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ŘÍJEN 2019

MĚSTSKÝ ZPRAVODAJ
ECHYNSKÝB

+ Životní jubilea 
říjen 2019

 94 let Křivánková Marie
 90 let Cikánková Jarmila
  Turková Ludmila
  Výrutová Božena
 89 let Šestáková Hana
  Kokoška Jan
 85 let Bartošová Vlasta
  Lacina Jaroslav
 84 let Tomanová Ludmila
 83 let Boldiš Julius
  Severová Anna
  Kaisrová Marie
 82 let Černochová Dagmar
  Písačková Marie
  Trnková Drahomíra
 80 let Šonková Jiřina
 79 let Trojáček František
  Urbaníková Marie
 75 let Lenger Oldřich
  Ing. Zahradník Jan

Příspěvky do listopadového čísla 
posílejte nejpozději 18. října na 
propagace@kulturnidum.cz

+ NABÍJENÍ ZDARMA PRO ELEKTROKOLA 
A ELEKTROMOBILY NA NÁMĚSTÍ V BECHYNI

Od srpna můžete přímo na náměstí T. G. Masaryka využít nový stojan na dobíjení 
elektrokol a elektromobilů.

Na stojanu, který najdete před budovou pošty, můžete nabít své auto díky typu zásuvky 
Mennekes Typ 2 nebo lze využít čtyři klasické zásuvky na 230 V. V aplikaci evmapa.cz 
naleznete další vhodnou nabíjecí stanici a zobrazí se vám i aktuální obsazenost. 
V historickém jádru lázeňského města Bechyně si můžte dobít své elektrokolo nebo mobil 
a zůstat v 21. století. 

+ POVINNÉ 
„ČIPOVÁNÍ“ PSŮ!

! Od 1. 1. 2020 bude povinné očkování 
psa proti vzteklině platné pouze v pří-
padě, že je pes označený mikročipem.

! Číslo mikročipu musí být zazname-
náno v  dokladu o očkování psa (pas, 
očkovací průkaz).

! Štěňata musí být označena mikroči-
pem nejpozději v době prvního očkování 
proti vzteklině.

! Mikročipem nemusí být označeni psi 
s  jasně čitelným tetováním provedeným 
před 3. 7. 2011.

Podrobné informace naleznete na 
webových stránkách Státní veterinární 
správy ČR http://www.svscr.cz.

!+ 135. VÝROČÍ 
ZALOŽENÍ 
KERAMICKÉ ŠKOLY 
V BECHYNI

Dne 20. a 21. 9. 2019 se SUPŠ Bechyně 
ocitla v roli alma máter studiorum a přivítala 
své alumni. Neboli Matka živitelka studentů 
přivítala své odchovance. Stejně tak 
můžeme říci, že město Bechyně přivítalo lidi 
mnoha generací, kterým Bechyně přirostla 
k  srdci.

V  prastarých textech je napsáno, že 
maminky dávají prostor ve svém lůnu, aby 
v  nich byl nový život utkán. Matky netuší, jak 
vznikají kosti, jak se dostává psýché do 
nových tělíček. Jsou to však ony, které vznik 
nového života spoludotváří. Ani škola sama 
si nemůže přivlastnit zrození všech osob-
ností, které byly školou formovány. Ma-
minkám nenáleží glorifikace, ta náleží 
patronu hrnčířů, ale náleží jim vděčnost. 
Nejlepším vyjádřením vděčnosti je obyčejná 
láska. Mít rád.  

V pátek i v sobotu bylo půvabné sledovat 
mezi lidmi vyjádření tohoto vztahu. Přijelo 
okolo 600 absolventů navštívit školu i „své“ 
město Bechyni.

Mgr. Otakar Novák, 
ředitel školy

Foto: MgA. Václav Peták



Probíhá intenzifikace ČOV v Bechyni. 
Hlavní práce jsou nyní na montáži nové technologie. Do provozu byly uvedeny nové dosazovací nádrže. Probíhá postupná 
odstávka a sanace nádrží stávajících. Stavba je financovaná z rozpočtu města a z Operačního programu životní prostředí. 

Probíhá výměna oken u bytového domu č.p. 701–703 na sídl. Na Libuši včetně oken střešních. Následně bude provedena 
oprava fasády.

Byla provedena oprava schodiště před KD. Zbývá ještě dořešit zábradlí.

Probíhá 4. etapa obnovy sídl. na Libuši – blok bytových domů č.p. 687–697. V současné době jsou dokončeny práce na 
výměně vodovodu a kanalizace a probíhají přípravné práce pro obnovu komunikací, parkovacích stání a dalších 
zpevněných ploch.
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+ PODPORA PROJEKTŮ 
MĚSTA Z DOTAČNÍCH 
PROGRAMŮ 
JIHOČESKÉHO KRAJE 
V ROCE 2019

Tak jako každý rok i v letošním roce 
město Bechyně využilo některé vyhlášené 
grantové programy Jihočeského kraje a 
podalo žádost o poskytnutí dotace. 

Jihočeský kraj pak následně poskytl 
dotaci na tyto projekty:

Dům pro seniory Bechyně
Účelová investiční dotace byla poskyt-

nuta z dotačního programu „Rozvoj hospo-
dářsky slabých oblastí Jihočeského kraje, 
opatření č. 3“ ve výši 233.000,- Kč. Dotace 
byla využita na zpracování projektové doku-
mentace pro provedení stavby. Finanční 
spoluúčast města činila 131.452,00 Kč.

SDH Bechyně – oprava mobilní požární 
techniky CAS 24 PRAGA 265 NTS

Účelová neinvestiční dotace byla poskyt-
nuta z dotačního programu „Neinvestiční 
dotace pro jednotky sborů dobrovolných 
hasičů obcí Jihočeského kraje, první opa-
tření, první podopatření“ ve výši 55.000,- Kč. 
Dotace byla využita na opravu mobilní 
požární techniky – čerpadla a příslušného 
zařízení. Finanční spoluúčast města činila 
40.384,00 Kč.

Městský stadion – nákup venkovního 
workoutového vybavení

Účelová investiční dotace byla poskyt-
nuta z dotačního programu „Podpora sportu, 
opatření č. 3“ ve výši 78.000,- Kč. Dotace 
byla využita na nákup venkovního work-
outového vybavení – žebříky, hrazdy 
a  bradla. Finanční spoluúčast města činila 
38.910,00 Kč.

Městský stadion – regenerace volejba-
lového hřiště

Účelová neinvestiční dotace byla poskyt-
nuta z dotačního programu „Podpora sportu, 
opatření č. 1“ ve výši 100.000,- Kč. Dotace 
byla využita na regeneraci volejbalového 
hřiště, která spočívala v umytí tlakovou 
vodou, nástřik čirým pojivem a následné 
lajnování. Finanční spoluúčast města činila 
25.001,00 Kč.

Oprava ohradní zdi na starém hřbitově 
v  Michalské ulici

Účelová neinvestiční dotace byla poskyt-
nuta z dotačního programu „Kulturní dědic-
tví, opatření č. 6“ ve výši 75.000,- Kč. Dotace 
byla využita na opravu části ohradní zdi 
starého hřbitova, která spočívala v opravě 
omítek, koruny zdi, vybourání části vyva-
leného zdiva a vyzdívce nové zdi a následné 
výmalbě. Finanční spoluúčast města činila 
442.261,93 Kč.

Michal Šonka, DiS., 
referent investičního odboru MěÚ Bechyně 

+ KRÁTCE Z JEDNÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA 
18. 9. 2019

ź Schválen Program regenerace měst-
ské památkové zóny Bechyně IV. etapa pro 
roky 2020–2024. Program navazuje na I., II. 
a III. etapu schválenou zastupitelstvem 
města v letech 1995, 2009 a 2014 a sta-
novuje hlavní směry a úkoly stavební 
činnosti, koordinaci akcí obnovy památkově 
chráněných objektů a další činnosti na 
území městské památkové zóny (MPZ) 
v  horizontu roku 2024. Zpracování a schvá-
lení nového programu regenerace je 
podmínkou pro možnost čerpání dotací 
z  Ministerstva kultury ČR na obnovu kul-
turních památek, které se nacházejí na 
území MPZ.

ź Zastupitelstvo rozhodlo o ukončení 
provozování nestátního zdravotnického 
zařízení, které poskytuje zdravotní péči 
v  oboru lékařské pohotovostní služby (LPS) 
dnem 31.10. 2019.

Tímto krokem zastupitelé reagovali na 
situaci, která nastala po ukončení výkonu 
činnosti praktického lékaře v rámci jednoho 
obvodu. Ukončení provozu LPS v ordinaci 
v  Domě s pečovatelskou službou umožní 
rychlé zahájení činnosti nové praktické 
lékařky v těchto prostorách.

ź Schválena obecně závazná vyhláška 
města Bechyně č. 1/2019 o nočním klidu. 
Vyhláška stanovuje výjimečné případy, 
zejména slavnosti nebo obdobné spo-
lečenské akce, při nichž je doba nočního 
klidu vymezena dobou kratší nebo při nichž 
nemusí být doba nočního klidu dodržována. 

ź Schválen bezúplatný převod pozem-
ku p.č. 2067/1 v k.ú. Bechyně z vlastnictví 

ČR - Státní pozemkový úřad do vlastnictví 
města Bechyně. Jedná se o úzký pruh 
pozemku nacházející se podél ulice Luční.

ź Schválen bezúplatný převod po-
2zemku p. č. 2093/2 o výměře 204 m  v k.ú. 

Bechyně z vlastnictví ČR – Státní pozem-
kový úřad do vlastnictví města Bechyně. 
Přes část tohoto pozemku vede komunikace 
na Lišky.

ź Schválen bezúplatný převod po-
2

zemků p. č. 145/95 o výměře 604 m  a p. č. 
145/96 o výměře 78 m2, oba v k. ú. Senožaty 
u Bechyně z vlastnictví ČR – Státní pozem-
kový úřad do vlastnictví města Bechyně. 
Součástí pozemku je komunikace v Seno-
žatech. 
ź Schválen bezúplatný převod pozemku 
p.č. 2084/12 v k.ú. Bechyně z  vlastnictví ČR 
– Státní pozemkový úřad do vlastnictví 
města Bechyně. Jedná se o přístupovou 
cestu, která navazuje na pozemek vedoucí k 
městské kompostárně.

