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ČERVEN 2019

MĚSTSKÝ ZPRAVODAJ
ECHYNSKÝB

+ Životní jubilea 
červen 2019

 90 let Kalousková Soňa
 88 let Valenta Theodor
 86 let Dopitová Anna
  Zavadilová Věra
 85 let Danáková Helena
  Stoulil Josef
 84 let Pávková Anna
 83 let Drábková Miluška
  Krejčová Věra
 82 let Laláková Jaroslava
  Zeleňák Petr
  Milota Petr
 81 let Baťala Zdeněk
  Matějíčková Věra
 80 let Kratochvílová Eva
 79 let Kavka Jaroslav
 78 let Ryba Václav
 76 let Kordina Jan

+ POPLATEK ZA 
KOMUNÁLNÍ ODPAD 
V ROCE 2019

Upozorňujeme občany s trvalým poby-
tem v Bechyni, že 30. 6. 2019 je datum 
splatnosti poplatku za komunální odpad. 
Poplatek je možné uhradit v pokladně MěÚ 
Bechyně nebo převodem na účet číslo 
19-0701467359/0800, s příslušným variabil-
ním symbolem. Výše poplatku činí 600 Kč. 
Osoby, které dovrší v roce 2019 70 let věku 
a  osoby starší, zaplatí 500 Kč. Poplatková 
povinnost se týká rovněž osob, které mají 
trvalý pobyt na ohlašovně městského úřadu 
(nám. T. G. Masaryka 2, Bechyně).

Od poplatku jsou osvobozeny děti do 
jednoho roku věku.

Poplatek mohou stejným způsobem platit 
majitelé staveb určených k individuální 
rekreaci, bytů nebo rodinných domů, kteří 
nemají v Bechyni trvalé bydliště, v jejichž 
nemovitostech není hlášena žádná osoba 
k  trvalému pobytu. Číslo účtu i variabilní 
symbol jsou stejné jako v minulých letech. 
Výše poplatku činí 600 Kč bez věkového 
zvýhodnění. Splatnost poplatku je rovněž 
30. 6. 2019.

Veškeré dotazy týkající se poplatku za 
komunální odpad Vám zodpovíme na tel. 
čísle 381 477 035 nebo na mailové adrese 
vankova@mestobechyne.cz. Podrobné 
informace je možné získat v obecně závaz-
né vyhlášce města Bechyně č. 1/2018, která 
je k dispozici na webových stránkách města 
Bechyně www.mestobechyne.cz.

finanční odbor MěÚ Bechyně

Příspěvky do letního dvojčísla 
posílejte nejpozději 16. června na 
propagace@kulturnidum.cz

!+ NÁVŠTĚVA 
Z HEŘMANOVA 
MĚSTCE V BECHYNI

Do Bechyně přijela návštěva z partner-
ského Heřmanova Městce. Tentokrát to 
nebyla oficiální návštěva představitelů 
města ani fotbalového teamu, ale pěvecký 
sbor Vlastislav. Bechyňské kulturní středisko 
pro nás, Bechyňáky, zorganizovalo koncert 
tohoto pěveckého sboru.

Koncert se konal v pátek 3. května 2019 
v  kostele sv. Michaela. Tento barokní kostel 
dal vybudovat v letech 1667–70 na své 
náklady hrabě Jan Norbert ze Šternberka. 
Není to žádný velký kostel, mohli bychom 
říci, že je to spíše jednolodní kostelík 
elipsovitého tvaru. Kdo byl stavitel tohoto 
kostelíka není známo, ale protože v té době 
vedl stavby v Táboře a Týně nad Vltavou 
Antonio de Alfieri, je pravděpodobné, že je 
také autorem této jedné z prvních barokních 
centrál v Čechách. Kostel sv. Michaela byl 
pro tento koncert vybrán pro svoji výbornou 
akustiku.

Pěvecký sbor Vlastislav vznikl v Heřma-
nově Městci už v roce 1862. Ze třiceti pěti 
členů sboru jich do Bechyně přijelo dvacet 
sedm. Překvapilo nás, že členové sboru jsou 
středního a mladšího věku.

Po přivítání sboru Vlastislav panem 
Ondřichem, starostou Pavlem Houdkem a 
panem farářem Tomášem Hajdou se ujal 
průvodcovského slova pan Marek Výborný.

Skladby hodinového koncertu byly 
rozděleny do několika bloků. Vyslechli jsme 

písně lidové, duchovní, orchestrální v úpra-
vě pro sborový zpěv, spirituály i populární. 
Mnozí z nás si se sborem i tiše zazpívali. Kdo 
by odolal nepřidat se k Vlastislavu, když 
zpívali Masarykovu oblíbenou „Ach, 
synku...“ nebo Wericho-Ježkovu „Život je jen 
náhoda“. 

Paní sbormistryně Markéta Výborná 
vedla sbor s jistotou a s vědomím, že zná 
kvality svého sboru. Na něm je znát, že je 
výborně „sezpívaný“. V jedné skladbě 
zahrála jako doprovod mladá členka na 
ukulele.

Během koncertu nás pan Výborný také 
informoval o tom, co čeká sbor v blízké 
budoucnosti. Tak jsme se mimo jiné dozvě-
děli, že sbor Vlastislav se účastní velké akce, 
kde se představí pěvecké sbory Pardubic-
kého kraje. Na závěr setkání pak všechny 
sbory zpívají společně. Musí to být úžasné, 
když zpívá dohromady až 300 lidí.

Vlastislav z Heřmanova Městce má 
dlouhou tradici. Také v Bechyni vznikl na 
konci 19. století pěvecký sbor. Škoda, že 
v  polovině 20. století zanikl. Přesto to není 
v  Bechyni se zpěvem tak špatné. Ti, kteří si 
chtějí společně zazpívat, tvoří kostelní sbor 
u sv. Matěje. Sbor se stále lepší, hlavně do 
něj přicházejí mladí. Tento náš bechyňský 
sbor bude mít možnost potěšit svým zpěvem 
obyvatele Heřmanova Městce.

V sobotu si členové sboru mohli prohléd-
nout něco málo z Bechyně. Věříme, že se jim 
naše město líbilo a v budoucnu ho budou 
chtít poznat důkladněji.

Za Spolek rodáků a přátel Bechyně
Jiřina Trčková



+ VYMÁHÁNÍ 
POHLEDÁVEK

Jak jsme Vás již v minulosti informovali, 
město Bechyně navázalo spolupráci s Exe-
kutorským úřadem Plzeň – město, Mgr. Ing. 
Jiřím Proškem. Město Bechyně předává 
exekutorskému úřadu k vymáhání značnou 
část svých pohledávek, zejména dosud 
neúspěšně vymáhané pohledávky souvi-
sející s nájmem bytů a nebytových prostor. 
Soudní exekutor však pro město vymáhá 
i  dlužné pokuty a dlužné místní poplatky 
(zejména za svoz komunálního odpadu). 
S  odstupem času můžeme konstatovat, že 
městu se tato spolupráce osvědčila. 
V  současné době bylo úspěšně ukončeno 
jen v oblasti vymožení dluhu za nájem bytu 
devatenáct zahájených exekucí. V dalších 
probíhajících exekucích exekutor pravidelně 
zasílá městu Bechyni platby od dlužníků 
a  i  tyto exekuce spějí k úplnému vymožení 
pohledávky. Není proto důvod nespolu-
pracovat s exekutorským úřadem i nadále. 
Město Bechyně proto doporučuje hradit 
veškeré závazky vůči městu Bechyni ve 
správné výši a včas. Pro případ, že by 
vzniknul někomu dluh vůči městu, jsme 
připraveni se přednostně dohodnout 
s  dlužníkem na způsobu a lhůtě dodatečné-
ho zaplacení dluhu. K podání občansko-
právní žaloby a následně k podání návrhu na 
exekuci město přistupuje, pokud dlužník 
odmítá s městem komunikovat nebo neplní 
ani dohodnuté splátkové kalendáře. 

AS

+ INFORMACE 
O ZVEŘEJŇOVÁNÍ 
ÚMRTNÍCH 
OZNÁMENÍCH /PARTE/

Jelikož v poslední době dochází k drob-
ným nepříjemnostem ohledně umísťování 
úmrtních oznámeních, upřesňuji tyto důle-
žité informace pro občany města Bechyně 
a  přilehlého okolí, abych zamezila šíření 
různých spekulací.

V Bechyni je v současné době k dispozici 
5 vývěsních míst, a to:  ve výloze pohřební 
služby u keramické školy, u parkoviště 
u  Růžku v centru města, na novém hřbitově, 
na sídlišti Na Libuši u prodejny Jednota a na 
farním kostele na náměstí v Bechyni. 

Je pouze na zvážení pozůstalých, kam 
chtějí parte umístit, a na jejich požádání lze 
na tato místa parte vyvěsit, či zapůjčit klíče 
od příslušných vitrín k jejich vlastnímu 
vyvěšení.

Ráda bych zdůraznila, že parte je 
výhradně majetkem pozůstalých a pohřební 
služba nemá povinnost parte zveřejňovat 
a  nesmí s nimi ani volně disponovat či 
rozhodovat o jejich zveřejňování. A to i v sou-
ladu se zákonem o ochraně osobních dat.

Alena Hlasová
Pohřební služba Bechyně

+ V BECHYNI FUNGUJE 
NOVÉ KOMUNITNÍ 
CENTRUM

Lidé s postižením nebo sociálním 
znevýhodněním z Bechyňska mohou při 
hledání samostatného bydlení i při řešení 
problémů s jeho udržením využít nové 
komunitní centrum. Pomoc najdou jak 
přímo v sídle centra v budově kulturního 
domu v Bechyni, tak i přes telefon, e-mail 
nebo Facebook. Nová služba je prvním 
krokem na cestě k  „Domovu sv. Fran-
tiška“, který má v Bechyni vzniknout.

Nové komunitní centrum se zaměřuje na 
pomoc lidem s postižením a se sociálním 
znevýhodněním. Protože samostatnost a ne-
závislost začíná u každého doma, zaměřuje 
se centrum na poradenství v oblasti bydlení 
– zájemci tu získají informace o tom, kde 
a  jakým způsobem hledat vhodný pronájem 
a co všechno samostatné bydlení vlastně 
obnáší. Pracovníci centra pomohou i s ko-
munikací s pronajímatelem bytu, s řešením 
případných komplikací a problémů nebo 
třeba s nácvikem dovedností potřebných pro 
udržení bytu a správnou péči o vlastní 
bydlení. Služeb mohou využít jak obyvatelé 
Bechyně, tak i lidé z okolí.

