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+ ŽIVOTNÍ JUBILEA 
LISTOPAD 2021

 90 let Nejedlý Karel
 89 let Drha Miroslav
 86 let Havránková Marie
 85 let Škorec Štefan
 83 let Kubeš Bedřich
  Vítková Alena
 82 let Kuželová Hana
 81 let Boldišová Drahomíra
  Volfová Miroslava
 80 let Kavková Mária
 79 let Miková Anna
 76 let Kordinová Marie
  Šenfeldová Eva
 75 let Brožová Vlasta

LISTOPAD 2021

MĚSTSKÝ ZPRAVODAJ
ECHYŇSKÝB

Foto: Ivana Blažková



+K OZNAČENÍ 
POŠTOVNÍCH 
SCHRÁNEK 
A DORUČOVÁNÍ

Adresát: „Mě ale nic nepřišlo, já o ničem 
nevím, poštu si totiž nepřebírám.“

Odesílatel: „Zásilka pro vás ale byla 
doručena, a to fikcí.“

Adresát: „Co to je? Jakou fikcí?“
Vážení spoluobčané, konání voleb v na-

šem městě přispělo nejen k obnovení 
Poslanecké sněmovny, ale také jsme se 
opět přesvědčili o tom, že stále přibývá 
neoznačených poštovních schránek, což 
ztěžuje doručování zásilek Českou poštou, 
s. p., kurýrem Městského úřadu Bechyně, 
ale třeba také roznášku volebních lístků.

V posledních letech stále roste počet 
neoznačených poštovních schránek, což 
vede k dalším problémům, které uživatel této 
neoznačené poštovní schránky způsobuje 
nejen výše zmíněným doručovatelům, ale 
hlavně sám sobě. 

Při každé roznášce hlasovacích lístků se 
najde spousta občanů, kteří telefonují, či 
osobně navštíví Městský úřad Bechyně 
s  tím, že neobdrželi do své schránky 
hlasovací lístky. Proč asi? Stejně jako Česká 
pošta, s.p. dle svých poštovních podmínek 
nedoručuje do neoznačených schránek, 
stejně tak ani Městský úřad Bechyně. 

Při doručování písemností, pokud není 
adresát zastižen, je doručovatelem vložena 
do poštovní schránky, či na jiné vhodné 
místo, výzva (vyrozumění) k vyzvednutí 
zásilky, na základě které si ji adresát může 
vyzvednout buď u České pošty, s.p., nebo na 
podatelně Městského úřadu Bechyně. 
Pokud si adresát ve lhůtě uvedené na této 
výzvě zásilku nevyzvedne, ve většině 
případů je uplatněna fikce doručení.

Něco málo k fikci doručení. Náhradní 
doručení, neboli fikce doručení, je tradiční 
nástroj, nezbytný k realizaci procesních 
postupů v případech, kdy adresát písem-
nosti není při pokusu o doručení zastižen a 
nevyzvedne si ji ani v „úložní době“. Jejím 
smyslem je vyvažovat možnost adresátů 
úředních písemností se s jejich obsahem ve 
stanovené lhůtě seznámit v případě, že 
nebyli zastiženi poštovním doručovatelem, 
či kurýrem, na straně jedné, na straně druhé 
pak eliminovat zbytečné průtahy ve správ-
ním, soudním nebo exekučním řízení 
v  důsledku odmítání součinnosti adresátů 
při doručování.

„Hlavně nic nepřebírej.“ Tyto a podobné 
rady jsou spíše danajským darem. Naivita 
adresáta, který si myslí, že pokud nic 
nepřevzal, tak se mu nemůže nic stát, už 
způsobila mnoho problémů. Proto žádáme 
občany, aby ne kvůli České poště, s. p., či 
dalším doručovatelům, ale hlavně kvůli sobě 
si označili řádně své poštovní schránky 
a  umožnili tak řádné doručování dokumentů 
nebo třeba i hlasovacích lístků. 

Děkujeme za pochopení

Jitka Chudlařská, 
podatelna MěÚ Bechyně

+OCENĚNÍ NAŠIM 
SLUŽBÁM

Sdružení komunálních služeb udělilo 
Ocenění III. stupně za práci k rozvoji 
komunálních služeb České republiky, a to 
konkrétně Službám města Bechyně, p.o. 

Ocenění bylo předáno na slavnostním 
Kongresu SKS, které se konalo při příle-
žitosti 30. výročí vzniku sdružení komunál-
ních služeb České republiky na zámku Valeč 
u Třebíče 30. září 2021. Toto ocenění je 
zároveň i poděkování všem pracovníkům, 
kteří zde pracují od ledna 2018.