ź Neschváleno odkoupení podílu o ve-
likosti 880/1000 na dvou studních nachá-
zejících se na pozemku p.č. 540/2 v k. ú. 
Sudoměřice u Bechyně za kupní cenu ve 
výši 552.800,- Kč od ČR – Ministerstva 
obrany do vlastnictví města Bechyně.

ź Zastupitelé vzali na vědomí zprávu 
o  hospodaření v městských lesích. Hospo-
daření je ovlivněno především nárůstem 
nucené těžby porostů zasažených ků-
rovcem.

S ohledem na rozsah některých přijatých 
usnesení není možné všechna zveřejnit ve 
zpravodaji. Všechna usnesení zastu-
pitelstva a jejich úplná znění jsou zveřejněna 
na úřední desce a na webu města 
(www.mestobechyne.cz ), případně jsou 
k  nahlédnutí na MěÚ.

(fs) 

+KDYŽ UŽ TŘÍDÍTE, 
DĚLEJTE TO SPRÁVNĚ

Ne každý papír lze recyklovat
ü časopisy, noviny, reklamní letáky
ü sešity
ü knihy bez pevné vazby
ü papírové obaly, krabice, vše z lepenky

(vždy rozložit a zmenšit objem!!!)
ü obálky s fóliovými okénky
ü papír s kancelářskými sponkami
ü bublinkové obálky (bez plastového 

vnitřku, který patří do žlutého 
kontejneru)

ű celé svazky knih s pevnou vazbou
ű pleny
ű hygienické potřeby
ű mokrý, mastný nebo znečištěný papír
ű použité papírové kapesníky a papírové 

utěrky
ű povoskovaný papír
ű papír s laminací
ű fotky, fotografický papír
ű pečící papír
ű uhlový papír
ű účtenky na termopapíru
ű ruličky od toaletního papíru a papírová 

plata od vajíček (je možné do BIO)

Není všechno sklo, jak se zdá
ü skleněné lahve od nápojů (pivo, víno, 

alkoholické i nealkoholické nápoje)
ü lahve od jedlých olejů a dochucovadel
ü tabulové sklo z oken a dveří
ü sklenice od kečupů, marmelád, 

zavařenin, dětských přesnídávek 

a příkrmů – rozbité skleničky (netřeba 
vymývat, stačí vyškrábnout, drobné 
znečištění u skla nevadí) – klidně 
vhoďte i s kovovým víčkem

ü skleněné láhve od oleje – pozor, 
plastové víčko vyhodit do plastu

ü skleněné obaly od vonných svíček 
(zbytek vosku nevadí, shoří při 
zpracování)

ü skleněné flakonky od parfémů

ű varné a laboratorní sklo (zavařovací 
sklenice recyklovat LZE)

ű pozlacené nebo barvené sklo
ű zrcadla
ű drátěné sklo
ű autosklo
ű plexisklo
ű keramika (nelze recyklovat)
ű sklokeramika
ű porcelán

Plasty, největší objem odpadu 
(sešlapávat, sešlapávat!!!)
ü fólie (též potravinářské, stretch folie – 

nesmí být ale mastné nebo silně 
znečištěné zbytky jídla)

ü igelitové sáčky (papírovou etiketu je 
vhodné oddělit, ale není podmínkou)

ü plastové tašky
ü obaly od drobných balených potravin – 

kombinace plastu a aluminiové fólie se 
nedá recyklovat a patří do směsného 
odpadu (typicky obaly od kávy aj.)

ü sešlápnuté PET lahve – smršťovací 
folii PVC (kopíruje tvar láhve), 
svlékněte – jinak nepůjde PETka 
zrecyklovat
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Pokračování přepisu knížky autorek 

Milky Preissové roz. Procházkové 

a Emilie Soukenkové

DVĚ ŽENY ZE ŽIVOTA 
ČESKÉHO EDISONA

II. ŽENA HO VĚRNĚ PROVÁZELA

(Pokračování z letního vydání)

Macecha jezdívala s dcerkami do Skutče. 
Pyšnila se jimi při kávových besedách 
u  svých přítelkyň. Jednu dceru vlevo, dru-
hou vpravo, rozkládala do široka hedvábné 
sukně především při divadelních předsta-
veních. Jaké očekávání, jaký šum, když 
v  sále pod petrolejovými lampami se 
scházely dívky v natužených sukních a 
mládenci je způsobnou úklonou zvali k tanci. 
Nic naplat, také mlynář Štulík musel obléci 
dlouhý modrý kabát a zúčastnit se věnečků. 
Otcovským okem pozoroval dcerky v kole. 
Neušla mu dětská nemotornost mladší 
dcerky a řekl: „Pavlínka musí do Prahy. Tam 
se naučí tančit. Vždyť hopkuje jako kůzle.“ 
Macecha s tímto návrhem souhlasila.

Pavlínka se octla v Praze. Divila se 
hemžení v ulicích. Po prvé viděla vltavské 
jezy, a protože byla ze mlýna, líbil se jí 
pokojíček u Šíchů nedaleko Štítkovského 
mlýna na Štvanici. S pavlače byla vyhlídka 
na rameno Vltavy, které teprve později bylo 
zasypáno.

S přítelkyní Nekvindovou chodila Pa-
vlínka ke krejčímu, kde její šikovné prsty brzy 
se naučily stříhat a stehovat, takže mohla na 
pravém americkém stroji prvně ušít šaty. – 
Mistr Link zasvěcoval dívky do umění 
tanečního. Tam se Pavlína seznámila se 
studentem techniky Františkem Křižíkem. 
Vysokému, štíhlému mládenci dobře se 
tančilo s děvčátkem jako proutek vyrostlým, 
v kouzelném rozpuku šestnácti let. Nebyla to 
láska na první pohled. Student Křižík do-
provázel obě dívky domů k Šíchovým. 
Způsobný mladík se paní bytné zamlouval, 
dávala se s ním do rozhovoru: „Jestlipak 
víte, že Nekvindová se vám posmívá, jaké 
nosíte obleky – boty vám prý čvachtají 
a  ondy jste je měl roztrhané. Zato slečna 
Pavlína, ta se vás nějak zastává.“ Bylo to jen 
málo slov, ale Křižík si je dobře zapamatoval. 
Ctil Pavlínu a tak si na její počest najal loďku 
a projížděl se poblíž Šíchova domu. Nahoře 
na pavlači stála Pavlínka a usmívala se tak 
roztomile, že mladý Křižík zapomněl, jak 
nejistou půdu má pod nohama. Lodičku 
postrkával ve stoje tyčí. Dostal se do proudu, 
jímž voda vyráží zpět od mlýna, loďka se 
prudce otočila, narazila přídí na pilotu – 
František Křižík padl střemhlav do vody 
a  zmizel. Pavlína se leknutím nehnula 
s  místa...

Po letech vzpomíná Křižík na tuto pří-
hodu: „Pamatuji se, že jsem měl ve vodě 
otevřené oči. Zůstal jsem klidný, neměl jsem 
strachu. Bylo to hluboké, plovat jsem ne-
uměl, ale vrtěl jsem sebou. Viděl jsem světlo, 
voda byla žlutá, stále světlejší… No, teď už 
lezu ven! To jsem se blížil k povrchu. 
Kdybych nebyl tak chladnokrevný, byl bych 
se jistě utopil. Loďka mi ujela. U Šíchů bylo 

pak veselé sušení.”

Po třech měsících odjela Pavlína nazpět 
do Luže. Uměla nyní šít i tančit, ale doma 
čekalo na ni především něco jiného: musela 
vařit ve velkých hrncích pro chasu. Sestra 
Anna byla již provdána za zámožného pana 
Nekvindu, takže domácí práce naložila 
macecha nyní Pavlíně. Dívenka se statečně 
tužila, v celém kraji se o ní pěkně mluvilo. 
Není divu, že se brzy vyskytl ctitel, který jí 
věnoval svou báseň o Markétě, nešťastné 
dceři pana Berky z Dubé.

Pavlína usedla k mlýnskému náhonu, 
z  kapsy své zástěrky vytáhla list a čtla: 
Krásná Markétka milovala Hynka, panoše ve 
službách svého otce na Rychemburku. Na 
hrad zavítal bohatý rytíř Ctibor z Lipnice. Pan 
Berka z Dubé byl v peněžní tísni a přál si, aby 
došlo k sňatku jeho dcery s rytířem. Markéta 
se zdráhala, nechtěla zraditi svou lásku. Za 
trest dal ji otec zazdíti do malé, neprodyšné 
komůrky u kostelíku v Janovičkách. Zazdě-
ná panna zpívala a očekávala smrt. Neda-
leko kostela pásl pastýř ovce, uslyšel jí, 
vylámal ve zdi otvor a jím podával dívce 
chléb a vodu. Když se otec dověděl, že 
Markéta je dosud na živu, dal ji přivésti na 
Rychemburk a znovu zazdíti. Panoš Hynek 
žalem zešílel. Tak skončila věrná láska dvou 
mladých srdcí... Dočtené verše spadly 
Pavlíně do klína. Zamyšleně se dívala do 
vody proudící náhonem… Našel básník 
zalíbení v očích Pavlíny?

Uplynula dvě léta. Mladý Křižík dokončil 
studia a probíjel se jako začátečník prvními 
místy, až se stal úředníkem u dráhy císaře 
Ferdinanda v Brně.

Bylo to zrána na Nový rok 1871. V pokoji 
se teprve šeřilo, za okny byl mráz. Inženýr 
Křižík ležel na posteli a uvažoval. Jeho 
příjem dosáhl 900 zlatých ročně. Nemohl by 
se oženit? Občas k němu dojíždí maminka, 
ale zase se vrací k tatínkovi do Plánice a pak 
je v těchto čtyřech stěnách teskno. Co asi 
dělá Pavlína Štulíková? Dva roky o ní 
neslyšel. Dej Bůh, aby nebyla vdaná! Napíše 
jí... A napsal.

Z Luže přišla odpověď. Pavlína nebyla 
vdaná a vzpomínala také ráda tanečních 
hodin u Linka. Křižík napsal druhý dopis, 
a  jak byl rázný, rozjel se do mlýna. Přísná 
paní mlynářka ráda viděla pana inženýra 
z  Brna. Po druhé přijel již se svou mamin-
kou. Pavlínka se stala nevěstou.

