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94 let Baborský Jiří, Čiháková Vlasta, 
 Englická Květuše
93 let Zavadil Jaroslav
90 let Kopečková Anna
87 let Kasáček Josef
85 let Fuchmannová Zdeňka
84 let Cícha Jaroslav, Filová Stanislava,
 Kuthanová Vojtěška, 
 Novotná Jaroslava
83 let Slavíková Marie
82 let Červenka František, Kodad Rudolf,
 Kubešová Magdalena
80 let Hrubant Miloslav, 
 Nehonský Jaroslav
78 let Dušek Karel, Chalušová Jana
77 let Sedláčková Milada, 
 Šůnová Květuše
76 let Zíková Marie
75 let Brož Bohumil

+MĚSTO BECHYNĚ 
DĚKUJE VŠEM 
OBČANŮM MĚSTA

za zodpovědný přístup k opatřením přijatým 
v době nouzového stavu v souvislosti s vý-
skytem koronaviru.

Protože se situace každým dnem vyvíjí, 
sledujte aktuální informace, které budeme 
uveřeňovat prostřednictvím webových strá-
nek města, Facebooku a městského roz-
hlasu. Kromě těchto zdrojů můžete být 
o  důležitých místních událostech informová-
ni i pomocí městského SMS informačního 
kanálu. 

Jak se přihlásit? 
Pošlete SMS na číslo 725 543 010 ve tvaru: 
OBEC BECHYNE  ANO

Vyzýváme občany, aby zvážili nezbytnost 
návštěvy úřadu. Osobní kontakt nahraďte 
písemným, elektronickým či telefonickým 
kontaktem.

I v tomto nouzovém stavu jsme Vám 
k  dispozici na kontaktech:
Email:  posta@mestobechyne.cz
Ústředna:  381 477 010
Web: www.mestobechyne.cz 
FB: Město Bechyně

JAK SPRÁVNĚ NASADIT ROUŠKU? 

1. Čistýma rukama přiložte roušku na obličej 
(vnitřní stranou). Spodní hrana by měla 
zakrýt bradu a horní — nosní dírky a špičku 
nosu. Je nutné, aby nosní dírky byly přikryty. 

2. Upevněte roušku na obličej 
ź Rouška s ušními smyčkami: Stačí 

navléknout každou smyčku na ucho. 
ź Rouška s elastickými smyčkami: 

Nasaďte roušku tak, aby spodní smyčka 
byla na zadní straně hlavy nebo krku a horní 
část v oblasti temene. 

ź Rouška se šňůrkami: Některé roušky 
se vyrábějí s pruhy tkaniny na horní a spodní 
straně. Zvedněte roušku za horní šňůrky 
a zavažte je na mašličku těsně pod vrcholem 
hlavy. Spodní zatím nechte volné: budou 
muset být zavázány na zátylku, ale až po 
dalším kroku. 

3. Upravte nosní část 
ź Pomocí palce a ukazováčku upravte 

horní pružnou hranu roušky podle tvaru 
vašeho nosu. 

4. Roztáhněte roušku na obličej 
ź Měla by zcela zakrýt bradu a spodní 

část nosu. Prsty pevně přitiskněte roušku 
k obličeji a ujistěte se, že mezi ní a pokožkou 
nejsou mezery. 

JAK SPRÁVNĚ SUNDAT ROUŠKU A CO 
S NÍ DĚLAT POTOM?

ź Důkladně si umyjte ruce mýdlem. 
ź Nedotýkejte se přední strany roušky, 

neboť je pravděpodobné, že na ní budou viry 
nebo bakterie. 

ź Při odstraňování roušky ji držte pouze 
za smyčky nebo šňůrky. 

ź Použitou roušku vložte do igelitového 
sáčku a zavažte ho. 

ź Ruce si znovu umyjte nebo použijte 
dezinfekční prostředek. 

ź Roušku k opakovanému použití sterili-
zujte. Jednorázové roušky vhoďte do koše 
nebo odložte do speciální nádoby na likvi-
daci biologicky nebezpečných předmětů. 

JAK DLOUHO MŮŽETE NOSIT ROUŠKU?

Doporučené termíny jsou následující: 
ź Rouška vybavená papírovým filtrem 

se mění 1krát za 2 hodiny. 
ź Rouška ošetřená speciálním bakteri-

cidním prostředkem se nosí asi 3–5 hodin. 
ź Mokrou roušku od kašle, kýchání nebo 

dýchání, je třeba ji okamžitě vyměnit. 

JAK SE STARAT O ROUŠKU?

Sterilizace 
Nejjednodušším způsobem je vyvaření. 
Nechte vodu s rouškami projít minimálně 
5  minut varem a nechte vychladnout – tento 
postup prodlužuje působení vysoké teploty 
a  je prevencí opaření a popálení. Následně 
důkladně vymáchat a usušit. V zařízeních 
s velkou spotřebou látkových roušek je 
nejvhodnější prát je samostatně v pračce na 
maximální teplotu 95°C s  použitím pracího 
prostředku. Výhodné je sušení v sušičce. 
Roušky je pak zapotřebí ještě vyžehlit, 
ideálně párou nebo alespoň na nejvyšší 
stupeň ideálně 5 minut. 
Látkové roušky je dobré uchovávat napří-
klad v plastové krabici, omyvatelné a uzaví-
ratelné víkem. 
Látkové roušky mají dlouhou životnost 
a představují minimální ekologickou zátěž. 

JAK SE STARAT O RESPIRÁTOR?

Respirátory je možné dezinfikovat teplem, 
například horkou párou. Jednoduchá je i de-
zinfekce v mikrovlnce, lze ji ale využít jen na 
respirátory bez kovových a plastových částí. 
Před vložením do přístroje je nutné respirá-
tor zvlhčit vodou, například rozprašovačem, 
a mikrovlnku zapnout na nejvyšší výkon na 
3 až 5 minut. Během dezinfekce mějte 
mikrovlnku vždy pod kontrolou, aby nedošlo 
ke vzplanutí respirátoru. POZOR! Roušky 
v  mikrovlnce nesterilizujte, mohou začít 
hořet. Respirátory je možné dezinfikovat i za 
pomoci UV záření (horské sluníčko). 
Respirátor osviťte z každé strany tři minuty. 
Takto můžete sterilizovat i roušky. 

Zdroj Krajská hygienická stanice 
České Budějovice



+ SLUŽBY MĚSTA 
BECHYNĚ 
OZNAMUJÍ

V souvislosti s platným vládním opatře-
ním ohledně koronaviru, tak veškerá opatře-
ní vstupují v platnost okamžitě a budou 
platná do odvolání.
a) Sběrný dvůr – uzavřen do odvolání
(dle nařízení Vlády)

b) Veřejné WC – prozatím v provozu.
Apelujeme na návštěvníky k dodržování 
maximální hygieny a pořádku. 

c) Svoz komunálního a separovaného odpa-
du v hůře dostupných oblastech Bechyně – 
bude probíhat ve standardním režimu, ale 
apelujeme na všechny, aby s  ohledem na 
situaci dbali zvýšené hygieny a nenechávali 
odpadky mimo odpadové nádoby.

d) Svoz komunálního odpadu společností 
COMPAG VOTICE s.r.o. – bude probíhat ve 
standardním režimu.

e) Městský hřbitov (nový)– zůstává otevřený 
pro veřejnost.

f) Sídlo organizace – Na Libuši 892, 391 65 
Bechyně
ź striktní uzavření areálu pro veškeré 

nepovolané osoby
ź uzavření kanceláří pokladny, evidence 

hrobových míst a mistrové pro veřejnost
ź veškeré platby prosím provádějte 

výhradně bezhotovostně na číslo účtu 115-
5831520237/0100
ź Objednávky zakázek se do odvolání 

pozastavují, případné informace na tel. 
číslech 312 212 335, 732 784 667, 731 506 
825 nebo na email: info@sluzbybechyne.cz, 
reditel@sluzbybechyne.cz

Ing. Ladislav Janda, 
ředitel 

+ INFORMACE PRO 
POPLATNÍKY 
MÍSTNÍHO POPLATKU 
„ZE PSŮ“ A ZA 
„ODPADY“

Upozorňujeme poplatníky, že splatnost 
poplatku za „odpady“ za rok 2020 je 
30. června 2020. Splatnost místního poplat-
ku ze psů se vzhledem k současnému 
nouzovému stavu posouvá do 30. června 
2020. Proto není třeba vzhledem k součas-
nému nouzovému stavu hradit v této době 
hotově na pokladně MěÚ Bechyně.

Pro veškeré platby je nejvhodnější využít 
bankovní účet města Bechyně číslo účtu 
19-701467359/0800, na který je možno 
platby zasílat kdykoliv bez omezení, 
variabilní symbol vám bude telefonicky 
sdělen na telefonním čísle 381 477 010.

+ TERMÍNY SVOZU 
BIOODPADU 2020

zahájení činnosti je naplánováno od 6. 4. , 
pokud nebude nařízeno jinak a  další termíny 
jsou:
20. 4., 4. a 18. 5., 1., 15. a 29. 6.,
13. a 27. 7., 10. a 24. 8., 
7. a 21. 9., 5. a 19. 10., (6. 10. náhradní 
termín podle klimatických podmínek)
2. 11. – poslední termín

Původní termín zahájení stavby „Rekon-
strukce Libušiny ulice v Bechyni“, který byl  
plánovaný na 30. 3. 2020, byl z důvodu 
vzniklých okolností posunut na 14. 4. 2020. 
Stavba bude zahájena v úseku mezi křižo-
vatkou ulic Za Trubným a Libušina a kři-
žovatkou ulic Tyršova a Libušina. Dále 
budou zahájeny práce mezi křižovatkou ulic 
Lázeňská a Libušina a křižovatkou ulic 
Písecká a Libušina.  Objízdné trasy budou 
vyznačeny odsouhlaseným dopravním zna-
čením. Vlastníci nemovitostí v ulici Lázeňská 
budou písemně informováni o rozsahu uza-
vírky předmětné ulice.