Nové centrum je otevřeno od úterý do 
pátku (viz tabulka níže). Poradenství je 
nabízeno osobně v budově kulturního domu 
(U Nádraží 602, bývalá kancelář Úřadu 
práce), na telefonním čísle 601 299 132 
a  mailu centrumpomoci@anezka-tyn.cz. 
Své služby centrum poskytuje bezplatně, 
provoz je financován z fondů Evropské unie 
Operačního programu Zaměstnanost.

Projekt je součástí plánovaného „Domo-
va sv. Františka“, který v Bechyni vznikne 
díky veřejně prospěšné organizaci Domov 
sv. Anežky a za podpory místní samosprávy. 
Domov sv. Anežky již 20 let v Týně nad 
Vltavou nabízí ubytování, zaměstnání 

a  různé sociální a další podpůrné služby 
lidem s handicapem – a nyní chce své služby 
a znalosti poskytnout také obyvatelům 
Bechyňska. Reaguje tak na situaci, kdy jsou 
kapacity sociálních služeb v okolí naplněny 
a  je třeba postarat se mimo jiné o bývalé 
žáky ZŠ praktické v Bechyni. Cílem projektu 
je, aby lidé s postižením z Bechyně 
a  okolních obcí měli k dispozici vhodné 
služby přímo v místě bydliště a nemuseli za 
nimi dojíždět nebo se stěhovat do větších 
měst. Vlastní bydlení, se kterým bude 
pomáhat nově otevřené komunitní centrum, 
je prvním krokem jak na cestě k Domovu 
sv. Františka, tak i k nezávislému a spoko-
jenému životu jeho klientů.

V budoucnost i  by tak v Domově 
sv.  Františka měli lidé s handicapem najít 
ubytování a zaměstnání například při výrobě 
ručně odlévaných mýdel, ale také sociální 
služby a různé aktivizační a terapeutické 
aktivity. Nové centrum bude otevřeno i ostat-
ním, přichystány budou akce a volnočasové 
aktivity pro seniory i mateřské centrum 
s  hernou pro rodiče s malými dětmi. Počítá 
se i s výlety, kroužky a kurzy nebo s pro-
dejnou a kavárnou, kde zákazníky obslouží 
lidé s postižením.

Otevírací doba 
nového komunitního centra:

pondělí ZAVŘENO – terénní práce
po domluvě možnost individuální konzultace

úterý 8.00–12.00 12.30–14.30

středa 8.00–12.00 12.30–14.30

čtvrtek 8.00–12.00 – terénní práce 
po domluvě možnost individuální konzultace
  16.00–18.00

pátek 8.00–12.00 12.30–14.30

Projekt „Centrum pomoci u sv. Františka“ 
je projektem obecně prospěšné společnosti 
Domov sv. Anežky, jeho cílem je využít 
a  předat dvacetileté zkušenosti z oblasti 
sociálních a podpůrných služeb, zlepšit 
kvalitu života osob s postižením v Bechyni, 
podpořit jejich sociální začleňování a aktivní 
pestrý způsob života a eliminovat riziko 
sociálního vyloučení. Domov sv. Anežky 
nyní poskytuje své služby více než 40 lidem 
s postižením z Vltavotýnska a mezi jeho 
zaměstnanci je přes 60 % osob s handica-
pem. Otevření nového střediska v Bechyni je 
plánováno na období 2020–2021.

Kontakt na centrum (pro klienty):
Aneta Hruboňová
+420 601 299 132
centrumpomoci@anezka-tyn.cz

+ PROVOZ 
MĚSTSKÉHO 
KOUPALIŠTĚ

Oznamujeme, že provoz městského 
koupaliště bude zahájen v závislosti na 
vývoji počasí. Aktuální informace budou 
zveřejněny přes městský rozhlas, na webu 
a facebooku města Bechyně.
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1/ Výstavba chodníku a VO v Písecké ulici od Domova mládeže ke Kerasu. 

2/ Oprava ohradní zdi na starém hřbitově v Michalské ulici. Akce je 
financovaná rozpočtu města a dotace Jihočeského kraje. 

3/ Intenzifikace ČOV v Bechyni. Stavba je financovaná z rozpočtu města 
a  z Operačního programu životní prostředí. Na fotografii zachyceny práce 
na dosazovacích nádržích.

4/ Zahájeny práce na opravě kanalizace vedoucí parkem z horního 
Plechamru na dolní Plechamr. 

5/ Dostavba vodovodu a kanalizace v Čechově ulici v úseku od křižovatky 
s  ulicí Za Trubným po č.p. 899 dokončena. V průběhu června proběhne 
čištění a úprava otevřených stok podél místní komunikace, k úpravě plochy 
před vodojemem a k pokládce finálního asfaltového povrchu.

6/ V rámci dostavby kanalizace v lokalitě Čechova – stadion probíhá 
i oprava kanalizační přípojky od fotbalové tribuny. 
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+ V JIŽNÍCH ČECHÁCH 
HODNOTÍ TURISTÉ 
NEJLÉPE NAŠI 
OBLAST TOULAVA  

S turistickou oblastí Toulava, která se 
rozkládá v okolí měst Tábor, Bechyně, 
Soběslav, Milevsko, Planá nad Lužnicí, 
Sezimovo Ústí, Jistebncie a Sedlčany, jsou 
turisté v jižních Čechách nejspokojenější.

Vyplývá to z průzkumu „profilování 
návštěvníků v jižních Čechách v letní sezóně 
2018“, který pro Jihočeskou centrálu cestov-
ního ruchu za finanční podpory Ministerstva 
pro místní rozvoj provedla Jihočeská uni-
verzita.

Mezi 11 regiony jižních Čech si dle 
průzkumu připsala Toulava prvenství v ka-
tegoriích jako je ubytování, stravování, či 
informační centra. Jedničkou je i v celkové 
spokojenosti turistů – zde si při známkování 
jako ve škole vysloužila Toulava průměrnou 
známku 1,07. Průměr za celé jižní Čechy byl 
1,24. Na dalších místech skončily Prácheň-
sko a PodKletí.

Celková spokojenost s návštěvou 
regionů jižních Čech

V kategoriích spokojenost s ubytováním 
získala Toulava známku 1,23 (průměr za 
jižní Čechy 1,56), spokojenost se stra-
vováním 1,29 (průměr 1,61), s muzei 1,16 
(průměr 1,51), s kvalitou infocenter 1,06 
(průměr 1,36). Slabiny Toulavy naopak vidí 
turisté v nabídce sportovních aktivit 
(9. místo), či cyklostezek (7. místo).

„Výsledky průzkumů oceňují práci za-
městnanců infocenter, hotelů, restaurací 
a  muzeí a dalších atraktivit v Toulavě. Jim 
patří velký dík za to, že jsou připraveni a že 
se jim díky nim turistům u nás líbí,“ říká 

produktový manažer destinační společnosti 
Toulava Jan Sochor. „Průzkum samozřejmě 
nepřeceňujeme, nicméně je vidět, že se 
region kolem Tábora, Bechyně a Milevska 
mění ve vnímání turistů z jakési turistické 
„Popelky“ na oblast, která má pro ně 
přitažlivost. A věřím, že k tomu přispívá 
spolupráce měst, obcí, turistických cílů, 
hotelů, restaurací a destinanční společnosti. 
I díky kampaním, které destinace Toulava 
dělá, se o regionu začalo mluvit a lidé to 
vnímají,“ dodává Sochor.

Průzkumu se zúčastnilo 3752 turistů, 
kteří od června do září 2018 navštívili 
Jihočeský kraj. Přímo v Toulavě – v Táboře, 
Bechyni a Milevsku – odpovídalo 302 turistů. 
Průzkum hodnotil spokojenost návštěvníků 
v 11 oficiálních destinacích jižních Čech – 
Toulava, Písecko, PodKletí, Lipensko, 
Českobudějovicko-Hlubocko, Česká Kana-
da, Novohradsko-Doudlebsko, Šumavsko, 
Třeboňsko, Prácheňsko a  Českokrum-
lovsko.

JS/ŠO

+BECHYNĚ V LINCI

Od čtvrtka 16. do soboty 18. května se 
město Bechyně prezentovalo v Linci v rámci 
akce Südböhmen zu Gast in der Linzer City. 
V záplavě jihočeské gastronomie, potravi-
nářství, řemesel, tradic, umění, architektury, 
kultury a turistických možností se ocitlo celé 
centrum hornorakouského hlavního města 
(Hauptplatz, Landstraße, Promenade 
i  Martin Luther Platz) a nabídlo svým náv-
štěvníkům celkem 90 vystavovatelů z jihu 
Čech a stálo to opravdu za to.

V pátek dopoledne se uskutečnil také 
B2B seminář pro rakouské touroperátory 
a  novináře. Byly představeny novinky 
z  našeho regionu a po skončení prezentací 
dostali touroperátoři možnost se osobně 
setkat se zástupci turistických oblastí 
a  dozvědět se podrobnosti o připravovaných 
akcích, aktuální nabídce a zakomponovat je 
do nabídek pro své klienty.

Štěpán Ondřich
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Z akcí
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Léto 
na Bechyňce

15. 6.–15. 9. 2019
Tábor – Bechyně a zpět

Výlety do historie 
elektrifikace železnice.

„Bobinka“ z poloviny 20. stol.

Křižíkova „Elinka“

Histor ické lokomot ivy „Bobinka“ 
a „Elinka“ vás zvou na 4. ročník letních 
nostalgických jízd po naší nejstarší 
e lektr ifikované t rat i  z  Tábora do 
Bechyně! Během Léta na Bechyňce je 
připraven i pestrý doprovodný program 
v  Bechyni i v Táboře. 

Jízdy historických vlaků 
15. 6.–15. 9. 2019 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

ź z důvodu poruchy elektrického 
vozu EM400 Elinka budou jízdy původně 
plánované ve dnech 15. a 29. června, 
5., 13. a 27. července, 10. a 24. srpna 
a 7., 14. a 15. září zahájeny až po 
ukončení opravy (ode dne vyhlášení) 

jízdy historických vlaků s lokomo-ź
tivou Bobinka proběhnou na vybraných 
pravidelných spojích od 15. června do 
15. září každou sobotu, neděli a o stát-
ních svátcích 

Otevírací doba 
MIC a Městského muzea

v Bechyni

ČERVEN

PO – NE
9.00–12.00 12.30–17.00

ČTENÍ NENÍ 
ŽÁDNÁ NUDA

Při tvorbě letošních besed 
pro školy a  školky jsem si vzala 

na pomoc knihu Čtení není žádná nuda paní 
Olgy Černé, která je nejen milou knihovnicí, 
ale i autorkou oblíbených dětských knih 
Kouzelná baterka, Z domu a zahrady, Jitka a 
kytka, Poklad starého brouka, Klárka a 11 
babiček apod. Navíc se známe osobně a jak 
přivést děti ke čtení jsme mnohokrát 
probíraly. Jak nabízet dobré knihy, ale 
nevnucovat? Jak zaujmout děti při bese-
dách, aby dokázaly něco společně dělat, 
dohodly se na řešení zadaných úkolů 
a  vzájemně se nerušily. Snažíme se o to, 
abychom dětem našli důvod, proč číst a proč 
vůbec do knihovny přijít. 

