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ŽIVOTNÍ JUBILEA
ŘÍJEN 2021
92 let Cikánková Jarmila
Výrutová Božena
91 let Kokoška Jan
87 let Lacina Jaroslav
86 let Tomanová Ludmila
85 let Boldiš Julius
Severová Anna
Kaisrová Marie
84 let Černochová Dagmar
Trnková Drahomíra
82 let Šonková Jiřina
81 let Trojáček František
Urbaníková Marie
77 let Ing. Zahradník Jan
76 let Tůmová Hana

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Dne 23. září 2021 jsme s radostí, po
více než jednom roce, mohli uspořádat
tradiční vítání nových občánků Bechyně.
Někteří se dostavili již po svých a o to bylo
více živo a dětského švitoření. Starostou
města Bechyně Ing. Pavlem Houdkem
bylo přivítáno 21 dětí: Eliška Tomková,
Petr Mandelíček, Tereza Stručovská,
Sofie Mázorová, Kateřina Němcová,
Matouš Hrdina, Jakub Slavík, Anastázie
Zuntová, Johana Hladíková, Ester Kuldanová, Anna Vondrová, Štěpán Lettl,
Josef Vodenka, Adam Rezek, Oliver Jošt,
Josef Novák, Barbora Benešová, Jiří
Karkule a Amálie Kodadová.
Slavnostní obřad doprovázelo duo ze
ZUŠ Václava Pichla Bechyně. Maminky
s přáním všeho nejlepšího obdržely
květinu, pamětní list, drobné dárky a poukaz k nákupu dle vlastního výběru
v místní kamenné prodejně.
Děkujeme všem přítomným za účast.
SPOZ

Foto: Petr Mareš
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PODPORA PROJEKTU
MĚSTA Z KRAJSKÉHO
INVESTIČNÍHO FONDU
JIHOČESKÉHO KRAJE
V ROCE 2021

Jihočeský kraj v letošním roce podpořil
investiční akci města Bechyně pomocí
Krajského investičního fondu. Dotace ve
výši 1.600.000,- Kč putovala na realizaci
akce „Rekonstrukce a modernizace školních
hřišť dvou základních škol v Bechyni“.
U obou škol tak vznikly venkovní multifunkční hřiště a běžecké dráhy se sportovním
povrchem z umělého trávníku s křemičitanovým vsypem. Součástí běžeckých drah je
i doskočiště skoku dalekého. Multifunkční
hřiště byla opatřena ochrannými sítěmi,
hřiště ZŠ Školní navíc příhradovými konstrukcemi s basketbalovými koši. V areálech
škol byl společně s dráhou a hřištěm
zbudován i sektor pro vrh koulí se štěrkovým
povrchem.

+

PODPORA PROJEKTU
MĚSTA Z MINISTERSTVA PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ V ROCE 2021

Ministerstvo pro místní rozvoj v letošním
roce podpořilo investiční akci města
Bechyně pomocí programu 11782 – Podpora rozvoje regionů 2019+, identifikační číslo
117D8220B5704.
Dotace ve výši 2.367.169,- Kč putovala
na realizaci akce „Rekonstrukce a modernizace školních hřišť dvou základních škol
v Bechyni“. U obou škol tak vznikly venkovní
multifunkční hřiště a běžecké dráhy se
sportovním povrchem z umělého trávníku
s křemičitanovým vsypem. Součástí běžeckých drah je i doskočiště skoku dalekého.
Multifunkční hřiště byla opatřena ochrannými sítěmi, hřiště ZŠ Školní navíc příhradovými konstrukcemi s basketbalovými koši.
V areálech škol byl společně s dráhou
a hřištěm zbudován i sektor pro vrh koulí se
štěrkovým povrchem. Zbytek nákladů na
stavební práce školních hřišť byl zajištěn
pomocí Krajského investičního fondu
Jihočeského kraje a rozpočtu města Bechyně. Vybavení hřišť v podobě házenkářských
branek, sloupků a sítí na volejbal a tenis bylo
pořízeno z rozpočtu obou základních škol.
Michal Šonka, DiS., referent
investičního odboru MěÚ Bechyně
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Město Bechyně získalo z Motivačního
programu společností ELEKTROWIN a. s.
dotaci ve výši 12 395 Kč + DPH na rozšíření
kamerového systému ve sběrném dvoře
v Bechyni.
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STAVEBNÍ ÚPRAVY VNITROBLOKU
NA SÍDLIŠTI NA LIBUŠI

Město Bechyně v současné době realizuje stavební úpravy již šestého vnitrobloku na
sídl. Na Libuši. Stavbu provádí firma Stanislava Návrata. Bude provedena oprava
stávajících místních komunikací, zpevněných ploch a přístupových chodníků k bloku
bytových domů č.p. 675-683 na sídlišti Na Libuši v Bechyni. Realizací veřejné zakázky dojde
ke vzniku 47 nových parkovacích stání. Předmětem stavby je i oprava kanalizace uvnitř
vnitrobloku a sadové úpravy. Obnova veřejného osvětlení je prováděna firmou Elektro Filip,
s.r.o.. Předpokládaný termín dokončení stavby je plánován v listopadu 2021.
Kateřina Brožová, odbor investic

CO NOVÉHO V BECHYNI

+

MOTIVAČNÍ PROGRAM
SPOLEČNOSTI
ELEKTROWIN a. s.
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OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTU KONÁNÍ VOLEB
DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY
Starosta města Bechyně podle § 15
odst.1 zákona č. 247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu České republiky
a o změně a doplnění některých
dalších zákonů
oznamuje:
1. Volby do Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR se uskuteční dne
8. října 2021 od 14 hodin do 22 hodin
a 9. října 2021 od 8 hodin do 14 hodin.
2. Místa konání voleb (je-li ve volebním
okrsku obsažena celá část obce nebo ulice,
nejsou u nich vypsána čísla popisná):
VOLEBNÍ OKRSEK Č. 1
VOLEBNÍ MÍSTNOST: ZÁKLADNÍ
ŠKOLA F. KŘIŽÍKA, LIBUŠINA 164 (vstup
hlavním vchodem)
BECHYNĚ
DLOUHÁ, FÁBEROVA (342, 343, 344, 345,
346, 347, 348), KAŠPARA MALÉHO,
KLÁŠTERNÍ, KŘIŽÍKOVA VILOVÁ ČTVRŤ,
LÁZEŇSKÁ, LIBUŠINA (23, 24, 50, 51, 149,
150, 151, 152, 153, 154, 158, 159, 163, 164,
167, 169, 171, 172, 173, 175, 176, 177, 178,
179, 180, 182, 183, 184,188, 190, 191, 192,
193, 195, 196, 197, 199, 312),
MASOKRÁMSKÁ, MICHALSKÁ, NÁM.
T.G.MASARYKA, OBŮRKA, PARKÁNY,
POD SCHODY, SOUKENICKÁ, ŠIROKÁ,
T Á B O R S K Á , VA LT R O VA , V Ě T R O V,
ZÁMEK, ZÁŘEČÍ.
VOLEBNÍ OKRSEK Č. 2
VOLEBNÍ MÍSTNOST: ZÁKLADNÍ
ŠKOLA, ŠKOLNÍ 293
BECHYNĚ
ČECHOVA (294, 295, 296, 297, 298, 299,
300, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 399),
FÁBEROVA (303, 377, 378, 379, 380, 381,
382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390,
391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 400),
LIBUŠINA (160, 161, 165, 166, 170, 181,
185, 186, 187, 189, 194), NOVODVORSKÁ,
PLECHAMR, SÍDL. OBRÁNCŮ MÍRU.
VOLEBNÍ OKRSEK Č. 3
VOLEBNÍ MÍSTNOST: KULTURNÍ DŮM U NÁDRAŽÍ 602 (klubovna č. 3 –1. patro)
BECHYNĚ
NA LIBUŠI (614, 615, 616, 617, 618, 619,
620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628,
629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637,
638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646,
647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655,
656, 657, 658, 659, 660, 763, 989, 1002),
PRÁDLO, ŠVESTKOVÁ, PŘÍČNÁ,
SOUBĚŽNÁ, LOMENÁ, LUČNÍ, KRÁTKÁ.
SENOŽATY
VOLEBNÍ OKRSEK Č. 4
VOLEBNÍ MÍSTNOST: MĚSTSKÁ
KNIHOVNA, U NÁDRAŽÍ 602
BECHYNĚ
LÁZNĚ, NA LIBUŠI (661, 662, 663, 664, 665,
666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674,
675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683,
684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692,
693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701,
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702, 703, 717, 824, 825, 826, 827, 828, 829,
857, 858, 859, 891, 892, 920, 999),
TYRŠOVA, U NÁDRAŽÍ.
VOLEBNÍ OKRSEK Č. 5
VOLEBNÍ MÍSTNOST: Klubovna MO
ČRS, U NÁDRAŽÍ 610
BECHYNĚ
LIŠKY, PÍSECKÁ (907, 908, 909, 910, 911,
912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 948,
949, 950), SÍDLIŠTĚ 5. KVĚTNA,
U VODOJEMU, ZA TRUBNÝM.
VOLEBNÍ OKRSEK Č. 6
VOLEBNÍ MÍSTNOST: DOMOV
MLÁDEŽE, PÍSECKÁ 365
BECHYNĚ
ČECHOVA (252, 253, 254, 255, 256, 257,
258, 259, 260, 263, 264, 265, 266, 267, 268,
269, 270, 271, 272, 273, 274, 276, 277, 278,
279, 280, 281, 282, 283, 284, 289, 899, 900,
901, 902, 903, 904, 905, 906, 945, 946, 947,
22E, 32E, 44E), GABRIELOVA, PÍSECKÁ
(198, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210,
211, 212, 213, 215, 216, 217, 218, 219, 261,
262, 275, 357, 358, 365, 367, 368, 369, 370,
371, 372, 373, 374, 375, 376, 719, 720, 721,
722, 723, 724, 755, 756, 757, 758, 759, 760,
761, 762, 823, 830, 856, 887, 888, 889,
890,943, 944, 985, 988), ŠKOLNÍ,
U STADIONU, ZAHRADNÍ.
VOLEBNÍ OKRSEK Č. 7
VOLEBNÍ MÍSTNOST: HVOŽĎANYŠKOLA
HVOŽĎANY
3. Právo volit do Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR má státní občan České
republiky, který alespoň druhý den voleb
dosáhl věku nejméně 18 let.
4. Volič po příchodu do volební místnosti
prokáže svou totožnost a státní občanství
České republiky platným cestovním,
diplomatickým nebo služebním pasem
České republiky anebo cestovním průkazem
nebo platným občanským průkazem.
5. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní
občanství České republiky, nebude mu
hlasování umožněno.
6. Hlasovací lístky budou dodány všem
voličům nejpozději 1 den přede dnem voleb.
V případě potřeby obdrží volič hlasovací
lístky ve volební místnosti ve dnech voleb.
7. K zajištění pořádku a důstojného průběhu
hlasování ve volební místnosti je každý
povinen uposlechnout pokynů předsedy
okrskové volební komise.
8. Každý volič se musí před hlasováním
odebrat do prostoru určeného pro úpravu
hlasovacích lístků, jinak mu okrsková
volební komise hlasování neumožní.
V Bechyni dne 15. 9. 2021
Ing. Pavel Houdek
starosta města
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Informace pro voliče
v karanténě / izolaci
z důvodu onemocnění
covid-19