7. října téhož roku vystrojil mlynář Štulík 
svatbu druhé dceři. František Křižík si 
odváděl líbeznou osmnáctiletou ženušku 
v  bílém atlase od oltáře na Chlumečku. 
V  celém okolí se věřilo, že to byla bohatá 
nevěsta. Starší dcera Anna dostala věnem 
dvacet tisíc zlatých. Na Pavlínu zbyly pouhé 
čtyři tisíce. Odvážela si však pěknou výbavu 
a dostatek nábytku, zvláště krásnou ko-
modu, stůl, kredenc a skleník, práci truhláře 
Benoniho z Chrudimě (otec zpěváka 
Benoniho).

Mladí manželé se odstěhovali do Krnova 
ve Slezsku. Bylo tam velmi krásně, voněly 
tam lesy. Mladá žena vytvořila útulný domov, 
zrcadlo pilných rukou a jasné mysli. Při tom 
nepřestala toužit po Čechách. Její přání se 
brzy vyplnilo.

(pokračování někdy příště)

ü plastové kelímky od jogurtů 
a mléčných výrobků (stačí důkladně 
vyškrábat od zbytků jídla)

ü plastové vaničky od ovoce a zeleniny
ü nádoby od kosmetiky a čisticích 

prostředků (čtěte na etiketě, zda není 
nutné odnést do nebezpečného 
odpadu na sběrný dvůr)

ü PET lahve od jedlých olejů 
(pouze důkladně vymyté, bez známek 
mastnoty, jinak do směsného)

ü plastové jídelní termoboxy 
(po odstranění zbytků jídla a mastnoty)

ü polystyren (ne stavební či znečištěný 
zbytky jídel)

ü plastové nápojové kelímky
ü plastové obaly od CD a DVD
ü plastové síťky od ovoce
ü kartáče na nádobí a kartáčky na zuby – 

jen rukojeť
ü v Bechyni do plastu vyhazujte 

i nápojové kartony (v každém městě 
to může být jiné)

ű obaly se zbytky jídla nebo čisticích 
prostředků

ű plastové tuby od pleťových masek, tuby 
od zubní pasty

ű PET lahve se zbytky mastnoty
ű molitan (houbičky na nádobí)
ű stavební polystyren
ű objemné plastové předměty 

(např. zahradní židle)
ű podlahové krytiny, PVC
ű novodurové trubky
ű silonové punčochy
ű gumové rukavice
ű silonové štětinky od zubních kartáčků 

a kartáčů na nádobí – je potřeba 
odlomit a hodit do směsného odpadu

ű blistry od léků s hliníkovou fólií

Není Bio jako BIO
(objemný odpad, patří na sběrný dvůr!!!)
ü veškeré rostlinné zbytky
ü čajové sáčky, lógr z kávy
ü pečivo, skořápky od vajíček
ü lepenka, papírové kapesníky
ü popel ze dřeva

ű maso, kosti, ani jiné živočišné zbytky
ű rostliny, které jsou napadeny chorobami
ű exkrementy zvířat
ű popel z uhlí
ű nedopalky cigaret
ű olej z kuchyně (patří na sběrný dvůr)

Kovy
(Hliník v objemu dohání PET lahve)
ü plechovky od konzerv a nápojů
ü kovové nádobky od kosmetiky
ü aluminiová fólie na potraviny, víčka od 

jogurtů, alobal – nutno zmuchlat do 
koule, aby neshořely; pozor, některá 
víčka od jogurtů jsou kombinací plastu 
a papíru, patří do směsného odpadu

ü alobal a ostatní kovové předměty 
(menšího objemu) z domácností

ü hliníkové kalíšky od čajových svíček - 
zbytek vosku nevadí, vyhoří při tavení 
hliníku

ű obaly od bramborových lupínků
ű kovové nádobky od sprejů (jsou pod 

tlakem)
ű plechovky od barev, ředidel, laků 

a ostatních chemikálií
ű elektrozařízení

Pokud si nejste jisti, kam odpad patří, 
raději jej vyhoďte do směsného odpadu 
a nekontaminujte separovaný odpad. 

MJ
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MĚSTSKÉ
MUZEUM
BECHYNĚ

JITEX 70 
(dozvuky v Bechyni)

   
Je zvláštní psát o výstavě, pokud dosud 

nestojí. Nicméně někteří již měli tu šanci její 
hlavní část vidět v Prácheňském muzeu, 
z kterého tento projekt vychází. Do Bechyně 
bude přesunuta její část. Připomene zá-
kladní kroky zpracování bavlny, historii 
místní pobočky Jitexu jak z doby, kdy byla 
umístěna v zámecké jízdárně, tak z doby po 
otevření budovy nového závodu. V jiné části 
pak vystavíme některé typy oblečení, které 
se zde, či v pobočce v Týně nad Vltavou, šily. 
Máme radost, že tak učiníme vzpomínku na 
jednoho z největších zaměstnavatelů své 
doby zde ve městě, těšíme se na bývalé 
zaměstnance i ostatní návštěvníky, kteří 
snad nestihli výstavu v Písku a budou moci 
zajít k nám. Zahajujeme v sobotu 19. října od 
15 hod. K dispozici budou též publikace 
vydané k této výstavě a trička. 

JJ

+ VÝZVA VŠEM 
SKAUTŮM

V příštím roce oslavíme 100 let od 
založení organizace skaut v Bechyni. 
Vznikla zde myšlenka tuto skutečnost 
připomenout muzejní výstavou v galerii 
muzea. Problémem je nedostatek jakých-
koliv informací či dokumentů k tomuto 
tématu v muzejním archivu. Budeme 
vyjednávat s mnohými dřívějšími či ny-
nějšími oddílovými vedoucími. Přesto 
žádáme veřejnost o fotografie s komentářem 
(které naskenujeme a vrátíme), či stručné 
sepsané vzpomínky, nebo máte-li doma 
nějaké trojrozměrné předměty (části 
stejnokroje, odznaky, či další předměty 
související s vaším působení ve skautu), 
budeme moc vděčni za zapůjčení. Volejte 
774 911 067, nebo nás navštivte. O založení 
oddílu skauta se dozvídáme z dokumentu ze 
dne 19. dubna 1920. Tento oddíl vznikl jako 
odnož tělovýchovné jednoty Sokol. Založil 
ho MUDr. Pravoslav Sovák. 

JJ
 kresba Radko Plachta

+ ADVENTNÍ TRH

V letošním roce připravovaný adventní 
trh v muzeu bude odlišný než dříve. 
Z  důvodu přítomnosti výstavy JITEX 70 
v  budově budeme omezeni pouze na sál. 
Ten chceme věnovat workshopům. Čili 
dílničkám, které si řeší každý zájemce 

o  jejich vedení programově i finančně sám. 
Hlavní část trhu se přesunuje do prostor 
parku pod plachtu či stan, anebo pak 
někteří mají stánek svůj. Zájemci o pů-
sobení na trhu v první adventní neděli před 
programem samotného rozsvícení vánoč-
ního stromu (1. 12. 2019, 13–17 hod) 
hlašte se na následující kontakty: dílničky 
muzeum Jana Janáčková 774 911 067, 
prodej Petra Šulcová 776 381 203. 

z acrhivu Prácheňského 
muzea v Písku

oddíl vodních skautů 70. léta 20, stol. 
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www.kulturnidum.cz

ŘÍJEN 2019

KULTURNÍ KALENDÁŘKULTURNÍ KALENDÁŘ
SO 5. 10.  BURZA DĚTSKÉHO OBLEČENÍ 
 A POTŘEB
9.00 – 11.00 hodin / Přísálí KD
Prodávající se mohou hlásit na rchrosik@centrum.cz. Prostor pro 
prodávající bude otevřen od 8.30 hodin.

SO 5. 10.  KERAMONO
Vernisáž v 15.00 hodin / Galerie Galvína
Výstava potrvá do 15. listopadu.

ÚT 8. 10. AŽ DO KONCE 
 – Moje práce v Hospici
Vernisáž v 19.00 hodin / RC Hrošík
Výstava potrvá do 10. listopadu.

SO 12. 10. 10 LET RC HROŠÍK
15.00 – 18.00 hodin / Před KD
Přijďte si užít zábavné odpoledne a společně oslavit 10. narozeniny 
RC Hrošík. Děti se mohou těšit na cvičeníčko se Soňou, tvořivé 
dílničky aj.

SO 12. – NE 13. 10.   DNY OTEVŘENÝCH
   ATELIÉRŮ 2019
Podrobné informace s přehledem bechyňských ateliérů najdete v 
tomto vydání Zpravodaje na stránce č. 9.

ST 16. 10. MŮŽEM I S MUŽEM – vyprodáno!
19.00 hodin / Velký sál KD / Vstupné 390 Kč, 370 Kč, 350 Kč
Hrají: Kateřina Kaira Hrachovcová, Vanda Hybnerová, Jitka 
Sedláčková, Dáša Zázvůrková.
Momentálně je představení vyprodané, ale doporučujeme sledovat 
na www.kulturnidum.cz případné vypadlé rezervace.

ČT 17. – NE 20. 10.  NAHLÍŽENÍ
30. celostátní dílna středoškolské dramatiky a mladého divadla, 
která je zdarma přístupná veřejnosti. Nahlížení je určeno 
středoškolským a mladým souborů, jejich členům i dospělým 
zájemcům o divadelní práci s touto věkovou skupinou a 
dramatickou výchovu s dospívajícími – vedoucím mladých 
divadelních souborů, učitelům, studentům a dalším, kteří o práci se 
souborem zatím jen uvažují.

SO 19. 10. JITEX 70 (Dozvuky v Bechyni)
Vernisáž v 15.00 hodin / Městské muzeum
Výstava potrvá do března 2020.