Ing. Ladislav Janda, 
ředitel 

VÝSLEDKY VOLEB DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY 
PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

SPOLU

ANO

STRANA Počet
mandátů

Počet 
hlasůčíslo název

 13 SPOLU – ODS, KDU-ČSL, TOP 09 71 1 493 905 27,79

 20 ANO 2011 72 1 458 140 27,12

 17 PIRÁTI a STAROSTOVÉ 37 839 776 15,62

 4 Svoboda a př. demokracie (SPD) 20 513 910 9,56

 12 PŘÍSAHA Roberta Šlachty 0 251 562 4,68

 5 Česká str. sociálně demokrat. 0 250 397 4,65

 18 Komunistická str. Čech a Moravy 0 193 817 3,60

 8 Trikolora Svobodní Soukromníci 0 148 463 2,76

 3 VOLNÝ blok 0 71 587 1,33

v %

Přehled zisků mandátů

Výsledky hlasování za Bechyni účast za obec 67,63 %
Počet voličů v seznamu 4 266 Odevzdaných obálek 2 883
Vydaných obálek 2 885  Platných hlasů 2 852, tj 98,92 %

STRANA Počet 
hlasůčíslo název

v %

 20 ANO 2011 835 29,27

 13 SPOLU – ODS, KDU-ČSL, TOP 09 766 26,85

 17 PIRÁTI a STAROSTOVÉ 361 12,65

 4 Svoboda a př. demokracie (SPD) 217 7,60

 18 Komunistická str. Čech a Moravy 195 6,83

 5 Česká str. sociálně demokrat. 162 5,68

 12 PŘÍSAHA Roberta Šlachty 115 4,03

 8 Trikolora Svobodní Soukromníci 83 2,91

 3 VOLNÝ blok 32 1,12

 1 Strana zelených 29 1,01
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DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ PROGRAM ROZVOJE MĚSTA BECHYNĚ 2022–2027
Vážení obyvatelé Bechyně,

naše město v současné době zpracovává svůj nový program rozvoje, ve kterém chceme formulovat představy o budoucnosti města 
a  vyjasnit priority rozvoje města pro nadcházející roky. Slouží také k lepšímu využívání finančních prostředků města a je i důležitým 
podkladem pro získávání různých dotací na uskutečňování vybraných rozvojových záměrů. V této souvislosti se na Vás obracím s žádostí 
o vyplnění krátkého anonymního dotazníku. Můžete jej vyplnit ručně na této straně zpravodaje a odevzdat nejpozději do 30. 11. 2021 na 
podatelně MÚ nebo do schránky u hlavního vchodu do budovy MÚ. Dotazník můžete vyplnit též online na webových stránkách města. 
Vyplňujte jej, prosím, pouze jednou, buď v tištěné verzi nebo online!  Děkuji za spolupráci a projevený zájem.

Ing. Pavel Houdek, starosta města Bechyně

Pokud není uvedeno jinak, zakroužkujte vždy jen jednu z nabízených odpovědí nebo formulujte svůj názor do volného prostoru k otázce.

1. Jak se Vám ve městě žije?
1. velmi dobře 2. spíše dobře 3. spíše špatně 4. velmi špatně

2. Co se Vám ve městě nejvíce líbí? (zatrhněte maximálně 3 možnosti)

3. Co se Vám ve městě nelíbí? (zatrhněte maximálně 3 možnosti)

10. jiné: .........................................................................................................................................................................................................

4. Jaké služby Vám ve městě nejvíce chybí? …………….................................……………………………………………………………….

5. Pokuste se zhodnotit město z hlediska níže uvedených podmínek. Jak jste spokojen/a se stavem v jednotlivých oblastech?
    (v každém řádku zakroužkujte číslici, která odpovídá míře Vaší spokojenosti):

6. Co považujete ve městě za největší problém? 
.........................................................................................................................................................................................................................

7. Mezilidské vztahy ve městě považujete za:
1. velmi dobré  2. docela dobré 3. špatné 4. nedovedu posoudit

8. Sledujete informace o dění ve městě na webových stránkách?
1. pravidelně (min. 1× za týden) 2. občas (cca 1 za měsíc)   3. vůbec  4. nemám internet

Jaké další zdroje informací o dění ve městě využíváte:…………………………………………………..................................................………..

9. Jste ochoten/ochotna udělat něco pro rozvoj svého města?
1. rozhodně ano  2. spíše ano  3. spíše ne 4. rozhodně ne 5. nedovedu posoudit

Pokud ano, jak se můžete zapojit? ……………….....................................................................................………….……….............................

10. Představte si, že můžete rozhodnout o využití městských finančních prostředků. 
      Na co byste je přednostně využil/a? (zatrhněte maximálně 2 možnosti)
 

11. Jste?     12. Váš věk?
1. muž  2. žena   1. 15–29 let  2. 30–49 let  3. 50–64 let 4. 65 a více let

13. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?
1. základní  2. střední odborné s výučním listem  3. střední s maturitou 4. vyšší odborné 5. vysokoškolské

14. Ve městě žiji:
1. od narození 2. déle než 10 let  3. déle než 5 let  4. méně než 5 let

15. Typ Vaší domácnosti:
1. domácnost bez dětí 2. domácnost s nezaopatřenými dětmi (do 18 let)  3. jiné ………………………......................…………

16. Bydlím v místní části: ………………......................................…………......

1. klidný život
2. příznivé životní prostředí
3. blízkost přírody

4. dostupnost pracovních příležitostí
5. dobrá dopravní dostupnost
6. kulturní a společenský život