Zákonem č. 296/2021 Sb. je umožněno
hlasovat ve volbách do Poslanecké sněmovny 2021 i osobám, jimž bude v době voleb
nařízena karanténa nebo izolace z důvodu
onemocnění covid-19.
Zákon též umožní hlasování voličům
umístěným v zařízeních, která byla rozhodnutím krajské hygienické stanice
uzavřena. Pro výše uvedenou skupinu voličů
se zavádí tři možnosti zvláštního způsobu
hlasování:
l
Hlasování ze silničního motorového vozidla u volebního stanoviště
(tzv. drive-in hlasování)
– tato volební stanoviště budou zřízena pro
každý okres. Stanoviště budou uzpůsobena
pro průjezd motorového vozidla. Takto může
volič hlasovat ve středu ve volebním týdnu
(6. října) od 8 do 17 hodin.
l
Hlasování v pobytovém zařízení
sociálních služeb, které bylo uzavřeno
– pokud krajská hygienická stanice nahlásí
uzavřená zařízení na svém území krajskému úřadu, ten do nich vyšle speciální
komisi pro hlasování. Takto hlasovat bude
možné od čtvrtka (7. října) volebního týdne
od 8 hodin do pátku volebního týdne
(8. října) do 18 hodin.
l
Hlasování do zvláštní přenosné
volební schránky
– pokud volič v nařízené karanténě či izolaci
nemůže využít drive-in hlasování, může do
čtvrtka volebního týdne (7. října) do 20 hodin
oznámit krajskému úřadu, že žádá příjezd
speciální komise pro hlasování s přenosnou
volební schránkou. Toto hlasování bude
probíhat od pátku volebního týdne (8. října)
od 8 hodin do soboty volebního týdne
(9. října) do 14 hodin.

Zvláštní způsoby hlasování budou zajišťovat v rámci jednotlivých krajů speciální
hlasovací komise složené ze tří osob jmenovaných ředitelem příslušného krajského
úřadu; také sčítání takto odevzdaných hlasů
provede zvláštní sčítací komise u krajského
úřadu.
Umístění volebních stanovišť a kontakty na krajské úřady pro zažádání
o zvláštní přenosnou volební schránku
zveřejní krajské úřady 15 (umístění),
resp. 10 (kontakty) dní před prvním dnem
voleb. Uvedené informace budou též
zveřejněny na webových stránkách MV.
Ing. František Stach,
tajemník MěÚ
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KULTURNÍ STŘEDISKO MĚSTA BECHYNĚ
MĚSTSKÉ
MUZEUM
BECHYNĚ

JEN MALÉ
OHLÉDNUTÍ
ZA MUZEJNÍ
NOCÍ
V MĚSTSKÉM
MUZEU

V pátek 10. 9. jsme zažili v Bechyni
muzejní noc, do které se zapojily čtyři místní
muzejní a galerijní instituce. Celou akci jsme
spustili vystoupením folklorního sdružení
Pazderníci, se skutečným dudákem v čele.
Pokračovali jsme přednáškou o řezbě (Dana
Nachlingerová), o podmalbě na skle,
o výšivce rybí šupinou (nositelka lidové
tradice Ludmila Dominová). Děti si mohly ten
večer něco uplstit, odlít svíci z včelího vosku,
pohrát v naší herně… Nečekaně to tady
dětmi ožilo hodně až po 20. hod, příjemné
zakončení baboletního večera, kdy v některých částech města pršelo a u nás ne.
Proč ale se k muzejní noci vracím? Jak
mohli někteří lidé zaregistrovat, už kolem
oběda byl před muzeum vytahaný velice
specifický dobročinný bazar. Jakýsi dobrovolný vstup na zmíněnou akci a zároveň
podpora muzea. Představte si, vydělali jsme
za to odpoledne bezmála 4000 Kč. Tisíceré
díky vám, kteří nosíte do bazaru věci, a taky
vám, kteří si je zakupujete… Bazar běží
v muzeu stále. Velké díky tentokrát patřilo
paní Janě Vydrové, která nás bohatě zásobí
hodnotnými věcmi a dlouhodobě tak muzeum podporuje.
Jinam jsme nakouknout nestihli, tedy tu
noc do jiných institucí, u nás lidé proudili celý
podvečer, spokojenost…

+

VÝZVA KERAS
POKRAČUJE

V minulém čísle jsme zveřejnili zájem
muzea dosbírávat a dokupovat keramickou
produkci místní zaniklé manufaktury známé
jako KERAS. Představili jsme na fotografiích
ty plastiky, o které bychom měli zájem, ten
nadále trvá a také zájem o vše ostatní.
Pokud máte doma tyto věci, rádi si je jen
vyfotíme. Chceme tak získat globální přehled. Může se stát, že máme sošku v jistém
provedení (např. bílá glazura) a u vás doma ji
najdeme v červenici anebo barevnou.

Proto prosím hlaste se nám… Výzva se
vyplatila. Máme přislíbenou plastiku –
Přadlena, autor Anděl. Ve sbírkách máme
dva kusy, oba poškozené, proto díky, díky
zde konkrétně manželům Urbánkovým. Dále
nás zajímají např. sošky sportovců, reliéfy,
stojany na lampy a další…
Prosíme, při vyklízení pozůstalostí nevyhazujte, ale volejte 774 911 067. Zároveň
pokud zahlédnete tyto věci na sběrném
dvoře, budeme vděčni za zprávu. Pomůžete
tak uchovat bechyňskou keramickou tradici
pro další generace.
JJ

plastika Přadlena, poškozená
sbíráme plastiky s tématy:
sport, stojany k lampám,
reliéfy ale i jiné…

JJ
Nově v recepci muzea můžete zakoupit knihu p. Jiřího
Hořavy: Šálky západočeských porcelánek z první poloviny
19. století ze soukromých sbírek. Dále prodáváme jeho
knihy s tématy: Keramika z Bechyně, Graniton, Helena
Johnová, Keramika z Vranovské vsi.

MĚSTSKÉ MUZEUM PŘIJME NA PRAXI
studenty oborů: knihovnictví, archivnictví, historie aj.
Zároveň se nebráníme zájemcům o dobrovolnou výpomoc.
(např. aktivním seniorům se zájmem o historii, kteří se nebojí
nejzákladnější práce s PC).
JJ
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ZA LEPŠÍMI
VIDEI
S GIMBALEM
I v letošním roce
jsme se přihlásili do
Dotačního programu
Jihočeského kraje pro rok 2021 - Podpora
cestovního ruchu - Vybavení informačních
center neinvestičního charakteru. Uspěli
jsme a získali jsme tak možnost opatřit pro
Městské informační centrum techniku umožňující natáčet kvalitní videa a samozřejmě
i fotografie.
Nápad zakoupit fotoaparát, stativ a gimbal nám vlastně přinesla doba kovidová, kdy
jsme se kvůli vládním nařízením zavřeli pro

vás klienty. Mnoho akcí se tak konalo on-line
a my jsme se je vám snažili zprostředkovat,
jak nejlépe to šlo. Navíc nešlo nezaznamenat, že virtuální svět posledních let se točí
okolo nových profesí jako jsou youtuber či
influencer. A tak i my jdeme rádi s tímto
trendem a chceme vám přinášet moderní
a oblíbenou formou informace o cestovním
ruchu, přírodě, kulturních a jiných zajímavých akcích v našem okolí.
Kdo tápe, co je gimbal, tak se jedná
o speciální zařízení, které eliminuje otřesy
a náklony. Můžete se s ním setkat, jak
v podobě tyče, tak v podobě vcelku složité
konstrukce, která se drží oběma rukama.
Fotoaparát udržuje ve stabilizované poloze
ve třech osách a výsledná nahrávka není tak
roztřesena, ani když během natáčení třeba
zakopnete.
joma

Novinkou v Městském informačním centrum jsou pohledy od Milana Hořejšího, které jsme
vydali k příležitosti jeho výstavy.
Ta byla v Městském muzeu zahájena 18. září a potrvá do 28. listopadu 2021.

+

BECHYNĚ PRESS
PHOTO
– FOTOGRAFICKÁ
SOUTĚŽ

Vyhlašujeme amatérskou soutěž o nejpůsobivější fotografii Bechyně a okolí – města
i přírody. Vítěz obdrží originální hrnek a publikaci Slavné vily a významné domy
v Bechyni od Městského muzea, navíc
podle jeho fotografie bude vyhotovena
pohlednice, která bude k prodeji v Městském
informačním centru.
Baví vás fotografování? Tak neváhejte
a zúčastněte se. Do 14. listopadu 2021 nám
zašlete snímek nebo snímky na email
infocentrum@kulturnidum.cz. Proč teď?
Protože podzim má ty nejkrásnější barvy
a mlha dokáže nádherně kouzlit. O tom,
který snímek bude ten nej, nám pomůže rozhodnout bechyňský fotograf Milan Hořejší,
který se sám ve svých dílech na město,
krajinu a přírodu nejen Bechyňska zaměřuje.
Soutěžit můžete s námi v kategorii
„Město Bechyně“ a kategorii „Příroda
Bechyňska“, případně v obou kategoriích
současně, nebo mohou obě fotografie na
sebe nějakým způsobem navazovat, fantazii
se meze nekladou. Jaké konkrétní motivy
pro dané téma zvolíte, je pouze na vás. Tak
se nechte zlákat a udělejte si vycházku
s fotoaparátem.
Vítěze oznámíme na facebooku Kulturního střediska města Bechyně 15. listopadu
2021 a výběr nejpodařenějších fotografií
zveřejníme v prosincovém Městském zpravodaji.
Těšíme se, jak vidíte Bechyni a okolí
vašima očima.
Účastí v soutěži souhlasíte s uveřejněním svého jména a poskytnutím fotografie
pro účely propagace města Bechyně.
joma

KNIHOVNA
V ŘÍJNU

Upozorňujeme návštěvníky knihovny:
v pátek 8. října bude zavřeno z důvodu
konání voleb do Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky.
ź trvá možnost nákupu použitých knih za
symbolickou cenu
ź v úterý 26. října v 17 hodin pořádáme
dílnu netradičního balení dárků. Zájemce
prosíme o přihlášení předem.
EH
ź

KSMB nabízí pronájem 50 m2
nebytových prostor
v KD Bechyně, U Nádraží 602
(1. patro nad knihovnou)
Bližší informace: tel. 606 911 007,
e-mail reditel@kulturnidum.cz
Městský zpravodaj Bechyně /ŘÍJEN 2021
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VEŘEJNÁ SBÍRKA NA
RESTAUROVÁNÍ
VARHANNÍHO
POZITIVU KOSTELA
SV. MICHAELA
V BECHYNI

V roce 2021 přešel kostel sv. Michaela do
správy Kulturního střediska, které chce
otevřít prostor všem možným kulturním
a volnočasovým aktivitám.
V kostele sv. Michaela se nachází varhanní nástroj, který je historicky cenným
nástrojem z okolo roku 1700. Jedná se
o nepřenosný pozitiv bez pedálů. Dle všech
znaků jej postavil příbramský varhanář
Ondřej Tadeáš Kochstein. V současné době
se nachází ve stavu torza. Dle odborného
posudku restaurátora je potřeba celková
revize nástroje, následná oprava, restaurování, sestavení a uvedení v činnost. Kulturní
středisko města Bechyně nemá volné
prostředky na financování kompletní opravy
varhanního nástroje.
Kulturní středisko tedy přišlo s myšlenkou
uspořádat veřejnou sbírku na jejich opravu.
Uvědomujeme si, že zachování varhan je
naší povinností. Organizováním sbírky
naplňujeme jednu z našich činností –
ochranu a obnovu místních památek. Doufáme, že se sbírkou podaří získat potřebné
finance na obnovu varhanního nástroje
a v následujících letech budeme moci v Bechyni uspořádat řadu krásných varhanních
koncertů, svateb a společenských událostí.