ČT 24. 10.  INFORMACE MAJÍ ZELENOU 
 Den turistických 
 informačních center
9.00 – 17.00 hodin / Městské informační centrum
Městské informační centrum vás zve na Den turistických 
informačních center pořádaný v rámci Světového dne pro rozvoj 
informací. Součástí akce je malé občerstvení a volný vstup do 
muzea, kde můžete navštívit výstavu JITEX 70 – dozvuky v Bechyni 
a stálou expozici o historii města.
Přijďte zjistit, jaké informace po nás naši klienti chtějí nejčastěji 
a  jakými otázkami nás dostávají do nesnází.  
A navíc, pojďte se s námi projít na starý hřbitov s nádhernými 
litinovými kříži, kde vás seznámíme s hroby zajímavých osobností 
zde pohřbených. Procházka po hřbitově se uskuteční díky 
spolupráci se Spolkem rodáků a přátel Bechyně. Sraz zájemců je 
v 16.00 hodin před Městským informačním centrem, které sídlí 
v budově Městského muzea. 

PŘIPRAVUJEME

ST 6. 11.  REJ SVĚTLUŠEK
17.00 hodin / Náměstí T.G.M. / Vstup do KD dítě 20 Kč, 
dospělý 30 Kč
Tradiční lampionový průvod městem od kašny na náměstí T.G.M. 
ke Kulturnímu domu, kde si zatancujeme, zasoutěžíme a užijeme 
spoustu legrace, takže lampiony a dobrou náladu s sebou.
Pořádá KSMB ve spolupráci s DM SUPŠ Bechyně.

ÚT 12. 11.  SRDCE PRO KRÁLE
19.00 hodin / Velký sál KD / Vstupné 90 Kč
Repríza nové divadelní hry v podání .BDS Lužnice
Předlohou hry Srdce pro krále se stal příběh z antické mytologie 
o  králi Admetovi a jeho ženě Alkéstis, kterou v padesátých letech 
minulého století zdramatizoval polský dramatik Artur Marya 
Swinarski ve své hře Alcestin návrat. Tentokráte se však příběh 
odehrává v současnosti, v nejmenované konstituční monarchii 
kdesi v Evropě. Na počátku je zásadní rozhodnutí královny Alcesty 
a malý rozmar Smrti s velkými následky na konci.
V předprodeji od 1. října v kanceláři KD, Městské knihovně 
a v Městském informačním centru a on-line.

PO 2. 12.  JANEK LEDECKÝ 
 – Vánoční turné 2019
19.00 hodin / Velký sál KD / Vstupné 490 Kč
Vánoční turné Janka Ledeckého nabízí sérii koncertů s pravou 
sváteční atmosférou. Zazní nejen písně Ryba rybě, Sliby se maj 
plnit o Vánocích či klasické vánoční písničky, ale také Na ptáky jsme 
krátký, Proklínám a další. V každém městě zpěvák navíc přivítá 
speciálního hosta v podobě smyčcového kvartetu M. Nostitz 
Quartet a Jankových hudebních kolegů. baskytaristy Davea 
Mendéze, bubeníka Hanze Sedláře a klávesisty Pavla Muchy.
Předprodej v kanceláři KD, knihovně, městském informačním 
centru a on-line na www.kulturnidum.cz.

PÁ 20.12.  ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ – J. J. RYBA
19.00 / Velký sál / 170 Kč v předprodeji, 200 Kč na místě 
Symbol českých vánoc v podání orchestru Virtuosi di Praga, solistů, 
farního sboru, varhany Jiří Emmer.  Exkluzivní host Michell Katrak – 
zpěv,  dirigent – Oldřich Vlček.
V předprodeji od 1. října v kanceláři KD, knihovně, městském 
informačním centru a on-line na www.kulturnidum.cz.

BECHYNĚ 2. 12. 
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DLOUHODOBÉ AKCE

VÝSTAVY

GALERIE U HROCHA 

AŽ DO KONCE – Moje práce v Hospici
Bechyně je krásné městečko v naší dojezdové vzdálenosti. A že 
jsme se tam za poslední rok najezdili... a rádi. Proto se naše putovní 
výstava přesouvá právě tam. 
V Galerii U Hrocha můžete vidět na fotografiích studentů Střední 
fotografické školy ArtEcon momentky ze zázemí hospice, které 
zachycují právě to všechno, co předchází výjezdu našich lékařů 
a  sestřiček k pacientům. 
Výstava  potrvá do 10. listopadu 2019.

GALERIE 2+1
BROKEN SHAPES_Roman Šedina & friends
Název projektu – LIFE OF VASE – reflektuje několik koncepčních 
témat vázy at’ už jako dekorativní nádoby, sochařské dílo nebo 
nádoby na uchovávání. Zkoumá, proč jsou lidé obklopeni 
keramickou vázou a jaká vášeň se možná za tím skrývá. V expozici 
se nesetkáváme tak úplně s konkrétní vázou. Je zde pojímána 
křehce někdy téměř neviditelná nebo naopak přiznává deformaci. 
V  podstatě jde o vjemy, které designéři přetvářejí svým originálním 
rukopisem. Stávají se tak novodobými dekoratéry media keramiky 
a porcelánu.
Na tomto výstavním cyklu se podílí LAUFEN Prague Gallery, 
galerie KŘEHKÝ, Uměleckoprůmyslové muzeum, Česká centra.
ź koncept Roman Šedina
ź kurátor doc. PhDr. Filip Suchomel Ph.D. (prorektor Akademie 

múzických umění v Praze, významný japanolog)
ź záštita PhDr. Helena Koenigsmarková (ředitelka Uměleckoprů-

myslového muzea v Praze)
ź typografie & grafika MgA. Vojtěch Říha (Superior Type Studio)
Výstava se koná v rámci oslav výročí založení školy SUPŠ 
Bechyně. Potrvá do 10. října 2019.

MĚSTSKÉ MUZEUM
JITEX 70 (Dozvuky v Bechyni)
Jedná se o pokračování letošní výstavy Jitex 70 (výstavy k výročí 
založení národního podniku), která se konala v Prácheňském 
muzeu v Písku. Nyní v Bechyni představíme její část, např. postup 
zpracování bavlny, některé stroje, historii a fotografie z pobočného 
závodu zde v Bechyni, módu, kterou se podnik Jitex prezentoval. 
Výstava potrvá do března roku 2020. Vstupné 40 a 30 Kč.

GALERIE GALVÍNA
KERAMONO
Výstava Sdružení výtvarných umělců keramiků.
Potrvá do 15. listopadu.

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.
Výstava potrvá do 30. října.

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. Výstava potrvá do 30. října.

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! 
Hledáme dobrovolníky a dobrovolnice!
Neváhejte a přidejte se k našemu týmu!!!

DĚTSKÉ HRÁTKY A CVIČENÍČKO
Čtvrtky nebo pátky dle rozpisu / 9.30–10.00 h, děti 0,5–1 rok / 
10.00–10.45 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 Táchová, 
email: tachova.lenka@gmail.com, 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 10. a 24. října / 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 zlep-
šení kondice. Při lekci využíváme posilovací a balanční pomůcky 
(TRX, BOSU, činky, medicinbaly).

DYNAMIC YOGA
Středy / 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 ŘÍJEN 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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2. STŘEDA VE 20.00

NABARVENÉ PTÁČE
Drama – ČR, SR, Ukrajina

Poselství o útrapách židovského 
chlapce za druhé světové války. 

Hluboce dramatický příběh o vztahu 
mezi hrůzou a krutostí na jedné straně 
a nevinností a láskou na straně druhé.

169 min, české titulky, od 18 let, 120 Kč

5. SOBOTA V 17.00

TLAPKOVÁ PATROLA
Animovaný / Rodinný / Komedie – USA
Nejoblíbenější dětský seriál míří do kin.
66 min, český dabing, přístupný, 110 Kč

5. SOBOTA VE 20.00

AD ASTRA
Sci-fi / Thriller – USA

Brad Pitt putuje na vnější okraj sluneční 
soustavy. Objevuje zde tajemství 

zpochybňující povahu lidské existence 
a naše místo ve vesmíru.

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

9. STŘEDA VE 20.00

JIŘÍ SUCHÝ 
– LEHCE S ŽIVOTEM SE PRÁT

Dokument – ČR
Muž mnoha řemesel, herec, spisovatel, 

režisér, libretista, skladatel, textař, 
grafik, scénograf a kostýmní výtvarník, 

a navíc ředitel divadla a především 
legenda české kultury.

102 min, mládeži přístupný, 120 Kč

11. PÁTEK V 17.00

PRINC KRASOŇ
Animovaný / Komedie / – Kanada

Co mají společné Sněhurka, Šípková 
Růženka či Popelka? Všechny jsou 

zamilované do Prince Krasoně. Jako 
malého ho zaklela zlá královna a každé 
děvče se do něj beznadějně zamiluje.

85 min, český dabing, přístupný, 110 Kč

11. PÁTEK VE 20.00

BLÍŽENEC
Akční / Thriller – USA

Blíženec je originální akční thriller 
s Willem Smithem v roli elitního 

nájemného zabijáka, pronásledovaného 
tajemným mladým vrahem, který 
dokáže předjímat jeho každý tah.

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

15. ÚTERÝ VE 20.00

PANSTVÍ DOWNTON
– náhradní termín–

Drama – Velká Británie
Jeden z nejslavnějších televizních 

seriálů dospěl k velkolepé závěrečné 
kapitole, která se odehraje v kinech.