Kateřina Skaláková

+ ÚKLIDY SPOLEČNÝCH 
PROSTOR DOMŮ

Od začátku měsíce ledna 2020 byla 
zavedena nová služba poskytovaná s náj-
mem bytu, a to úklid společných prostor 
domů na náměstíčku v Bechyni, Na Libuši, 
v  domech čp. 634–638 a čp. 639–643. 
Město Bechyně jako pronajímatel těchto 
bytů oslovilo více úklidových firem a vybralo 
z předložených nabídek firmu s nejnižší 
cenovou nabídkou. Novou službu nájemci 
městských domů uvítali a uzavřeli s městem 
dodatek ke smlouvě o nájmu bytu. Dosa-
vadní ohlasy na úklid společných prostor 
jsou kladné, i když od dvou nájemců město 
zaznamenalo připomínky týkající se dosud 
neumytých oken na společných chodbách. 
Věříme, že nájemci pochopí, že okna nelze 
umývat v zimních měsících. Firma zajišťující 
úklid, bude okna na společných chodbách 
umývat postupně během jarních měsíců

Druhou etapu úklidu společných prostor 
v  bytových domech by město rádo realizo-
valo v průběhu letošního roku na sídlišti 
Obránců míru. Podmínkou realizace společ-
ného úklidu je zajištění uzamykatelných 
prostor v jednotlivých domech. Uzamyka-
telné místnosti s přívodem vody by sloužily 
jako úklidové místnosti. Jakmile se nám je 
podaří zajistit, opět oslovíme úklidové firmy. 
V případě, že úklidové firmy projeví zájem, 
bude město zajišťovat úklid společných 
prostor i v bytových domech na sídlišti 
Obránců míru. 

Alena Schánilová

+ REKONSTRUKCE LIBUŠINY ULICE V BECHYNI

+INFORMACE 
SPOLEČNOSTI 
COMPAG VOTICE

Společnost Compag Votice žádá občany, 
aby k odkládání odpadu využívali pouze 
nádoby na odpad a neumisťovali odpad 
v  pytlích a taškách mimo sběrné nádoby. 
Dojde tím k minimalizaci přímého kontaktu 
posádek s odpadem produkovaných v do-
mácnostech a společnostech a aspoň 
částečně tak budou chráněni před možnými 
hrozbami spojených manipulací s odpadem.
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+ PODĚKOVÁNÍ 
ZAMĚSTNANCŮM 
SLUŽEB MĚSTA 
BECHYNĚ, P.O.

Děkujeme zaměstnancům Služeb města 
Bechyně, p.o. za výměnu písku, údržbu 
a  opravu pískoviště v Libušině ulici 
u  bytových domů č.p. 185 a 186.

Práce byla provedena rychle a ke vše-
obecné spokojenosti.

za SVJ Libušina 185 a 186
Radka Bosáková 

PŘIPRAVTE 
SE NA 
TOULÁNÍ 
KOLEM 
BECHYNĚ

Až bude zase možnost vyrazit na výlet, 
zamiřte i k nám do lázeňského města 
Bechyně ležícího na ostrohu řeky Lužnice 
a říčky Smutné, městu zaslíbeného tradici 
lázeňství a keramiky. Ať už zůstanete ve 
městě nebo se z něj vydáte jakýmkoliv 
směrem, najdete tu zajímavé pamětihod-
nosti, jedinečné technické památky a nád-
hernou přírodu. Není tak náhodou, že město 
Bechyně leží na první pěší české certifi-
kované trase „Stezka údolím Lužnice 
Toulavou“, která nese značku Leading 
Quality Trails Best of Europe. Stezka začíná 
v Plané nad Lužnicí a přes historická města 
Tábor a Bechyně vás po 55 km dovede do 
Týna nad Vltavou.

Bechyně vás uvítá obloukovým mostem 
zvaným Duha, z něj na skále uvidíte poutní 
klášter a kostel Nanebevzetí Panny Marie. 
Na náměstí najdete kostel sv. Matěje s vy-
hlídkovou věží a Městské muzeum se stálou 
expozicí o historii města. Renesanční zámek 
tyčící se nad řekou proslavila svatba Petra 
Voka z Rožmberka s Kateřinou z Ludanic.

Samotná stezka vás vede přes železo-
betonový most Duha, na kterém najdete 
souběžně silniční i železniční provoz. Koleje 
jsou součástí první elektrifikované trati od 
českého vynálezce Františka Křižíka z Be-
chyně do Tábora. Za mostem odbočíte a do-
stanete se na bechyňské vyhlídky, ze 
kterých uvidíte most, klášter a zámek přes 
hluboké údolí řeky. Cesta vás dovede zpět 
k  řece a po červené turistické značce pokra-
čujete dál krásným údolím Lužnice. Možná 
uslyšíte zazvonění zvonku, kterým se zavr-
šuje úspěšné zdolání via ferraty na protější 
skále. Za chvíli jste na visuté lávce umožňu-
jící po desetiletí pokračovat podél řeky i na-
příč skále zasahující až nad vodu. Zastavte 
se na ní, neboť naproti je vidět soutok Židovy 
strouhy s Lužnicí, další romantické místo, 
pro které se vám vyplatí vrátit do Bechyně 
a  začít se toulat z jiné strany. 

JS

KSMB

A my se přidáváme a dáváme palec nahoru za výsledek práce Služeb města Bechyně. 
Tato cesta a dřeviny se neupravovaly od roku 1993. 

M ilí čtenáři,

ještě nikdy nevycházel Bechyňský měst-
ský zpravodaj v tak pohnuté době a  musím 
se přiznat, že i jeho vznik byl pro mě zatím 
nejkomplikovanější za těch mnoho let, co jej 
pro Vás připravuji. Protože samozřejmě 
mezi tím, co teď píšu tento text, a okamži-
kem, kdy se zpravodaj vytiskne a  rozveze na 
distribuční místa, uplyne nějaký čas, předem 
se omlouvám za případnou neaktuálnost 
některých informací, i když jsem se snažila 
do poslední chvíle články aktualizovat, aby 
odpovídaly situaci. Není to snadné, ta se 
mění z hodiny na hodinu, ale jedno zůstává 
neměnné a o tom bych se ráda zmínila. Je to 
neskutečná soudržnost a schopnost lidí 
vzdát se svého pohodlí a poskytnout svůj 
čas a svoje schopnosti zdarma těm, co 
pomoc potřebují.

Je neuvěřitelné, jaká se vzedmula vlna 
solidarity a mnoho z Vás začalo po domácku 
šít roušky, které nejsou jinak dostupné. 
Nakonec se tato iniciativa postupně 
zkoncentrovala na facebookové skupině 
ROUŠKY PRO BECHYNI díky nadšení Alice 
Skalky Suchanové, která začala roušky 
distribuovat s pomocí dalších mnoha dobro-
volníků tam, kde jich bylo třeba. Roušky šité 
ženami a  děvčaty v Bechyni tak zachránily 
personál obchodů, který patří k těm nejvíce 
exponovaným profesím. Zásoben byl Do-
mov pro seniory, pečovatelský dům, lázně, 
Micro-Epsilon, pošta... i mnoho jednotlivců 
a  nakonec pomoc skupiny expandovala i za 
hranice obce. Stále se zapojují další, 
dokonce i pánové, je to jak lavina v duchu 
„pošli to dál“.

S hrdostí mohu předběžně sumarizovat, 
kolik roušek tito odhodlaní dobrovolníci 
vyexpedovali ze svých domovů. 
Ke 26. březnu na 3000 kusů! A jedeme dál.

Prosím, skutečně poctivě dbejme všech 
nařízení, která nejsou namířena proti nám, 
ale pro nás. Chovejme se ohleduplně, dodr-
žujme v co největší míře hygienu rukou, do 
obchodů choďme co nejméně a nepoužívej-
me tam respirátory s ventilem. Ty totiž 
ochrání jen nositele, ale okolí ne. Textilní 
roušky jsou dobrá volba. Za žádných okol-
ností neosahávejte pečivo, dodržujte pravid-
lo, na co sáhnu, to beru!!! Snažme se chránit 
všechny kolem, protože nikdo nevíme, zda 
nejsme v  té chvíli přenašeči viru.

Chci tedy poděkovat z celého srdce všem 
těm bezejmenným, co se zapojili do šití 
roušek, ale stejnou měrou i těm, co nadále 
chodí do práce a vystavují se tak riziku, aby 
nám ostatním zajistili zásobování, lékařskou 
pomoc, bezpečí a chod města. Jste skvělí 
a  spolu tu potvoru zvládneme!

Buďte zdraví...
Marie Jahnová
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MĚSTSKÉ
MUZEUM
BECHYNĚ

JOM HA-ŠOA 
V BECHYNI

Změny ohledně Jom-šoa, vyjádření 
Terezínského institutu

Tématem 15. ročníku akce Veřejné čtení 
jmen obětí holocaustu – Jom ha šoa – je 
identita našich měst a obcí, komunit i nás 
samých, vše co ji tvoří a ovlivňuje. Protože 
naši současnou identitu ovlivňuje dosud 
nepoznaná situace a změny s ní související, 
museli jsme z důvodu všech opatření souvi-
sejících s epidemií COVID-19 (koronavirus) 
přistoupit k tomu, že letošní Veřejné čtení 
jmen obětí holocaustu – Jom ha-šoa 2020, 
neproběhne v reálném veřejném prostoru na 
náměstí ve 28 městech, která se k letošnímu 
ročníku připojila. 

Pozn. muzea v Bechyni: Letošní ročník 
bude probíhat ve virtuálním prostoru, bližší 
informace poskytne muzeum na svých 
webových stránkách a na facebooku. 
Děkujeme za pochopení

Dovolte mi k tomuto tématu několik málo 
informací. (Hlouběji se historii místních 
židovských obyvatel věnovala paní Jiřina 
Trčková v knize Obzory ztracených osudů). 
Dne 12. 11. 1942 došlo k shromáždění 
místních židovských obyvatel v průjezdu 
domu p. Lampla na náměstí a k následnému 
odjezdu nákladním vozem do Tábora, 
posléze do Terezína. Většina z nich zahy-
nula v polské Osvětimi. Vrátil se pouze 
jediný. V Městském muzeu existuje docho-
vané rodinné album rodiny obchodníka Otty 
Poppera (psáno i Popper či Popr). 