+

HŘBITOV A KOSTEL
SV. MICHAELA
BECHYNĚ

Již čtvrtým rokem se dobrovolníci společně se Spolkem rodáků a přátel Bechyně
snaží zrekonstruovat vybrané kříže a pomníky významných osobností města Bechyně,
kteří jsou pohřbeni na starém hřbitově
u kostela sv. Michaela. V minulých letech se
podařilo opravit hrob Stanislava Fučíka,
adjutanta M. R. Štefánika, Rudolfa Krajce,
akademického malíře a grafika, Václava
Kolafy, učitele a starosty města Bechyně,
Josefa Ambrože Gabriela, spisovatele
a purkmistra města Sušice. Dále pak bylo
opraveno přes sto litinových křížů.
Spolek rodáků a přátel Bechyně a Kulturní středisko města Bechyně během letních
měsíců zorganizovalo několik přednášek,
které proběhly v prostorách kostela
sv. Michaela. První z přednášek se zabývala
osobností Josefa Ambrože Gabriela, který
část svého života strávil v Bechyni. V minulém roce mu byl k dvoustému výročí narození obnoven pomník na starém hřbitově
u kostela sv. Michaela. Přednášku si pro nás
připravil historik muzea Šumavy v Sušici
PhDr. Jan Lhoták, Ph.D. Dalším přednášejícím byl doc. Mgr. Ondřej Chvojka, Ph.D.,
a Mgr. Jiří Beneš, kteří nás provedli tématem
archeologie v Bechyni a jejím okolí. Poslední
přednáška byla na téma historie kostela
sv. Michaela v Bechyni a k němu přilehlého
starého městského hřbitova, na kterém se
nachází pravděpodobně největší soubor
funerální litinové plastiky ve střední Evropě.
Přednášku si připravila Jiřina Trčková a Jiří

Předpokládá se, že oprava varhan bude
stát 350 000 Kč. Je samozřejmě možné, že
se částka v průběhu prací ještě navýší díky
nepředpokládaným výdajům či navýšení
cen. Současně se sbírkou budeme žádat
o finanční podporu z různých dotačních titulů
v závislosti na jejich vyhlášení. Očekáváme,
že po získání částky budou restaurátorské
práce zahájeny. Nástroj by mohl být opraven
do jednoho roku od vlastního zahájení prací.
ź Jména všech donátorů, kteří přispějí
neanonymně zasláním částky na sbírkový
bankovní účet, budou zapsána v pamětní
knize, která bude uložena ve skříni varhan
v kostele sv. Michaela na památku budoucím generacím.
ź Jména pěti donátorů, kteří přispějí nejvyšší částkou, budou zvěčněna na pamětní
desce na skříni varhan nebo v jejich blízkosti
v prostoru kůru v kostele sv. Michaela a dle
nich nazvány také nejdůležitější píštaly
nástroje.

Jak přispět?
Pokud máte zájem přispět na restaurování varhan v kostele sv. Michaela v Bechyni, máte dvě možnosti. Můžete přispět
finanční hotovostí do sbírkových pokladniček, které jsou k dispozici v Městském
informačním centru a Městské knihovně,
nebo zasláním vybrané částky na sbírkový
transparentní bankovní účet:

KSM BECHYNĚ VARHANY
č. ú. 123-4546260267/0100
založený u Komerční banky.

Bílek, kteří se tímto tématem zabývají již
několik let. Velice bych chtěl všem přednášejícím poděkovat.
Velké poděkování patří také dobrovolníkům, Jiřině Trčkové, Jiřímu Bílkovi, Josefu
Zuntovi, Ludmile Dobešové, Marice Tonderové a Andree Balčíkové, kteří během letních
měsíců obnovili hlavní cestu, vedoucí od
hlavních vrat na hřbitov až k centrálnímu
kříži. Nově také zbudovali pomník velmi
významné bechyňské osobnosti, kterou byl
učitel Rudolf Burian. Na konci měsíce srpna
se dobrovolníkům za pomoci města Bechyně a Jana Voseckého podařilo zrenovovat
centrální kříž na hřbitově.
Nepodařilo se do článku shrnout vše, co
se dobrovolníkům během tohoto roku
povedlo opravit, proto Vám všem doporučuji
místo navštívit osobně.
Mgr. Štěpán Ondřich,
ředitel Kulturního střediska
města Bechyně

Při platbě přes
internetové
bankovnictví
můžete využít
QR kód
Chcete-li být zveřejněni jako dárci,
napište prosím do zprávy pro příjemce svoje
jméno, příjmení a obec. Dárci můžeme po
domluvě poskytnout potvrzení pro daňové
účely.
V současné době chceme poděkovat
všem dárcům, kteří již přispěli na restaurování, moc si toho vážíme a věříme, že co
nejdříve se nám i za pomoci dotačních titulů
podaří dosáhnout požadované částky.
Za Kulturní středisko města Bechyně
Mgr. Štěpán Ondřich

+

VÁCLAV PICHL
– 280 LET

V září proběhl v krásných prostorách
Vokova sálu na zámku komorní koncert
k významnému 280. výročí od narození
významného bechyňského rodáka Václava
Pichla.
„Hudba byla kdysi mojí profesí,
nyní je zábavou a vášní.“
V. Pichl, Miláno 1783
Václav Pichl (1741–1845) – autor asi 900
skladeb od velkých oper a mší, přes symfonie, instrumentální koncerty až po komorní
hudbu – byl také houslový virtuóz, který
údajně stál u počátků hry na housle Niccoly
Paganiniho.
Václav Pichl svým dílem ovlivnil W. A.
Mozarta, byl přítelem J. Haydna. Marie
Terezie ho doporučila místo Mozarta na post
komorního kapelníka, skladatele a komorníka pro rakouského místodržitele Lombardie
v Miláně, arcivévodu Ferdinanda d‘Este.
Pichl hovořil česky, německy, italsky,
francouzsky a latinsky. Komponoval písně
na české texty, napsal dějiny českých
hudebníků v Itálii a přeložil libreto Mozartovy
opery Kouzelná flétna. Byl členem ve své
době nejprestižnější Filharmonické společnosti v italské Bologni.

+

DNY OTEVŘENÝCH
ATELIÉRŮ
se uskuteční 8.–10. října 2021

Pouze jednou za rok máte možnost
navštívit v polovině října některý z vybraných
ateliérů a osobně se tak potkat s umělci, kteří
žijí a tvoří v jižních Čechách. Poznejte práci
výtvarníků, řemeslníků, designérů či architektů. Užijte si bohatý doprovodný program,
workshopy a komentované prohlídky. Navštivte DesignMarket – setkání s tvůrci a autory, kteří pravidelně v unikátních prostorách
Tiskárny Karmášek představují originální
šperky, oblečení, módní doplňky a další
umělecké práce.

Program DOA2021 8.–10. říjen
v pátek 8. října od 10.00 do 15.30
diskuzní fórum: Je kreativita umění?
(Galerijní síň Tiskárny Karmášek, České
Budějovice, v případě zájmu rezervace nutná
zarybnicka@kraj-jihocesky.cz)
ź v pátek 8. října od 18.00 slavnostní
zahájení DOA2021 a vernisáž výstavy
fotografií Nika Brunová: Tiché světlo
(Galerijní síň Tiskárny Karmášek, České
Budějovice / výstava potrvá do 30. listopadu
a bude přístupná ve všední dny od 9.00 do
16.00 a o víkendu po telefonické domluvě:
777 698 822)
ź v sobotu a neděli 9.–10. října máte možnost navštívit otevřené ateliéry v Bechyni:
ź

MICHAL BOSÁK
– MODELÁŘSKÝ ATELIÉR
ateliér | keramik – modelář | design svítidel |
odlévání forem |
v sobotu od 10.00 do 17.00
v neděli od 12.00 do 16.00
kontakt: Na Libuši 989, 391 65 Bechyně
tel.: 737 931 391
e-mail: mbosak@atlas.cz
www.modelarsky-atelier.mypage.cz
GPS: 49.3014247N,
14.480362199999945E

věnuje fotografování a natáčení Bechyně
a blízkého regionu, ve větší míře pak
fotografování života v přírodě | komentovaná prohlídka Kotěrovy vily s historikem
umění Kryštofem Hejným
v sobotu od 12.30 do 17.00,
setkání s autorem od 13.00 v muzeu,
od 15.00 komentovaná prohlídka
Kotěrovy vily, sraz před vilou
v ulici Libušina 188
kontakt: náměstí T. G. Masaryka 140
391 65 Bechyně
tel.: 774 911 067, Mgr. Jana Janáčková
e-mail: muzeum@kulturnidum.cz
www.muzeum-bechyne.cz
GPS: 49.2990456N, 14.4724083E
GALERIE 2+1
galerie | výstava: Jan Svoboda
v sobotu od 10.00 do 14.00
kontakt: U Nádraží 602, 391 65 Bechyně
tel.: 606 911 007, Mgr. Štěpán Ondřich
e-mail: reditel@kulturnidum.cz
www.kulturnidum.cz
GPS: 49.3004472N,
14.476084000000014E
SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÁ DÍLNA
U SV. FRANTIŠKA
práce v terapeutické dílně – recyklace
a malba | Simona Churanová: akryl, olej |
Jaromír Matoušek: olejomalba |
v sobotu od 13.00 do 19.00
v neděli od 13.00 do 19.00
kontakt: Klášterní 3, 391 65 Bechyně
tel.: 605 207 957, Simona Churanová
e-mail: monasim22@seznam.cz
GPS: 49.2943436N, 14.4693194E
TOMÁŠ PITLÍK
ateliér | stavba uměleckých motocyklů |
malba | sochy | designové studie
uměleckých motocyklů |
v neděli od 10.00 do 16.00
kontakt: Plechamr 444, 391 65 Bechyně
tel.: 608 245 362
e-mail: tomas.pitlik@seznam.cz
GPS: 49.2968736N, 14.4636708E

V podání souboru Pro Arte Trio Praha
zazněly vedle Pichlova díla také skladby
L. van Beethovena a A. Dvořáka.
Hostem Pro Arte Tria byl Jiří Krejčí
z Milevska, který se osobností V. Pichla
zabývá mnoho let a jeho hudbu uvádí jak na
koncertech, tak na nahrávkách pro Český
rozhlas nebo na CD.
Koncert byl příjemnou připomínkou tohoto výročí.