122 minut, české titulky, od 12 let, 120 Kč

19. SOBOTA V 17.00

ZLOBA: 
KRÁLOVNA VŠEHO ZLÉHO

Fantasy / Rodinný – USA
Královna černé magie žije na čarovných 

Blatech a její kmotřenka Růženka 
dospívá. Zvrat událostí podrobí jejich 

rodinná pouta náročné zkoušce.
99 min, český dabing, přístupný, 120 Kč

19. SOBOTA VE 20.00

PRAŽSKÉ ORGIE
Drama / Komedie – ČR

Podle stejnojmenné předlohy americké 
legendy P. Rotha, jednoho z nejres-

pektovanějších světových spisovatelů.
112 min, český dabing, mládeži 

přístupný od 12 let, 120 Kč

23. STŘEDA VE 20.00

STAŘÍCI
Drama – ČR

Vlastovi a Tondovi (Jiří Schmitzer, 
Ladislav Mrkvička) již nezbývá mnoho 

let života a mají důležitý úkol – vypátrat 
a zabít komunistického prokurátora, 

který je v 50. letech odsoudil k trestu.
90 min, přístupný od 12 let, 120 Kč

26. SOBOTA V 17.00

OVEČKA SHAUN VE FILMU: 
FARMAGEDDON

Animovaný / Rodinný / Komedie – Velká 
Británie, USA, Francie

Protože má Shaun jako vždy plná 
kopýtka práce s drážděním farmáře 
a Bitzera, ani si nevšimne podivných 

světel oznamujících tajemného 
návštěvníka z jiné galaxie…

87 min, český dabing, přístupný, 110 Kč

26. SOBOTA VE 20.00

ZOMBIELAND 2: 
RÁNA JISTOTY

Akční / Komedie / Horor – USA
Čtveřice zabijáků projde komickým 

zmatkem přes Bílý dům a srdce země. 
Střetnou se se spoustou nových 

zombie, ale i s některými přeživšími.
97 min, české titulky, mládeži přístupný 

od 15 let, 120 Kč

30. STŘEDA VE 20.00

POSLEDNÍ ARISTOKRATKA
Komedie – ČR, SR

Rodilý Newyorčan Frank (H. Čermák) 
získá díky svým šlechtickým předkům 

rodové sídlo – zámek Kostka. Potomek 
emigrantů se tak po více než 40 letech 

chystá s dcerou Marií (Y. Stolařová) 
a temperamentní ženou Vivien (Tatiana 
Vilhelmová) na velký návrat do Čech.
110 min, mládeži přístupný, 130 Kč

Představím se, jmenuji se František 
Vrážek IV. a přijel jsem 10. 9. do Lázní 
Bechyně. Ke své smůle jsem nějak přehlédl 
datum i  hodinu nástupu a dorazil o měsíc 
dřív pozdě večer. Mladá paní v recepci byla 
velice ochotná a našla mi jako ztroskotanci 
nocleh. Patří jí můj veliký dík za záchranu, 
jinak bych snad skončil na lavičce v parku.

Nadále mě provázelo už jen štěstí na 
ochotné a milé obyvatele města. V bance na 
náměstí mi pomohla paní za přepážkou, 
v  Městském informačním centru mi další 
velmi vstřícná paní prodala vstupenky na 
besedu Jiřího Kolbaby, která mě skutečně 
nadchla, a co víc, vyhrál jsem dokonce jeho 
IV. díl knihy. Bylo to něco úžasného.

Dále jsem navštívil MŠ Jahůdka, abych 
s  nostalgií zavzpomínal na svá vojenská léta 
na bechyňském letišti, kdy jsem v roce 1971 
zajišťoval soutěž pro školkové děti, což 
ovlivnilo celý můj další život a dobrovolné 
práci s dětmi jsem se pak věnoval desítky let.

Musím říct, že se Bechyně po těch letech 
velmi změnila, zkrásněla. Místy jsem se 
ztrácel a s námahou poznával známá místa. 
Ale nejvíc mi udělala radost neuvěřitelná 
ochota místních lidí, kterým bych chtěl touto 
cestou poděkovat. Zejména na personál 
lázní může být vedení pyšné, vše funguje 
a  šlape jak dobře namazaný stroj. Velmi se 
těším na setkání při již regulérním pobytu ve 
správném termínu. 

Bechyně ode mne již nyní dostává 
jedničku s hvězdičkou dvakrát podtrženou 
a děkuji redakci Zpravodaje, že mi umožnila 
zprostředkovat touto formou moje dojmy 
všem obyvatelům města. 

(pozn: redakčně upraveno)

MĚSTSKÉ 
INFORMAČNÍ 
CENTRUM 
BECHYNĚ

Říjen
Informace mají zelenou 

Městské informační centrum vás zve ve 
čtvrtek 24. října 2019 od 9.00 do 17.00 
hodin na Den turistických informačních 
center pořádaný v rámci Světového dne pro 
rozvoj informací.

Součástí akce je malé občerstvení a vol-
ný vstup do muzea, kde můžete navštívit 
výstavu JITEX 70 – dozvuky v Bechyni 
a  stálou expozici o historii města.

Přijďte zjistit, jaké informace po nás naši 
klienti chtějí nejčastěji a jakými otázkami nás 
dostávají do nesnází.  

 

A navíc, pojďte se s námi projít na starý 
hřbitov s nádhernými litinovými kříži, kde vás 
seznámíme s hroby zajímavých osobností 
zde pohřbených. Procházka po hřbitově se 
uskuteční díky spolupráci se Spolkem 
rodáků a přátel Bechyně. 

Sraz zájemců je v 16.00 hodin před 
Městským informačním centrem, které sídlí 
v budově Městského muzea. 

JS



+ DNY OTEVŘENÝCH 
ATELIERŮ 2019

Pomalu se blíží podzim a s ním i dny 
otevřených Ateliérů. Stejně jako v předcho-
zích dvou letech odstartujeme náš víken-
dový program v pátek v galerii Tiskárny 
Karmášek v Českých Budějovicích slavnost-
ním zahájením letošního ročníku a vernisáží 
výstavy prací předního českého designera 
Jana Čtvrtníka. Vystaveny zde budou vázy, 
které podle jeho návrhů vyrobila světozná-
má česká sklárna Moser. Během víkendu 
12.–13. 10. 2019 se vám pak otevře víc jak 
dalších 100 míst, na kterých můžete doslova 
zažít a mnohdy si i sami vyzkoušet, jak 
vzniká umění. Na své cesty si nezapomeňte 
vzít náš časopis! Naleznete v něm adresy 
všech, kteří se DOA2019 aktivně účastní. 
Pečlivě si pročtěte i našich pět rad. Může se 
stát, že se vám některá z nich bude na 
cestách hodit. Stejně tak dobře jako časopis 
vám může posloužit i náš web. Na stránkách 
www.dnyotevrenychatelieru.cz dohledáte 
vše potřebné včetně GPS údajů nebo 
umístění ateliéru přímo v mapě. Nebojte se 
tedy zaklepat na dveře a vstoupit. V tyto dny 
jsou neohlášené návštěvy přímo vítány. 

V neděli DOA2019 zakončíme tam, kde jsme 
je zahajovali – v Tiskárně Karmášek v Čes-
kých Budějovicích a to DesignMarketem, 
který doplní zajímavý doprovodný program. 
Tu naši letošní DOA skládačku jsme pro vás 
zajímavě poskládali. Věříme, že i tento 
ročník bude opět skvělý. A to nejen díky 
umělcům, kteří nám jej pomáhají spolu-
pořádat, ale také díky vám, milovníkům 
umění. Bez vás všech by totiž DOA nebyly 
tím, čím dnes jsou.

Přejeme vám krásné podzimní cesty za 
uměním, řemeslem, designem a archi-
tekturou! Váš DOATým2019 - PhDr. Monika 
Zárybnická, Mgr. Petra Lexová, Bc. Lenka 
Věrná, Bc. Pavel Černý, Pavel Dolejší 
a  David Kubec

KAM DO ATELIÉRŮ
V BECHYNI

MICHAL BOSÁK
ateliér výtvarné umění  keramik – modelář | |
v sobotu od 10.00 do 17.00
v neděli od 12.00 do 16.00 
Na Libuši 989, Bechyně 
737 931 391
www.modelarsky-atelier.mypage.cz 

SUPŠ BECHYNĚ
umělecká škola  ateliér sochařství  ateliér | |
kresby a malby  dílna grafických technik   | |
točení na kruhu |
v sobotu od 13.00 do 16.00, 
Písecká 203, Bechyně 
722 473 482, Mgr. Otakar Novák
www.supsbechyne.cz

MĚSTSKÉ MUZEUM BECHYNĚ
muzeum  komentovaná procházka po |
filmových místech |
v sobotu od 14.00 (sraz před budovou 
muzea), 
nám. T. G. Masaryka 140, Bechyně
774 911 067, Mgr. Jana Janáčková
www.kulturnidum.cz

GALERIE 2+1 
galerie  výstava: LIFE OF VASE|
Roman Šedina & friends  |
v sobotu od 9.00 do 12.00 
U Nádraží 602, Bechyně 
FB: Galerie 2+1 
606 911 007, Mgr. Štěpán Ondřich
reditel@kulturnidum.cz

TOMÁŠ PITLÍK 
ateliér  malba  sochy  stavba uměleckých | | |
motocyklů  |
v neděli od 10.00 do 16.00 
Plechamr 444, Bechyně 
608 245 362, Tomáš Pytlík
tomas.pitlik@seznam.cz

SIMONA CHURANOVÁ
výstava v kavárně kina  malba | |
v sobotu od 14.00 do 17.00
Libušina 169, Bechyně
FB: simona.churanova
605 207 957, Simona Churanová
monasim22@seznam.cz

Městský zpravodaj Bechyně /ŘÍJEN 20191 9



Postřehy z lázní

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

tento program je zdarma:  

 2. 10. Diskusní hodinka o životě a zdraví 16.00 

 2. 10. Akupresura s Indem 
  Dr. Sandhu CsC. 19.00 

 3. 10. Kosmetika z kozího mléka 
  – prezentace 14.00 

 4. 10. Páteř z rehabilitačního hlediska 14.30 

 7. 10. Historie bechyň. lázeňství + film 14.30 

 7. 10. Pránájáma – životodárná energie 16.00 

 7. 10. Filmový večer 19.00 

 8. 10. Karitol – okamžitá úleva od bolesti 15.00 

 9. 10. Povídání o prevenci podle ajurvédy 16.00 

 9. 10. Filmový večer 19.00 

 11. 10. Osteoartroza 
  – prevence a pohyb. léčba 14.30 

 14. 10. Stavba bechyňského mostu + film 14.30 

 14. 10. Praktické rady pro zdraví  16.00 

 14. 10. Mudry prstů – jóga pro lenivé 19.00 

 16. 10. Zaměřte se na dech 
  a zlepšíte si život 16.00 

 16. 10. Muzikoterapie – hrající tibet. mísy 19.00

 17. 10. NU Skin – zlepšení životního stylu 15.00 

 18. 10. Život E. Beneše a jeho ženy Hany 14.30 

 21. 10. Zajímavosti města Bechyně + film 14.30 

 21. 10. Uzdravující dech a meditace 16.00 

 21 .10. Přírodní prostředky pro zdraví 19.00 

 22. 10. Karitol – okamžitá úleva od bolesti 15.00 

 23. 10. Pránájáma – teorie a praxe 16.00 

 23. 10. Kouzelná Indie, cestopis + film 19.00 

 25. 10. Dietní zásady při osteoporoze 14.30 

 28. 10. Malování  vlastní mandalou 16.00 

 28. 10. Léčivé koření – přednáška 19.00 

 30. 10. Diskusní hodinka o životě a zdraví 16.00 

 30. 10. Filmový večer 19.00

   Těšíme se na Vás

Rýmy barev v Galerii Záliv

Plzeňský keramik a malíř Juraj Čorňák (80) vystavuje až do poloviny října 
v lázeňské galerii své 
obrazy krajin a květinových 
zátiší. Často zjednodušená, 
úsporná malba, někdy v ostré a jindy 
v  zjemněné (světlem zředěné) barevnosti 
připomíná vzdáleně tvorbu moderních 
malířů. Prolíná se tu náznakově rukopis 
O. Matouška s J. Kiliánem, ale sám Čorňák 
takovému zařazení není nakloněn. Jeho 
záměrem bylo krajinu přednést jako hlasitě 
recitovanou báseň, která nás nutí opakovat si 
v duchu její rýmy. Účinek byl nevídaný. Už na 
vernisáži se prodala a byla rezervována celá 
polovina vystavených děl a malíř musel ze 
svého ateliéru expozici doplnit. Juraj Čorňák, 

národností Slovák narozený na Ukrajině, se věnuje také výrobě umělecké a zahradní 
keramiky a své práce vystavoval a prodával především v Německu. Do konce roku nás čekají 
v „Zálivu“ ještě dvě další výstavy, které připraví jako vždy Osvětáři jihu.