Ze čtenářských anket vyplývá, že dětský 
čtenář čte, protože doma se pravidelně četlo 
a do knihovny chodilo, takže osobním 
příkladem v rodině. Do knihovny se však 

chodí i za klidem, odpočinkem a protože to je 
příjemné místo setkávání se s ostatními. 
V knížce paní Černé nacházíme náměty 
k  rozvíjení čtenářské gramotnosti a radosti 
ze čtení. Jak se nám daří dětem ukázat cestu 
ke čtení, aby našly důvod, proč číst, aby se 
v  knihovně vyznaly, aby mohly v knížkách 
listovat, vybírat si, mluvit o nich a ptát se, to 
ukáže čas. Zvláštní důraz klademe na práci 
se začínajícími čtenáři prvních tříd, aby 
nezískali pocit, že knihovna je další místo, 
kde jsou zkoušené ze čtení a z toho, jestli si 
z  přečteného odnesli přesně to, co měli. 
I  když i to je důležité. 

Po předchozích dvou setkáních v knihov-
ně se jako každý rok těšíme na třetí, což je 
pasování prvňáčků v rámci projektu Už jsem 
čtenář. Od malička jsme všichni dětem 
vyprávěli a četli např. před spaním. V pondělí 
10. a 17. června v 16.30 hodin přečtou děti 
nám. Budou se chtít předvést. Přijďte si je 
poslechnout a radovat se z jejich prvního 
veřejného čtení spolu s námi! 

EH

Pokračování přepisu knížky autorek 
Milky Preissové roz. Procházkové 
a Emilie Soukenkové

DVĚ ŽENY ZE ŽIVOTA 
ČESKÉHO EDISONA

II. ŽENA HO VĚRNĚ PROVÁZELA

500 let žil rod Štulíků ve mlýně v Dolích 
u  Luže.

Je rok 1855. Malými okny, vynechanými 
v silných zdech, padá světlo na rozevřenou 
knihu, na hlavu starého českého písmáka. 
Nečte, nevnímá. Tupé ticho leží nad ním 
i nad mlýnem. Jaký žal sklonil tvou hlavu, 
výměnkáři?

Těžkým krokem vchází do světnice syn. 
Je statné, téměř bohatýrské postavy, 
v  ušlechtilém obličeji se rýsuje výrazně nos, 
ale oči pod vysokou klenbou čela nejsou 
dnes pánovité, nejiskří radostí ze zrození 
pacholíčka. V dlouhém modrém kabátě se 
stříbrnými knoflíky, pod bradou nedělní vá-
zanku, ve vysokých botách přechází světnicí 
a usedá, syn vedle otce. Včera pochovali 
mladou mlynářku, od kolébky ji nesli přes 
údolí, vzhůru k mariánskému kostelíčku v Ja-
novičkách, na hřbitůvek pod velkým nebem. 
Bylo jí krásných dvacet pět let a zůstaly po ní 
čtyři děti: šestiletá Anna, pěkná jako obrá-
zek, čtyřletý Theodor, vedle něho tmavovla-
sá, teprve dvouletá Pavlínka a v peřince 
bědujicí Pepíček.

První se vzchopil dědeček písmák. 
„Pavlínku vezmu si na starost já.” Zavolal 
hospodyni: „Musíš nechat udělat postýlku.“ 
Pak se zadíval ke trámoví na stropě... „Spáry 
necháme zalepit, aby na ni nepadal prach ze 
seníku.”

Nejen na výměnku, celým mlýnem se 
rozléhal nyní hlas dědečkovy hospodyně. 
V  mlýnici se prášilo. Podlahy se otřásaly. 
Chasa chtěla jíst. Vařilo se. Peklo. Děti byly 
hospodyni v cestě a dělaly nepořádek. 
Padala zlá slova... Není divu, že se ta 
drobotina hospodyně bála! Raději se přidr-
žovala dědečka, když vysazoval stromky, 
rouboval je v ušlechtilé; předčítal z těžkých, 
odřených knih nebo šprýmovně vypravoval.

„Co já všechno vím! Támhle od Košum-
berka vede podzemní chodba až pod 
Residenci v Luži. Dávno tomu, co se Lužečtí 
uradili, že by mohli vystavěti chrám Matičce 

Pomocné. Slavatům na Košumberku se tato 
myšlenka velmi libíla. Tím trpčeji nesli, že 
tento kostel by neměl státi u nich na hradě. 
Lužečtí nepovolili, dali se do práce, ale co ve 
dne vystavěli, v noci zmizelo. To bylo dílo 
Slavatovských, bourali čerstvé zdi a tajnou 
chodbou kameny odnášeli. Za svítání jaký 
ruch, jaký chvat to nastal na Košumberku! 
Zdivo vyrůstá, ale ouvej! Co ve dne vystavěli, 
v noci opět zmizelo tajnou chodbou do Luže. 
Bylo mnoho zlosti a rozčilení, snad by i krev 
byla tekla, ale někdo měl chytrý nápad. Nad 
staveništěm v Luži objevovala se v noci 
světla. Ukázala se bílá postava a shodila 
hlídačům k nohám poselství ze samého 
nebe. Rozvinuli svitek a četli: „Bůh si přeje, 
aby kostel stál v Luži, a nikoli na Košumber-
ku.“ Slavatové umlkli. Kostel byl dostavěn. 
Ještě dlouho potom si lidé šeptem vypravo-
vali, že nebeské poselství bylo napsáno na 
papíru se značkou blízké papírny Cikánka.“ 
Chasa i děti naslouchaly s otevřenými ústy. 
Dědeček se dobromyslně rozesmál...

Jaký to byl šprýmovný dědeček! Na 
příklad: Hospodyně honila slepice, husy 
a  děti, zatím co na plotně překypělo mléko. 
Čmoudu i nářku bylo dost, pan otec se mračil 
– kdo však na to vyzrál, byl dědeček. Koupil 
tak velký hrnec, že se v něm mléko leda 
připálilo. Dědeček měl Pavlínku moc rád. 
Mazlíval se s ní: „Ty můj sirotečku.“ Pavlínka 
mu sedávala na kolenou, její nožky se již 
pomalu dotýkaly země. Chystala se do školy 
k  Bílému koni. (Nejbližší obec, přifařená 
k  Luži.) Na tuto cestu se dědeček zvláště 
těšil, ale nemoc ho zdržela ve stavení.

První vyučování se skončilo. Anna, Theo-
dor a Pavlínka se vraceli zalesněným údolíč-
kem, přes pole k mlýnu. Proč je mlýn nevítá 
veselým klepáním? Z kostela v Janovičkách 
zaznívá umíráček… Celý život nemohla 
Pavlínka zapomenout na tento strašný den. 
Neusedne už nikdy dědečkovi na kolena? 
Takový milý, čiperný dědeček! Jak jí bude 
chybět!

Mladý mlynář se s hospodyní těžko srov-
nával. Bylo mu líto upadajícího hospodářství 
a především dětí. Rok po dědečkově smrti 
se znovu oženil. Do mlýna přijela zámožná 
vdova ze Skutče, nádherně vystrojená a tak 
široká, že museli otevřít obě půlky vstupních 
dveří, protože jednou neprošla. Dětská 
srdce byla zmatena: mají se těšit?

(pokračování někdy příště)

6 Městský zpravodaj Bechyně /ČERVEN 2019



MĚSTSKÉ
MUZEUM
BECHYNĚ

„OŽIVENÉ“ 
HODINY

Během měsíce května byly přivezeny 
zpět do muzejních depozitářů restaurované 
hodiny. Tento předmět byl opravován v díl-
nách Vyšší odborné školy restaurátorské 
v  Písku. Jedná se o nástěnné hodiny, není 
jistá datace (19. až počátek 20. stol.). Jejich 
ciferník s římskými číslicemi je zdoben 
florálními motivy. Děkujeme za krásnou 
práci. Podobné zásahy potřebuje velké 
množství předmětů z muzejních sbírek. 
Nemusí se hned jednat o nákladné restau-
rování, ale spíše o konzervaci (opatření, 
která mají zabránit preventivně či aktuálně 
poškozování předmětu vnějšími vlivy). Oba 
druhy zásahů jsou poměrně finančně 
nákladné. 

JJ

+ NOVINKY V MUZEJNÍM 
OBCHODĚ

V posledních letech se stalo trendem 
u  institucí jako jsou muzea a galerie vybudo-
vat zázemí, kde je možné se občerstvit, 
posedět, či zakoupit adekvátní suvenýr 
(kavárny či muzeum shopy). V našem pří-
padě na kavárnu není místo a prodej nám 
laskavě řeší Městské informační centrum. 
Zamýšlíme se ovšem nad nabídkou. V po-
slední době vyšlo několik publikací, souvise-
jících s regionem. Jsme rádi, že je můžeme 
badatelům a jiným zájemcům nabídnout. 
Jedná se o tyto knihy a brožury: Umělecká 
keramika: historismus, secese, moderna: 
Keramická škola v Bechyni 1884–1948, 
autorky Lenky Merglové – Pánkové. Dále: 
Radětice, Místo pamětí i života, Alois 
Sassmann. Dále: Tajnosti kraje Bechyň-
ského, Otomar Dvořák, dále brožura Slavné 
vily a významné domy v Bechyni, kolektiv 
muzea. Na jednu velice reprezentativní 
knihu bych chtěla přednostně upozornit. 
Před právě několika dny vyšla kniha Jiřího 
Hořavy: Keramika z Bechyně, věnovaná 
Výrobnímu družstvu keramickému a Kerasu 
v letech 1903–1942. Nakonec bych chtěla 
zmínit Ročenku Rodáků a přátel Bechyně na 

rok 2019. Výše jmenované publikace jsou 
k  dispozici v recepci muzea. Žádáme veřej-
nost, aby nás eventuálně informovala o zají-
mavých brožurách či publikacích týkajících 
se regionu. Děkuji. 