SUPŠ BECHYNĚ
umělecká škola | ateliér keramiky,
průmyslového designu, grafického
designu a multimediální tvorby |
v sobotu od 14.00 do 15.30
kontakt: Písecká 203, 391 65 Bechyně
tel.: 722 473 482, Mgr. Otakar Novák
e-mail: reditel@supsbechyne.cz
www.supsbechyne.cz
GPS: 49.3001189N, 14.4726928E

GALERIE ZÁLIV – LÁZNĚ BECHYNĚ
galerie | výstava: dílo herečky a malířky
Jarmily Švehlové: Plavení snů |
v sobotu od 7.00 do 20.00
v neděli od 7.00 do 20.00
kontakt Lázně 202, 391 65 Bechyně
tel.: 723 476 134, Pavel Šmidrkal
e-mail: pavka2@seznam.cz
GPS: 49.2989622N, 14.4748886E

Dovolte mi poděkovat Panství Bechyně
a Penzionu U Pichlů za podporu akce.

MĚSTSKÉ MUZEUM BECHYNĚ
muzeum | výstava fotografických děl
Milana Hořejšího | setkání s autorem |
promítání dalších fotografií | autor se

Dále máte možnost navštívit ateliery po
celém Jihočeském kraji:
https://www.dnyotevrenychatelieru.cz/

Štěpán Ondřich
Městský zpravodaj Bechyně /ŘÍJEN 2021
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SO 2. 10.

ÚT 5. 10.

CAVEWOMAN

19.00 hodin / Velký sál KD / Vstupné 340 Kč
Volné pokračování kultovní one man show Caveman.
Vstupenky zůstávají v platnosti. Využijte uvolněná místa.

SO 9. 10.

DÍLNIČKA PŘED POHÁDKOU

9.00 / RC Hrošík / Výtvarná dílnička před pohádkou

SO 9. 10.

PŘIPRAVUJEME

SLOVA V MICHAELOVI

17.00 hodin / Kostel sv. Michaela
Autorské čtení s autory edice „B“ Pavlem Klímou, Jaromírem
Matouškem a Etienem Levim s hudebním doprovodem.

PŘÍBĚH HRAČEK

10.00 / Malý sál KD / Vstupné 40 Kč
I hračky mají své sny a touhy. Tak jako malý Frantík, který je
úplně obyčejné plastové miminko jedné obyčejné holčičky, ale
přitom velice touží po jednom. Mít pořádné kalhoty...
Hraje: Divadlo U plotny

SO 9. a NE 10. 10.

DNY OTEVŘENÝCH ATELIÉRŮ

Pouze jednou za rok máte možnost navštívit v polovině října
některý z vybraných ateliérů a osobně se tak potkat s umělci, kteří
žijí a tvoří v jižních Čechách.
V Bechyni budete mít možnost navštívit tyto ateliéry: Michal
Bosák – modelářský ateliér, SUPŠ Bechyně, Městské muzeum
Bechyně, Galerie 2+1, Sociálně terapeutická dílna u sv. Františka,
Tomáš Pitlík, Galerie Záliv – Lázně Bechyně.
Bližší informace v článku.

ST 3. 11.

REJ SVĚTLUŠEK

17.00 hodin / Náměstí T. G. M.
Tradiční lampionový průvod městem od kašny na náměstí T. G. M.
Tentokrát zakončený v parku u hotelu U Draka.

ÚT 24. 11.

VÁCLAV NECKÁŘ – Půlnoční turné

19.00 hodin / Velký sál KD / Vstupné 490 Kč, 450 Kč a 390 Kč
Koncertní program se skupinou Bacily
je retrospektivou pěvecké kariéry
Václava Neckáře.
V programu zazní písně ze začátku
kariéry v pražském divadle Rokoko,
pak z krátkého období skupiny Golden
Kids, především však ze spolupráce se
skupinou Bacily, se kterou koncertuje
od roku 1971 (Dr. Dam di Dam, Kdo
vchází do tvých snů, má lásko,
Planetárium, My to spolu táhnem dál,
Láska ztracená, Tvým dlouhým
vlasům, Podej mi ruku a projdem
Václavák, Lásko 3,2,1 a start, Andělé
strážní), až po píseň Půlnoční.
V předprodeji na www.kulturnidum.cz

DLOUHODOBÉ AKCE
VÝSTAVY
GALERIE 2+1

ST 13. 10.

PIJEME KÁVU S PAVLEM BRANDEJSEM
– Letní vily a historie Libušiných lázní

18.00 hodin / RC Hrošík / Vstupné 50 Kč
Povídání s autorem knih s bechyňskou tématikou o historii
lázeňství a výstavbě letních vil v Bechyni. Rezervace na e-mailu:
info@rodacibechyne.cz, nebo telefonu 736 640 157.

ST 13. 10.

PARTIČKA NA VZDUCHU

20.00 hodin / Velký sál KD / Vstupné 550 Kč
Skvělá improvizační show tak jak ji
všichni známe. Michal Suchánek,
Richard Genzer, Michal Novotný,
Jakub Kohák, hudebník Marián
Čurko a moderátor Luděk Staněk vás
vždy všechny rozesmějí.
V předprodeji na www.ticketstream.cz

ČT 21.– NE 24. 10.

NAHLÍŽENÍ

Celostátní dílna středoškolské dramatiky a mladého divadla,
která je zdarma přístupná i veřejnosti.

SO 23.10.

DRAKIÁDA

14.00 hodin / Louka za JIKA LAUFEN
Vypusťte s námi své draky na oblohu. Bude legrace.
Pořádají KSMB a SRPŠ při ZŠ Františka Křižíka.

ČT 28.10.

OSLAVA STÁTNÍHO SVÁTKU
K ZALOŽENÍ REPUBLIKY

19.00 hodin / Před KD
Slavnostní nasvícení budovy kulturního domu.
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PEUT ÊTRE
Z otevřeného cyklu Světlo, prostor, čas. Výstava Jana Svobody,
ředitele ZUŠ V. Pichla v Bechyni.
Výstava prodloužena do 31. října 2021.
GALERIE MĚSTSKÉHO MUZEA

MILAN HOŘEJŠÍ – fotografie
Městské muzeum / Vstupné společně se vstupem do stálé
expozice muzea 50 a 40 Kč
Výstava fotografií místního, již známého autora. Jedná se
o fotografie Bechyně a okolí, které často také zachycují autorův
specifický zájem o přírodu.
Výstava je prodejní, potrvá do 28. listopadu.
Stálá expozice muzea otevřena. Vše o místním regionu od
archeologie po 20. stol. Bechyně jako poutní místo, dějiny
místního panství, stavba mostu v Bechyni, zprovoznění
elektrifikované trati Tábor-Bechyně (1903), keramická a hrnčířská
tradice a další. Vstup 50 a 40 Kč.
AJG

ČERNOBÍLÉ: NIC NENÍ A PŘITOM JE
– výběr porcelánu a keramiky ze sbírek AJG
Každý z nás se zajisté setkal s úslovím „Nedívej se na svět
černobíle.“ Jsou to ale právě ty nejjednodušší premisy, které často
podněcují k rozsáhlému dialogu a inspirují ty nejhlubší pohnutky
lidského vnímání. A právě tato dualita je naším výchozím bodem
pro pokračující prezentaci bohatých keramických sbírek Alšovy
jihočeské galerie v Bechyni.

MIMO KRUH
– Mezinárodní sympozium keramiky – XXIX. roč.
Výstavy v AJG potrvají do 10. ledna 2022.
Městský zpravodaj Bechyně /ŘÍJEN 2021
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Bechyně

PRO DĚTI
ANGLIČTINA PRO NEJMENŠÍ

1. PÁTEK V 17.00

20. STŘEDA VE 20.00

100% VLK

ZÁTOPEK

Animovaný / Dobrodružný – Austrálie
100% vlk navazuje na úspěšné filmy,
které kombinují příšery a děsivé kulisy se
strašidelně velkou dávkou legrace.
96 min, český dabing, mládeži přístupný,
120 Kč

RC HROŠÍK

6. STŘEDA VE 20.00

Drama / Životopisný – ČR
Výpravný film režiséra Davida Ondříčka,
věnovaný nejen sportovnímu, ale
i životnímu příběhu jednoho z největších
světových atletů všech dob,
čtyřnásobného olympijského
vítěze, Emila Zátopka.
110 min, mládeži přístupný, 100 Kč

PRAVIDELNÉ HERNY
Pondělky od 4. října 9.00 – 11.00 hodin
Středy od 6. října 9.00 – 11.00 hodin
Jednotlivé vstupné 15 Kč, zvýhodněná
permanentka 100 Kč/10 vstupů.

AFTER: TAJEMSTVÍ

21. ČTVRTEK VE 20.00

Čtvrtky /16.00 hodin / Klubovna KD
Kroužek „Angličtina hrou“ pro školkové děti
ve věku 3–7 let.
Info: Lenka Táchová
tachova.lenka@gmail.com, 605 111 802

HLEDÁME DOBROVOLNÍKY A DOBROVOLNICE, ABY NÁM POMOHLI S PROVOZEM RODIČOVSKÉHO CENTRA
HROŠÍK. NEVÁHEJTE A PŘIDEJTE SE
K NAŠEMU TÝMU!!!

Romantický – USA
Třetí díl filmového a knižního fenoménu
After přinese pro osudovou lásku Tessy a
Hardina zatím největší zkoušku.
99 min, český dabing, mládeži přístupný
od 12 let, 130 Kč
7. ČTVRTEK VE 20.00

KAREL

DĚTSKÉ HRÁTKY A CVIČENÍČKO

ROZBITÝ ROBOT RON

POHYBOVÉ AKTIVITY
PILATES

INTERVALOVÝ TRÉNINK
Pondělky / 19.00–20.00 h / RC Hrošík /
Lekce 90 Kč
Intenzivní posilovací trénink. Při lekci využíváme posilovací a balanční pomůcky(TRX,
BOSU, činky, medicinbaly).

DYNAMIC YOGA
Středy / 19.00–20.00 h / RC Hrošík /
Lekce 90 Kč
Harmonizace pohybového systému,
uvolnění zatuhlých svalů a kloubů, snížení
stresu a psychického napětí.