Navždy a daleko

Výběr z malířské tvorby fil-
mové režisérky (FAMU 2012, 
Evy Toulové (1990) přiblíží 
autorku jako snovou bytost 
s  fantaskními představami 
realizovanými v emočním 
naladění mysli. Na vernisáži 
v Galerii Záliv ve čtvrtek 
10. října v 16.30 hod. bude 
uvedena i ukázka z její fil-
mové tvorby a představí se 
host „tajeného jména“.

Pavel Šmidrkal

www.laznevbechyni.cz
facebook.com/laznebechyne

PROGRAM
Taneční večery kavárna 19.30–22.30 hod. 
Vstupné 40 Kč

 3.10. čtvrtek Allegro band
 5.10. sobota Countrio
 8.10. úterý RM band
 10.10. čtvrtek Allegro band
 12.10. sobota Countrio
 15.10. úterý Duo Echoes
 17.10. čtvrtek Allegro band
 19.10. sobota Countrio
 22.10. úterý Karel Kodl
 24.10. čtvrtek Capella
 26.10. sobota Capella
 29.10. úterý RM band
 31.10. čtvrtek Allegro band

Taneční večery sál 19.30–23.30 hod. 
Vstupné 50 Kč

  4.10. pátek Duo Echoes
 11.10. pátek Ševětínka
 18.10. pátek Duo Echoes
 25.10. pátek Ševětínka

KULTURA V LÁZNÍCH

Kulturní oddělení v Lázeňském 
domě Olga nabízí pro své klienty 
půjčování knih z bohatého fondu 
lázeňské knihovny, organizuje 
poznávací zájezdy, množství 
zábavných i vzdělávacích akcí.
Poslední dva roky rozšířilo svou 
činnost o obory z oblasti zdravého 
životního stylu a prevence nemocí, 
nabízí řadu přednášek i praktických 
cvičení. Úzce spolupracuje s Jiho-
českou školou ájurvédy v Českých 
Budějovicích a Ájurvédskou uni-
verzitou v Praze. Tím se daří do 
lázní získávat i špičkové odborníky 
z Evropy, Indie a Nepálu. Klienti lázní tuto příležitost velice oceňují a akce hojně a aktivně 
navštěvují. Dokonce mnozí z nich – z různých míst naší vlasti – začali externě studovat 
ájurvédu (indickou přírodní medicínu) v Českých Budějovicích.
O činnosti a rozsahu práce kulturního oddělení v našich lázních nejlépe hovoří program, který 
pro lázeňské hosty každý den nabízí.

Marie Rychlíková
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Z historie

+ VYPLENĚNÍ 
KLÁŠTERA V ROCE 
1619 PODLE 
PAMĚTNICE 
FRANTIŠKÁNSKÉHO 
KLÁŠTERA 
SEPSANÉHO 
P. KLEMENSEM 
MINAŘÍKEM, 
FRANTIŠKÁNEM 
V BECHYNI

Dne 13. srpna 1619 obsadil město i hrad 
Bechyň císařský vojevůdce Buquoy. Hned 
za ním přitrhlo vojsko protestantských stavů 
českých a obklíčili město. Stavovští obsadili 
celou krajinu od Chrobkova až ke Kamen-
nému dvoru, odkud město bombardovali. Ale 
obležení se bránili statečně. Bohužel, 
vyskytl se zrádce, který slíbil ukázat nepříteli 
tajnou chodbu do města i hradu. U Ka-
menného dvora za řekou bydlil v chatrči 
ovčák jménem Nepovolný, který měl dospě-
lého syna Jiříka. O starém ovčákovi šla 
pověst, že je tajným protestantem a že 
chodívá na Jamník u Sudoměřic, kde mívali 
hlavní sídlo kacíři Mikulášenci, čili Plačtiví. 

Při obležení bylo ubytováno u Nepo-
volného několik stavovských vojáků, z nichž 
jeden se jmenoval Matěj Stránský ze 
Slaného, druhý Valentin Šmaha z Tábora, 
třetí Prokop Kudláček z Milevska a čtvrtý 
Antonín Rebec ze Sedlčan. Těmto noc-
ležníkům vyzradil ovčák Nepovolný tajnou 
chodbu z Obory do hradu. V sobotu navečer, 
dne 19. srpna, vyházeli stavovští hlínu, 
kterou byl vchod do chodby zasypán, 
vyvrátili dubová vrata a vnikli chodbou do 
hradu Bechyně. Přepadli císařské, svázali 
vojevůdce a vojsko zavřeli do žalářů. To vše 
se událo zákeřnicky, bez hluku. Měšťané 
bechyňští byli druhého dne ráno nemálo 
překvapeni, když spatřili na náměstí houfy 
stavovského vojska.

V tom zazněly z věže františkánského 
kostela zvony, jež zvaly lid na mši svatou. 

„Hoj zvoní“ – vykřikl Matěj Stránský na 
své druhy, mezi nimiž byl také Jiřík Nepo-
volný. „Pojďme do kláštera! Rozbijeme tam 
vše a klášter zapálíme, ať zhyne modla, 
kterou nazývají Rodičkou Boží Bechyň-
skou!“

Dáno bylo znamení a houfy protestant-
ských vojáků hnaly se do kláštera. Přišli 
nejdříve do kostela, křičeli a rouhali se 
Panně Marii. Ustrašený bratr sakristián 
zvěstoval to kvadriánovi, P. Františku Štar-
covi. Ten s P. Bernardem Negerem přišel do 
kostela a vlídně napomínal vojáky, aby si 
slušněji vedli a nerouhali se Panně Marii. 

Slyše to Valentin Šmaha volá – „Vzhůru 
na ně!“

A již se vrhli na oba kněze, srazili je k zemi 
a spoutali je řetězy,vtrhli pak do kláštera, kde  
zjímali ostatní františkány a dali je spoutané 
odvést do Prahy, kde byli uvrženi do žalářů, 
odkud byli propuštěni až po bitvě na Bílé 
Hoře.“

Kacíři v kostele uspořádali hrozné 
divadlo. 

Prokop Kudláček, kterého ovčák Jiřík 
Nepovolný upozornil na zázračný kříž 
Kristův, tasil meč a vyskočiv na oltář, uťal 
Ukřižovanému spodní část obličeje. Matěj 
Stránský vystoupil zatím na kazatelnu a měl 
ke shromážděnému lidu rouhavou řeč. 

Obyvatelé Bechyňští když ráno poznali, 
že jest město v rukou nepřátel, utekli do 
kláštera a kostela, kde již kacíři začali své 
dílo.

Stránský tupil z kazatelny Krista a zvláště 
tupě lál Panně Marii, že lidé stáli v kostele 
jako zkamenělí. Úctu k obrazům nazýval 
modlářstvím. Konečně vzal kámen a hodil 
jím Ukřižovaného, ale kámen se od kříže 
odrazil a zasáhl Stránského do prsou, že ho 
odnesli polomrtvého z chrámu. 

Vida to Valentin Šmaha, chopil se ručnice 
a střelil do kříže. A hle, z těla Ukřižovaného 
vytryskla jasná záře na všechny strany. 
Ovčák Jiřík Nepovolný vyskočil na oltář 
a  srazil k zemi zázračnou sochu Rodičky 
Boží Bechyňské a popadnuv cihlu, urazil 
sošce Panny Marie hlavu a chtěl ji odnést 
domů. 

Ale v tom okamžiku spatřil, že socha naň 
přísně pohleděla, jakoby živá byla a ústa se 
pohybovala, jak by mu výčitky dělala. Jiřík 
Nepovolný zařval hrozným hlasem a klesl 
bez sebe k zemi. V té chvíli se pomátl na 
rozumu, nakonec, podle pověsti, se dal na 
pokání a skončil jako poustevník v nedaleké 
Poušti.

Zatím ostatní vojíni přinesli sekery, jimiž 
ničili oltáře a sochy. Uprostřed kostela 
rozdělali oheň a házeli naň trosky oltářů 
a  soch, přihodili i mešní roucha. 

Též menší sochu Panny Marie vrhli na 
oheň, ale socha zmizela a objevila se na 
svém původním místě. 

Ale ten zázrak je nezarazil!
Přihrnuli se do kostela jiní vojáci, kteří pak 

vyloupili klášterní komory a sklep a ti dovršili 
surové dílo. Otevřeli hrobky slavného rodu 
Šternberského, vyvrhli mrtvoly z rakví, do 
nichž uložili všecky kalichy a mon-
strance a jiné drahocenné věci 
a  odnesli je. (…Buquoyův pra-
porečník pak prodával v Pasově 
mešní roucha, svátost ve stříbře, 
boží umučení, kalichy i monstran-
ce. Adam ze Šternberka v nich 
poznal věci z bechyňského klá-
štera, chtěl je alespoň koupiti, ale 
o ceně se nedohodli….)