JJ

Děkujeme mladému manželskému páru 
ze Senožat za dar mnoha kusů keramických 
výrobků z produkce keramického podniku 
JIHOKERA (býv. Keras). Stejně tak 
ostatním, kteří zásobují muzejní dobročinný 
bazárek. 

+ CENA ZE SOUTĚŽE 
FOTOGRAFIÍ 
V JAPONSKU PRO 
BECHYŇSKÝ MOST, 
OVŠEM ROK 1934

Nedávno se k nám dostala zajímavá 
informace. Přihlásili se členové rodiny pana 
Vladimíra Kubína (1895–1960) s informací, 
že tento pán byl vášnivý amatérský fotograf 
a své fotografie mimo jiné poslal do 
fotografické soutěže do Japonska v roce 
1934. Týkalo se to též fotografie nazvané 
Bridge (most), na níž je zachycen bechyňský 
most z podhledu. Rodina vlastní potvrzující 
certifikát o zařazení do soutěže. 

Pan Kubín pracoval před válkou jako 
ředitel Zemské banky v Praze. Později byl 

z  politických důvodů zbaven funkce. Na-
konec se do bankovnictví vrátil, ale zvýšený 
tlak v období po komunistickém převratu 
a  probíhající měnové reformě se podepsaly 
na jeho zdraví, odešel do invalidního dů-
chodu. Zemřel v roce 1960. Byl ženatý a  měl 
dva syny Vladimíra (1929) a Jana (1934). 
Rodina si pronajímala domek jako letní byt 
v Plané nad Lužnicí. 

„Byl zanícený amatérský fotograf (v do-
bách míru), svoje fotografie posílal do sou-
těží v Barceloně a v Tokiu, v obou získal 
umístění. Možná se účastnil i dalších, ale 
o  tom nevíme. Do Japonska poslal dvě foto-
grafie, i druhá získala ocenění. Sám v Ja-
ponsku nebyl.“ Toto nám sdělila manželka 
vnuka pana Kubína, paní Vendula Kubín 
a  my za tyto informace děkujeme. 

JJ
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www.kulturnidum.cz

ČERVEN 2019

KULTURNÍ KALENDÁŘKULTURNÍ KALENDÁŘ
SO 1. 6. OTEVŘENÍ TURISTICKÉ SEZÓNY 
 A DĚTSKÝ DEN
9.00 – 01.00 / Park u Draka / Vstup zdarma
Přijďte si s dětmi užít zábavné dopoledne plné her a soutěží, které 
pro vás připravil 15. ženijní pluk. K poslechu vám zahraje akustické 
duo W.E.T. V odpoledních hodinách si děti budou moci zatancovat 
„pod taktovkou“ DJ Lübke a zhlédnout pohádku divadla Divoloď. 
Nezapomínáme ani na dospělé posluchače, kterým ve večerních 
hodinách k tanci a poslechu bude hrát Happy Band. Podrobnější 
info a program na plakátech.

ST 5. 6.  NA STŘEŠE – BIOgraf BABÍ LÉTO
19.00 hodin / Kino / Vstupné 60 Kč
Profesor Rypar ( Alois Švehlík) poskytne dočasné útočiště Songovi 
(Duy Anh Tran), mladému Vietnamci, jehož našel ukrytého na 
střeše svého domu. Mohou však dva takto odlišní lidé vůbec sdílet 
jeden prostor, aby z toho nebyla katastrofa?

SO 8. 6.  TŘI DOBIÁŠOVÉ
Vernisáž v 15.00 hodin / Galerie Galvína

PO 10. 6. PASOVÁNÍ ČTENÁŘŮ
16.30 hodin / Městská knihovna
Slavnostní okamžik pro děti a jejich rodiče, kdy se z prvňáčků 
stávají rytíři Řádu čtenářského.

ÚT 11. 6.  CONCERTINO PRAGA 2019
17.00 hodin / Vokův sál / Zámek Bechyně / Vstupné 80 a 40 Kč
Přijďte si poslechnout vítěze soutěže pocházející z Bulharska, 
České republiky, Polska, Rakouska a Ukrajiny.
Vstupenky v předprodeji od 1. června na recepci hotelu Panská.

ČT 13. 6.  AKADEMIE 
 – ZŠ ŠKOLNÍ
19.00 hodin / Velký sál KD

PO 17. 6. PASOVÁNÍ ČTENÁŘŮ
17.00 hodin / Městská knihovna
Slavnostní okamžik pro děti a jejich rodiče, kdy se z prvňáčků 
stávají rytíři Řádu čtenářského.

ČT 20. 6.  AKADEMIE 
 – ZŠ FRANTIŠKA KŘIŽÍKA
19.00 hodin / Velký sál KD

SO 22. 6.  SOCHAŘSKÉ DROBNOSTI 
 – Ladislav Janouch
Vernisáž ve 14. hodin / Galerie muzea 

SO 22. 6.  DUHAFEST Open air 
19.00 hodin / Klášterní zahrada / V předprodeji 200 Kč, 
na místě 250 Kč

Fylozofy Jam, Five O´clock Tea, 
Tony Ducháček & Garage, Vodovod
Předprodej v kanceláři KD, knihovně, infocentru 
a on-line na www.kulturnidum.cz

ST 26. 6.  ROZLOUČENÍ PŘED  
 PRÁZDNINAMI
9.00 – 11.00 hodin / RC Hrošík

ČT 27. 6.  VÝSTAVA VÝTVARNÝCH PRACÍ
 KLIENTŮ DPS BECHYNĚ 
 A AUTORSKÉ LITERÁRNÍ TVORBY
 STUDENTŮ SUPŠ BECHYNĚ
Vernisáž ve 14.30 hodin / RC Hrošík

SO 29. 6.  ALŠOVA ZEMĚ 
 – PODIVUHODNÉ STROJE 
 A VYNÁLEZY
Vernisáž v 10.30 / AJG

PŘIPRAVUJEME

ST 3. 7.  LETNÍ KINO – ČERTÍ BRKO
21.00 hodin / Náměstí T. G. M.

SO 13. 7.  DIVADLO V TRÁVĚ – XXVII. ročník
Od 10.00 hodin / Klášterní zahrada / 
Bohatý divadelní program pro malé i velké diváky pod širým 
nebem.

ST 17. 7.  LETNÍ KINO – ŽENY V BĚHU
21.00 hodin / Náměstí T. G. M.

PÁ 9. a SO 10. 8.  BECHYŇSKÉ DOTEKY
Slavnost spojená s řemeslnými trhy na náměstí T. G. Masaryka 
(10. 8.) a bohatým doprovodným programem.

NE 11. 8.  BECHYŇSKÝ FESTIVAL
 DECHOVÝCH HUDEB
13.00 hodin / Náměstí T. G. M. / Vstupné dobrovolné
V rámci festivalu vystoupí: 

Šumavská 8, Valdaufinka Ády Školky, 
Řečická kapela, Budvarka, Keramička.

ST 14. 8.  LETNÍ KINO 
 – PO ČEM MUŽI TOUŽÍ
20.30 hodin / Náměstí T. G. M.

ST 28. 8.  LETNÍ KINO 
 – BOHEMIAN RHAPSODY
20.30 hodin / Náměstí T. G. M.

PÁ 13. 9.  KURZ TANCE 
 A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY
19.00 hodin / Velký sál KD / Kurzovné 1500 Kč, gardenka 420 Kč 
    Zvýhodněné kurzovné 
    uhrazené do 30. června 1200 Kč!
Lektoři: Jiří Beneš, Hana Wolfová. 
Hlaste se již nyní v kanceláři kulturního domu
nebo na tel: 776 381 203, 
email: program@kulturnidum.cz      

22. 6. 2019open air

Podrobné 
informace:
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DLOUHODOBÉ AKCE

VÝSTAVY

GALERIE U HROCHA 

MINERÁLY V PASTELECH – Jitka Větrovská
Autorka říká: „Pastel je jemný „hvězdný“ prach, který když ulpí na 
mých prstech, ocitám se v jiném světě a pluji na vlně, která mě unáší 
různými směry, ale nejčastěji právě do vesmíru...“
Výstava je prodejní a potrvá do 26. června.

VÝSTAVA VÝTVARNÝCH PRACÍ KLIENTŮ DPS 
BECHYNĚ A AUTORSKÉ LITERÁRNÍ TVORBY 
STUDENTŮ SUPŠ BECHYNĚ
Výstava potrvá od 27. června do 30. srpna.

GALERIE 2+1
VIDĚLI JSME, ZKUSILI JSME
Výstava prací žáků výtvarného oboru ZUŠ V. Pichla potrvá do 
30. června.

GALERIE GALVÍNA
TŘI DOBIÁŠOVÉ
Výstava obrazů, kreseb a soch Bohumila Dobiáše st.,Bohumila 
Dobiáše ml. a Jana Smolíka potrvá do 31. července.

MĚSTSKÉ MUZUM
STŘEPY A STŘÍPKY 
(135 let keramické školy v Bechyni)
Artefakty ze školního depozitu od nejstarších dob po současnost. 
Výstava potrvá do 16. června.

RETROKÁRKY PANÍ ŠÁRKY 
– Výstava kočárků a hraček ze sbírek 
p. Šárky Špačkové
V prostorách muzea vystavujeme cca 80 kočárků malých 
i loutkových převážně z dob socialismu, k vidění jsou i tzv. kukaně 
a  další. Přijďte zavzpomínat na to, v čem jste vy a vaše děti jezdili, 
také si pohrát. K nahlédnutí dále mrkačky, chodičky, hračky 
z GUMOTEXU aj. Vstupné spojené se vstupem do stálé expozice 
50 a 40 Kč. Výstava potrvá do 15. září.

SOCHAŘSKÉ DROBNOSTI – Ladislav Janouch
Autor, absolvent místní odborné keramické školy, oslaví své životní 
jubileum výstavou v galerii muzea. 
Potrvá od 22. června do 31. července. Vstupné 30 a 20 Kč.

AJG
ALŠOVA ZEMĚ
– PODIVUHODNÉ STROJE A VYNÁLEZY
Nesoutěžní výstavní projekt, který má od roku 2017 (od předání 
názvu z Univerzity Karlovy v Praze) název Alšova země a každý rok 
má jiný podtitul – téma, které volně navazuje na výstavy souběžně 
probíhající v AJG. Výstava potrvá do 6. října.

KERAPUNK – Výběr keramiky ze sbírek AJG
Projekt Kerapunk doprovází výstavu školských prací Alšova země. 
Tato kolaborace staví zdánlivě tradiční a neměnnou keramickou 
hmotu na roveň neustále se vyvíjejícím technickým zázrakům, 
a proto v názvu také nese jasný odkaz kyberpunkového sci-fi žánru.