Úryvky z textu vepsaného do desek 
rodinného alba Otty Poppera:

Poprové byli tři bratři, nejstarší Rudolf, 
pak Otta a Eduard přišli do Bechyně z Bu-
kovska, zde koupili dům s obchodem od 
Emanuela Kohna. Nějaký čas spolu obcho-
dovali ale pak se rozdělili a zařídili si každý 
obchod svůj... Všichni Poprové byli zámožní 
lidé.

V roce 1941–42 byli bechyňští židé poslá-
ni do Terezína a odtud do židovských táborů 
kde pravděpodobně zahynuli v plynových 

komorách. Byli to Otta Popr s manželkou 
a  synem Ivem, pak jeho bratři Rudolf, 
Eduard s manželkou a 10 l. dcerou, sestra 
Poprů Fišerová, která byla vdovou se svým 
12. r. synem, pak Alfréd Eisler obchodník 
a  majitel mucholapkárny s manželkou a dce-
rou Hankou 21 r., Parýzek Otta obchodník 
a  majitel mucholapkárny s manželkou a sv-
ým otcem 80r., Hofmann obchodník s peřím 
s manželkou a s dvěma 15–18r. syny, Ludvík 
Hezký – židovská figurka s manželkou, Lenz 
bývalý obchodník s manželkou, který se ne-
chal pokřtíti, Lampl Fr., svobodný, Anšerlík, 
svobodný (staří mládenci), Spitz, obchodník 
ze Zářečí 80 r. Pak rodina židovského 
mladého obchodníka s látkami (jehož jméno 
si nepamatuji) s manželkou a synem. 

Z těchto židovských rodin vrátil se zpět 
jediný starý Spitz, který zůstal na živu tím, že 
když odjížděl transport bechyňských židů 
z  Terezína do židovského tábora v Osvětimi, 
měl tento úplavici a nechtěl s nimi jeti, že za 
nimi přijede až se uzdraví. 

Toto album bylo nalezeno tohoto měsíce 
při opravě Lamplova domu, zedníkem 
Fr. Pytlíkem na půdě zastrčeno za trámem 
a  dáno archivářem Jos. Baumrukem do 
zdejšího muzea. V Bechyni dne 22. ledna 
1959 zapsal Evžen Illín.

KULTURNÍ STŘEDISKO MĚSTA BECHYNĚ

Manželé Fischerovi
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Práce žáků ZŠ Školní

Zde citujeme jména zahynulých bechyňských židovských obyvatel, 
můžeme tak číst a symbolicky na ně vzpomenout i z domovů...



 VÝSTAVA OBRAZŮ STANISLAVA TRNKY
 Městské muzeum
 Bechyňské veduty v barevné grafice, oleje, pastely a akvarely.

 VÝSTAVA RESTAUROVANÝCH PLASTIK 
 a jiných předmětů ze sbírek muzea 
 (opravených v posledních letech)
 Městské muzeum

ÚT 19. 5.  CAVEWOMAN
 19.00 hodin / Velký sál KD / Vstupné 340 Kč
Mysleli jste si, že Vás už nic nedokáže rozesmát? Přijďte se podívat na volné 
pokračování kultovní one man show Caveman. Využijte uvolněná místa.
Přesunuté představení ze 17. 3. Vstupenky zůstávají v platnosti. 

ST 16. 9.  OLYMPIC PERMANENTNÍ TOUR 2020
 19.00 hodin / Velký sál KD / Vstupné 590, 650 a 690 Kč
Jedinečný koncert nestárnoucí legendy české hudební scény. 
Vzhledem k aktuální situace v ČR není jasné jak dlouho budou trvat bezpečnostní 
opatření. Proto se nám podařilo prozatím zajistit náhradní termín koncertu na 16. září. 
Vstupenky tak zůstávají v platnosti. Pokud vám termín nebude vyhovovat, kontaktujte 
nás po odvolání opatření přímo v kanceláři KD nebo přes e-mail ucetni@kulturnidum.cz.
Vstupenky zakoupené on-line budou na žádost refundovány přímo na účet.

Vzhledem k situaci nelze predikovat, jak se bude náš program vyvíjet, je možné, že 
v  době, kdy vyjde zpravodaj, bude vše jinak. Proto aktuální informace budeme 
zveřejňovat přes webové stránky a náš Facebookový profil. Zatím nám nezbývá než 
věřit, že všechna opatření povedou brzy k normálnímu stavu v zemi.

KULTURNÍ 
KALENDÁR

www.kulturnidum.cz

DUBEN 2020
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100 LET 
SKAUTINGU 
V BECHYNI 
(1920–2020)

SVÁTEK SV. JIŘÍ
V dubnu, konkrétně 24. 4., oslaví skauti 

z  celého světa svátek sv. Jiří, mezinárodní 
svátek skautů. Svatého Jiří za patrona všech 
skautů a skautek zvolil zakladatel skautingu 
Angličan Lord Robert Baden-Powell. Nejen 
pro skauty a skautky je sv. Jiří připomínkou 
vítězného boje nad drakem – boje dobra se 
zlem a hodnot, jako jsou čestnost, pravda či 
statečnost. V současné době je činnost 
oddílů ze známých důvodů přerušena. 
V  běžném roce skautské oddíly slaví tento 
svátek nejrůznějšími akcemi, setkáváními 
apod. Z těchto akcí můžeme jmenovat 
vzpomínkové, či přímo pietní akce. Tyto 
zastupuje např. společný výstup na Ivan-
čenu (925 m n. m.). Jedná se o kamennou 
mohylu umístěnou pod vrcholem Lysé hory. 
Ta byla postavena na památku pěti skautů 
popravených za účast v protinacistickém 
odboji. 

DEN SESTERSTVÍ
Dalším z významných dnů pro skauty 

a  skautky je tzv. Den sesterství, meziná-
rodně též označovaný jako Den zamyšlení, 
a  to 22. 2. Toho dne se narodili zakladatel 
skautingu, sir Robert Baden-Powell (1857) 
a  též jeho žena Olave (1889). Svátek má 
skautům připomínat, že je jich na celém 
světě hodně a že všichni jsou si bratry a se-
strami bez ohledu na barvu kůže, národnost 
či věk. Ustanoven byl takto: V květnu roku 
1926 na 4. mezinárodní konferenci skautek, 
jejímž tématem byl „Svět“, navrhla zástupky-
ně Francie, aby byl určen jeden den v roce, 
kdy na sebe budou moci všechny skautky 
myslet. V moderní době, svátek patří nejen 
skautkám a tudíž je nazýván spíše Dnem 
zamyšlení. Škoda jen, že letos s našimi 
skauty jejich mezinárodní dubnový svátek 
zřejmě neoslavíme. 

JJ

Do odvolání budou uzavřena všechna střediska Kulturního 
střediska města Bechyně: Kulturní dům, Městské muzeum 
Bechyně, Městská knihovna Bechyně, Městské informační 
centrum Bechyně a Kino Bechyně.

Mgr. Štěpán Ondřich

PŘIPRAVUJEME

PŘELOŽENO na 16. 9.
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+ VÝMĚNNÝ POBYT 
ŽÁKŮ 
V PORTUGALSKU 

Ihned po jarních prázdninách se tým žáků 
a učitelů ze Základní školy Františka Křižíka 
Bechyně vypravil do portugalského města 
Alcains na svůj druhý výměnný pobyt v rámci 
projektu A Message in a Bottle (program 
Erasmus+ KA2). Sešly se výpravy všech 
zúčastněných škol – my, Litva, Island a sa-
mozřejmě i hostitelé z Portugalska. Hlavní 
téma setkání byly objevy a vynálezy ve 
spojitosti s vodou – každý tým měl prezen-ta-
ce o tom, jak jejich země přispěly k objevo-
vání nových krajin, kultur, a jaké vynálezy 
vznikly na jejich půdách. Není divu, že v glo-
bálním měřítku Portugalci neměli konkurenci 
se svými objevy po celém světě, ale stojí za 
zmínku, že i ostatním se povedlo dostat se 
do vzdálenějších krajin a vynalézt něco 
nového – Islanďani objevovali části Severní 
Ameriky, Litevci okolí Baltského moře a my 
jsme si vybrali několik českých vědců, 

cestovatelů, umělců a sportovců, kteří měli či 
mají světový význam a přispěli v rozvoji 
svých oborů (Wichterle, Pavel, Smetana, 
Koukalová atd.).

Program byl bohatý – kromě aktivit, 
prezentací a workshopů ve škole jsme si 
také stihli prohlédnout nejvýznamnější 
památky hlavního města Lisabonu; zastavili 
jsme se u Atlantského oceánu a ošplouchli si 
nohy na kraji mohutných vln; navštívili jsme 
městečko Monsanto se svými úzkými 
uličkami a hradem; slezli jsme dolů až na 

bývalé dno oceánu v Penha de Garcia 
a  někomu se poštěstilo vidět i zkameněliny 
pradávných živočichů. Snad největší zážitek 
pro všechny byla ohromná pohostinnost 
a  přátelskost místních lidí, následována vše-
mi těmi mandarinkami, pomeranči a citróny, 
kterými byly osypané stromy v zahradách 
a  v  alejích.

Další setkání by mělo proběhnout v Rey-
kjavíku, ale uvidíme, jaký osud si pro náš 
projekt současná světová situace přichystá.

Aneta Petrunova 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA FRANTIŠKA KŘIŽÍKA

1928

BECHYNĚ

ŠKOLA PRO DĚTI

ČTVRŤÁCI 
A PÁŤÁCI OPĚT 
NA HORÁCH 

Již po páté se na naší 
škole uskutečnil zimní 

pobyt žáků 4. a 5. třídy. 
V pondělí 17. 2. 2020 se žáci 4. A a 5. A, B 

nadšeně vydali na šumavskou Kvildu na 
pětidenní pobyt na horách. Po usilovném 
trénování a obětavé pomoci učitelů se všech 
47 žáků nakonec stalo skvělými lyžaři. Nejen 
hezké počasí umocněné sněhovou nadíl-
kou, ale i ubytování a výborná strava přispě-
la ke krásně prožitému týdnu. Dokonce jsme 
pobyt absolvovali bez jediného úrazu či 
nemoci! Všichni společně děkujeme výboru 
SRPDŠ za úhradu autobusové dopravy a za 
ceny pro děti. Poděkování patří i všem 
rodičům, kteří přispěli sladkostmi ke zpříjem-
nění pobytu.