BOSU CARDIO
Čtvrtky / 19.00–20.00 hod. / RC Hrošík /
Lekce 90 Kč
Zábavné dynamické cvičení, při kterém
procvičíte celé tělo.
Hlaste se předem na tel.721 111 541 nebo
přes FB Cvičení s Romčou Bechyně.
Podmínkou je minim. 6 přihlášených.
Permanentka 10 lekcí, platnost 3 měsíce
800 Kč.

JÓGA 50 PLUS
Úterky / 8.45–9.45 hodin / Klubovna KD /
Lekce 100 Kč
Důraz je kladen na pomalé provádění
pohybů, uvolnění kloubů a svalů. S sebou si
prosím přineste podložku a deku.
Info: Kristýna Topinková 731 584 824.

DUNA
Dobrodružný / Drama / Sci-Fi – USA
Kultovní sci-fi dílo vypráví o mocenských
bojích uvnitř galaktického Impéria, v nichž
jde o ovládnutí planety Arrakis: zdroje
vzácného koření – melanže, jež
poskytuje zvláštní psychické schopnosti,
které umožňují cestování vesmírem.
155 min, český dabing,
mládeži přístupný od 12 let, 130 Kč
22. PÁTEK V 17.00

Čtvrtky / 9.30–10.00 děti 0,5–1rok,
10.00–10.45 děti 1–3 roky / RC Hrošík /
Vstupné 15 Kč (100 Kč / 10 vstupů)
Bližší informace na tel. č. 733 344 473.

Pondělky / 18.00–19.00 h / RC Hrošík /
Lekce 90 Kč
Cvičební program pro hluboké svaly centra
těla.

Prodej vstupenek vždy hodinu před projekcí, on-line na www.kino.kulturnidum.cz a přes aplikaci BudíCheck

www.kino.kulturnidum.cz

Dokumentární – ČR
Celovečerní dokumentární film Karel
přináší ojedinělý pohled do soukromí a do
duše Karla Gotta.
127 min, mládeži přístupný, 130 Kč

Animovaný / Dobrodružný – USA,
Velká Británie
Na pozadí doby svázané sociálními
sítěmi a prodchnuté digitálními vztahy
chlapec a robot prožívají nevšední
a laskavé dobrodružství, během kterého
zjišťují, že pravé přátelství netkví
v dokonalosti.
88 min, český dabing,
mládeži přístupný, 120 Kč
27. STŘEDA VE 20.00

8. PÁTEK V 17.00

VENOM 2: CARNAGE PŘICHÁZÍ

MYŠI PATŘÍ DO NEBE

Akční / Sci-Fi / Thriller – USA
Na filmová plátna se vrací Tom Hardy
jako Venom, jedna z nejlepších
a nejkomplexnějších comicsových
postav společnosti Marvel.
120 min, český dabing,
mládeži přístupný od 12 let, 130 Kč

Animovaný / Dobrodružný / Komedie –
ČR, Francie, Polsko, Slovensko
Může mezi malou myškou a velkým
lišákem vzniknout opravdové přátelství?
Odpověď najdou nejen ti nejmenší, ale i
větší a velcí diváci v animovaném
dobrodružství Myši patří do nebe.
87 minut, mládeži přístupný, 120 Kč
14. ČTVRTEK VE 20.00

LÁSKA NA ŠPIČKÁCH

29. PÁTEK V 17.00

ADDAMSOVA RODINA 2
Animovaný / Dobrodružný / Rodinný –
USA

Romantický / Komedie – ČR
Příběh romantické komedie je zasazen
do malého města a okolí na Broumovsku.
94 min, mládeži přístupný, 130 Kč
15. PÁTEK V 17.00

VLK A LEV: NEČEKANÉ PŘÁTELSTVÍ
Dobrodružný / Rodinný – Francie
V kanadské divočině svede osud
dohromady mladou dívku s mláďaty dvou
obávaných šelem a dá vzniknout
přátelství, které nemá obdoby.
99 min, český dabing,
mládeži přístupný, 120 Kč

Vyrazte na letní dovolenou
s Addamsovou rodinou, kteří svým
nevšedním a podivným chováním
terorizují nové kraje.
89 min, český dabing,
mládeži přístupný, 120 Kč

Změna programu vyhrazena
Městský zpravodaj Bechyně /ŘÍJEN 2021
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NOVÝ START
POMOC
NEZAMĚSTNANÝM
OSOBÁM
K BEZPROBLÉMOVÉMU
NÁVRATU NA PRACOVNÍ TRH
Realizace všech podpůrných vzdělávacích programů je úspěšně za
námi. Aktuálně se osoby podpořené
v rámci projektu Nový start nacházejí
v procesu vzdělávání v jimi zvolené
oblasti. Pevně věříme, že získání
rekvalifikace či řidičského průkazu
vnese do jejich životů nový impuls –
nový start.
Bezplatné poradenství
můžete i nadále využívat.
Pracovní poradenství
Nový start probíhá každé
pondělí a středu od 8 do16 hod.

+

POUTNÍ STEZKY
TOULAVY BUDOU MÍT
SVŮJ FILM

Krátká videa o Poutních stezkách Toulavy právě natáčí turistická oblast Toulava ve
spolupráci s poutními místy Klokoty, Milevsko a Bechyně.
Hlavní film, který bude sloužit k přilákání
turistů se zájmem o sakrální památky a netradiční dovolenou na cestě, popisuje tři

příběhy – dvou seniorů, mladého páru a samostatné turistky, kteří nacházejí psychické
a duchovní ozdravení v putování po Toulavě
k poutním cílům. Jejich příběh se protne
v momentě, kdy dojdou každý do svého cíle.
Kromě toho vzniknou tři krátké filmy, které
ukážou jednu z poutních tras – do Klokot,
Milevska a Bechyně. Celý projekt bude ke
zhlédnutí v příštím roce a bude prezentován
českým i zahraničním zájemcům o poutní
turistiku. Info o poutních stezkách Toulavy
najdete na www.toulava.cz/poutnik.
JS

Psychologické poradenství
s PhDr. Jaromírem Matouškem
proběhne v pátek 8. 10. 2021.
Na všechny typy poradenství je nutné
se objednat předem
na tel.: 723 407 029
1. patro hotelu U Draka.
Centrum mladé rodiny Milísek

Zvláštní poděkování bychom chtěli vyslovit panu Streinzovi a zaměstnancům Služeb
města Bechyně za pomoc při organizaci
trhů, pánům Hubkovi a Sokolovi z městské
policie za zvládnutí dopravní situace, řediteli
KSMB Štěpánu Ondřichovi, RC Hrošík
a panu Karlu Dvořákovi za tradiční perfektní
roli konferenciéra.
Velké díky bychom chtěli vzdát také všem
nesponzorským městským, či soukromým
subjektům, a všem těm, kteří osobní pomocí
či poskytnutím materiálního vybavení přispěli ke zdárnému průběhu celé akce.
Všem ještě jednou moc děkují pořadatelé:
Zdeněk Barták, MVDr Miroslav Dynda,
Martin Kavka, Petr Vymětal

+

KERAMICKÉ TRHY
2021

Jubilejní desátý ročník Keramických trhů
je za námi. Nebývalý zájem návštěvníků
předznamenal již tradiční páteční hudební
večer pod stanem. Při vystoupení Jiří
Schelinger Tribute a následně již legendárního bechyňského Vodovodu zde nebylo
k hnutí.
Obdobná situace panovala i v sobotu od
brzkého rána. Návštěvníci i ze vzdálených
koutů republiky mohli zakoupit hrnčířské,
sklářské, šperkařské a další řemeslné
výrobky od téměř stosedmdesáti prodejců.
Celá akce byla doprovázena bohatým
kulturním programem, kde si snad každý
mohl najít svůj oblíbený žánr či interpreta. Po
úvodním slovu pana Ing. Rejlka začala
hudební program oblíbená dechovka
Babouci, po nich přišli na řadu vltavotýnští
Semtam, dále místní Druhá vlna a dívčí
skupina VO106. V podvečer pokračoval
Roxette revival a pak následovalo vystou10

pení hlavního hosta Michala Hrůzy s kapelou
Hrůzy. Vše zakončil Top retro mix. Celodenní
program byl doplňován i pro ty nejmenší
vystoupením artisty, kejklíře či klauna, či
možností vyzkoušet si práci s hlínou a vytočit
si svůj vlastní keramický výrobek.
Pro příznivce motocyklů byl zážitkem
ranní příjezd silných motorek.
Tímto bychom chtěli poděkovat všem,
kteří se rozhodli celou tuto akci finančně
podpořit a tím velkou měrou přispěli ke
krásnému víkendu v Bechyni.
Naše poděkování si zaslouží:
MĚSTO BECHYNĚ, ČEZ a.s., JIKA
BECHYNĚ, JIHOČESKÝ KRAJ, ELEKTRO
FILIP, ÚČETNICTVÍ ADMIN – HANA
FILIPOVÁ, AUTOSERVIS NOVOTNÝ,
PANSTVÍ BECHYNĚ, BURZA HODONICE,
BURZA KÁMEN, REALITY HORŇÁK,
FARMA U LESA, MIKRONA HOLDING,
HONZA BAKULE, LÁZNĚ BECHYNĚ,
FIRMA IZOTEM, WWW.BOTONOŽKA.CZ,
FIRMA ERDING, AGRA BŘEZNICE
A DALŠÍ DROBNÍ SPONZOŘI.
Městský zpravodaj Bechyně /ŘÍJEN 2021

Dětské mše svaté
V prvním pololetí nového školního roku
2021/2022 proběhnou v Bechyni dětské
mše svaté, při kterých budeme věnovat
zvláštní pozornost dětem, v těchto termínech:
Neděle 3. 10. 2021 v 9.30
– Klášterní kostel Nanebevzetí Panny Marie
Neděle 7. 11.2021 v 9.30
– Farní kostel sv. Matěje na náměstí
Neděle 5. 12. 2021 v 9.30
– Farní kostel sv. Matěje na náměstí –
s Mikulášem
Zvu na tyto dětské mše svaté vás
všechny děti a rodiče z Bechyně a okolí
a těším se na setkání s vámi.
P. Mgr. Tomáš Hajda,
administrátor farnosti Bechyně

+

SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ
V BECHYNI

V neděli 12. září 2021 proběhlo v Bechyni
první svaté přijímání 4 dětí z naší farnosti.
Slavnost prvního svatého přijímání se
konala v klášterním kostele Nanebevzetí
Panny Marie. Na úvod šly ministrantky a děti
krásně oblečené se svíčkami průvodem
s panem farářem do kostela. Čtení v kostele
četli rodiče dětí a přímluvy četly samy děti

a při modlitbě Otčenáš děti a rodiče se vzali
za ruce a utvořili krásný kroužek kolem
oltáře. Jako památku na tuto událost dostaly
děti od pana faráře knížku s názvem Největší
zázrak, kde jsou příběhy k prvnímu svatému
přijímání a pro povzbuzení víry. Děkuji všem,
kdo uklidili kostel a vyzdobili ho květinami na
tuto slavnost a chrámovému sboru za jejich
zpěv a všem dalším, kteří se na tom podíleli,
především rodičům a dětem, které přijaly
první svaté přijímání.