RE – GENERACE
Dílo jihočeského sochaře Zdeňka Šimka a jeho vnučky Josefíny 
Jonášové, rovněž umělkyně/sochařky. Připomenutí toho, jakými 
způsoby lze přistupovat k materiálu a prostoru. To, co je v tomto 
případě důležitým sjednocujícím prvkem, je jejich otisk ve veřejném 
prostoru a inspirace v přírodě. 

RC HROŠÍK

PRAVIDELNÉ HERNY
Pondělky  15.00 – 17.00 hodin
Středy  9.00 – 11.00 hodin

Jednotlivé vstupné 15 Kč, 
zvýhodněná permanentka 100 Kč / 10 vstupů! 

DĚTSKÉ HRÁTKY A CVIČENÍČKO
Pátky / 9.30–11 hodin, děti 1–3 roky/ RC Hrošík / 
Vstupné 15 Kč (zvýhodněná permanentka 100 Kč / 10 vstupů)
Bližší informace na tel. č. 733 344 473.

KURZY, PŘEDNÁŠKY

ANGLIČTINA PRO NEJMENŠÍ
Čtvrtky / 16.00 hodin / Klubovna KD
Kroužek „ANGLIČTINA HROU“ pro školkové děti ve věku 3-7 let. 
Bližší informace Lenka Chmátalová email: 
chmatalova@seznam.cz, popřípadě tel. 605 111 802

ASSESSMENT CENTRUM 
NANEČISTO – poradna
Hledáte práci nebo změnu? 
Je vám více jak 50 let? 
Máte zdravotní handicap 
nebo nedostatečné vzdělání? 

Čtvrtek 13. a 27. června / 9.00 hodin / Klubovna KD
Tel. 778 508 548, e-mail prosperitapisek100@seznam.cz.
Mgr. Alena Řezáčová, odborný poradce Assessment centra.
Veškeré aktivity projektu jsou zdarma!!!

POHYBOVÉ AKTIVITY

ZUMBA PRO DĚTI
Úterky / 16.30–17.50 hodin / RC Hrošík
Je výrazně hravější než klasická Zumba pro dospělé a jsou 
eliminované určité pohyby, které by děti přijímaly rozpačitě a které 
nejsou vhodné pro jejich fyzickou konstituci.
Cílem je rozvinout u dětí zdravý životní styl a včlenit fitness jako 
přirozenou součást jejich života.
Info Nina Capouchová na tel. 737825662

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

KRUHOVÝ TRÉNINK
Úterky 19.00–20.00 hodin / RC Hrošík / 
Lekce 80 Kč
Intenzivní trénink pro zrychlení metabolismu, redukci váhy a  lep-
šení kondice. Při lekci využíváme posilovací a balanční pomůcky 
(TRX, BOSU, činky, medicinbaly).

DYNAMIC YOGA
Středa / 18.00–19.00 hodin / RC Hrošík / 
Lekce 80 Kč
Zaměřená na harmonizaci pohybového systému, uvolnění 
zatuhlých svalů a kloubů, snížení stresu a psychického napětí.

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

Permanentka na 10 lekcí 700 Kč (platnost 3 měsíce). 
Info Romana Honsová, tel. 721 111 541. 
FB Cvičení s Romčou Bechyně.



KINO BECHYNĚ ČERVEN 2019 

Změna programu vyhrazena

www.kino.kulturnidum.cz

Bechyně

Kulturní středisko města Bechyně, U Nádraží 602, 
tel: 776 381 203, 606 911 007, e-mail: program@kulturnidum.cz
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5. STŘEDA V 19.00

NA STŘEŠE
Drama / Komedie – ČR, SR

Profesor Rypar (Alois Švehlík) poskytne 
dočasné útočiště Songovi (Duy Anh 

Tran), mladému Vietnamci, jehož našel 
ukrytého na střeše svého domu. Mohou 
však dva takto odlišní lidé vůbec sdílet 

jeden prostor, aby z toho nebyla 
katastrofa?

97 min, od 12 let, kino babí léto, 60 Kč

7. PÁTEK V 17.00

V OBLACÍCH
Animovaný / Rodinný / Dobrodružný – 

Německo
V oblacích, ve vzduchu, nad mořem, 

nad lesem, nad přímořským městečkem 
i v jeho ulicích se odehrává ptačí 

animované dobrodružství V oblacích.
88 min, český dabing, přístupný, 120 Kč

7. PÁTEK VE 20.00

X-MEN: DARK PHOENIX
Akční / Dobrodružný / Fantasy – USA

X-Meni čelí nejhroznějšímu a nej-
silnějšímu nepříteli: Jean Grey, která 
pochází z jejich vlastních řad. Během 
vesmírné záchranné mise Jean téměř 

zemře, ale když se vrátí domů, zjistí, že 
ji neznámá vesmírná síla udělala 

silnější, ale zároveň mnohem 
nestabilnější. Zrodila se Dark Phoenix.

114 min, český dabing, od 12 let, 130 Kč

12. STŘEDA VE 20.00

ROCKETMAN
Životopisný / Hudební – USA, Velká 

Británie
Rocketman je hudební fantazie, která 

vypráví životní příběh jednoho z 
nejúspěšnějších muzikantů současnosti. 

Elton John vždycky zpíval jako bůh, 
oblékal se jako nikdo jiný, žil jako pravý 
rocker a navzdory tomu přežil, aby vám 

o sobě mohl vyprávět.
120 min, české titulky, od 12 let, 130 Kč

15. SOBOTA V 17.00

TVMINIUNI: ZLODĚJ OTÁZEK
Animovaný/ Rodinný – ČR

TvMiniUni: Zloděj otázek je film, jaký tu 
ještě nebyl. Kombinace herců (Pavel 
Liška, Barbora Poláková a Miroslav 

Krobot) a svérázných loutek, rodinný 
film plný života, barev, vtipu a také film s 

jedním důležitým poselstvím.
80 minut, mládeži přístupný, 120 Kč

15. SOBOTA VE 20.00

ŠPRTKY TO CHTĚJ TAKY
Komedie – USA

Zapomeňte na jedničky. toto jsou jiná 
čísla!

102 min, české titulky, mládeži přístupný 
od 15 let, 120 Kč

19. STŘEDA VE 20.00

RODIČE NA TAHU
Komedie – USA

Salma Hayek a Alec Baldwin v bláznivé 
a nekorektní komedii o manželích 

a rodičích, kteří se čas od času ocitnou 
pod obraz, a jednou navíc zjistí, 

že jsou úplně švorc.
97 min, české titulky, od 12 let, 120 Kč

21. PÁTEK V 17.00

ALADIN
Komedie / Rodinný / Dobrodružný – USA

Aladin je vzrušující příběh 
o okouzlujícím pouličním zlodějíčkovi 

Aladinovi, kurážné a cílevědomé 
princezně Jasmíně a džinovi, který je 

dost možná klíčem k jejich budoucnosti.
128 min, český dabing, přístupný, 100 Kč

21. PÁTEK VE 20.00

MUŽI V ČERNÉM: 
GLOBÁLNÍ HROZBA

Akční / Sci-fi / Komedie – USA
V novém dobrodružství čelí muži a ženy 
v černém dosud největšímu globálnímu 
ohrožení: zákeřnému dvojímu agentovi.
107 min, český dabing, od 12 let, 130 Kč

26. STŘEDA VE 20.00

ZLO S LIDSKOU TVÁŘÍ
Drama / Krimi – USA

Příběh jednoho z nejznámějších a 
nejmilovanějších sériových vrahů 

historie, Teda Bundyho. Překvapivým 
vypravěčem strhujícího filmu je 

Bundyho přítelkyně, která s ním v době 
vražd žila pod jednou střechou a o jeho 
hrůzyplné činnosti neměla ani potuchy.

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

29. SOBOTA V 17.00

TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ 2
Animovaný / Rodinný / Dobrodružný – USA

Z prvního dílu  víme, co naši zvířecí 
kamarádi dělají, když nejsme doma. 

Jestli vás to vykolejilo, tak se připravte 
na další překvapení. V pokračování 
zjistíte, jak se vaši vícenozí miláčci 

vyrovnávají s velkými emocemi. A že to 
jsou často dramata!

86 min, český dabing, přístupný, 120 Kč

29. SOBOTA VE 20.00

PODFUKÁŘKY
Komedie – USA

Svět je plný bohatých, zkažených 
a sebejistých mužů. A přesně takové 

milují hrdinky komedie PODFUKÁŘKY. 
Okouzlující Angličance Josephine (Anne 

Hathaway) a trošku neohrabané 
Američance Penny (Rebel Wilson) totiž 
nejde o lásku, ale jen a jen o peníze… 
94 min, české titulky, od 15 let, 120 Kč

+ GALVÍNA 
(nejen) V ČERVNU 

Dnes je Bonifáce, tedy „muže dobrého 
původu“, jak naznačuje latina. V Čechách je 
v současnosti maximálně pět nositelů tohoto 
jména. Podle pranostik je to poslední zmrzlý 
muž, teploměr právě ukazuje 6°C nad nulou.

První povelikonoční sobotu v rámci cyklu 
autorského čtení v Galvíně pod názvem 
Něžně nad čas jsme slyšeli a sledovali 
vystoupení čtyř jihočeských básníků. Tři byli 
k vidění a jeden byl čten v nepřítomnosti. 
Ženy básníků byly obklopeny dětmi. Celá ta 
skvadra, jak jsem později doma u aparátu 
zjistil, byla velmi fotogenická. Jednalo se 
o  skutečnou a kvalitní poezii. 

Mezi návštěvníky byli i lidé, které jsem 
neznal ani podle vidění. Přistoupila ke mně 
paní, která byla v příbuzenském vztahu s ne-
dávno zesnulým středoškolským profeso-
rem bechyňské SUPŠ, panem Klaškou. 
Vybavila se mi jeho anglická zdrženlivost 
a  jeden černo černý vtip, který mi před léty 
vyprávěl, ale já Vás o něj ochudím. 

Optal se mě mladší muž, zda náhodou 
neznám plzeňského fotografa a bechyň-
ského rodáka pana Kocourka. Jasně že jo. 
Nedávno jsem byl u něho a jeho paní (též 
fotografky) na kurzu. Před třemi roky měli 
v  našem muzeu společně se synem a jeho 
manželkou velkou výstavu, kterou jsem jim 
uváděl. O tom nevěděl, a tak jsem mu ještě 
přidal informaci, že fotografův bratr, pan 
František Kocourek, se v Bechyni dožívá 
požehnané devadesátky a čte bez brýlí.  