7. možnosti sportovní vyžití
8. vzhled města
9. ................................................………

1. málo kvalitní životní prostředí
2. nedostatek pracovních příležitostí
3. nedostatek či špatná dostupnost obchodů a služeb

4. nedostatečný kulturní a společenský život
5. špatná dostupnost lékaře
6. nevyhovující veřejná doprava

7. nedostatečná bytová výstavba
8. nepořádek ve městě
9. špatné podmínky pro podnikání

Velmi
spokojen

Spíše
spokojen

Spíše
nespokojen

Velmi
nespokojen

Neumím
posoudit

1 Bydlení 1 2 3 4 5
2 Školství (kapacita a vybavenost MŠ a ZŠ, kvalita vzdělávání) 1 2 3 4 5
3 Zdravotnictví 1 2 3 4 5
4 Sociální služby 1 2 3 4 5
5 Pracovní příležitosti 1 2 3 4 5
6 Veřejná doprava 1 2 3 4 5
7 Doprav. infrastruktura (komunikace, chodníky, parkování aj.) 1 2 3 4 5

8 Technická infrastruktura (kanalizace, vodovod, osvětlení...) 1 2 3 4 5
9 Kultura a společenský život 1 2 3 4 5
10 Spolková činnost 1 2 3 4 5
11 Sportovní vybavení a vyžití 1 2 3 4 5
12 Životní prostředí

 
(péče o krajinu, lesy, rybníky aj.) 1 2 3 4 5

13 Péče o vzhled města (veřejná zeleň, výsadby, úklid města aj.) 1 2 3 4 5
14 Podmínky pro podnikání 1 2 3 4 5
15 Informovanost o dění v obci 1 2 3 4 5

#

 1. zlepšení podmínek pro podnikání
 2. podpora bytové výstavby (dobudování tech. infrastruktury a místních komunikací)
 3. investice do technické infrastruktury (ČOV, vodovody, kanalizace, osvětlení…)
 4. častější spoje veřejné dopravy
 5. zřízení dalších provozoven obchodu a služeb 
 6. opravy a rekonstrukce místních komunikací

   7. podpora kulturních, společen.a sportovních aktivit
   8. péče o veřejnou zeleň a prostředí ve městě
   9. opravy památek ve městě
 10. investice do ZŠ a MŠ
 11. budování další infrastruktury pro sport a volný čas 
12. jiné: ….....………………………………………………



14. ročník Dnů otevřených ateliérů jsme 
zahájili již po páté v Tiskárně Karmášek 
v Českých Budějovicích v pátek 8. října 
2021. Nově byl program DOA obohacen 
o  diskusní fórum, které bylo zaměřeno na 
téma: Je kreativita umění? Diskuse za účasti 
zástupců z univerzit, veřejné správy a uměl-
ců probíhala celý den. V podvečerních 
hodinách pak na ni navázalo slavnostní 
zahájení DOA a vernisáž výstavy fotografií 
Niky Brunové s názvem Tiché světlo.

V sobotu a neděli 9.–10. října měli zá-
jemci možnost navštívit otevřené ateliéry po 
celém Jihočeském kraji. Otevřeno bylo více 
jak 120 míst. Nedělní odpoledne patřilo 
v  Českých Budějovicích také DesignMar-
ketu. Nechyběla opět módní přehlídka, 
prohlídka tiskárny Karmášek, komentovaná 
prohlídka výstavou Niky Brunové nebo 
výtvarný workshop s Evou Volfovou. Tiskár-
na Karmášek byla jedním z mnoha míst, kde 
to o druhém říjnovém víkendu žilo. Dalším 
takovým byla Bechyně. K letošnímu ročníku 
se opět připojila Galerie 2+1, Městské 
muzeum Bechyně, SUPŠ Bechyně, Galerie 
Záliv nebo Tomáš Pitlík. Nově jste mohli na-
hlédnout do Sociálně terapeutické dílny 
u sv. Františka, kde působí Simona Chura-
nová a Jaromír Matoušek. Ateliér Michala 
Bosáka zůstal o tomto víkendu bohužel 
z  důvodu nemoci uzavřen. Těm, kteří na 
jeho adresu vyrazili, se omlouváme. 

Výstavu fotografií Niky Brunové Tiché 
světlo je možné v Tiskárně Karmášek 
v  Č. Budějovicích navštívit do 30.11. 2021.

Více informací na 
www.dnyotevrenychatelieru.cz

PhDr. Monika Zárybnická

+ODSTARTOVALA 
NOVÁ ETAPA 
DOTAČNÍHO 
PROGRAMU NOVÁ 
ZELENÁ ÚSPORÁM 
PRO OBYTNÉ DOMY 

Program Nová zelená úsporám přichází 
s  novým konceptem, kterým se snaží být 
zase o něco zajímavějším, přehlednějším 
a  přístupnějším většímu okruhu žadatelů. 

Jednou z hlavních novinek je, že program 
je určený pro celý bytový segment, nejen  
pro rodinné domy, ale nově též pro bytové 
domy po celé ČR a třeba i rekreační objekty, 
které jsou využívány k trvalému bydlení. 