Za pedagogy: Mgr. I. Vozábalová 

A na závěr několik postřehů dětí ze 
zimního pobytu na horách: 

V pondělí 17. února odjížděla naše třída 
společně s 5.B a 4.A na lyžařský výcvik do 
horského střediska Kvilda na Šumavě. Přijel 
autobus, naložili jsme kufry, lyže a hurá na 
hory. Cesta ubíhala rychle a byla příjemná. 
Po příjezdu na zasněženou Kvildu jsme se 
ubytovali. Po obědě jsme se vypravili na 
procházku po okolí. Po večeři jsme se bavili 
a hráli různé hry.  Druhý den jsme šli na 
kopec a učili se lyžovat. To byla legrace 
a  spousta pádů. Všichni jsme se naučili 
lyžovat. Týden uběhl tak rychle, že jsme 
najednou zase seděli v autobuse a mířili 
směrem domů. Na Kvildě se mi moc líbilo 
a  ráda bych se tam ještě vrátila.

Za třídu 5.A Zuzka D

V pondělí ráno 17. 2. třídy 4. A, 5.A a 5.B 
vyrazily na pětidenní pobyt ve sněhu na 
Kvildě. Díky naší skvělé paní učitelce Irence 
Vozábalové. ☺

Cesta na Kvildu trvala zhruba 2 hodiny. 
Když jsme dorazili na místo, ohromila nás 

ZE ŠKOL

krása Šumavy. Po příjezdu jsme skládali 
lyže do lyžárny, pak jsme vynášeli zava-
zadla. Paní učitelka nám rozdala klíče od 
pokojů a šli jsme se ubytovat. V hotelu 
„Pohoda“ jsme si v pohodě užili celý pobyt. 
Po výborném obědě jsme šli na procházku 
a  tam jsme dováděli ve sněhu, koulovali 
pana učitele i stavěli sněhuláky.

V úterý ráno jsme vstávali v půl osmé. 
Nemohli jsme už dospat, jak jsme se těšili na 
lyžovačku. V osm hodin byla snídaně ve 
stylu „Šumavských stolů“, svačiny – sušenky 
– nám nosila na svah paní učitelka. Ve středu 
jsme dopoledne lyžovali, po obědě jsme se 
vypravili do cukrárny a informačního stře-
diska. Po přednášce v infocentru jsme si šli 
koupit něco na zub a hned jsme běželi na 
pravou šumavskou koulovačku s Kubou.

Obědy i večeře vařil superkuchař. Nej-
více nám chutnaly borůvkové knedlíky se 
šlehajdou a grankem. Mňam! 

Každý podvečer jsme hráli hry. První 
večer si připravila program 5. A, druhý večer 
5. B, třetí den 4. A a poslední večer nás bavili 
naší skvělí učitelé. Bylo to super!

Ve čtvrtek byly závody ve slalomu na 
lyžích. Naší nejlepší paní učitelku jsme 
přemluvili, aby také závodila. Nakonec 
vyhrála 1. místo a vybojovala si zlatou 
medaili !

Poslední den byl velmi náročný. Ráno 
před snídaní jsme si všichni začali balit kufry. 
Dopoledne jsme ještě lyžovali, někteří 
dokonce zkoušeli jezdit na snowboardu. Po 
obědě jsme vše sbalené nanosili do 
autobusu a frrr domů! Moc, moc, moc se 
nám tam líbilo!   

Za třídu 5.B:
Peťa A., Natka J., Matěj J.a M., Áďa K., 

Vláďa a Kristý K., Danča Ř., Nikča S., Róza 
S., Barča Š., Ondra Š., Dan Š., Verča V.
.

OD 6. DUBNA OBNOVEN VÝDEJ STRAVY VE ŠKOLNÍ ULICI
ZŠ v ul. Školní 293 obnovuje výdej obědů pouze do jídlonosičů nejen pro „cizí“ 

registrované strávníky školní stravovny, ale nově i pro žáky obou základních škol.
Výdej obědů každý den 10.45–12.30 hodin ve výdejovém okénku – uzavřené rampy.
Senioři nad 65 let 10.45–11.15 (mohou i později), ostatní uživatelé služby 11.15–12.30.
Cena oběda pro všechny 60 Kč (nedotovaná cena, žáci nejsou ve škole).

Strávník v okénku na rampě položí jídlonosič na připravenou plastovou nádobu 
a  vyčká, až mu pracovnice kuchyně oběd připraví k odebrání. Potom bez zbytečného 
otálení opouští venkovní objekt školy. Platí stávající hygienická opatření a nařízení vlády 
ČR za mimořádné situace – povinná rouška, dodržování minimálně 2 m odstupu.

V případě zájmu se stravovat touto formou, musíte si oběd přihlásit do systému 
stravování elektronicky na stravovna@zsbechyne.cz, v kanceláři školní jídelny na tel. 
čísle 381 213 144 či lístečkem do schránky u vchodu do kanceláře stravovny. Pro odběr 6. 
4. je třeba učinit objednávku nejpozději do středy 1. dubna 

www.zsbechyne.cz/jidelna/



+ ŠKOLA V LEDNU 
A V ÚNORU

Během ledna a února proběhlo několik 
zajímavých akcí, které chceme připo-
menout. 

Můžeme konstatovat, že přijímací 
zkoušky (6.–7. ledna a 2. března 2020) 
dopadly velmi dobře. Obory jsou naplněné, s 
dalším kolem zkoušek se již nepočítá.

Za účasti našich studentů proběhla 
okresní kola jazykových olympiád. Nej-
lepšího výsledku dosáhla Adriana Diuden 
(2. ročník keramického oboru), která v olym-
piádě v anglickém jazyce obsadila 4. místo 
v kategorii C (střední odborné školy).

První pololetí školního roku na domově 
mládeže bylo ukončeno novinkou, která 
měla název Hry bez hranic. Konal se 
šachový turnaj, turnaj v pexesu, automobi-
lové závody, hod do dálky i na cíl, stavba 
vysokých věží z kostek, složení papírové 
vlaštovky, která doletí co nejdále. Studenti 
alespoň na chvíli zapomněli na wi-fi 
a  sociální sítě a vrátili se do dětských let. 
Nebylo důležité, kdo zvítězil, sladkou 
odměnou všem byl zmrzlinový pohár se 
šlehačkou.

Na pražské Novoměstské radnici se 
12.–13. 2. 2020 konal již sedmý ročník 
prezentace škol a řemesel s názvem 
Řemesla živě. Naše škola propagovala 
všechny obory studia, konkrétním řemeslem 
pak byla keramika. Pan David Stankuš se 
studentkami 3. ročníku Sárou Netíkovou 
a  Sárou Štěrbovou předváděli točení na 
kruhu a zároveň návštěvníkům,zejména 
dětem, umožnili si tuto krásnou práci 
vyzkoušet. Potěšitelné je, že zájem byl 
velký, a že přísloví o řemesle, které má zlaté 
dno, stále platí.

Proběhlo také několik přednášek 
a  workshopů pro studenty. Dvě zorganizo-
vali zástupci studia Netvarec Jonáš Nobile 
a  Lukáš Chládek (šlo o přednášky a násle-
dující workshopy), další potom MgA. Antonín 
Tomášek z Fakulty umění Univerzity Jana 
Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. 

Ve čtvrtek 20. 2. 2020 navštívily 1.–3. 
ročníky oboru grafický design výstavu 
Grafika roku 2019 v Obecním domě 
v  Praze. Tato výstava je každoročně jedi-
nečnou přehlídkou volné umělecké grafiky 
za uplynulý rok u nás a tedy silným 
inspiračním i výukovým zdrojem. Studenti 
mohli vidět grafické listy malých i obřích 
formátů ve všech tradičních technikách, 
různé alternativní techniky a experimenty 
a  samozřejmě také ukázky autorských knih. 
Kromě této výstavy v krásném Obecním 
domě měli studenti další zajímavý program. 
Například třída 1.G navštívila Muzeum Karla 
Zemana, třída 2.G prošla centrum Prahy 
z  hlediska dějin výtvarné kultury a absol-
vovala prohlídku Staroměstské mostecké 
věže a třída 3.G s navštívila litografickou 
dílnu v Říční ulici, výstavu ilustrátora Petra 
Síse v DOXu.

Pokračuje náročná rekonstrukce školy. 
Z důvodu této mimořádné akce byly zrušeny 
oblíbené letní kurzy pro veřejnost i meziná-
rodní keramické sympozium 2020. Věříme 
ale, že se s kurzisty i sympozisty setkáme 
v  krásně opravené škole o letních prázd-
ninách v příštím roce a že tato setkání budou 
stejně příjemná jako v minulosti.

Jiří Novotný, 
SUPŠ Bechyně

ORGANIZACE ZÁPISU 
DO 1. TŘÍDY ZŠ
pro školní rok 2020/2021

Vzhledem k mimořádným opatře-
ním proběhne zápis 3. 4. 2020 od 
14.00 do 18.00 hodin na obou ško-
lách bez osobní přítomnosti dětí, 
zápis bude pouze formální bez 
motivační část zápisu. Dítě bude 
zastupovat jeho zákonný zástupce.

Pro podrobné informace navštivte 
webové stránky: 

 www.zslibusina.cz
 www.zsbechyne.cz

MŠ Jahůdka, Bechyně, Na Libuši 859 vyhlašuje

ZÁPIS DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ
pro školní rok 2020/2021,

5. května 2020 8–15 hod. a 6. května 2020 8–15 hod.