V klášterním nádvoří dopíjeli 
někteří vojáci pivo a prázdné 
soudky odhazovali do ohně. 

Tak zničeno bylo památné 
poutní místo v Bechyni. 

Když k večeru uhasly 
plameny, přišlo na spá-
leniště několik občanů 
bechyňských a pátrali po 
zázračných obrázcích. 
Primátor města Štěpán 
Rosol nalezl v  rumech 
kříž, který tajně donesl 
do svého domu. Měst-
ský radní Petr Hrnčíř 
naše l  vě tš í  sochu 
Panny Marie Bechyň-
ské i uraženou hlavu, 
která dosud v ohni 
ležela a neshořela. 
Menší sochu Panny 
Marie ukryla paní 
Dorota Postlová ve 
svém příbytku. 

Podle ústního podání ukryty byly po-
svátné sochy ve sklepě nynějšího hostince 
p. Šaška na náměstí. U tří měšťanů 
scházívali se Bechyňští a uctívali ty drahé 
památky vzývajíce Krista Pána a Matku Boží 
o pomoc, neboť vojáci přepadli a oloupili 
domy občanské. 

Po značné porážce stavovských u Zá-
blatí opustilo vojsko Bechyni a spěchalo 
k  Bílé Hoře, kde byli stavovští na hlavu 
poraženi dne 8. listopadu roku 1620.

Hned roku 1621 dal Adam ze Šternberka, 
pán na Bechyni, rozkaz, aby byl klášter 
i  kostel Bechyňský opraven. Posvátné so-
chy dal přenést z měšťanských domů do 
zámecké kaple sv. Ludmily, kde se denně 
konaly služby Boží a odpoledne bývali 
zpívané litanie.

Františkáni, kteří byli odvlečeni v oko-
vech do pražských žalářů, byli hned po bitvě 
Bělohorské propuštěni a vrátili se do 
Bechyně. 

Ve třech letech byl klášter i kostel 
opraven a dne 23. srpna 1623 přenesla 
Mariánská družina bechyňských dívek 
s  velkou okázalostí posvátné sochy do 
kláštera. (Podle pověsti v čele se Zuzankou 
Rosolovou, dcerou primase bechyňského) 

Na věčnou památku zpustošení kostela 
jsou vymalovány dva obrazy u vchodu do 
kláštera, které představují rouhače a jejich 
trest a třetí obraz je v kostele nad výklenkem, 
v němž trůní menší socha Panny Marie. 

(připravil Josef Štefl)

Zázračná 
Panna Maria 

bechyňská
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+ ZAČAL NOVÝ 
ŠKOLNÍ ROK

2. září zasedlo do školních lavic v Zá-
kladní škole Františka Křižíka Bechyně 
celkem 34 prvňáčků. Věřím, že se jim bude 
v  naší škole líbit, poznají nové kamarády, 
získají nové vědomosti a svými výsledky 
budou dělat radost rodičům i prarodičům. 
Věřím, že i rodiče budou svým dětem vě-
novat dostatek času a pozornosti a pomo-
hou jim zvládnout nelehký začátek jejich 
školní docházky. Už i naši prvňáci se se 
svými staršími spolužáky zúčastní projektu 
Paměťové instituce do škol, kdy škola je již 
třetím rokem partnerem v pokusném ově-
řování MŠMT, jehož cílem je ověřit, zda 
zážitková pedagogika má vliv na zvýšení 
kvality výuky. MŠMT vytipovalo paměťové 
instituce (Národní muzeum v Praze, Husit-
ské muzeum v Táboře, Národní technické 
muzeum v Praze aj.) a spolupracující školy 
mají za úkol v těchto institucích absolvovat 
lektorovaný program. Náklady na dopravu 
a  vstupy jsou hrazeny z dotace MŠMT. Pro 
starší žáky školy probíhá již druhým rokem 
mezinárodní projekt A Message in a Bottle 
(v rámci programu Erasmus+), který spočívá 
ve výměnných návštěvách partnerských 
škol, při kterých žáci poznávají evropské 
státy a procvičují si angličtinu. Našimi 
partnery v projektu jsou školy z Litvy, Portu-
galska a Islandu. Je to již třetí mezinárodní 
projekt, který se nám daří realizovat.

Na začátku nového školního roku bych 
chtěl všem žákům naší školy popřát šťastné 
vykročení. Hlavně na nich a na jejich 
výsledcích bude záležet, zda se jim splní 
jejich životní cíle. Klidný a úspěšný školní rok 
bych chtěl popřát i všem pedagogickým 
a  nepedagogickým zaměstnancům školy.

Mgr. Milan Kožíšek, 

ředitel ZŠ Františka Křižíka Bechyně

ZÁKLADNÍ ŠKOLA FRANTIŠKA KŘIŽÍKA

1928

BECHYNĚ

ŠKOLA PRO DĚTI

ZPRÁVIČKY 
Z JAHŮDKY

Byl zahájen nový školní rok 
a na jeho začátku jsme přivítali 

nové děti, které se brzy dobře 
adaptovaly. Starší děti mohou ve školním 
roce navštěvovat zájmové kroužky – kera-
mický, výtvarný, pohybový a tvořivou 
dramatiku. Opět se zapojíme do projektu 
„Mezi námi o. p. s.“, kde skupina dětí 
spolupracuje se skupinou klientů z Domova 
pro seniory. Bude pokračovat také kurz 
bruslení v Soběslavi. 

Více informací na www.msjahudka.cz. 
K.S.

+ LOUČENÍ 
S PRÁZDNINAMI

Trochu nevyzpytatelné, zářiové počasí 
přivítalo 78 účastníků na odpoledni plném 
her s názvem „Loučení s prázdninami“. 
Všichni si mohli vyzkoušet svoji tělesnou 
kondici ve skákání v pytlích, skoku z místa či 
hodu raketkou. Svoji mrštnost otestovali 
v  driblinku, běhu i kinder kriketu. Mnozí si ani 
nevšimli, že si nenápadně vyzkoušeli 
dopravní značky, domácí zvířata, puzzle a ti 
starší rébusy. Na startu se objevili žáci 
6. třídy a byli oporou těm nejmenším. 
Závěrečné malování na chodníku nám 
loučení připomínalo ještě několik dní.

Mgr. Jaroslava Hrnčárková

+ TŘEŤÁCI NA VÝLETĚ 
EVROPOU

Škola začala a naši třeťáci si připomněli 
svá prázdninová putování v programu výlet 
do Evropy. Ten jim z Českých Budějovic 
přivezla lektorka Eurocentra. Děti se formou 
hry a prezentace seznámily s vlajkami, ná-
rodním jídlem, slavnými osobnostmi a zají-
mavostmi dvanácti evropských zemí. Své 
nově nabyté znalosti si ověřily v závěrečném 
kvízu Riskuj a určitě je využují i v hodinách 
prvouky.

3.A a 3.B
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+ KEMPOVÁNÍ 5.A – 
ODMĚNA ZA 1. MÍSTO 
VE SBĚRU PAPÍRU

Ve dnech 9. 9. a 10. 9. jsme se společně 
vypravili do kempu Měruše nedaleko obce 
Vlkov. Vybrali jsme si tímto naši výhru ve 
sběru papíru. Umístili jsme se na prvním 
místě a dostali jsme 6000,- Kč 

Cestovali jsme vlakem, opět nás potkala 
výluka na trati a počasí nám zrovna nepřálo. 
Déšť nás provázel až do odpoledne. 
Pláštěnky jsme museli obléci na cestu do 
kempu. Děti statečně nesly svoje velké 
batohy asi 1,5 km. Přivítal nás rodinný kemp, 
usměvavý majitel a jeho příjemná paní.

Po ubytování a krátkém odpočinku jsme 
se vydali na pěší výlet kolem rybníků. 

Procházka přírodou nám ukázala vodní 
živočichy, krásné pohledy na rybníky. V pod-
večer jsme pro děti připravili soutěže ve 
stanu, hru bingo. Docela nám za den vy-
hládlo a těšili jsme se na výbornou večeři. 
S  přicházejícím večerem se děti začaly těšit 
na překvapení a stezku, rozdala jsem dětem 
chemická světýlka a vyrazili jsme na louku 
zahrát si na lovce světlušek. Stezku odvahy 
prošly děti po světlech na cestě podél řeky 
Lužnice. Unavené se zachumlaly do spacích 
pytlů a postupně utichaly jejich hlasy, sdě-
lující své zážitky kamarádům. Ráno nás 
probudil již podzimní chlad a možná i hlad. 
Posnídali jsme pod pergolou, pobalili svoje 
batohy a vydali se zpět na nádraží a cestu do 
Bechyně. Kempování se vydařilo se vším, co 
k takovým akcím patří.

Třídní učitelka P. Zelenková

+ ADAPTAČNÍ KURZ 6.B 
OČIMA DĚTÍ

„Adaptační kurz se mi hrozně moc líbil. 
Na začátku jsme společně vyráběli třídní 
plakát a hráli hry, při kterých jsme se o sobě 
dozvěděli hodně věcí. Určitě bych si 
zopakovala návštěvu Jump arény v Táboře, 
kde jsme byli v pátek. Také se mi moc líbila 
procházka po okolí Bechyně, při které jsme 
plnili zábavné úkoly. Nelituju ani jednoho 
dne.

Hanka

„Adaptační kurz byl super. Ve čtvrtek 
jsme byli společně na bowlingu, kde se mi 
velice líbilo. Pak jsme šli na procházku, která 
byla zábavná. Nejvíce se mi líbila hra Bang. 
V pátek jsme byli v Jump aréně a pak na 
obědě v McDonaldovi.“

Miky

„Adaptační kurz byl skvělý. Ve čtvrtek 
jsme šli na zmrzlinu a na procházku. Také 
jsme hráli bowling a společně pracovali na 
pravidlech třídy. V pátek byl nejlepší den ze 
školy. Byli jsme v Jump aréně v Táboře. To 
bylo nejlepší z celého adaptačního kurzu. Na 
oběd jsme šli do McDonaldu a odpoledne jeli 
vlakem domů.“

Dominika

+ BOWLING ZA SBĚR 
PAPÍRU 

V prvním týdnu nového školního roku byli 
naši žáci odměněni za sběr papíru. Každá 
třída měla pro sebe vyhrazenou 1 hodinu, 
kdy si děti zahrály bowling. Žáci s třídními 
učiteli se vystřídali a užili si svou odměnu na 
drahách Bowlingu Bechyně. Děkujeme panu 
Fáberovi za poskytnutí této možnosti vyžití.