Zároveň došlo ke sloučení s jinými 
programy, čímž se zájemcům otevřela 
poměrně široká nabídka dotací. Vedle hlavní 
nabídky na zateplení a výměnu oken ve 
stávajících objektech, výstavby nových 
domů s velmi  nízkou energet ickou 
náročností, výměnu zdrojů tepla, řízeného 

větrání a instalaci solárních systémů, lze 
z  programu NZU žádat i na instalaci 
venkovní stínící techniky, výstavbu zelené 
střechy, hospodaření s dešťovou vodou a 
nově také na zřízení dobíjecích stanic pro 
elektromobil nebo výsadbu stromů v okolí 
bytových domů. 

Po delším období, kdy byly vyčerpány 
prostředky z kotlíkových dotací, je nyní opět 
možné žádat o dotaci na výměnu zdrojů ve 
stávajících objektech. Pokud stále někdo 
provozuje jako hlavní zdroj vytápění kotel 
1. či 2. emisní třídy na pevná paliva či lokální 
topidla na pevná paliva (uhlí, dřevo), má nyní 
poslední příležitost využít dotaci pro přechod 
na ekologičtější zdroj. Od září 2022 bude 
totiž provoz těchto původních zdrojů 
zakázán pod pokutou až 50 tis. Kč. 

U některých opatření došlo k navýšení 
dotačních částek a byly zavedeny tzv. 
bonusy, které mají motivovat žadatele ke 
kombinaci více opatření. Např. za každé 
další opatření lze získat bonus v řádech 
desítek tisíc u rodinných domů. Příjem 
žádostí odstartoval v polovině října a měl by 
trvat minimálně do poloviny roku 2025. 

Jednou z dalších novinek je, že veškerá 
administrace žádosti probíhá již zcela online 
a to jednoduchým nahráním dokumentů 
přes informační systém. 

V případě zájmu o bližší informace se 
můžete obrátit na spolek Energy Centre 
České Budějovice (www.eccb.cz), které 
nabízí jak bezplatné a nezávislé poraden-
ství, tak i služby energetických specialistů. 
Tel.: 387 312 580, mobil: 773 124 580, 
email: eccb@eccb.cz. 

Činnost Energy Centre České Budě-
jovice je spolufinancována z rozpočtu 
Jihočeského kraje. 

+DOA V BECHYNI

Atmosféra v Sociálně terapeutické dílně 
u sv. Františka – Bechyně v rámci Dnů 
otevřených ateliérů Jihočeského kraje. 
Vystavovali: pracovníci, klienti a hosté. 
Návštěvnost hojná.

PhDr. Jaromír Matoušek
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+ZNAČKU „TOULAVA 
REGIONÁLNÍ 
PRODUKT“ ZÍSKALI 
4 NOVÍ VÝROBCI

V dalším kole certifikace regionální 
značkou Toulava uspělo hovězí maso, sýry 
i  rukodělné výrobky. Značku „TOULAVA 
regionální produkt“, která je zařazena do 
celorepublikového systému regionálních 
značek, má tak dohormady již 29 lokálních 
producentů a 2 poskytovatele služeb.

Mezi těmi, kdo se nově mohou značkou 
chlubit, je Farma u Čechů z Bělče u Mladé 
Vožice, Typtův statek z Chotětic u Sedlce-
Prčice, Minisýrárna Slapsko a rukodělné 
výrobky z chráněné dílny Villa Vallila.

Dalších 11 subjektů si certifikát, který se 
uděluje vždy na tři roky, obnovilo: Radešínek 
– Medové pečivo od Hejhalů z Počepic, 
FOREST-FISH – Vrchotický kapr, Pekárna 
a  cukrárna PE-CU Stáňa Malá Hraštice, 
Zhořské sušenky a další cukrářské výrobky 
– Sladké od Blanky, výrobky ze smolné 
pryskyřice od Smolenky z Balkovy Lhoty, 
mléko a sýry z Kozí farmy Borotín, 
MEDUJEME – med od Jiřího Šiky z Osečan 
u Milevska, med a výrobky z včelího vosku 
od paní Punčochářové z Malšic, Avis Studio - 
vinuté perly z Povltaví od Ivany Stoupové ze 
Sedlčan, keramické šperky od Jaromíra 
Ernekera z Bežerovic a řezbářské práce 
Václava Křížka z Křepenic. Změna v loni 
obnoveném certifikátu proběhla u Vinného 
baru Thir v Táboře, který přestěhoval svou 
provozovnu.

Značka Toulava regionální produkt patří 
do Asociace regionálních značek, která 
kromě Toulavy sdružuje další regionální 
značky třeba na Šumavě, v Beskydech nebo 
Jeseníkách. Dohromady jde o 30 různých 
značek v celé ČR. www.arz.cz

A kdo jsou noví 
držitelé značky?