Před tímto datem je třeba si v MŠ vyzvednout tiskopis Žádost o přijetí k předškolnímu 
vzdělávání  (také na www.msjahudka.cz) a Evidenční list (pouze v MŠ).
K zápisu je třeba přijít s touto řádně vyplněnou žádostí, průkazem totožnosti rodiče 
a  potvrzením o očkování dítěte na Evidenčním listu podle §50 zákona č. 258/2000 Sb.

UPOZORŇUJEME ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE DĚTÍ, KTERÉ DOSÁHNOU VĚKU 5 LET 
K 31. 8. 2020, O POVINNOSTI ZAPSAT DÍTĚ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ!

Vzhledem k vývoji situace sledujte pro více informací www.msjahudka.cz

Z HISTORIE
+ HISTORIE POUTÍ 

V ZÁŘEČÍ
(300 LET PŘIPOJENÍ 
ZÁŘEČÍ K MĚSTU)

Psal se rok 1981, první dějství se 
odehrávalo v Dolních lázních, v prodejně 
Pramenu. Majitelem objektu byl starý pan 
Hruška, svým způsobem velký podivín, to je 
jiná historie, snad se k ní někdy vrátíme...

Prodavačkou v obchodě byla v té době 
Jaroslava Jedličková. Do krámu chodili 
nakupovat, ale i popovídat si vesměs místní 
„babky“. Jednou z nich byla i Tonička 

Vejvodů, ta nikdy neopomněla zdůraznit, jak 
je pro ni datum 13. června důležité. To mají 
totiž svátek Antonínové, Antonie, tedy 
Tondové a Toničky. A ihned dodala: „Zářečí 
je plné Antonínů a je to tedy veliký svátek 
i  pro celé Zářečí.“ Začala jmenovat: „Tonda 
Alexa, Burian, Fousek, Hamrle, Janák, 
Suchan a je tu i Tonča Suchanová. To by se 
mělo oslavit.“ Po tomto výčtu Antonínů 
spustila na prodavačku Jarku: „Napeč 
koláče, sedneme si před krám, popovídáme 
si a budeme společně slavit svátek Tondů.“ 
Tak se i památného dne stalo. Jen co se 
zasedlo za dřevěné stoly před krámem 
a  Tonička otevřela první láhev červeného 
vína, zpráva se jako blesk rozšířila po celém 

Zářečí. A už se začali sbíhat první sousedé, 
první láhev červeného nestačila, načala se 
druhá, třetí, čtvrtá ... a vzápětí dorazila 
zářečská zpěvačka Lída Trojáčková a za-
čalo se sborově zpívat, mezi zpěvem se 
vyprávěly příběhy ze života starousedlíků, 
sedělo se do večerních hodin...

Posezení se samozřejmě rozebíralo ná-
sledující dny v prodejně. Všem se sešlost 
líbila a hned se začalo domlouvat další 
setkání Tondů a Toniček. Některá z „babek“ 
poznamenala: „Bylo to krásné jako o pouti.“ 
Název se zalíbil, a tak se zrodila slavná 
Zářečská pouť.

(pokračování na další stránce)
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POKRAČOVÁNÍ 
PUTOVÁNÍ ZA 
MALÝMI SAKRÁLNÍMI 
STAVBAMI 
BECHYŇSKA

Budete-li od křížku na konci „švestkové“ 
aleje pokračovat polní cestou, dostanete se 
do další obce – Haškovcovy Lhoty, dříve jen 
Lhota. V blízkosti Lhoty minete u cesty malou 
kapličku, spíše boží muka. /1/ 

Uvnitř obce pak stojí několik stavbiček 
sakrálního charakteru. Také z této obce je 
zachována zpráva o počtu křížů a kapliček. 
V  seznamu z  roku 1824 podepsaném Frant. 
Suchanem – rychtářem Lhoty – se uvádí, že 
v té době byly ve Lhotě 4 křížky a 2 kapličky, 
všechny stavby měly svého ochránce.

Už 14 listopadu 1824 se Václav Uhlíř 
písemně zavazuje, že se bude starat o boží 
muka, která vystavěl vedle svého domu č. 15 
ke cti sv. Jana Nepomuckého a která posvětil 
bechyňský pan děkan. Je zajímavé, že se na 
stav této stavbičky dotazovala v r. 1931 na 
bechyňském děkanství Finanční česká pro-
kuratura. Odpověď byla: jsou udržována do-
savadními majiteli v dobrém stavu a konají se 
zde pobožnosti k sv. Janu Nepomuckému. 
Dnes mají boží muka podobu zděné kapličky 
v ohradní zdi u č. 15, uvnitř je kříž a obrázek. 
/2/

Ve Lhotě je sakrálních stavbiček více. 
Další nechal postavit Josef Nováček u svého 
domu č. 12. Její stavba byla provedena 
s  podmínkou, že bude udržována v dobrém 
stavu. K tomu se písemně zavazuje 
30. prosince 1832. Tento závazek se týká 
i  dalších majitelů statků č. 12. Zděná kaplička 
je vlastně větší výklenek v ohradní zdi a je 
přístupná z veřejné komunikace. Uvnitř je 
obrázek a soška Panny Marie. Pravděpo-
dobně kaplička nahradila křížek uváděný na 
soupisu z r. 1824. /3/

Další setkání již bylo slavnostnější, to se 
šlo a dodnes chodí k sošce patrona Zářečí, 
sv. Antonína na pravém břehu Lužnice 
rozsvěcet svíčky. Ty zde stále hoří, díky paní 
Janákové...

Setkání – poutě již měly i svoji muziku. To 
vyhnala paní Hamrlová svého muže pro 
saxofon, aby měli tu správnou „notu“. Ten se 
zpočátku bránil, že má nové zuby a neví, zda 
by ten saxík „ufoukl“. Byl však svoji drahou 
polovici umlčen a zahrál k plné spokojenosti 
sousedů. To již paní Králíková přinesla 
vozembouch a paní Mikšovská vzala valchu. 
Tím vznikla kapela „Stará tráva“ se zpě-
vačkou Trojáčkovou, co znala všechny 
jihočeské písničky a strhla ostatní ke zpěvu.

Pouťové oslavy se přesunuly pod jez na 
levý břeh Lužnice, snesly se lavičky z celého 
Zářečí, zapálil se oheň a jak vystoupal první 
dým nad střechy, seběhlo se osazenstvo 
k  ohni. 

V každé chalupě se něco napeklo, to se 
přineslo na společný stůl, ke zpěvu lákal 
saxofon pana Hamerleho, jeho manželka 
sháněla sousedy po celém Zářečí aby se 
snad na někoho nezapomnělo, nalévala 
štamprličky becherovky a za zpěvů a vyprá-
vění probíhalo přátelské posezení... to se 
rozcházelo až v ranních hodinách. Sedánky 
u Lužnice netrvaly dlouho, osazenstvu blízké 
chalupy se nelíbil bujarý průběh oslav, tak se 
pouťové setkání vrací na zářečské „náměstí“.

Další ročníky byly prezentovány již pla-
káty, stala se z nich tradice, vymýšlely se 
různé programy pro obveselení. V té době 
odešel na odpočinek do rodné chalupy pan 
Jan Bakule, výborný harmonikář, který při-
nesl oživení do zářečských poutí stejně tak 
jako svérázný obchodník Hugo. Začalo to 
slavnou módní přehlídkou, pokračovalo 
promenádou vystrojených starousedlíků se 
svými pejsky na vodítku, byla i pouť v krojích, 
steeplechase s dřevěnými koníky, místní 
„hoši“ předvedli suché akvabely, mužské 
podání Labutího jezera v bílých punčochá-
čích a jejich vrcholem byl strhující, téměř 
hambatý kankán...

Hugo byl nepsaným tiskovým mluvčím, 
staral se o reklamu, zasílal články do novin, 
zval hosty. Dokonce se pokusil připojit Záře-
čí k USA, kdy dopisem vyzval velvyslankyni 
v Praze k návštěvě pouti, aby jí ukázal 
Spojené státy Zářečské. Jinak proslul jako 
nevšední obchodník, kdy například prodal 
máslo se slovy:„Namazal jsem si z něj kou-
sek na chleba, dejte mi za něj o 3 koruny 
míň...“

Tradice byla přerušena jen povodní, pouť 
nebyla a starousedlíkům to chybělo. On to 
není jen ten jeden pouťový den, lidé se 
scházejí pravidelně několikrát týdně již od 
dubna, kdy secvičují svá vystoupení. Tak se 
upevňují sousedské tradice, po zkoušce se 
nikdy rychle neodchází, chvilku se posedí, je 

při tom výborná nálada. Den před poutí je 
„generálka“, „to zabíráme celou silnici, řidiči 
musejí čekat, někteří řidiči obdivně přihlížejí 
jiní nadávají, přitom se sejde celé Zářečí, 
děti, mladí, staří všichni jsou u toho, a to je na 
tom to nejlepší“. 

Také se nikdy poslední zkouška neobešla 
bez toho, aby se neposedělo a nedoladily 
poslední detaily slavné poutě. Přijdou i ti, co 
se narodili v Zářečí, ale žijí „nahoře“, místní 
je stále mají za své. V čase, kdy si pouť dělali 
pro „sebe“ byla doba pionýrská, bez větších 
starostí. Dnes je již pouť vyhlášená, místní 
musí myslet i na pozvané hosty, aby si 
odvezli i nějaký ten „zážitek“, je tedy více 
starostí s programem i s organizací.

Řádná pouť začíná Zářečskou hymnou 
zpívanou sborem usedlých Zářečáků. Mezi 
její vrcholné zážitky patří vítání přírůstků do 
Zářečí, když to vyjde, jsou to miminka, a když 
nejsou, vítají se koťata, štěňata, kůzlata. 
Neméně zajímavý je i „prodej“ náměstí do 
příští pouti...

Nečekaně je opouští „Zářecký král“, pan 
Bakule, který se tolik těšil na oslavu svých 
80. narozenin, až se jich chudák o pár měsí-
ců nedožil, přesto se lidé scházejí a i bez 
hudby si zazpívají – to prostě patří k lidem 
v  Zářečí a jejich pouti.