Náhodná setkání dokreslila poetičnost 
sobotního odpůldne. I proto se mezi lidi 
chodí.

Osmého června proběhne v Galvíně ver-
nisáž dvou Dobiášů. Bohumila a Bohumila, 
otce a syna. Významní sochaři a keramici, 
kteří svůj život spojili s Bechyní, ale svým 
dílem ji přesáhli za hranice tehdejšího 
Československa. Dobiáš starší učil až do 
své smrti na zdejší keramické škole a vázy 
tzv. dobiášovského typu jsou součástí be-
chyňské keramické tradice a inspiračním 
zdrojem pro další generace. Dobiáš mladší 
byl téměř dvacet let ředitelem keramické 
školy, později vedl ateliér keramiky na VŠUP 
v Praze. A co je pro Bechyni velmi význam-
né, byl jedním ze zakladatelů nejdéle 
kontinuálně fungujícího keramického sym-
pozia na evropském kontinentě – Meziná-
rodního keramického sympozia v Bechyni. 
Výstava bude v Galvíně instalována dva 
měsíce. 

Cyklus osobnosti v Galvíně a autorské 
čtení v Galvíně začne znovu od září. Rád 
bych ale zmínil ještě jednu z mnoha nad-
cházející bechyňských akcí. Tou bude 
jednodenní výstava na ukončení letních vý-
tvarných kurzů v SUPŠ. Proběhne v sobotu 
6. července. Slavná vernisáž a o tři hodiny 
později chaotická dernisáž. To vše s hudbou 
i chlebíčky bude na chodbě školy. Ke koupi 
budou ještě mokré obrazy, horká keramika, 
grafika, fotografie i užitkové věci typu trika 
a  tašky s originálními potisky. Určitě jsem na 
něco zapomněl. 

Na vernisáž dvou Dobiášů 8. června Vás 
do galerie a vinotéky Galvína srdečně zve 
galerista pan Martin Zelenka.   

Jaromír Matoušek



Postřehy z lázní

Odpoledne a večery v červnu 
(2. patro LD Olga)

tento program je zdarma:  

 3. 6. Rašelina náš trumf + film 14.30 

 3. 6. Vědomé dýchání 16.00 

 3. 6. Terapie mandalou 19.00 

 4. 6. Karitol – okamžitá úleva od bolesti 15.00 

 5. 6. Pránájáma – sestra jógy 16.00 

 5. 6. Léčivé koření 19.00 

 6. 6. Jak tvořit šťastný život – přednáška 15.00 

 7. 6. Páteř z rehabilitačního hlediska 14.30 

 10. 6. Pránájáma prakticky 16.00 

 10. 6. Nejkrásnější světové melodie 19.00 

 11. 6. Léčebné využití vody a její tajemství 15.00 

 12. 6. Pránájáma prakticky 16.00 

 12. 6. Prožitkový večer pro ženy 19.00 

 13. 6. Nu Skin – zlepšení životního stylu 15.00 

 14. 6. Osteoporoza 
  – prevence a pohybová léčba 14.30 

 14. 6. Problematika dolních končetin 
  – pedikúra 14.30 

 17. 6. Slavní rybníkáři + film 14.30 

 17. 6. Pránájáma není jen dýchání 16.00 

 17. 6. Filmový večer 19.00 

 18. 6. Karitol – okamžitá úleva od bolesti 15.00 

 19. 6. Seznamte se s pránájámou 16.00 

 19. 6. Tajemství dávných léčitelů 19.00 

 20. 6. Kosmetika z kozího mléka 
  – prezentace 14.00 

 21. 6. Rehab. po náhradě kyčel. kloubu 14.30 

 24. 6. Stavba bechyňského mostu + film 14.30 

 24. 6. Pránájáma – uzdravující 16.00 

 24. 6. Večer s cestovatelkou po Indii 
  + film 19.00 

 26. 6. Praktické rady pro zdraví 16.00 

 26. 6. Akupresura s Indem + konzultace 19.00 

 28. 6. Zvyky na Blatech + film 14.30

   Těšíme se na Vás

SLAVNOSTNÍ 
OTEVŘENÍ ALTÁNU

Ve čtvrtek 13. června 2019 v 19.00 
hod. zveme širokou veřejnost na 
slavnostní otevření nového altánu 
v  lázních.
Altánu požehná bechyňský P. Mgr. 
Tomáš Hajda. Požehná místu a těm, 
co sem budou přicházet. Následovat 
bude hudební vystoupení.
Naše lázeňské domy mají většinou ženská jména – Božena, Šárka, Libuše, Jana, Vlasta 
a  Olga. Poslední dostavěný a náš největší hotelový dům Olga z r. 2003 dostal svůj název po 
mamince našich majitelů. Ženská jména tímto ale nekončí. Před hotelem stojí socha z r. 1929 
od bechyňského sochaře Jana Koláře „Lužnice“. V tradici ženských jmen pokračujeme, 
a  proto altán dostane jméno Eva.

Dagmar Faktorová

PRÁNÁJÁMA

Lázenští hosté, zejména ti, kteří se vrací opakovaně, již vědí, že pránájáma není jen dýchání. 
Dýchání je záležitostí nosu, průdušek a plic, ale pránájáma léčí celé tělo. Je to životadárná 
energie, která aktivuje zejména oblast mezi pupkem a bránicí, kde jsou játra, slezina, slinivka, 
žlučník, dvanácterník, žaludek. Je to naše největší „elektrárna“ pro celé tělo. Technikami 

pránájámy čistíme, detoxikujeme, stimulujeme celé 
tělo.
Všechny nemoci jsou nemocí tehdy, když není v po-
řádku PIIT „ohnivá vlastnost“, když není v rovnováze. 
Pránájáma je jeho největším „inženýrem“ a jednoduše 
ho opraví. Proto jogíni tvrdí, že pomocí prán se dají řešit 
veškeré nemoci. Moderní medicína je v šoku z toho, jak 
je to možné. Srovná se metabolismus. Tím pádem 
všechny tkáně v těle jsou vyvážené. Srovná se celé 
tělo.
Pránájáma je klíčová pro přeměnu od nemoci ke 
zdraví.
Každé pondělí a středu od 16 hodin cvičíme v lázních 
pránájámu.

Marie Rychlíková

www.laznevbechyni.cz
facebook.com/laznebechyne

PROGRAM
Taneční večery kavárna19.30–22.30 hod. 
Vstupné 25 Kč

   4. 6. úterý RM band
   6. 6. čtvrtek Allegro band
   8. 6. sobota Countrio
 11. 6. úterý Duo Echoes
 13. 6. čtvrtek Axa
 15. 6. sobota Countrio
 18. 6. úterý Prot-Studio
 20. 6. čtvrtek Allegro band
 22. 6. sobota Countrio
 25. 6. úterý Capella
 27. 6. čtvrtek Capella
 29. 6. sobota Countrio

Taneční večery sál 19.30–23.00 hod. 
Vstupné 35 Kč

  7. 6. pátek Allegro band
 14. 6. pátek Ševětínka
 21. 6. pátek Capella
 28. 6. pátek Ševětínka
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA FRANTIŠKA KŘIŽÍKA

1928

BECHYNĚ

ŠKOLA PRO DĚTI

+ DEN ZEMĚ
 

V úterý 7. května proběhl Den Země pro 
žáky 1.–5. tříd na naší škole. Krátký, ale 
nabitý program si pro každou třídu připravily 
děti z 5.A.

V malé tělocvičně byly přichystány zá-
bavné pohybové aktivity. Jako pomůcky 
k  honičce a závodům ve družstvech se 
použil materiál, který by jinak skončil v od-
padu: vnitřky od kinder vajec, papírové 
ruličky a noviny. Po rušné aktivitě si děti 
mohly v druhé časti programu vyzkoušet své 
znalosti o Zemi a světadílech, a to na mapě 
vytvořené také z druhotných surovin – 
kartonu a pet víček.

Velký dík patří týmu žáků 5.A, který se 
4  vyučovací hodiny aktivně podílel na 
zdárném průběhu programu.

Děti si si svátek Země užily s trochou 
pohybu a poučení. Těšíme se zase za rok! 

Marie Bromová Fejklová

Třída 9.A

Základní školy Bechyně, Školní 293

Vás srdečně zve ve čtvrtek 13. června v 19.00 

do bechyňského kulturního domu na 

ŠKOLNÍ AKADEMII

CESTA KOLEM SVĚTA 

ZPRÁVIČKY 
Z JAHŮDKY

Závěr školního roku v MŠ je 
obohacen řadou zajímavých akcí. 

Všechny děti absolvují zábavné i vzdělávací 
výlety. Na zahradě děti vyslechly zajímavosti 
o lesní zvěři od pana myslivce.

Policie ČR nám ukázala zásahovou 
výzbroj, pověděla pár informací o své práci 
a  předvedla  výcvik policejního psa.

Třída Lišáků navštívila Městskou knihov-
nu, tím  děkujeme za pozvání. 

Předškoláci byli na Dětském dopravním 
hřišti v Táboře, kde si procvičili dopravní 
výchovu v praktických situacích. 

Den dětí jsme oslavili Bublinkovým dnem 
a sportovním odpolednem dětí s rodiči.

V MŠ proběhl zápis dětí na školní rok 
2019/2020.

Všem přejeme krásné prázdniny, dovo-
lenou plnou sluníčka a odpočinku.

Více na www.msjahudka.cz
EH

+ ARÉNA VE ŠKOLE

V sobotu 11. května SRPDŠ ve spolu-
práci se školou uspořádalo 1. ročník turnaje 
NERF Areny pro mladší žáky naší školy. 

Při Nerf Aréně spolu soupeří dva týmy, 
které bojují o míč. Pomocí nerf zbraní se 
snaží oslabit soupeře a ukořistit míč, který 
musí dopravit do své brány. Každý hráč si 
přinesl svoji nerfku a ochranné brýle. Arény 
se zúčastnilo celkem 10 týmů po 5 hráčích. 
Každý tým odehrál 4 zápasy a 3 nejlepší 
týmy se utkaly o stupně vítězů. Všem 
zúčastněným hráčům se sobotní dopoledne 
ve škole líbilo a těší se na další pokračování.

 

Žáci 5. ročníku
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+ KDY VLASTNĚ VZNIKL 
DOBROVOLNÝ 
HASIČSKÝ SBOR 
V BECHYNI?

V roce 1874,1875,1879 nebo podle 
oficiálních dokumentů až v roce 1880?