Farma u Čechů
Jsme malá rodinná farma. Najdete nás 

u  Mladé Vožice, na hranici jižních a střed-
ních Čech. Od roku 2020 se zabýváme pro-
dejem kvalitního hovězího masa a mléka 
z  našeho chovu. Naším cílem je dostat 
lokální potraviny ke koncovým zákazníkům 
a  být s nimi v přímém kontaktu. Prodáváme 
jen kvalitní produkty, za kterými si stojíme, 
a  snažíme se farmy dostat více do povědo-
mí lidí. Věříme, že díky tomu budou častěji 
nakupovat od farmářů a drobných pěstitelů. 
Veškeré maso je z oblíbeného plemene 
ČESTR a bouráme ho přímo na naší farmě. 
Potom zde všechno i vakuově balíme a řád-
ně označujeme. Vybrat si můžete z různých 
druhů čerstvého hovězího masa, drobů 
i  kostí a objednávku provedete jednoduše 
prostřednictvím online formuláře přímo 
u  nás na webu. www.farmaucechu.cz

Villa Vallila

VILLA VALLILA, zapsaný ústav, poskytu-
je sociální službu chráněné bydlení a odleh-
čovací službu. Posláním Villy Vallily je 
umožnit lidem s postižením žít plnohod-
notným životem v přirozených podmínkách 
lidského společenství a za tímto účelem 
provozovat komunitní dům Villa Vallila 
v  Červeném Újezdě u Votic. Podporovat 
klienty při začlenění do běžného prostředí 
v  oblasti pracovní a společenské.

Co je naším cílem? Vytvářet komunitu lidí 
s postižením a jejich asistentů. Poskytovat 
službu chráněného bydlení komunitní for-
mou. Vytvářet vhodné pracovní programy, 
vyhledávat pracovní příležitosti a podporo-
vat pracovní začlenění lidí s postižením. 
Podílet se na kulturním životě místní obce 
a  rozvoji občanské společnosti v regionu.

Certifikaci získaly textilní a dřevěné 
výrobky z chráněné dílny, která je součástí 

programů VillyVallily. Jde o různé dekorativní 
předměty, ale i například kabelky, tašky 
a  další praktické výrobky, kreré vznikají 
v  komunitě. Dílna při Ville Vallile je zejména 
recyklační. Tzn. zpracováváme textil, rouno, 
dřevěný odpad z truhlářských dílen, to, co 
lidé dovezou. Každý výrobek je tak originál. 
Dále opravujeme a přetíráme staré židle a 
další drobný nábytek dle přání zákazníka 
(většinou se jedná o nábytek z chalup).
www.vallila.cz

Typtův statek

Jsme rodinné hospodářství ve středních 
Čechách z více než staletou historií. Na 
přibližně padesáti hektarech půdy pěstuje-
me obilí, ovoce, chováme skot, vepřové, drů-
bež a spravujeme lesy. Nabízíme k prodeji 
vepřové a hovězí maso, domácí vajíčka, 
palivové dříví. Rádi Vám také poskytneme 
služby v oblasti poradenství v zemědělství 
a  lesním hospodářství, dotační činnosti. 
Nově nabízíme i prožití „farmářských“ 
zážitků.

Certifikaci získalo BIO hovězí vyzrálé 
maso plemene Charolais. Výsekové hovězí 
maso – hovězí maso dělené dle jednotlivých 
svalů a partií, které jsou vakuově baleny, 
např. hovězí svíčková, hovězí zadní – kýta, 
hovězí maso na guláš, hovězí plec atd. 
Veškeré hovězí maso je v BIO kvalitě.
www.typtuvstatek.cz

Minisýrárna Slapsko

Máme statek ve Slapsku a vyrábíme sýry 
z kravského i kozího mléka – tvaroh, jogurt, 
čerstvé sýry neochucené a ochucené, polo-
tvrdé sýry zrající, pařené sýry – halloumi, 
sýrové nitě, pařený sýr, sýrové špalíky ochu-
cené. Ručně, s láskou a pozorností. Přírodní 
a kvalitní výroba. Prodáváme na středečních 
trzích v Táboře nebo zavolejte a můžete se 
u nás zastavit. www.syryslapsko.cz

Jan Sochor

+NOVÉ VYTÁPĚNÍ 
A FASÁDU BYTOVÉHO 
DOMU POMOHL 
ZAPLATIT GRANT 

Už na konci roku 2018 začaly první 
debaty členů SVJ o plánované rekonstrukci 
bytového domu Na Libuši v Bechyni. Ta se 
měla týkat nejen rekonstrukce fasády 
a  vzhledu domu, ale i úsporného tepelného 
systému. Největší obavou bylo zdražování 
stavebního materiálu a zvyšování úrokových 
sazeb, které by mohly neúnosně zatížit 
rodinné rozpočty. Členové SVJ se tedy 
rozhodli jednat okamžitě.

Zvolili si předsedu – Ing. Daniela Peterku, 
který spolu s ekonomicko-technickou správ-
kyní Olgou Staňovou začal řešit projekt na 
rekonstrukci, nejvýhodnější finanční úvěr na 
realizaci, výběrové řízení na výběr doda-
vatele a zejména pak dotaci z evropských 
fondů, která pomůže snížit úvěrové zatížení.

Protože město Bechyně je majoritním 
vlastníkem bytového domu, tuto aktivitu 
vlastníků vedení města uvítalo a nabídlo 
potřebnou pomoc k plánovanému projektu.