J. Jedličková, J. Štefl
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+ V ROCE 2019 PODPOŘIL JIHOČESKÝ KRAJ 
BECHYŇSKÝ GOLF 

V rámci dotačního programu Jihočeského kraje 
„Podpora sportu“ obdržel 1.Jihočeský golfový klub 
Bechyně z.s. dvě dotace v celkové výši 195.000,-Kč. 
Díky této finanční podpoře tak mohl zrealizovat jak plánovanou rekonstrukci herního 
povrchu lesní jamky č.4., tak i nákup stroje Redexim Speed-Brush, sloužící k zajištění 
kvalitního travního povrchu golfových greenů na golfovém hřišti Bechyně.
 
Na rekonstrukci a opravy povrchů sportovišť získal klub 100 000,-Kč. 
Začátkem sezony jsme se pustili do 

2
rekonstrukce 2000 m  herní plochy 
z 16,7 ha celkové plochy hřiště. 

V  první fázi byl odstraněn nevyhovující povrch totálním herbicidem, následovalo zorání, 
odstranění kamenů a kořenů a dále vyrovnání plochy strojem Speed Brush Roller, její 
uválcování a  pomocí drceného vápence úprava pH půdy. Následovalo navrstvení 3–5 cm 
vysoké nové vegetační vrstvy travního substrátu vhodného k růstu. Další fází bylo nutné 
hnojení a osetí plochy s aplikací smáčedla, jež slouží ke snížení potřeby a rozvrstvení vody 
v půdním profilu a samozřejmě k lepšímu klíčení osiv. Poté již přišlo na řadu pravidelné 
zavlažování a  vzhledem ke klimatickým podmínkám byla tato část hřiště otevřena 
veřejnosti v  průběhu srpna 2019.

Rekonstrukcí 4. jamky jsme zlepšili kvalitu této části 
hřiště, která byla vzhledem poslední rekonstrukci 
z  roku 1994 již nevyhovující. V současnosti je opět 
plně hratelná pro sportovce a širokou veřejnost. 

Na obnovu vybavení sportovišť a jejich zázemí 
obdržel klub 95 000,-Kč
Koncem června jsme díky druhé finanční podpoře 
zakoupili tažený stroj Redexim Speed-Brush. Díky 
využití dvou rotačních kartáčů rotujících proti směru 
jízdy stroje je písek rovnoměrně rozmetán na travní 
plochu a do děr vzniklých aerifikací, tj. provzdušnění 
jamkovišť. Pořízením tohoto stroje jsme docílili 
efektivního využití pracovní síly, rovnoměrného 
střihu a lepší homogenity travního povrchu. Toto 
ocení jak hráči golfu, kterým se tak zvýší úroveň hry, 
tak i naši greenkepeři, kteří do pořízení nového stroje 
Redexim Speed-Brush zapracovávali písek ručně. 

Monika Řeháková 

Další stavba ve Lhotě přibyla v r. 1867. 
Dne 25. června 1867 nechává zastupitelstvo 
obce, Ant. Nováček – rychtář, Vojtěch 
Vachata – radní, Jan Noska, Jan Haškovec, 
zaprotokolovat u Okresního soudu v Bechy-
ni, že „kaplička v naší obci povolená 
12. dubna 1864 je dostavěna a bude v ní 
usazený obraz sv. Trojice, a proto se tak ta 
kaplička pro budoucí časy jmenovat má.“  
Zástupci obce se jménem všech gruntovníků 
zavazují, že se i v budoucnu budou o ni 
starat. /4/.

Zřejmě jako poslední byl v r. 1915 posta-
ven kříž Kateřinou Haškovcovou jako 
upomínka na syna Jana, který padl v první 
světové válce. Křížek stojí na okraji obce, 
u  polní cesty směrem k Ratajům. /5/.

Když na konci „švestkové aleje“, u křížku 
odbočíte doleva směrem do Radětic, 
dojdete po cestě k potoku Smutný. U něj stojí 
bývalý mlýn „na Prádle“. Jeho majitelé 
Antonín a Josefa Honsovi se v roce 1856 
rozhodli postavit na svém poli vedle cesty, 
blíže svého mlýna železný kříž na kamen-
ném podstavci. 13. dubna 1857 se písemně 
zavázali starat se na své útraty o tento 
křížek. Péčí o něj ale zavázali i budoucí 
majitele mlýna. Tento závazek nechali 
zapsat před svědky do „pozemní základní 
knihy“ (gruntovní kniha). Závazek se 
opravdu přenášel i na další majitele mlýna. 
Když František Blažek 17. března 1925 
kupoval od paní Marie Eisnerové mlýn, tak 

podle trhové smlouvy získal mlýn, ale také 
přijal na sebe povinnost udržovat kříž, stojící 
blízko mlýna v dobrém stavu. Platí to i pro 
dnešní majitele mlýna? Na budově mlýna 
stojí za povšimnutí výklenek (nika), v ní stojí 
soška sv. Martina.

Jiřina Trčková
Foto: Jiří Bílek

+ COUNTRY TANCE 

Kurzy country tanců při KS Bechyně se 
velmi dobře rozjely a probíhají každou neděli 
od 18 hodin v kulturním domě. Za hojné 
účasti a v dobré náladě se každý týden 
naučíme nový tanec krok po kroku a všechny 
již známé tance několikrát zopakujeme, 
včetně výuky pro nově příchozí. Rádi mezi 
sebou přivítáme další účastníky lačné 
aktivního pohybu a společenského života – 
páry i jednotlivce bez ohledu na věk a spo-
lečenské postavení. 

Přihlásit či dotazovat se můžete na 
telefonu 724 750 917 nebo rovnou přijít 
v  neděli v 18 hodin k zadnímu vchodu KD 
v  Bechyni. Ale bohužel až v době, kdy budou 
odvolána mimořádná opatření a život se 
vrátí do běžných kolejí.

Marta Widlová
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TĚLOVÝCHOVA & SPORT 

+ FC BECHYNĚ

FC Bechyně, konkrétně kategorie mlad-
ších žáků pod vedením Roberta Sochora, 
vybojovala v prestižní Týnské zimní lize 
skvělé druhé místo. Nejlepším hráčem FC 
Bechyně se stal Matěj Burda a Lukáš Macek 
dokonce nejlepším brankářem turnaje. Aby 
toho nebylo málo starší přípravka pod 
vedením Miroslava Barbory ligu dokonce 
vyhrála, a to za velkého přispění výborného 

brankáře Michala Chadimy v rozhodujícím 
zápase! Velká gratulace. 

Tato zimní liga každý rok prověřuje mladé 
fotbalisty v nelehké konkurenci s celkovou 
zátěží 17 zápasů s kvalitním obsazením 
týmů. Nejedená se tedy o dílo štěstěny, ale 
dobrou práci s mládeží v FC Bechyně. Touto 
cestou bych rád poděkoval všem trenérům, 
rodičům i dětem za čas, který sportu a vý-
chově věnují, a to ve všech mládežnických 
kategoriích.

za výbor FC Bechyně Martin Herza

+ KARATISTÉ PLESALI

Bechyňské karate není pouze o dřině 
v tělocvičně. My se umíme i bavit. 

7. března se v Raděticích u Bechyně 
konal již 5. sportovní ples karate pořádaný 
SKK Bechyně. K poslechu hrála českokrum-
lovská kapela Muckoff a o ukázku tanců se 
postarali manželé Matějkovi. Součástí 
večera bylo i půlnoční překvapení, hojná 
tombola, a hlavně spousta zábavy. 

Děkujeme všem zúčastněným taneční-
kům, pomocníkům i sponzorům a těšíme se 
na další rok.

Tereza Cibulková

+ PUTOVNÍ „POHÁR 
PŘÁTELSTVÍ“ JE 
NEJMÉNĚ NA ROK 
V BECHYNI

Vážení, dovolte mi prosím, podělit se 
o radost. Dne 22. února 2020 se ve sportovní 
hale ZŠ Františka Křižíka konal čtvrtý ročník 
turnaje rekreačních volejbalistek. Zúčastnilo 
se pět týmů, dva z Týna nad Vltavou – Pumy 
a Lamy, tým z Dražic – DROPmix a pořá-
dající GAZELY BECHYNĚ rozdělené na dva 
týmy – Růže a Fialky. Nechyběli také diváci. 
Jak už nadpis napověděl, vrátil se nám do 
Bechyně krásný „Pohár Přátelství“ vyrobený 
Davidem Stankušem, jehož kopii si můžete 
prohlédnout v S Centru Fabi 
(pohár zde bude vystaven, 
až do 30. ledna 2021, kdy se 
bude konat pátý ročník 
„O  Pohár Přátelství“). 

Mám velkou radost z vy-
bojovaného poháru, ještě 
větší radost však mám z to-
ho, že GAZELY BECHYNĚ 
jsou pospolu již 4 roky a stále 
se rozrůstají. GAZELY vznikly 
z  žen, z nichž většina volejbal 
nikdy nehrála. Scházíme se každý 
čtvrtek na hru volejbalu, pravda, 
některé zakladatelky se již ne-
účastní pravidelně, ale za ně nám 
přibyly jiné hráčky a jeden pra-
videlný hráč. Naši základnu tak 
tvoří něco kolem třiceti báječných 
lidí. Situace při hře jsou někdy ne-
uvěřitelné a zábavné, neboť 
složení bývá opravdu různorodé – 
od nezkušených, přes lehce 
zasvěcené, velmi nadané až po 

zkušené ve věku 13 let až zralý věk. Je 
obohacující scházet se s lidmi, kteří se rádi 
smějí, navzájem si pomáhají se zlepšovat 
a  hrají pro radost. 

V předchozích letech jsem žádala o fi-
nanční podporu pro udržení klubu město 
Bechyni a bylo mi vyhověno, za to bych 
chtěla městu Bechyně moc poděkovat. 
Věřím, že nyní si již zvládneme díky početné 
základně zaplatit, co je zaplatit potřeba sami 
(sponzorům se nebráníme). Dále bych 
chtěla poděkovat paní Antalové za perní-
kové medaile, které nám každoročně vyrábí. 