Ručně psaný dokument z hasičského 
archivu uvádí rok založení 1874 s tím, že se 
dále jednalo o stanovách dobrovolného 
sboru hasičského v Bechyni o rok později, tj. 
v roce 1875. 

V dobovém tisku – Národních listech ze 
dne 19. května 1875 je uveřejněna zpráva 
o založení sboru takto: „Dne 6. května 1875 
odbývala se následkem provolání měšťa-
nosty p. Karla Waltra porada o zřízení 
hasičského spolku pro město naše a stalo se 
jednohlasné usnešení, aby sbor byl zřízen, 
a  zároveň uloženo zvoleným důvěrníkům 
vypracovati stanovy a jiné předběžné práce 
konati. Při stanovách bude ohled brán na 
sněmem přijatý zákon o požárné policii pro 
království české. První dar 50 zl. obdržela 
zařizující jednota od p. Karla Waltra, štěd-
rého podporovatele všeliké šlechetné věci, 
přejeme spolku hojných podobných příz-
nivců a nejlepšího zdaru!“

O pět měsíců později Národní listy píší: 
„…toho však se nikdo nenadál, že tak 
v krátkém čase a to již 25. října 1875 budeme 
doprovázet ostatky tohoto ctěného muže… 
mimo jiné zasazoval se též o zřízení sboru 
dobrovolných hasičů a sbor ten by účinkoval, 
kdyby nelítostná smrt zrovna uprostřed 
vyřizování jeho nebyla nám zakladatele 
schvátila.“

Ručně psaný dokument hasičského 
sboru k tomu uvádí: „...a tak se stalo, že 
výbor zastavil veškerou svoji činnost a po-
kračoval až na vyzvání purkmistra pana 
Karla Fabera v roce 1880.“

Podnětem ke zřízení hasičského sboru 
byla páteční bouře dne 19. září 1879. 
Nechme hovořit městskou kroniku: „nad 
Bechyní se snesla ohromná bouře. Blesk za 
bleskem nepřestával ozařovati oblohu, rána 
za ranou otřásala okny všech budov. Bouře 
začala před 7. hodinou večerní. Blesk udeřil 
do kostelní věže neopatřené bleskosvodem, 
na štěstí nezapálil, jiný úder blesku sjel do 
železného potrubí vodovodu zámeckého, 
pochroumal jej tak, že voda přestala téci. 
Chvíli padaly kroupy s lijákem. Po 7. hodině 
vyrušeni byli nejen občané, ale i otcové 
města ze svého bezstarostného pohodlí 
z  věže hlášeným ohněm v stodolách při 
radětické silnici vystavěných. Blesk udeřiv 
do stodoly Václava Hladkého, zapálil ji 
a  zabil vedle pasoucí se krávu pekaře 
Josefa Paška. K hašení přispěchali občané 
jmenovitě majitelé sousedících stodol, při-
táhli z radniční kolny stříkačku spočívající na 
dvoukolejce, nějaká plátěný košík, toť celé 
náčiní hasičské „města Bechyně“. Lidé 
přinášeli v putýnkách vodu z rybníčka od 
Nového dvora. Ze zámku přišli kníže, oba 
jeho bratři Eduard i Václav a jiní, radili, kde 
třeba bylo hasiti, ale velice se divili tomu 
nedostatečnému zařízení. To slyšíce sta-

rosta i obecní starší sem se dostavivší, 
zastyděli se před knížecí rodinou a po 
skončeném ohni jdouce společně do města 
začali rokovati s spolku hasičů. Kdyby byli 
alespoň starali starý zaznamenaný pořádek 
(Řád ohně r. 1755) při vypuknutí požáru 
zachovati, ale toho dávno nechali pro jiné 
„prý“ důležitější věci, aby vše zůstalo při 
staru při obecních volbách dávno již prošlých 
– /Šatra str. 169/

Ze zápisu vyplývají dvě věci. Zaprvé, že 
město mělo svoji vlastní stříkačku, první 
písemná zpráva o ní je z roku 1776 a zní 
takto: „Léta Páně 1776 zapsána jest smlou-
va mezi městským magistrátem a mezi 
panem Josefem Pernerem, měštěnínem 
a  zvonařem budějovickým, a to taková, aby 
obecní stříkačku učinil potřebnou. Aby kotlík 
plechem pobitý a stříškou opatřený dal nový, 
litý, mosazný.“ A zadruhé, že již v roce 1755 
mělo město vypracovaný řád ohně, který 
určoval jednotlivcům a řemeslným cechům 
konkrétní povinnosti při vzniku a hašení 
požárů.

Oficiální dokumenty založení sboru do-
brovolných hasičů v Bechyni udávají rok 
1880 a od tohoto data se odvíjely i výroční 
slavnosti trvání sboru. Zajímavé je, že 
v  Bechyni byla nejprve založena Okresní 
požární pojišťovna, kdy v roce 1872 „povolil 
ministr vnitra okresnímu zastupitelstvu be-
chyňskému, aby zřídilo vzájemně pojišťova-
cí spolek proti škodám z ohně pro svůj okres 
se sídlem v Bechyni.“

Ihned od počátku sboru přistupovali 
členové odpovědně k plnění svého poslání 
a  vůdčí osobností byl knížecí zahradník pan 
Konrád Pudil. Ten se zasloužil i o to, že 
v  roce 1886 byla ustavena „Župní hasičská 
jednota písecká“ se sídlem v Bechyni 
a  schválena byla dne 31. března 1887. 
Spadalo do ní 19 měst od Volyně přes Písek 
až do Milevska.

Vyvrcholením práce bechyňských hasičů 
19. století bylo uspořádání velkolepého 
sjezdu hasičské župy písecké v Bechyni dne 
9. července 1892. Předvečer slavnosti 
provázelo čepobití a pochodňový průvod. 
V  den konání sjezdu byla provedena ukázka 
hasičského cvičení a na závěr defilé 
17  zúčastněných spolků s 250 členy hasič-
ských sborů v uniformách. Slavnosti se 
zúčastnilo množství hostů a Bechyně byla 
zastoupena všemi spolky a hodnostáři. 
Hosté se loučili slovy: „S večerem opouštěli 
jsme Bechyň a s radostnými pocity pohlíželi 
na ten půvabný český kraj, jenž v záplavě 
červánků tak kouzelně a dojímavě působil 
na mysl lidskou a tak na sjezd hasičský 
nebudou vzpomínati jenom Bechyňští, ale 
všichni nesčetní hosté, kteří sem zavítali 
a  s  nejkrásnějšími vzpomínkami navrátili se 
do svého domova.“

Ale přece jen se vyskytla kaňka na 
neposkvrněné pověsti bechyňských hasičů. 
To když 15. 11. 1897 vypukl rukou paličskou 
oheň ve stodole rolníka Pekárka v Ratajích, 
dostavili se mimo místních i hasiči z Dobro-
nic, Lhoty a Stádlce. „Jenom z města Bechy-
ně, sotva pět čtvrtí hodiny vzdáleného, hasiči 
nepřijeli – měli prý posvícení, a to je patrně 
u nich věcí přednější.“

Josef Štefl

Z historie

+ RNDr. KAREL KLAŠKA
*24. 2. 1958 
†18. 4. 2019

Ctěná paní Jahnová,
pan Karfík Vás opět zásobuje další špetkou 
svých grafomanských exhalátů...

Takto začínal jeden z mnoha e-mailů, 
které jsem si s panem Klaškou vyměnila. 
Když jsem se jimi zpětně probírala, přišlo mi 
moc líto, že od něj další nedostanu a že na 
ten můj poslední již neodpověděl. Zaskočil 
nás svým nenadálým odchodem před 
Velikonocemi 18. dubna ve věku 61 let. Kdo 
vlastně byl ten nepřehlédnutelný človíček, 
který nejen naši redakci zásoboval čtivými 
články s osobitým staromilským šarmem, 
humorem a láskou k českému jazyku?

Karel Klaška se narodil 24. 2. 1958 
v Jindřichově Hradci a dětství prožil v Kar-
dašově Řečici, kam se rád vracel. Po 
studiích na gymnáziu v Jindřichově Hradci 
získal titul RNDr. v oboru chemie a biologie 
na univerzitě J. E. Purkyně v Brně. V Hradci 
krátce učiteloval, aby pak zakotvil natrvalo 
na Střední průmyslové škole keramické 
v  Bechyni, kde mezi lety 1984–2016 vyučo-
val chemii a základy ekologie. Ve svém 
zaměstnání se tak stal pokračovatelem 
rodinné tradice a svojí další rozsáhlou čin-
ností a působením mimo školu v kultuře 
a  publikováním v dobových hudebních ča-
sopisech a prvním nezávislém měsíčníku na 
Jindřichohradecku žurnálu Patriot dělal čest 
tradici českého kantora. 

Bylo naším štěstím, že se rozhodl publi-
kovat pravidelně v roce 2017 i v Bechyň-
ském městském zpravodaji. Ohlasy na jeho 
komentáře psané nezaměnitelnou formou 
byly veskrze kladné a čtenáři se dostalo 
často nenásilným způsobem poučení v růz-
ných aspektech života a dění ve společnosti. 
Není tedy divu, že byl mezi svými studenty 
skutečně oblíbený. O tom svědčí i reakce na 
jeho odchod: „Nikdy na Vás nezapomenu 
pane profesore, děkuji za vše, co jste nám 
předal...“ „Byl to frajer.“

Moje kolegyně Petra mi před časem 
vyprávěla, jak pan profesor nikdy neopo-
mněl nějakou maličkostí potěšit studenta, 
který měl právě svátek, a jak jí bylo líto, že 
ona ho má o prázdninách. A taky vzpomí-
nala, jak do písemky z chemie vždy zařadil 
jednu záchytnou otázku, aby žádný student 
nedostal pětku. Kupříkladu: Jak se jmenoval 
parťák Křemílka či jaké číslo měl James 
Bond...

To vše zcela koresponduje s tím, co jsem 
měla možnost o panu Klaškovi zjistit sama. 
Činilo mu radost, když mohl někoho obda-
rovat, byl nezištným sponzorem nejen DpS, 
kde trávil poslední léta. To vypovídá o jeho 
skromnosti a empatickém přístupu k dru-
hým.

Ještě jednou si dovolím citovat text z naší 
korespondence: „Tentokráte si „přihřívám 
polévku“, neboť – jistě se shodneme – když 
se dobře a chutně najíte, svět Vám připadá 
„tak nějak“ krásnější...“

Pane profesore, svět byl krásnější, a to 
hlavně díky Vám. Budete nám chybět.