„Postupovali jsme dle schváleného har-
monogramu a na všechny dodávky jsme 
dělali řádná výběrová řízení. Sešlo se více 
zájemců o realizaci projektu, při kterém jsme  
se řídili zákonem o zadávání veřejných 
zakázek. Maximálně jsme se snažili o bez-

chybný průběh, abychom získali vysněnou 
dotaci,“  vysvětluje proces realizace 
Ing. Daniel Peterka.

Během rekonstrukce došlo k několika 
změnám např. na detailech řešení lodžií či 
půdního zateplení a dalším úpravám. Tyto 
změny byly řešeny za účasti všech doda-
vatelů projektu na kontrolních dnech, které 
probíhaly na Městském úřadu v Bechyni 
nebo přímo na stavbě samotné.

„Byla to opravdu zajímavá a složitá práce 
a jsme rádi, že se nám povedla dotáhnout 
dokonce i v době, kdy během rekonstrukce 
vznikaly nemalé komplikace způsobené 
pandemií COVID 19,“ doplnil předseda SVJ 
ing. Daniel Peterka.

Cílem celého projektu byla úspěšná  
kolaudace stavby a následné získání 
dotace. Právě získání dotace zabralo sedm 
měsíců úřednické práce, kterou zajistili 
a  zdárně dokončili především předseda 
a  správkyně SVJ. Celý projekt se tak povedl 
ukončit na jaře tohoto roku, kdy byla získána 
dotace v celkové hodnotě 3.854.941 Kč 

(tj. ve výši 40 % uznatelných nákladů). 
Celkové náklady činily 10,5 mil. Kč, z toho 
dotace téměř 4 mil. Kč. Byly zhodnoceny 
všechny bytové jednotky členů SVJ včetně 
zhodnocení podílu města Bechyně, jehož 
20%ní podíl z dotace činí 770.988 Kč.

Na projektu se podílely tyto firmy - 
finanční úvěr zajišťovala firma TOMAN 
FINANCE GROUP s.r.o z Ostravy, projekt 
a  administrativu k získání dotace zajistila 
firma Komplexní služby Dušek, s.r.o. a sa-
motnou realizaci prováděla firma TOMIreko, 
s.r.o. z Třebíče.

„Chtěl bych poděkovat za aktivní přístup 
během realizace celého projektu dámám 
Olze Staňové, správkyni SVJ, a Ing. Pavlíně 
Maděričové, stavebnímu dozoru, bez kte-
rých bychom určitě nebyli tam, kde jsme 
dnes. Také bych rád poděkoval všem 
členům a obyvatelům domu SVJ 649-653, 
kteří byli během rekonstrukce tolerantní 
a  vstřícní, což se vyplatilo nám všem,“ 
uzavírá Daniel Peterka.

A dobrou zprávou je také fakt, že tento 
projekt rekonstrukce je inspirací pro další 
SVJ bytových domů Na Libuši, ve kterých 
má město Bechyně své podíly. Také ony by 
chtěly své bytové domy rekonstruovat 
rovněž z dotací tak, aby nezatěžovaly své 
měsíční náklady. Tímto způsobem by bylo 
nadále možné udržovat a zhodnocovat 
bydlení v Bechyni, což je nejen výhra pro 
všechny, ale i důvod k hrdosti.

Libuše Kolářová
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MĚSTSKÉ
MUZEUM
BECHYNĚ

KULTURNÍ STŘEDISKO MĚSTA BECHYNĚ
VÝZVA 
KERAS 
ÚSPĚŠNĚ 
POKRAČUJE

Poté, co jsme dali 
najevo zájem o sběr 

či fotodokumentaci výrobků z bývalé 
manufaktury KERAS, objevilo se v muzeu 
několik nečekaných zásilek. Tisíceré díky 
všem. Ať už šlo o vyklízení domu, chalupy, či 
pozůstalost po prarodičích, děkujeme, že 
tyto věci putovaly právě do muzea. Někdy se 
zdá, že plastika je všeobecně známá, že ji 
snad již ve sbírkách máme, ale výrobky se 
často dělaly v různých verzích povrchů. My 
si tak buď doplníme sbírku předmětem, či si 
u majitele uděláme fotografii a doplníme 
přehled o produkci. V posledních týdnech to 
byly nečekaně vzácné objevy a jsme za ně 
velice vděčni. Především bych chtěla zmínit 
reliéf Ukolébavka od Stanislava Suchardy, 
reliéf Madony s dítětem od Josefa Štýbra, 
dále Baletku, Tři grácie aj. Těšíme se na 
slíbené fotografie sportovců, a také váz, 
jejichž typy máme, ale v jiném provedení. 
Díky patří J. Peštové, D. Dvorjančanskému, 
Z. Novákovi a rodině Ryplových. Jak jsme již 
avizovali, prosíme, nevyhazujte podobné 
předměty, ani zdánlivě bezvýznamné se 
vztahem k regionu. Formou dlouhodobé zá-
půjčky muzeum též uchovává např. kozácký 
ženský kroj nebo mužský slavnostní kroj 
vytvořený pro selskou jízdu, která se slav-
nostně předvedla v rámci otevření jubilejní-
ho mostu v roce 1928. I takové jsou možnosti 
spolupráce. No a v neposlední řadě pořád 
sbíráme věci do muzejního bazárku. 
Představte si, letošní výtěžek z jeho provozu 
29 507 Kč pomohl splatit část opravy 
cechovní korouhve místních soukeníků 
(jinak z většiny podpořenou grantem 
Jihočeského kraje). Všem velké díky. 

