYAQ iV – emise CO : 0 g/km; spotřeba: 15,7–18,4 kWh/100 km2

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

eMOBILITNÍ

CENTRUM
S PROŠKOLENÝM PERSONÁLEM

MOŽNOST ZAŽÍT

TESTOVACÍ
JÍZDY PLNÉ ZÁŽITKŮ

PODPORA A ZŘÍZENÍ

NABÍJENÍ
U VÁS DOMA