Vedení školy

+ ŠKOLA 
O PRÁZDNINÁCH? 

O prázdninách proběhla výměna oken na 
pavilonu dílen a oprava fasády. Upravilo se 
blízké okolí budovy a prostor pro lavičky. 
Instalovalo se osvětlení školního hřiště. 
V  pavilonu 1. stupně bylo opraveno obložení 
stěn (výmalba a obklady). Nainstalovali jsme 
dekorační sítě na výzdobu a práce dětí.

 

Vedení školy

Základní škola Bechyně, 
Školní 293 

hledá

kuchaře/kuchařku 
– vyučen v oboru, praxe vítána. 

Plný úvazek (8,5 hodiny / denně).

Dále hledáme 

pomocnou kuchařku 
na zkrácený úvazek (6,4 hodiny / denně)

Nástup k 1. 12. 2019
Bližší informace – p. D. Dvorjančanský, 

vedoucí školní kuchyně, tel.: 381 213 144
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+ Vážení spoluobčané,

uvažujete o využití služeb Domova pro 
seniory Bechyně pro sebe nebo pro někoho 
ze svých blízkých? Pak právě pro vás máme 
skvělou nabídku k návštěvě u příležitosti 
Dne otevřených dveří, který se koná 
9.  října 2019 v době od 9 do 16 hodin. 

Domovem vás provedou kompetentní za-
městnanci domova a představí vám chod 
zařízení, koncepty péče a vše, co vás bude 
zajímat. Přijďte se podívat, jak je možné 
důstojně prožít seniorský věk v příjemném 
a  bezpečném prostředí s péčí milého, 
empatického a profesionálního týmu sestři-
ček a pečovatelek. 

Srdečně vás zve Mgr. Alena Sakařová, 
ředitelka domova

Nabídka zaměstnání:
Domov pro seniory Bechyně přijme do 
pracovního poměru uklízečku. Možnost 

přijetí také na půl úvazku, nebo na 
brigádu. Pracovní doba dle dohody. 

Nástup možný ihned. Bližší informace 
na telefonu: 702 133 936 p. Hráská.

+ VÁŽENÍ PŘÁTELÉ, 
NÁVŠTĚVNÍCI 
KERAMICKÝCH TRHŮ 
V BECHYNI

Rádi bychom poděkovali opravdu všem 
za návštěvu a spolupráci!!! Máme spoustu 
pozitivních ohlasů na akci jako takovou, na 
prodejce, od prodejců, od návštěvníků i na 
návštěvníky, na sortiment a jeho skladbu. 
Chválen byl program s vystupujícími ka-
pelami, kejklířem, akrobatem, ohňovou 
show, dílničkami pro děti.

Moc děkujeme Městu Bechyně a za-
stupitelům, Jihočeskému kraji, Nadaci ČEZ, 
firmě JIKA, Panství Bechyně, Účetnictví 
Admin Hana Filipová, Elektru Filip, SJ 
Electronic, MV Vinárium, Erding a.s., 

+ DRAGON BOATS – 
MISTROVSTVÍ SVĚTA 
A EVROPY

Kanoista TJ J iskry Bechyně Jan 
Pazourek se v uplynulých týdnech zúčastnil 
dvou vrcholných akcí v závodech Dračích 
lodí. Na Mistrovství Evropy ve španělské 
Seville se s posádkou Moravian Dragons 
stal Mistrem Evropy na 2 km v nejpres-
tižnější kategorii Open mix na velké lodi 
(20  pádlujících), dále na malé dračí lodi 
(small boat – 10 seater men) vypádloval 
třikrát stříbro na tratích 200, 500 a 2000 m. 

V polovině září se pak v Kyjevě na 
Ukrajině konalo Mistrovství světa, kterého 
se zúčastnily výpravy z 18 států světa, např. 

Hongkongu, Číny, Kanady, Maďarska, Rus-
ka, Německa, SAE, konkurence oproti ME 
ještě vzrostla a především obrovskou sílu 
ukázala domácí ukrajinská reprezentace, 
která posbírala většinu medailí. Přesto náš 
tým Dragon Force v kategorii mužů dokázal 
vybojovat 2 bronzové medaile na 2 km a na 
500 m a společně na malé lodi s děvčaty ve 
vytrvalostním závodě na 2 km opět 3. místo. 
Česká reprezentace posbírala celkem 
9 cenných kovů a navázala tak na předchozí 
Mistrovství světa, kde vždy patřila k těm 
nejlepším. Snad jen ta zlatá medaile 
chyběla, ale třeba na příštím MS v Indii, se 
naše výprava zase dočká a opět si po-
slechne krásnou českou hymnu. 

Oddíl kanoistiky 
Jiskra Bechyně, ČSDL

TĚLOVÝCHOVA & SPORT

Mikroně holding s.r.o., Pro Pec s.r.o., Farmě 
u   lesa, Izotemu, Kulturnímu středisku města 
Bechyně, TA-Servis, Janu Voseckému, Auto-
servisu Novotný, Panské Restaurant, 
Genecar – autobaterie Varta, SUPŠ 
Bechyně, panu Olivovi, Karlu Dvořákovi, 
Bamboo vietnamské restauraci, Páslerům, 
Pepovi Vlčkovi, RC Hrošík, Službám města 
Bechyně a všem pomocníkům.

Myslíme, že těch cca 1380 minut akce za 
to opravdu stálo.

Zdraví Vás pořadatelé – Spolek tradič-
ních keramických řemesel z Bechyně.
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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

 
 

VYROBÍME ŘEZIVO ZA VÝHODNÉ CENY 

V KRÁTKÉM ČASOVÉM INTERVALU

LIBOVOLNÉ ROZMĚRY 

+ DOPRAVA ZAJISTĚNA AŽ NA VAŠIi STAVBU

INFO NA TEL. 774 532 901, 608 902 420

TRÁMY, LATĚ, PRKNA

POTŘEBUJETE 

NAŘEZAT KROV?

Tak chutná pivo

úterý, středa, čtvrtek

Hledáme ke koupi 
dům nebo chalupu 

na Bechyňsku.

Tel: 724 131 747

+ TOUR DE BECHYNĚ

V neděli 15. září se uskutečnil již 19. roč-
ník amatérské cyklistické hobby-jízdy 
„le Tour de Bechyně“. Za poslední léta se 
tato sportovní akce stala v regionu velmi 
oblíbenou, takže se jí zúčastnilo bez větší 
propagace sto závodníků, což je více, než na 
podobných závodech v okolí. Vítězem se 
stal známý jistebnický cyklista Ivan Rybařík, 
z Bechyňských byl nejvýše Michal Strejc ml., 
který se každým rokem zlepšuje, a letos se 
skvěle udržel v hlavním pelotonu s nejlepší-
mi, o mnoho zkušenějšími cyklisty. Nejvzdá-
lenějším účastníkem byl pan Tserendoj 
Baasanbayar z Mongolska (!), pobývající 
přechodně v Praze.

Za všechny organizátory tímto děkuji 
Bowling baru Fabi za perfektní zázemí, 
městu Bechyně a firmám JR Food, Eurocera 
a dalším za finanční podporu, Keramice 
Voborský za krásné pamětní plakety pro 
účastníky a v neposlední řadě i divákům, 
kteří přišli fandit závodníkům do prostoru 
cíle.

Ivo Kovářík
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Nabídka zaměstnání:
Domov pro seniory Bechyně přijme do 
pracovního poměru uklízečku. Možnost 

přijetí také na půl úvazku, nebo na 
brigádu. Pracovní doba dle dohody. 

Nástup možný ihned. Bližší informace 
na telefonu: 702 133 936 p. Hráská.
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Kombinovaná spotřeba a emise CO2

vozů ŠKODA KAMIQ: 4,2-5,1 l/100 km, 112-116 g/km

   NOVÁ
ŠKODA
  KAMIQ

Budete si rozumět

již od Kč379 900

Celou řadu chytrých technologií 
využijete kdykoliv v novém voze 
ŠKODA KAMIQ

Praktický, chytrý, vyspělý. Navštivte naši 
prodejnu a využijte jedinečnou příležitost 
přesvědčit se o kvalitách nejnovějšího 
modelu ŠKODA KAMIQ.

novykamiq.cz

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

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

www.persaltus.cz

+420  605  512 451

 

NEJLEVNĚJŠÍ 

PALIVOVÉ DŘÍVÍ

 
400 Kč/prm

bříza   
 800 Kč/prm

dub
    

850 Kč/prm

 

borovice, smrk

osika 500 Kč/prm

NÁKUP A PRODEJ 
LESNÍCH POZEMKŮ

Chcete znát cenu Vašeho lesa? 
Tržní ocenění zdarma.

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

650 Kč/sprm

950 Kč/sprm  

 1000 Kč/sprm

 

 

 

Seřizování plastových oken 
a dveří, montáž a opravy žaluzií. 

Petr Halama, tel: 604 718 306

VÝVOJOVÝ PRACOVNÍK ELEKTRO
- VŠ elektrotech. zaměření, popř. SŠ elektrotechnic. 
zaměření s praxí

KONTROLOR MECHANICKÝCH DÍLŮ 
- nejlépe vyučen ve strojním oboru
- velmi dobrá orientace ve výkresové dokumentaci
- zkušenost s 3D a 2D měřením, tvorbou měřících 
programů

OBSLUHA A SEŘIZOVAČ CNC STROJŮ 
- nejlépe vyučen ve strojním oboru
- orientace ve výkresové dokumentaci

PŘÍPRAVÁŘ VÝROBY MECHANIC. DÍLŮ
- nejlépe vyučen v technickém oboru
- velmi dobrá orientace ve výkresové dokumentaci

PRACOVNICE DOKONČOVACÍCH PRACÍ / 
MONTÁŽE 
- nejlépe vyučena
- ZAŠKOLÍME

Nástup na výše uvedené pracovní pozice je možný pouze po vzájemné dohodě.
Vaše životopisy zasílejte na e-mailovou adresu info@micro-epsilon.cz
Kontaktní osoba: pí. Stejskalová  tel. 381 412 011