Spolek rodáků a přátel Bechyně a Kulturní středisko města Bechyně
Vás srdečně zvou na šestnácté středeční posezení

Pijeme kávu s...
Pavlem Brandejsem
na téma

„Letní vily a historie Libušiných lázní“
Povídání s autorem knih s bechyňskou tématikou o historii lázeňství a výstavbě letních vil v Bechyni,
které se uskuteční

ve středu 13. října 2021 od 18.00 hod.
v RC Hrošík v přízemí Kulturního domu v Bechyni.
Rezervaci míst si můžete zajistit na e-mailu: info@rodacibechyne.cz, nebo telefonu 736 640 157
Vstupné: 50 Kč bude použito na činnost Spolku rodáků a přátel Bechyně

Městský zpravodaj Bechyně /ŘÍJEN 2021
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ZE ŠKOL
NOVÉ
SPORTOVNÍ
ZÁZEMÍ
Od úterý 7. 9.
2021 si žáci školy i
školní družiny užívají
nového sportovního
zázemí naší školy. Hodiny tělesné výchovy
probíhají na víceúčelovém hřišti s umělým
povrchem, které je doplněno 60m dráhou i
doskočištěm pro skok daleký. Svůj sektor
má i vrh koulí a hod kriketovým míčkem pro
nejmladší sportovce.

+

BOWLING 8.A a 9.A

Dne 15. září 2021 se žáci osmé a deváté
třídy zúčastnili zábavného odpoledne, které
se konalo v Bowling baru. Žáci si nejenom
zahráli bowling, zasoutěžili, ale i pobavili.
Vítěz z osmé třídy Aleš Láznička si
s radostí a nadšením zahrál s „deváťáky“,
kde obsadil krásné druhé místo.
Vítězem 9.A se stal, stejně jako v loňském roce, Míra Vondra.
Mgr. Jitka Radvanová

Mgr. Milan Petr, ředitel školy

+

ZÁBAVNÉ
ADAPTAČNÍ
ODPOLEDNE NA
ŠKOLNÍM HŘIŠTI

Ve čtvrtek 16. září prožily třídy 7. A a 6. A
celé odpoledne ve škole. Každá třída si
zabrala část školního prostoru a společně se
setkaly až při opékání buřtů a vystřídaly se
u ohniště.
Sedmáci si zahráli fotbal a doplnili ho
i vymýšlením úkolů pro sebe navzájem.
Nejvíce se líbila běhací hra, která se musela
pro velký úspěch opakovat.
Ani šesťáci se neobešli bez běhacích her,
poté následovaly hry na přání. Před závěrem
akce zbyla chvíle i na hraní stolního tenisu.
Žákům se ani nechtělo ze školy a nejraději by tu nocovali.
IM, MB

+

T – MOBILE
OLYMPIJSKÝ BĚH

Ve středu 8. září se naše škola stala
součástí celorepublikové sportovní akce
T-mobile Olympijský běh, jehož hlavní
myšlenkou letos bylo „Pohybem pro radost
na mnoha místech a kdekoliv v republice“.
Zároveň je výtěžek z této sportovněcharitativní akce věnován na podporu
především mladých sportovců a plnění jejich
snů.
Proto se naše škola již podruhé aktivně
zapojila a na stadionu za krásného slunečného počasí proběhly závody celého
2. stupně v několika kategoriích. Dívky
běhaly 800 m a kluci 1000 m. V kategorii
mladších žákyň a žáků zvítězili Nela Klůfová
a Jan Uhlík, oba ze 7.A. V kategorii žákyň a
žáků starších byli nejrychlejší Veronika
Siblíková a Jakub Martínek, spolužáci z 8.A.
Nejdůležitější ovšem bylo, že všech
skoro devadesát sportovců závod dokončilo
a ve zdraví doběhlo do cíle. Každý si zaslouženě odnesl diplom, medaili a nějakou tu
sladkost. Všem, co olympijský běh zdárně
dokončili, gratulujeme a těšíme se na další
sportovní akce v letošním roce!
Mgr. Jan Pazourek
koordinátor T-mobile OB
12
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA FRANTIŠKA KŘIŽÍKA
1928

NOVÝ
ŠKOLNÍ ROK

BECHYNĚ

Začal nám další
školní rok. 1. září
ŠKOLA PRO DĚTI
jsme společně se
starostou města Ing.
Pavlem Houdkem
přivítali v naší škole 26 nových prvňáčků
s jejich rodiči a prarodiči. Po úvodní hodině
proběhlo již tradiční stužkování prvňáků, po
kterém se stali skutečnými žáky naší školy.
Věřím, že se našim nejmladším bude ve
škole líbit. Čekají na ně noví kamarádi, nové
zážitky, zajímavé mimoškolní aktivity. Pro
žáky od 2. do 9. ročníku byl první den školy
ve znamení testování antigenními testy na
přítomnost viru SARS-CoV-2. Další testování proběhlo 6. a 9. září. Velice nás všechny
potěšilo, že výsledek všech provedených
téměř 700 testů byl negativní. Pokud se
epidemiologická situace výrazně nezhorší,
další testování zatím školám nehrozí.
Škola opět začíná žít svým normálním
životem. Byl zahájen plavecký výcvik dětí
z 2. a 3. tříd, zvolna se začínají rozjíždět zájmové kroužky našeho školního klubu. Děti
z 1. stupně navštívily divadelní představení
s ekologickým zaměřením O Balince, chytrém štěněti. Naši sportovci se zúčastnili
prvních sportovních akcí – běhu svaté Ludmily v okolí školy a přespolního běhu
v Táboře. Ke sportování mohou žáci naší
školy využívat nové víceúčelové hřiště, které
bylo dokončeno během prázdnin. Naši devá-

+

BECHYŇSKÁ OSMA

Ještě nás ani nepřestaly bolet nohy
z jarní procházky Židovou strouhou a už
jsme se těšili na další z turistických výprav,
které v okolí Bechyně tradičně pořádá KČT.
Je slunečné zářijové sobotní ráno a my
vyrážíme. Dvě učitelky z naší ZŠ Františka
Křižíka, několik dětí (od druhé třídy až po
devátou) a pár „našich“ milých rodičů. Před
sebou máme příjemných 15 km. Trasu jsme
s kolegyní nestudovaly – i když nejsme
rodačky, podle turistických značek umí chodit každý. Mapu máme, vyrážíme s lehkostí.

ťáci absolvovali besedu s pracovníky Úřadu
práce v Táboře, zaměřenou na volbu budoucího povolání. Dále pro ně připravujeme ve
spolupráci s Jihočeskou hospodářskou
komorou exkurzi do firmy Kafka Transport
a. s. v Opařanech. Od října se zapojí i naši
prvňáčci do oblíbeného projektu Děti do
bruslí. Čeká na ně 10 lekcí výuky bruslení na
zimním stadionu v Soběslavi.
Negativní dopady distanční výuky se
snaží zmírnit Národní plán doučování, který
je zaměřen na doplnění učiva v hlavních
předmětech. I naše škola již organizuje
doučování na 1. i 2. stupni z matematiky,
českého a anglického jazyka. Vše však bude
záležet hlavně na dětech a jejich zákonných
zástupcích, jak moc budou chtít nabízenou
možnost doplnění učiva využít. Podnikatel
Tomáš Baťa pronesl před mnoha lety památný slogan, který lze vztáhnout i na vzdělávání: „Když neznáš – naučíme tě. Když
nerozumíš – vysvětlíme ti. Když už nemůžeš
– pomůžeme ti. Když nechceš – rozejdeme
se.“ K zmírnění dopadů distanční výuky
škola využije dotaci MŠMT ve výši 588.219
Kč na tzv. Šablony III. V rámci Šablon III
bude probíhat také doučování, budou organizovány čtenářské kluby, kluby logiky a deskových her, komunikace v anglickém jazyce
a projektové dny ve škole i mimo školu.
Věřím, že pokud se všichni budeme
chovat ohleduplně a dodržovat opatření,
celý nový školní rok proběhne už jen formou
prezenční výuky. To si přejeme asi všichni.
Mgr. Milan Kožíšek,
ředitel ZŠ Františka Křižíka Bechyně
Po hodině míjíme Hvožďany a směřujeme
na Dubový vrch, odtud máme pokračovat na
Rosín a potom podél řeky zpátky do Bechyně. Nejsme ani v polovině cesty a už
bloudíme. Není divu, kocháme se krajinou,
povídáme a značky nikdo nesleduje. Děti
nás nedůvěřivě pozorují a my začínáme mít
pochybnosti, zdali obhájíme pozici vedoucích i na příštích výpravách. Naštěstí nás
někde vzadu jistí rodiče a vracejí nás na
správnou cestu. V cíli si vyzvedneme nějakou tu sladkost a pamětní list a už přemýšlíme o tom, kam vyrazíme příště.
Alena Francová
Ivana Voborníková

ZPRÁVIČKY
Z JAHŮDKY
Letošní školní rok
2021/2022 byl v MŠ
Jahůdka zahájen plně
obsazenou kapacitou
školy. Děti jsou rozděleny dle věku do osmi
tříd ve dvou budovách.
Během prvních zářijových dnů byly na
svah zahrady instalovány nové pestrobarevné herní prvky a to horolezecká stěna a skluzavka. Děti si je zamilovaly a každodenně je
využívají, přičemž rozvíjejí své dovednosti.
I v letošním roce se děti můžou těšit na
řadu kroužků a projektů, do kterých je naše
MŠ zapojena. Jsou to například: keramický
kroužek, šikulky, výukové programy na tabletech, „Se Sokolem do života“ (komplexní
program pro rozvoj pohybu dětí), „Mezi námi
o.p.s.„ (setkávání dětí z MŠ s klienty domova
seniorů), „DDB„ (10 lekcí bruslení pod profesionálním vedením zkušených instruktorů).
Š.K.

ZNOVA
MŮŽEME
NA VÝLETY
ANEB
SE ZEMANEM
NA ZEMANA :-)
Ve středu 22. září se žáci z výtvarného
a literárně-dramatického oboru Základní
umělecké školy Václava Pichla v Bechyni
vydali na výlet do Prahy. A to konkrétně do
Národního muzea filmu NaFilm a Muzea
Karla Zemana. V obou institucích jsme měli
objednané prohlídky s „něčím navíc“.