Marie Jahnová

Zdroj: Žurnál krásné články

Medailon
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Klub českých turistů Bechyně 
zve všechny příznivce zdravého 

pohybu v přírodě k účasti 
na turistickém pěším pochodu

ÚDOLÍM ŽIDOVY 
STROUHY

TERMÍN:  sobota 15. června 2019
START:  08:30 – 10:15 hodin
od budovy MUZEA TURISTIKY v Bechyni, 
Široká ul. 48

CÍL POCHODU: soutok Židovy strouhy 
s Lužnicí (Lužnice levý břeh u skály s lávkou)

Trasy pěšího pochodu: 10–15 km

Na krátké trase budou připraveny hry a soutěže. 
V cíli občerstvení, případně možnost přepravy 
lodí přes řeku Lužnici. Účastníci zde obdrží 
pamětní list.
Pozor, zejména na konci trasy budete potok 
opakovaně přecházet a určitě se namočíte… 
žbluňk !  Uzávěra cíle 13:30 hodin.

Informace: Petr Chaloupek
Telefon: 737 529 220, 

E-mail: bechyne.kct@seznam.cz,  
www.kct.bechynsko.cz

+ NA ROTOPEDECH 
DO SPLITU

Mohlo by se zdát, že život v domově pro 
seniory je nudný a že jeho obyvatelé nemají 
tzv. do čeho „píchnout“. Možné, že někde to 
tak opravdu je, ale určitě ne v Domově pro 
seniory Bechyně. Na tomto místě máte 
příležitost seznámit se se zajímavou 
aktivitou hodnou následování. Díky našim 
aktivizačním „sporťačkám“ Lence a Petře, 
kterým se daří motivovat klienty k heroickým 
výkonům, za které se spolu s nimi dmeme 
pýchou.

Z Vrbna pod Pradědem do Splitu, to byla 
trasa etapového skupinového „cyklistic-
kého“ závodu, který jsme absolvovali v letoš-
ním 4. ročníku projektu „Jedeme v tom 
společně“. Osm perných týdnů, nebo, 
chcete-li, 2 měsíce cyklistických štafet, kdy 
se naši senioři střídali na rotopedech, 
šlapadlech a motodlaze. Pro každý týden byl 
dán limit 210 km, celková trasa závodu pak 
čítala 2000 km. Na březnový začátek závodu 
trénovali někteří průběžně celý rok, neboť se 
jim šlapání zalíbilo již v minulým ročnících. 

Původní myšlenka celé akce byla přimět 
seniory k pravidelnému sportování, nebo 
alespoň k pravidelné pohybové aktivitě. 
Pořádající organizace je Domov pro seniory 
Vrbno pod Pradědem, resp. jejich pan ředitel 
Mgr. Jan Vavřík, jehož přezdívka je Cyklo 
Honza. Do projektu, který vybudoval a jemuž 
se s velkou obětavostí věnuje, se letos 
přihlásilo 48 zařízení pro seniory z celé 
České republiky i ze Slovenska. 

V této široké konkurenci tým našich 
15 seniorů, kteří postupně ve štafetě šlapali 
každý pracovní den, dorazil do cíle na 
27 místě. Někdo ujel za den 3 km, někdo 
15 km a každý kilometr byl příspěvkem do 
společného výkonu, do denní statistiky, 
která byla odesílána pravidelně do Vrbna. 
Velmi si ceníme vůle a pilnosti našich klientů. 
Považte, jedna z účastnic projektu začínala 
v březnu na 0,8 km a v cílové rovince se její 
denní výkony již pohybovaly okolo 4,5 km! 

Ano, i takové zázraky se u nás občas dějí 
a máme z nich opravdovou radost. 

Velikou výzvou pro nás byla poslední 
časovka – konec závodu, kdy jsme měli 
v limitu necelých dvou hodin zvládnout na 
4 šlapadlech či rotopedech 120 km. Všechna 
zařízení stála na startu on-line. Po přání 
zdaru od sponzorů a významných osobností 
na dálku z Vrbna pod Pradědem, vyjádřila 
podporu a popřála štěstí a výdrž bechyň-
ským klientům živě na podiu také naše paní 
ředitelka Mgr. Alena Sakařová. Klienti šlapa-
jící za bechyňský tým jsou v našich očích 
borci. Zvládli totiž i tuto výzvu naprosto 
skvěle, přestože v průběhu akce jsme měli 
denní průměr kolem 60 km za den. 

Při vyhlašování výsledků a dekorování 
účastníků mnohým vyvstaly slzy v očích, 
neboť zlatá medaile se nedostává každý 
den. Samozřejmostí byl i diplom předávaný 
paní ředitelkou spolu s perníkovou upomín-
kovou plaketou. Jako poděkování za repre-
zentaci obdrželi klienti také mezinárodní 
česko-chorvatský muffin a drobnou kosme-
tiku. 

Přišly na řadu sklenky šampaňského 
a  dojetí přešlo v zábavu a bujaré rozhovory.

Většina seniorů si přeje zůstat v tréninku 
během celého roku, aby stáli na startu 
příštího ročníku v perfektní kondici. Není to 
krásné?

Lenka Kašparová, 
Mgr. Alena Sakařová 

TĚLOVÝCHOVA 
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Hvožďany 44

SKLENÁŘSTVÍ Petr Šlechta

otevírací doba: 
každý den Po–Ne 8–18
e-mail: terariaslechta@seznam.cz
tel: 739 116 801
www.vyrobaterarek.cz

				Libušina	176	Bechyně	(naproti	OD	Rubín	)

17	druhů	stáčených	vín,	D
v	červnu	rozšiřujeme	na	20	druhů!!!

velký	výběr	lahvových	vín,	především	D
výborná	moravská,	italská	
i	francouzská	vína

bechyňská	keramika,	český	porcelán,	D
sklo,	suvenýry...

příjemné	posezení	nejen	u	vína,	D
ale	i	u	kávy,	čaje...

výstavy	nejen	bechyňských	výtvarníkůD

www.galvina.cz

Nabídka zaměstnání

Ředitelka Domova pro seniory 
Bechyně přijme do pracovního poměru 
uklízečku. Lze dojednat pouze víken-
dové služby, ale stejně tak lze dojednat 
i dohodu o provedení práce.

Nabízíme příjemné prostředí, dobré 
platové podmínky, osobní přístup. 
Nástup možný ihned. 

Bližší informace na telefonu: 
702 133 936 p. Hráská.

+ KANOISTIKA TJ 
JISKRA BECHYNĚ

Vodácká sezóna je již od jarních měsíců 
v  plném proudu, i když vodní stavy našich 
řek jsou bohužel na samé hranici sjízdnosti, 
takže to vypadá, že za pár let budeme běhat 
v suchém korytě. Přesto náš oddíl zorga-
nizoval tradiční sjezdy z Dobronic na Hutě, 
kterých se účastní závodníci především 
z Jihočeského kraje. Domácí kajakáři sbírali 
medaile v kategorii mužů, kde se na stupních 
vítězů umístili Michal Háša, František Uhlík 
a  Jan Pazourek. Mezi žáky zvítězil Jan 
Uhlík. Ostatní členové se podíleli především 
na organizaci a hladkém průběhu závodů.

Slalom a sjezd – Krajský přebor ve 
slalomu se konal v Táboře na přírodní trati na 
Harachovce, kde se stal krajským přeborní-
kem M. Háša na kajaku a stříbro vypádloval 
v kategorii ml. žáků Jan Uhlík, ve sjezdu se 
o  krajské medaile závodilo v Českém Kru-
mlově, kde si dojel Jan Pazourek pro 
2.  místo.

Rafty – 19. ročník raftových závodů se 
uskuteční v sobotu 13. 7. pod Bechyňskou 
duhou, jedná se o závod ve sprintu na 150 m 
čtyřčlenných posádek pro širokou veřejnost, 
prezence probíhá před loděnicí v den 
závodu od 9 do 11.30 hod. 

Soutěží se v těchto kategoriích: muži, 
ženy, mixy, veteráni a mládež. S největším 
ohlasem je samozřejmě shledávána spe-
ciální kategorie o nejlépe ustrojenou posád-
ku. O večerní vodáckou párty se postará živá 
muzika. Zveme všechny příznivce vodác-
kého sportu a recese!

za oddíl kanoistiky pazi
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Kombinovaná spotřeba a emise CO2

vozů ŠKODA SCALA: 4,1-5,0 l/100 km, 108-113 g/km

Vychutnejte si nejmodernější

novascala.cz

technologie v modelu ŠKODA SCALA
Zbrusu nová ŠKODA SCALA nabízí všechny výhody 
moderních technologií. Vyznačuje se progresivním 
designem, nejnovějšími pohonnými jednotkami 
a pokročilými asistenčními systémy, které jsou 
samozřejmostí u modelů vyšších tříd.

již od Kč394 900

   NOVÁ
ŠKODA
SCALA
Dostane vás. Dál.

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

AUTOSERVIS NOVOTNÝ
Táborská 568
375 01  Týn nad Vltavou
Tel.: 385 732 616
www.autoservisnovotny.cz

é posemn zeje nří í p  ue  sm kí lz eí nb ka yN  a či šálkín u  v kávy

náměstí 
T.G.M. 148

telefon: 
606 752 103

www.persaltus.cz

+420  605  512 451 

NEJLEVNĚJŠÍ 

PALIVOVÉ DŘÍVÍ

 
550 Kč/prm

bříza   
 750 Kč/prm

dub
    

800 Kč/prm 

borovice, smrk

osika 500 Kč/prm

NÁKUP A PRODEJ 
LESNÍCH POZEMKŮ

Chcete znát cenu Vašeho lesa? 
Tržní ocenění zdarma.

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

650 Kč/sprm

900 Kč/sprm  

 1000 Kč/sprm

550 Kč/sprm

 

 

 

ČIŠTĚNÍ 
PEŘÍ

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

TÁBOR – A. Berka 

Třebízského 839, tel:777 27 38 34

40 DRUHŮ 

SYPKOVIN

VAŠE PEŘÍ DO VAŠÍ PEŘINY

JÚ – HELE BECHYNĚ 
Libušina 158 
 hračky, papír, sport

LEPIDLA a AKTIVÁTORY 
na výrobu slizu
aktuální sortiment na 

WWW.JUHELE.CZ

Seřizování plastových oken 
a dveří, montáž a opravy žaluzií. 

Petr Halama, tel: 604 718 306
Hledáme ke koupi byt v Bechyni. 

Tel.: 724 131 747

Hledáme brigádníky na festival 
BERNFEST na dny 1.–4. 8. 2019
I na pár hodin, vše na domluvě. 

Info na klipav@volny.cz