JJ 

+MOST DUHA 
V RANNÍM OPARU 
A JINÉ… 

(Výstava fotografií Milana 
Hořejšího 
v galerii muzea)

My, kteří se věnujeme propagaci Bechy-
ně a celého regionu, již několik let sledujeme 
tvorbu místního fotografa p. Milana Hořej-
šího. Stáli jsme dlouhodobě o výstavu jeho 
fotografií. Doba tomu nepřála a možná 
i  autor musel dozrát k ujištění, že jeho foto-
grafie jsou zajímavé, umí vyvolávat v lidech 
určitý dojem, umí zachytit neopakovatelný 
okamžik a atmosféru, potěší člověka svou 
barevností atd. Předložím vám níže vyprá-
vění autora o svojí cestě k fotografii. 
Nicméně přijďte se podívat do galerie mu-
zea, třeba si nějaký ten dojem či samotnou 
fotografii odnesete domů. Ještě připojuji 
reflexi z Dnů otevřených ateliérů, kdy jsme 
měli možnost zhlédnout krátká videa z foto-
pastí (jezevce jsem vlastně ve volné přírodě 
nikdy nepotkala, natož medvěda) a také 
práci autora s dronem, který v dnešní době 
využívá k tvorbě nádherných panorama-
tických pohledů. Přijďte jistě co nejdříve, 
poslední možnost vidět jeho práci (pokud 
nás opatření zase nesemelou) bude v rámci 
adventního trhu 28. listopadu. 

JJ

NĚCO O MNĚ
(jak to všechno začalo, proč fotím 
divokou přírodu a moje rodné město 
Bechyni…)

Můj první kontakt s fotografováním byl 
stejný jako u většiny z vás, už v raném 
dětství, ale nejvíce jsem tomu propadl, když 
jsem si k padesátinám pořídil první digitální 
fotoaparát Samsung. Pak už v rychlém sledu 
následovalo několik ultra-zoomů a pak první 
digitální zrcadlovka Sony Alpha A200.

Stále to nebylo ono, nakonec jsem si 
vybral značku Canon, kde jsem vystřídal 
několik modelů. V současnosti používám 
Canon EOS 200D a Canon EOS 70D. 
Postupně jsem začal pronikat do tajů 
manuálního nastavení, seznamoval se s tě-
mi neznámými slovíčky a vším, co k tomu 
patří, formou pokusů a omylů se snažil o ně-
jakou pěknou fotku.

Mým cílem je pokusit se zachytit a zvý-
raznit na fotografii to, co chci, aby se přenes-
lo i na diváka. Je to především atmosféra, 
kterou by divák měl cítit, jako by sám stál na 
místě fotografa. Čas zastavit neumím, umím 
zastavit fotoaparátem jen neopakovatelný 
okamžik. Mým cílem je, aby Vám mé fotky 
i  po mnoha letech umožnily znovu prožít 
krásu tohoto okamžiku a probudily ve Vás 
krásné vzpomínky.

Začal jsem o fotce více přemýšlet, své 
záběry lépe plánovat, cíleně vyhledávat 
správná místa ve správný čas, hodně o fo-
cení číst, a především intenzivně zkoušet 
a  zkoušet. Protože nejlépe se učí právě 
z  vlastních zkušeností a chyb.

Odmala jsem trávil s bratrem spoustu 
času v přírodě a u potoka na rybách. Určitě 
někdy v té době byly položeny základy mé 
lásky k přírodě a zvířatům obecně. Pohled 
na zvlněnou krajinu v různých ročních obdo-
bích, zelené a barevné lesy, západy i vý-
chody slunce, hvězdné nebe, to vše mi 
učarovalo. Tam jsem často pozoroval krásu 
hry světla tančícího krajinou, zajímavých 
scenérií, záběrů jak malovaných. Divoká 
příroda a město Bechyně se staly objektem, 
který v hledáčku fotoaparátu pozoruji nej-
častěji a kterému se věnuji nejvíce. Díky 
focení jsem začal v přírodě trávit ještě více 
času, ještě více si ji vychutnávat a objevovat. 
A tak se mi vlastně přirozeně podařilo 
skloubit několik svých koníčků dohromady.

Pokud se mi nějakou fotografií podaří ve 
vás, návštěvnících výstavy, vyvolat příjemné 
pocity, tak se záměr podařil. 