GAZELY BECHYNĚ i ženy 
z  Dražic a Týna si již nedo-
vedou bez těchto krásných 
a  precizních medailí turnaj 
představit. Roman Skalka 
nám zas vytvořil „Zlatou Ga-
zelu“, jíž oceňujeme obzvláště 
výjimečné lidi nebo výkony. 
Letos ji, zatím, získala Martina 

Rochačová z Týna nad Vltavou 
za své letité, příkladné vedení 

svých kolegyň hráček. Také 
děkujeme vedení a zaměstnancům 

ZŠ Františka Křižíka, že nám bylo 
umožněno pobýt v prostorách školy. 
Díky si zasluhují všechny a všichni, 
kdo se na turnaji „O Pohár Přátelství“ 
podílel i  a kdo se jej účastnil i , 
omlouvám se, že zde nejmenuji 
všechny – VŠEM patří VELKÉ DÍKY.

Pohár za GAZELY vybojovaly: 
A. Skalka Suchanová, M. Lidinská, 
K. Houdková, Ž. Ursínyová, V. Válko-
vá a  K. Válková. 

Pořadí týmů bylo: 1. GAZELY – Růže, 
2. DROPmix, 3. Pumy, 4. Lamy, 5. GAZELY – 
Fialky. To vše za spravedlivého a obětavého 
dohledu rozhodčích T. Urbánka a M. Šimka. 

Celá akce byla hezky stráveným dnem 
s  narozeninovou oslavou čtyřletého výročí 
GAZEL a oslavou přátelství, nejen žen 
z  Dražic, Týna nad Vltavou a Bechyně. 

Všem čtenářům přeji mnoho setkání 
s  dobrými lidmi a časté pobývání v přátelské 
společnosti.

Za GAZELY BECHYNĚ
Pavlína Knížová

+KLUB ČESKÝCH 
TURISTŮ BECHYNĚ 
OZNAMUJE, 

že 47. ročník tradičního 
aprílového běhání do 
BECHYŇSKÝCH 
SCHODŮ 
JE ZRUŠEN!!!

+ BECHYŇŠTÍ OSADNÍCI  
jsou do odvolání 
ZRUŠENI

Bližší informace na www.catan.cz.

Za tým organizátorů 
Martin Herza a Ivana Frolíková
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PŘI P
ŘEDLOŽENÍ 

SLEVA 20 %

#

Otevřeno každé úterý 10–12 14–17.30

FYZIOTERAPIE
ź masáže, lymfodrenáže
ź tělocvik, SM systém
ź viscerální terapie
ź TR terapie

Marie Bambasová
Zahradní 934, tel.608 223 271

VELO + SPORT SERVIS 
Bechyně
 

Jarní servis a opravy jízdních kol. 
Petr Chaloupek, Bechyně, 
sídl. 5. května 779 
tel: 737 529 220, 
chaloupek.velo@seznam.cz 

www.realitytyn.cz

Autobusová doprava 
v tuzemsku i zahraničí
Miroslav Novotný, 
tel.: 608 244 402
www.autobusem.com

www.galvina.cz

 

www.elektrobechyne.cz

ź prodej stáčeného 
i lahvového vína

ź bechyňská keramika, 
český porcelán

ź autorské výstavy

ź základní instalace zdarma
ź vynesení zdarma
ź odvoz starých el. spotřebičů zdarma
ź záruční i pozáruční servis

Široký sortiment elektro spotřebičů 
a příslušenství

CSERVIS
Richard Filip

nám. T. G. M. 12
BECHYNĚ

Autodílna Josef Hubáček
Opravy osobních a dodávkových vozů
Prodej náhradních dílů
U Vodojemu 990, Bechyně
Tel.: 381 212 010, 603 255 533

Město Bechyně děkuje také těmto sponzorům za podporu XVI. plesu města Bechyně věcnými a finančními dary 

Tak chutná pivo



www.laznevbechyni.cz
facebook.com/laznebechyne

Lázně

ZČEŘENÁ HLADINA V GALERII ZÁLIV 

Lázeňská galerie opět přetékala návštěvníky. Stalo se tak 21. února, 
kdy se otvírala prodejní výstava keramiky, obrazů a tapisérií a na 
vernisáž zavítalo, poctivě sečteno, osmdesát hostů. Galerie nabídla 
povětšinou umění z  ateliéru Renaty Kubínové-Novákové. 

Šlo o prezentaci zmíněných položek z bohaté pozůstalosti bývalé 
absolventky SPŠK V Bechyni. Výstavu, s grácií sobě vlastní, zahájil 
provozní ředitel lázní Josef Mičan a spolu s Dagmar Faktorovou přispěl 
k úžasnému naladění publika.

Už tradičně přítomným zazpívala Michaela Katráková, která se dočkala velkého potlesku 
a  dokonce dlouhotrvajícího, který vydatně podporoval nenápadný senior v první řadě, 
legendární režisér televizní zábavy Alexej Nosek (87). Nemohlo být jinak, než že se dirigent 
slavných pořadů, jakými byly například Kabaret u dobré pohody a Možná přijde i kouzelník, 
trochu rozpovídal před publikem o své dávné práci v Československé a České televizi.

„Potkalo mě štěstí v tom, že jsem mohl pracovat s komiky výrazných jmen: Vlasta Burian, 
Vladimír Menšík, Jiří Sovák, Jiřina Bohdalová a nejméně s desítkou dalších. U některých to 
nešlo nalajnovat, uděláš to tak a tak, to by se mi vzbouřili. Musel jsem najít způsob, jak je 
šikovně dovést k naplnění své představy. Zvlášť náročné bývaly živé přenosy, když se něco 
zvrtlo, hned jsem mazal na kobereček k řediteli.“

Režisér vděčně vzpomínal a sypal jednu vtipnou historku za druhou, až to nakonec 
vypadalo, že svůj vypravěčský talent, provázený svižnou gestikulací, protáhne až do 
půlnoci. Každopádně jeho paměť vydá na humornou knížečku, která by se mohla dočkat 
křtu právě v lázních, neboť jejího zpracování se ujímá spolek Osvětáři jihu, jak bylo ještě za 
tepla na místě domluveno.

Galerie Záliv by měla v polovině dubna (pokud povolí současný stav nouze vyhlášený 
vládou ČR) vystavit krajiny Vlastislava Boháče († 92), rodáka z nedalekých Malšic. Záliv 
bývá klidným místem, ale v lázních má stále zčeřenou hladinu svěžím větrem uměleckým.

Mgr. Zdeněk Smolík, předseda Osvětářů jihu
Pavel Šmidrkal, člen výboru

ážení spoluobčané,V
vedení společnosti Lázně Bechyně 

s.r.o. v souladu s Usneseními vlády 
České republiky přistoupilo k rázným 
opatřením týkajících se zabránění šíření 
koronaviru Covid-19.

Tímto Vás žádáme o striktní do-
držování zákazu vstupu a pohybu v lá-
zeňském areálu (prostor vytrasován 
a  vymezen návěštími).

Do odvolání mimořádných opatření 
není poskytována ambulantní rehabi-
litační péče .

Lázně Bechyně s.r.o přijímají pre-
ventivně bezpečnostní opatření, tak jak 
je tomu v celé naší společnosti. 

Více na www.laznevbechyni.cz 

Ubezpečujeme Vás , že uděláme vše 
proto, abychom tuto nelehkou situaci 
zvládli a opět mohli v celém rozsahu 
léčebných a rehabilitačních služeb Vám 
občanům a všem návštěvníkům Bechyně 
sloužit. Stálé zdraví a všechno dobré !

S úctou Dr. Josef Mičan, 
provozní ředitel Lázně Bechyně s.r.o.
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Ing. René HARTL

LÉKÁRNA LIBUŠINA
Libušina 163, Mgr. Petra Makovcová

tel. č. 380 120 513, 724 509 140

ERDING, a.s., Zaoralova 2058/5, 628 00 Brno

www.erding.cz

PRŮMYSLOVÉ EPOXIDOVÉ 
PODLAHY
Ü technické místnosti
Ü kotelny
Ü garáže
Ü sklepy 

RUKU
Růžena Kuprová
T EL.: 777 116 273, 

775 116 273

MVDr. Miroslav DYNDA

Čechova 294 
Bechyně 
tel: 602 472 868
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www.penzionupichlu.cz

www.ecora.cz
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www.autabechyne.cz

HLEDÁME UKLIZEČKU

606 272 373

Zájemci ozvěte se na tel:

Město Bechyně děkuje také těmto sponzorům za podporu XVI. plesu města Bechyně věcnými a finančními dary 



NEJLEVNĚJŠÍ 

PALIVOVÉ DŘÍVÍ

www.persaltus.cz

+420  605  512 451 

 
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

 

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

 

 

Vážení spoluobčané,

dovolte mi, abych Vás po nějakém čase 
informovala o dění v našem domově pro 
seniory v uplynulém období. Aktivit byla celá 
řada a některých se zúčastnili nejen naši 
klienti, ale i jejich příbuzní a přátelé. Z toho 
máme velkou radost, neboť bychom byli 
rádi, kdyby se domov stal otevřeným 
prostorem pro setkávání našich klientů 
a  jejich přátel a kamarádů.

V uplynulém roce jsme obhájili Značku 
kvality s bodovým ohodnocením 945 bodů 
z  tisíce možných. A jak se říká, je velký 
úspěch získat prvenství, ale daleko těžší je 
jeho obhájení. Značka kvality v sociálních 
službách je systém externí certifikace 
poskytovatelů sociálních služeb, uvádím pro 
informaci těm, kteří netuší, co tato značka 
znamená. Jedná se o hodnocení v pěti 
oblastech z pohledu uživatele služby. Jimi 
jsou ubytování, stravování, volný čas 
a  kultura, partnerství a péče. Nám se to 
povedlo a máme z tohoto počinu velkou 
radost. A radost máme i z toho, že můžeme 
kvalitní službu poskytovat právě Vám, 
spoluobčanům v Bechyni. Současně s tímto 
oceněním jsme získali i Certifikaci pro 
poskytování paliativního přístupu v sociál-
ních službách. Spolu se dvěma zařízeními 
poskytující sociální pobytové služby jsme 
byli zařazeni do pilotního certifikačního 
procesu v České republice. Pro nás je to 
potvrzení, že jdeme správnou cestou v péči 
o naše seniory. Jsme přesvědčeni, že každý 
člověk má právo nejen na důstojný život, ale 
rovněž na důstojný závěr života a na dů-
stojný odchod ze života, a proto je pro nás 
nesmírně důležité klienta doprovodit na 
„druhý břeh“ ideálně ruku v ruce s rodinou 
klienta.