V NaFilmu to byla komentovaná prohlídka s vyzkoušením všemožných přístrojů,
které předcházely vynálezu filmu (Purkyňovy optické přístroje, laterna magika...)
a umožnily dětem pochopit princip rozpohybovaných obrázků v samé jejich
podstatě až po vyzkoušení naprosto
současných technologií (virtuální realita,
hologram...). Pro starší žáky následovala
výroba vlastního hologramu. V Muzeu Karla
Zemana byla pro děti připravena individuální
hra Vynález zkázy, která po úspěšném
zvládnutí vedla k dřevěné truhle s pokladem.
Ale to ještě nebylo všechno. Každý si vyrobil
a odnesl lampičku z filmových pásů.
Děkujeme dětem, byly skvělé. Děkujeme
rodičům za podporu a na dálku i všem
zaměstnancům obou institucí a dopravci
panu Zemanovi.
Ivana Blažková
Městský zpravodaj Bechyně /ŘÍJEN 2021
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Lázně
www.laznevbechyni.cz
facebook.com/laznebechyne

PROGRAM ŘÍJEN

KRAJINÁŘ PORŠ NA STOLE

Taneční večery sál:
19.30–23.00 hod. Vstupné 50 Kč
1. 10. pátek
Countrio
8. 10. pátek
Ševětínka
15. 10. pátek
Capella
22. 10. pátek
Echoes
Přednášky (2. patro LD Olga)
Tento program je zdarma:
1. 10. Krajinou domova
10.00
1. 10. Škola zad
14.30
4. 10. Vltava v obrazech
– dokument
10.00
4. 10. Silná trojka pro štěstí
15.00
4. 10. Filmový večer
19.00
5. 10. Slunce, voda, vzduch
– dokument
10.00
5. 10. Léčíme přírodou,
rašelina a Karitol
15.00
6. 10. Šumava a její nejnavštěvovanější
části
10.00
6. 10. Filmové odpoledne /2. díl/
15.00
7. 10. To nejkrásnější z klas. hudby 10.00
8. 10. Humor
– Jiřina Bohdalová, Karel Šíp 10.00
8. 10. Rehabilitace po náhradě
kyčelního kloubu
14.30
11. 10. Folklorika,
rybáři, jejich práce a zvyky 10.00
11. 10. Šišinka mozková
15.00
11. 10. Léčivé koření
19.00
12. 10. Borkovická blata, rašeliniště
– dokument
10.00
12. 10. Krásná v každém věku,
líčení + kosmetika
15.00
13. 10. Andé Rieu, nejkrásnější světové
melodie
10.00
13. 10. Síla ájurvédských bylin
15.00
14. 10. Nostalgická Bechyně
10.00
15. 10. Humor – Felix Holzmann
10.00
15. 10. Rehabilitace po operaci kolenního
kloubu
14.30
18. 10. Jan Žižka, ﬁlmová klasika
10.00
18. 10. Léčení pomocí dechu
15.00
18. 10. Jóga prstů
19.00
19. 10. Historie lázeňství
+dobové fotograﬁe
14.30
20. 10. Rudolf II. a jeho Praha
– dokument
10.00
21. 10. Habsburkové „Sen o svaté říši“
– dokument
10.00
22. 10. Bechyňská nostalgie
10.00
22. 10. Osteoporoza
14.30
25. 10. Hudební dopoledne
– dechovky
10.00
25. 10. Meditace každý den chvilku 15.00
25. 10. Akupresura s Indem
PhDr. Sandhu CSc.
19.00
26. 10. Léčíme přírodou,
rašelina a Karitol
15.00
27. 10. Utajené příběhy českých dějin
– dokument
10.00
27. 10. Mantry, léčení zvukem
15.00
29. 10. Stavba mostu„Bechyňské
duhy“ +ﬁlm
10.00
29. 10. Páteř z rehabilit. hlediska
14.30
Těšíme se na vás
14

Galerie Záliv Lázně Bechyně nabízí návštěvníkům výpravný
týdenní kalendář nasycený obrazy známého krajináře Gustava
Porše. Díla tohoto tvůrce, který se v průběhu života vypracoval
mezi uznávané malíře, jsou v majetku významných institucí.
Nakupovala je Česká spořitelna, městské a obecní úřady Kraje
Vysočina. Porš je rovněž zastoupen ve sbírce Národní galerie
a často bývá přiřazován do společenství krajinářů tzv. Mařákovy
školy. V Bechyni se ocitl i proto, že Jihočeský kraj sousedí
s Vysočinou a sám Porš při práci hranice těchto krajů překročil.
Pavel Šmidrkal

BYLA TO SMRŠŤ
Krajinář Ladislav Kulhavý zaplnil svými obrazy
Galerii Záliv začátkem letošního léta a jeho dílo mělo
zdobit lázeňskou galerii pět týdnů. Ale nestalo se.
Během prvního týdne se všechny jeho práce
vyprodaly (22 děl) a zbyly jenom holé zdi.
Abychom nešidili milovníky obrazů zpodobňujících Jihočeský kraj a okolí Bechyně, vracíme
malíře Kulhavého znovu na scénu.
Vernisáž výstavy jeho obrazů je plánována na
9. října 2021 v 16.00 hod.
Jestli se podobná smršť bude opakovat, těžko
odhadnout, ale jeho impresionistické krajiny jsou
lákavou podívanou.
Zdeněk Smolík,
předseda spolku
Osvětáři jihu
Městský zpravodaj Bechyně /ŘÍJEN 2021

OSOBNOSTI MĚSTA

+

KRÁSNÉ JUBILEUM
PANÍ ŠŤASTNÉ

Ing. Pražák, Kocourek u PC 803 B

+

V zářijových dnech se dožila úctyhodných 90 let paní Stanislava Šťastná. Jako
své dlouholeté aktivní člence jí spolek Letci
Bechyně srdečně blahopřeje a připomíná si
její zásluhy o československé letectvo, které
jako aktivní vojenská pilotka pomáhala
budovat po 2. světové válce.
V roce 1951 nastoupila základní vojenskou službu, prošla praktickým výcvikem na
letišti, jehož součástí byla i střelba, bombardování a seskok padákem. Poté jako
členka tzv. „Dívčí letky“ létala u spojovacího
letectva na sedmi typech letadel.
Pár faktických údajů: provedla 1 229 letů
a nalétala celkem 475 hodin 25 minut na
typech C-5, C-104, C-105, K-60, K-65
a Ae-45. Poslední let provedla 2. ledna 1958.
Aktivní leteckou činnost ukončilo až mateřství, ale p. Šťastná zůstala letectvu věrná
a zapojila se do spolkového života ve Svazu
letců a později spolku Letci Bechyně.
V současnosti její zdravotní stav neumožňuje zúčastňovat se spolkového života
a je o ni pečováno v Domově pro seniory
v Bechyni na Libuši.
Za spolek Letci Bechyně
Ing Václav Vokáč
Městský zpravodaj Bechyně /ŘÍJEN 2021

JEDEN Z ÚPLNĚ
PRVNÍCH IT
(počítačový operátor)
PRACOVNÍKŮ
V ČECHÁCH JE
Z BECHYNĚ

Je jím náš spoluobčan František
Kocourek, v letošním roce dovršil 92 let, ale
věk mu neubral na jeho paměti.
V roce 1947 ukončil studia na táborském
gymnáziu a přes náborové akce se dostal
v roce 1956 do pražské Avie v Čakovicích,
kde využil nabídky spolupráce na operačním
výzkumu – tj. využití počítačů v ekonomickém oddělení Avie.
Podnik Kancelářské stroje Praha pořizuje
v roce 1961 počítač National Elliot 803 –
„punched cards IBM“ – tzv. malý počítač. Je
umístěn v budově na Havelské ulici v Praze,
blízko divadla a dětského domu. Na něm
pracují Ing. Trčka a dr. Cézar, (oba pracují
pro Akademii věd a v roce 1968 emigrují).
Avia si od Kancelářských strojů Praha
pronajímá v tomto PC tzv. strojový čas
a vedoucím týmu oddělení „Operačního
výzkumu“ je Ing. Pražák a náš pan Kocourek
mu dělá programátora – asistenta. Náplní
činnosti tohoto oddělení bylo pro podnik
zdokonalovat výrobní program a Ing. Pražák
s programátorem pracovali na možnosti
zpracování matematických metod řízení
Řídící panel 803 B

výroby. PC National Elliot 803 pracoval se
vstupní děrnou páskou a výstup z počítače
obstarávala tzv. filmová paměť – to byl
35 mm kinofilm bez fotovrstvy, místo ní byl
na filmu pásek s magnetickou vrstvou – jako
u magnetofonu.
V roce 1963 kupují Kancelářské stroje
Praha na výkonnější PC Elliot 803 B a za dva
roky se pořídil novější – National Elliot 503 –
nazývali ho velký počítač. Vstup byl stejný na
děrnou pásku, ale výstup byl již na magnetické disky – tj. 7 magnetických kotoučů
nad sebou (desky velice podobné gramofonové desce – sílou, průměrem i středem
desky) mezery mezi nimi cca 15 mm a do
nich se nasouvalo čtecí zařízení v podobě
písmene T (výška cca 14 mm), které
automaticky vjíždělo do drážek mezi deskami a četlo z desek data.
A dále pan Kocourek uvádí: „Následovalo
přeškolení na počítač MINSK 22 – opět to
byly Kancelářské stroje – PC byl umístěn
vedle Václaváku v ulici Politických vězňů.
PC již měl vnější magnetické pásky. Školení
probíhalo v režimu OS JSEP 20/Operační
systém Jednotný systém elektronických
počítačů 20, manuály již byly v českém
jazyce.
Bylo to stejné jako česky a rusky –
jedinnaja systéma… V podstatě to byla
licence IBM:
Na Minsk jsem chodil na školení do Mototechny Praha – sklad na Chodově. Jezdil
jsem z Avie na školení již sám. Záhy Mototechna zakoupila nové počítače od IBM
a školení jsem absolvoval
též na Chodově – jezdil
jsem přes celou Prahu –
z Čakovic na Chodov.
PC byl typ IBM 30 a Mototechna jej měla umístěn
na Spořilově v areálu
Mototechny.
Po úmrtí otce (1974)
jsem opustil Prahu a přestěhoval se k matce do
Bechyně, abych se o ni
mohl postarat. V Táboře
byly instalovány jen dva
počítače – na Vožické ulici
a u Vodních staveb v Údolní ulici. Na Vožické o mě
15

Podle vyprávění pana Kocourka
zapsal Josef Štefl
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SPORT & ZÁJMOVÁ ČINNOST
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BECHYŇŠTÍ SKAUTI
AKTUÁLNĚ...

Během září k nám do skautských oddílů
přichází noví zájemci, aby poznali a vyzkoušeli naše aktivity.
Tradičně celoroční činnost povedeme
v duchu oddílové hry, kterou připravuje
Monika spolu s dalšími odchovanci 3. oddílu
Jitřní Stovka. Dnes již jsou to Roweři, kteří
pomáhají s vedením oddílu a v budoucnu
převezmou otěže vedení střediska, organizování výprav i letních táborů. Moc jim
fandíme.
Novinkou pro všechny jsou skautské
šátky, které jsme si nechali ušít a vyšít v dílně
paní Kateřiny Novákové z Moravské Nové
Vsi. Návrh loga bechyňské Duhy pro nás
vytvořila paní Petra Dvořáková, také bývalá
skautka. Máme radost a jsme vděčni za
každou přízeň a pomoc při práci s mládeží.
Děkujeme městskému úřadu za nově
zrekonstruovanou klubovnu pro činnost
místních skautů, manželům Kohoutkovým
za finanční dar, paní Silvii Šťávové a Janu
Bakulemu za sponzorský dar, P. Mgr. Tomáši
Hajdovi, správci místní farnosti, za prostor
na faře pro naše hry, soutěže a ohýnky na
opékání buřtíků. Přátelům, kteří nám pomohli postavit i sklidit náš letní jubilejní, již

30. tábor na Yukonu, který jen letos využilo
více než 160 dětí z Moravy i Čech.
Od října začíná naše běžná oddílová činnost, kdy už víme, jaké mají děti rozvrhy školní docházky, další volnočasové aktivity a můžeme schůzky rozdělit do jednotlivých dnů.
Rádi uvítáme spolupráci s dospěláky,
kteří chtějí podle svých možností spolupracovat se skauty z Bechyně.
Jsou to naše děti, nová generace, která
se jednou bude rozhodovat, zda se sem,
domů, bude vracet, nebo zde trvale zakotví,
prožila tu přece krásné dětství. V tomto
rozhodování jim buďme nápomocni.
Děkujeme všem, kdo pro naše děti,
město, něco vytváří.
VaFi

nám. T. G. M

Příjezd do Bechyně v 11:20

FB: Táborský sraz Mustangů a US Cars

neměli zájem, tak jsem zakotvil u Vodních
staveb – Výpočetní středisko Tábor. Zde byl
k dispozici počítač ČSSR výroby DP 100
(Děrnoštítkový počítač). Ten měl oproti IBM
na děrném štítku 90 sloupců dírek, IBM
pouze 80. IBM proto neuměl přečíst naše
štítky, které byly i půlené, na horní straně
1–45, spodní 46–90.
Na GŘ Vodních staveb v Praze jsem
spolupracoval s vedoucím výpočetních
středisek VS, s Ing. Golerem. Ale táborské
výpočetní středisko VS s ním bylo na kordy
a báli se ho. A protože jsme si padli do noty,
v Táboře se báli i mě. V té době se rozhodovalo o tom, zda se koupí ještě jeden DP 100,
nebo Minsk 22. Rozhodnutí GŘ padlo na
Minsk a já byl jediný, kdo na něm již
pracoval… Vyškolil jsem u něho šikovné
operátorky, s programátorkou od tohoto PC
si dopisuji dodnes.“
V roce 1986 jsem byl vyslán s kolegou do
Německa na školení nových počítačů IBM –
typ 360 (NCR– National Casch Registers)
s operačním systémem pro síť terminálů – ty
měly sloužit k řízení výstavby jaderné elektrárny Temelín. Školení probíhalo v Ausburgu v tehdejší Německé spolkové republice
a celé bylo v anglickém jazyce. I přes
částečnou znalost tohoto jazyka se nám
podařilo kurz dokončit i s předepsanými
testy. Jel s námi i jeden „hlídač“, asi příslušník tajné policie. Toho jsme nakonec s kolegou umluvili a vyrazili s ním kousíček za
hranice do Švýcarska, kde jsme si dopřáli
v místní cukrárně sladký oběd.
Do Německa jsem načerno vezl stomarkovou bankovku – nechal jsem ji v peněžence, kterou jsme museli na hranicích nechat
položenou na vlakovém sedadle – a venku
nás celníci i se zavazadly prošacovali, ale
peněženky na sedadle si vůbec nevšímali.
Za tuto stomarkovku jsem koupil v Mnichově
malý počítač Taschen PC (Poket Computer).
Synovec v té době dokončoval vysokou
školu a tento malý počítač byl na škole
hotovou revolucí...“
/Licenci na počítač IBM zakoupil SSSR a
začal jej vyrábět. Tento licencovaný stroj měl
být i hlavním řídícím počítačem JETE./
A další pokračování pana Kocourka:
„V roce 1988 jsem nastoupil do týmu JETE,
zastupoval jsem vedoucího provozu výpočetního střediska pana Ing. Fučíka a měli
jsme na starosti počítačovou síť asi s 20 PC
po celé stavbě. Já seděl v budově mimo
staveniště u centrálního počítače a na
samotnou stavbu jsme chodili jen na obědy.
Služebně nade mnou byl vedoucí výpočetního střediska a vedoucí provozu, ten byl
ale stále na cestách a tak jsem počítačovou
síť výpočetního střediska dozoroval skoro
sám. V té době ale na Temelíně byl
instalovaný PC anglický NCR – National
Cash Registers s kruhovými magnetickými
pásky.
Zde jsem vyrobil i jeden zádrhel – to když
až při výplatě zjistili, že jsem jim ze souboru
vymazal asi sto lidí. Musím se přiznat, že
v ten moment mi vůbec do smíchu nebylo
a byl to i jeden z důvodů, proč jsem záhy
odešel do penze.
Ale to všechno jsem už dávno zapomněl
a dnes nejsem schopen se naučit ovládat
a pochopit vlastního dědečka PC, respektive jeho operační systém WINDOWS z dílny
„Microsoft“. Naštěstí systém Windows je
i v češtině, jinak bych byl úplně v koncích...“
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HANAKAI Z.S.
– MISTROVSTVÍ ČR
KARATE SKIF

Bechyňští rodáci Martin a Tomáš Hánovi,
úspěšní reprezentanti ČR v karate JKA,
založili nový sportovní klub HANAKAI z.s. za
účelem účasti jeho členů na soutěžích
v dalších organizacích karate, především
WKF, SKIF, ESKA a WSKA.
HANAKAI z.s. si klade za cíl vzorně
reprezentovat ČR a město Bechyni, které
oba bratry dlouhodobě podporuje, za což
patří představitelům města velké poděkování.
První výsledky pro nový klub přinesla
účast Martina a Tomáše na mistrovství ČR
karate SKIF, které se konalo 5. 9. 2021
v Hradci Králové. V rámci hostování za
SHOTOKAN NERATOVICE nastoupil
Tomáš v nejvyšší kategorii mužů. Přestože
má SKIF mírně odlišné standardizace kata,
dokázal se Tomáš kvalitně připravit na tento
závod a suverénně zvítězil. Za vydatného
potlesku diváků a uznání přítomných roz-

+

hodčích předvedl svou finálovou velmi
náročnou kata – UNSU. Pro její náročnost ji
cvičí pouze velmi málo jednotlivců a Tomáš ji
pečlivě trénuje již dva roky.
Martin nastoupil v kumite mužů – 75 kg,
předvedl kvalitní zápasy a také zaslouženě
získal titul mistra ČR .

Oba bratři se zúčastnili i týmových soutěží, kde kata tým mužů ve složení Tomáš
Hána, Martin Hána, Jiří Boháč získal titul
mistra ČR a kumite tým ve složení Jiří
Boháč, Martin Hána a Michal Dvořák také ve
vyhroceném emotivním souboji zvítězil.
Hanakai z.s.

ČESKÝ RYBÁŘSKÝ
SVAZ – MO BECHYNĚ

MO ČRS organizuje i v letošním roce
rybářský kroužek pro děti od 1. do 9. třídy
základní školy. Pro začátečníky – získání
rybářského oprávnění, pro pokročilé – zdokonalení znalostí a dovedností. Scházíme
se každé úterý od 16 do 18 h na „rybárně“
naproti autobusovému nádraží. Přijď mezi
nás – pro začátek si nemusíš nic kupovat,
vše potřebné pro tebe máme. Bližší
informace na tel: 724 970 481.
Josef Svoboda

+

PRŠÍ V HERMÍNĚ

Restaurace HERMÍNA pořádá dne
9. října 2021 turnaj v oblíbené karetní hře
„PRŠÍ“. Prezence hráčů je od 13.30 do 14.30
a startovné činí 150 Kč.Turnaj bude zahájen
v 15 hodin. Pro hráče je zajištěné občerstvení a na vítěze čekají skvělé ceny Přijďte si
zahrát, bavit a smát. Těšíme se na Vás:-)
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Prodej slepiček

Sanatorium plastické a estetické chirurgie
v Chotovinách u Tábora

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

nabízí široké spektrum zákroků
w estetické operace w laserové zákroky w
w operace cévní chirurgie w omlazovací metody w chirurgii rukyw
w kožní a ORL poradenství i mnohé jiné w

Stáří:
Cena:

Prodej Bechyně
u vlakového nádraží

Pro aktuální speciální nabídky navštivte naše webové stránky

www.sanatoriumchotoviny.cz

4. 10. 2021
– 14.45 h
10. 10. a 7. 11. 2021 – 14.00 h
Výkup králičích kožek – cena dle
poptávky
Informace: Po–Pá 9–16 hod.
Tel: 601 576 270, 728 605 840
www.drubezcervenyhradek.cz

BECHYNĚ – Pracovní oděvy
u autobus. nádr., tel: 602 659 011
TÁBOR – A. Berka
Třebízského 839, tel:777 27 38 34

www.peroveprodukty.cz

Tel: +420 381 284 335
e-mail: info@sanatoriumchotoviny.cz
www.facebook.com/sanatoriumchotoviny

PÉŘOVÉ
VÝROBKY
UHŮ ČIŠTĚNÍ
40 DR OVIN
PEŘÍ
SYPK

VAŠE PEŘÍ DO VAŠÍ PEŘINY

16 – 20 týdnů
185 – 229 Kč/ks

Slušný a čistotný pár vysokoškoláků
s dítětem hledá dlouhodobý pronájem
bytu 1+3 nebo 3 + kk po rekonstrukci i
zařízený v Bechyni. ZN: Bez realitky.
Nabídněte na telefon 777 867 886.

ELEKTRIKÁŘ

Seřizování plastových oken
a dveří, montáž a opravy žaluzií.
Petr Halama, tel: 604 718 306

n
n

silnoproud, slaboproud
zajištění revize

mobil : 606 186 238
www.bemont.flazio.com

Provádíme rizikové kácení stromů
v těžko přístupných místech.
Tel: 606 931 760

LEVNÉ
PALIVOVÉ DŘÍVÍ
palivové dřevo (cena bez 15 % DPH):
druh dřeva

neš pané (2m) š pané (33cm)

690 Kč/prm

980 Kč/sprm

bříza

1040 Kč/prm

1270 Kč/sprm

dub

1090 Kč/prm

1320 Kč/sprm

osika

690 Kč/prm

po dohodě

borovice, smrk

NÁKUP A PRODEJ
LESNÍCH POZEMKŮ
Chcete znát cenu Vašeho lesa?
Tržní ocenění zdarma.

www.persaltus.cz
+420 605 512 451

BECHYŇSKÝ REALITNÍ SPECIALISTA
8
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Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozu ŠKODA FABIA:
5,0–6,0 l/100 km - 113,2–136,4 g/km
ilustrativní foto

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:
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