Ale dříve, než klienta doprovodíme, 
nabízíme mu velkou paletu zábavy, poučení 
a vztahové péče. Příkladem je Namasté 
péče, kdy pečovatelka velmi intenzivně 
a  individuálně pečuje o maximálně 5 klientů. 
Vytváří jim příjemné prostředí, kdy k tomu 
využívá znalosti z aromaterapie, masáží 
obličeje, rukou a nohou. Klienti poslouchají 
příjemnou uklidňující hudbu, jsou hydra-
továni, dostávají malou svačinku a konají 
činnosti, které je baví, ale příliš neobtěžují, 
nebo poslouchají četbu apod. nebo se 
prostě prospí. Každý jak potřebuje. Největ-
ším bonusem takové péče je sdílení času 
a  prostoru v malé skupince klientů a pečova-
telky. Taková péče je poskytována klientům, 
kteří se již nemohou účastnit běžných aktivit. 
Jsou to klienti v terminálním stádiu života. 

Mezi oblíbené aktivizace patří například 
dámský klub, kde se scházejí ženy, které 
mají rády ruční práce. Naposledy se pustily 
do ručního pletení dek pro UNICEF, pro děti 
do Afriky. Na dámském klubu je vždy 
příjemná atmosféra, hraje hudba, nebo se 
povídá a při tom jde práce pěkně od ruky. 
Muži mají svůj pánský klubu, kde holdují 

pozemnímu hokeji, a to je vždy velký 
sportovní zápal slyšet po celém přízemí 
domova. Každý druhý pátek mají možnost 
klienti, kteří mají rádi výtvarnou tvorbu, 
respektive malířské techniky, přijít do 
výtvarného klubu a s našimi dobrovolnicemi 
vytvářet umění. Je to opravdu nevídané, jak 
jsou někteří senioři kreativní a výtvarně 
nadaní, poté, když se jim pomůže znovu 
oživit tyto jejich dovednosti. S pravidelností 
nás navštěvují děti z MŠ Jahůdka v projektu 
mezigeneračního setkávání „Mezi námi“. 
Přicházejí každý měsíc a jejich setkání má 
vždy konkrétní tematické zaměření. Náměty 
přinášejí jak paní učitelky ze školky, tak naše 
aktivizační pracovnice. Myslím, že když 
jsme před čtyřmi lety zahajovali tato 
setkávání, tak to bylo skvělé rozhodnutí. 
Velmi podobně se setkáváme i s dětmi ze 
základní školy a středoškoláci nám pomá-
hají při větších kulturních akcích. Všichni si 
s  našimi klienty rozumí, což je bezvadné 
a  dává nám to naději, že tato mladá 
generace bude mít pozitivní vztah ke stáří 
a  k  seniorům.

Naši klienti mají vedle běžných aktivizač-
ních činností pravidelné „rubriky“ v aktivitách 
a zájmových činnostech. Například jedekrát 
za měsíc slavíme svátky a narozeniny 
klientů, každou středu mohou klienti na-
vštívit naší Zámeckou hospůdku, ve středu 
je věnováno dopoledne hudebnímu progra-
mu a ve čtvrtek dokumentárním filmům. 
Vedle toho mají každé ráno kondiční roz-
cvičku, v pátek odpoledne program „fit 
senior“ a v sobotu se koná mše v naší kapli. 
Je toho ještě mnoho, co nabízíme vedle 
kvalitní každodenní péče. Co ale není 
každodenní rutinou, to je ples domova. 
V  letošním roce jsme 20. února oslavili na 
plese Domova pro seniory Bechyně 5. výročí 
poskytování služby. Už tradičně hrála kapela 
Klasik a ples se velmi povedl. Klienti se 
dobře bavili, někteří si zatančili, a dokonce 
i  na invalidním vozíku. Plesovou atmosféru 
měl bál i díky bohaté tombole, kterou nám 
pomohli zajistit svými příspěvky podnikatelé 
Eurocera s. r. o. – Roman Sušer, Wpartner – 
Ladislav Sviták, Galvína – Martin Zelenka, 
Čekanka – rychlé občerstvení, zdravá 
výživa, dárkové zboží – Lenka Tupá, Za-
hradnictví u Benešů, Lékárna Dr. Max 
a  zaměstnanci domova. Všem srdečně 
děkuji a moc si Vaší velkorysosti vážíme. 
Kulturní zpestření zajistily naše klientky, 
které pod vedením aktivizační pracovnice 
Bc. Petry Sušerové nacvičily taneční vystou-
pení, za které sklidily obrovský aplaus. 
Klasické předtančení předvedli členové 
taneční školy ATAK z Tábora.

Nyní na tomto místě je prostor pro podě-
kování všem našim zaměstnancům. Bez 
jejich kvalitně odváděné, laskavé a vstřícné 
péče, bez jejich nápadů a zaujetí pro věc by 
nikdy tento domov nemohl fungovat tak, jak 
funguje a za to jim upřímně děkuji a velice si 
jich vážím. 

Vážení spoluobčané, tímto krátkým 
výčtem činností jsem vám ráda pomohla 
nahlédnout do dění v domova, ale současně 
vám připomínám, že je možné kdykoliv se 
přijít podívat do domova, anebo sledovat 
náš facebook, kde pravidelně prezentujeme 
všechny naše velké společenské akce. Přeji 
vám krásné a pohodové jaro.

Mgr. Alena Sakařová,
ředitelka Domova pro seniory Bechyně

Vážení příbuzní, přátelé 
a kamarádi našich klientů,

jak jste jistě zaznamenali, návštěvy v do-
movech pro seniory jsou zakázané. Aby-
chom zmírnili dopad tohoto opatření na 
psychiku našich klientů, nabízíme vám mož-
nost přinést vašemu blízkému, našemu 
klientovi, v označené tašce oblíbenou do-
brotu, hygienické pomůcky, které mu běžně 
dodáváte, ovoce nebo třeba časopis. Prostě 
to, co uznáte za vhodné a na čem se eventu-
elně domluvíte telefonicky. Tašku můžete 
předat paní recepční a ta zajistí předání 
klientovi. I  když máme v našem týmu velmi 
zdatné nákupčí, přeci jenom balíček od 
člena rodiny nebo kamaráda je víc. 

Věřím, že tímto opatřením zmírníme jistý 
diskomfort klientů a že situaci zvládneme ke 
spokojenosti nás všech.

Děkuji vám za spolupráci, pochopení 
a  věřím ve vzájemnou podporu.

Mgr. Alena Sakařová, 
ředitelka domova
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GOLFOVÁ ŠKOLA 2020GOLFOVÁ ŠKOLA 2020
Pro děti od 6 do 16 letPro děti od 6 do 16 let

Dopřejte vašim dětem sport v přírodě!Dopřejte vašim dětem sport v přírodě!

  

    

Termíny:Termíny:
  

Jarní semestr: 17. dubna Jarní semestr: 17. dubna – – 26. června (pátek 16.00–17.30 hodin)26. června (pátek 16.00–17.30 hodin)
Podzimní semestr: 4. září Podzimní semestr: 4. září – – 23. října (pátek 16.00–17.30 hodin)23. října (pátek 16.00–17.30 hodin)

  

Kurz se otevře při účasti minimálněKurz se otevře při účasti minimálně  8 dětí; maximální kapacita 16 dětí.8 dětí; maximální kapacita 16 dětí.
Možnost přihlášení i v průběhu kurzu. Možnost přihlášení i v průběhu kurzu. 

Cena:  4.500 Kč / kurz / 19 lekcí / 90 minutCena:  4.500 Kč / kurz / 19 lekcí / 90 minut   

    
Cena kurzu zahrnuje:Cena kurzu zahrnuje:

  Členství v klubu, včetně ročního bezplatného využití hřiště a dalších výhod člena. Dále zapůjčení Členství v klubu, včetně ročního bezplatného využití hřiště a dalších výhod člena. Dále zapůjčení 
golfového vybavení a míčů během tréninků, vstupy na tréninkové plochy puttingu, chipingu a driving golfového vybavení a míčů během tréninků, vstupy na tréninkové plochy puttingu, chipingu a driving 

range. Speciální cenu startovného v klubové sérii turnajů na 9 jamek Norisreklama devítková tour range. Speciální cenu startovného v klubové sérii turnajů na 9 jamek Norisreklama devítková tour 
mládeže do 18 let.mládeže do 18 let.

Přihlášky a více informací:  Přihlášky a více informací:  
monika@golf-bechyne.czmonika@golf-bechyne.cz nebo +420 777 213 474 nebo +420 777 213 474
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Seřizování plastových oken 
a dveří, montáž a opravy žaluzií. 

Petr Halama, tel: 604 718 306

REKONSTRUKCE BYTOVÝCH 
JADER, BYTU, DOMU na míru.
Práce: obkladačske, zednické, 
malířské, podlahařské, elektro, 
instalaterské... Tel: 605 829 610

Koupím Vaše restituční nároky
Cena nároků do budoucna bude

jen klesat, díky plánované
restituční tečce.Tel 604374807

Svezte se v nepřekonatelném pohodlí
Čtvrtá generace nejprodávanějšího modelu ŠKODA nabízí vyspělé asistenční systémy,
až 9 airbagů a špičkové Matrix-LED světlomety. Emotivní exteriér i prostorný interiér kombinují 
funkčnost s elegantním, reprezentativním designem. Špičkové technologie vám poskytnou široké 
možnosti konektivity a umožní moderní správu vašeho vozového parku.

   NOVÁ
ŠKODA OCTAVIA
Moje volba

Kombinovaná spotřeba a emise CO2
vozů ŠKODA OCTAVIA COMBI: 3,5 – 4,9 l/100 km, 91 – 113 g/km

novaoctavia.cz

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

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