M. H.
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2 KSMB nabízí pronájem 50 m
nebytových prostor 

v KD Bechyně, U Nádraží 602
(1. patro nad knihovnou)

Bližší informace: tel. 606 911 007, 
e-mail reditel@kulturnidum.cz

ZABALTE 
S NÁMI 
DÁRKY DO 
KRABICE 
OD BOT

Městské informační centrum Bechyně se 
jako sběrné místo potřetí připojuje k vánoční 
charitativní akci „Krabice od bot“. Neváhejte 
a pomozte nám obdarovat děti ze sociálně 
slabších rodin v našem městě a blízkém 
okolí. 

Jak na to: na webu www.krabiceodbot.cz 
si vyberete sběrné místo (v případě, že se 
chcete zapoji t  s námi, tak Městské 
informační centrum v Bechyni), a následně 
dítě, které chcete obdarovat. Dárek si 
zarezervujte, zabalte, na krabici napište věk 
a pohlaví dítěte a pak už jej jen doneste 
k  nám, kde se postaráme o zbytek. V le-
tošním ročníku můžete drobný dárek zabalit 

také maminkám a tatínkům, nebo celé 
rodině dohromady – např. drogerii, knihu, 
čaje, kávu nebo vitamíny.

Na webu Krabice od bot najdete i ná-
povědu, co zabalit. Nejmenší děti rády 
obdrží hračky a dětské hry. Ty větší ocení 
školní a výtvarné potřeby nebo knihu. Pro ty 
ještě starší přibalte i nějakou kosmetiku 
a  sladkost. Nebojte se do balení zapojit i své 
děti či vnoučata, vždyť mnozí z vás už vše 
znají a pomáhají.

I letos podpoříme děti, které využívají 
služeb rané péče I MY o.p.s. ze Soběslavi, 
komunitního centra v Táboře Cheiron T, 
včetně dětí využívající služeb nového klubu 
Bejvák na „Sojčáku“ (Sídliště nad Lužnicí) 
a  samozřejmě i místní rodiny díky spolupráci 
s bechyňskou pobočkou Úřadu práce, 
odd. SSP.

Dárky pro Krabici od bot můžete přinášet 
do Městského informačního centra od 
22. 11. do 5. 12. 2021. Poté dárky rozve-
zeme ke svým příjemcům, aby se vše stihlo 
dát pod vánoční stromeček.

Akce Krabice od bot je charitativní sbírka, 
kterou organizuje Diakonie ČCE s tradicí od 
roku 2011. Účastní se jí dobrovolníci z celé 
země a v minulém roce se vybralo přes 
50 000 dárků. Pokud nemáte chuť nebo 
možnosti dáreček sami připravit, můžete 
přispět libovolnou finanční částkou na nákup 
dárků v „Krabici online“. 

Děkujeme, že s námi pomáháte.

Městské informační centrum 
a Městské muzeum

LISTOPADOVÁ NADÍLKA

Víte, jak zaručeně poznáme, že nastal 
podzim? Nejen podle krásně vybarveného 
listí venku, které postupně padá k zemi, ale 
hlavně podle přibývajících návštěvníků 
knihovny. Většina totiž dokončila nezbytné 
práce na svých zahrádkách a konečně pro 
ně nastal ten krásný čas s prodlužujícími se  
večery, kdy usednou ke čtení. Protože, jak 
často slýcháme, v televizi nic pořádného 
nedávají… A to je ta pravá chvíle pro nás, 
abychom nabídli něco zajímavého. 

Nakoupili jsme žhavé knižní novinky, 
které postupně připravujeme k vypůjčení. 
Takže pár titulů na ochutnávku: 

Chaloupky, Karanténa s moderním 
fotrem, Deník farářky, Carmen – skutečný 
život Hany Hegerové, Dula, Doteky zabitých, 
Královražda na Křivoklátě, Panský dům IV., 
Novinářem v Číně a další. Určitě se máte na 
co těšit. Stále ještě nabízíme i možnost 
výběru vyřazených knih, které najdete 
vystavené na schodech v dětském oddělení. 

Určitě se stavte, je z čeho vybírat a při-
pomínáme, že nabízíme i stolní hry pro 
pobavení vás i vašich dětí!

EH

+ANDĚLSKÁ 
STEZKA

Pro předvánoční čas 
pro vás př ipravujeme 
Andělskou stezku, kdy se 
s námi vydáte na známou 
trasu podél vody, kterou 
vám trochu zpestříme – prostě možná 
potkáte anděla. Sledujte naše webové 
stránky a Facebook, kde zveřejníme detaily.

KSMB

+BABÍ LÉTO EDICE „B“

V letošním roce jsme prezentovali na 
festivalu Svět knihy 21 v Praze Kulturní 
středisko města Bechyně novými knihami 
edice „B“, které byly v roce 2021 vydány. 
Jedná se o reedici velmi populární knihy 
Jiřiny Trčkové Obzory ztracených osudů 
a  básnickou sbírku Pavla Klímy Rychlé 
nebe. Během čtyř krásných dnů protkaných 
babím létem jsme měli možnost zhlédnout 
současnou světovou knižní tvorbu. A i ve 
velké konkurenci byl o knihy z edice „B“ 
zájem. I  když se původně měl Svět knihy 
konat na jaře, tak musíme uznat, že 
podzimní termín mu slušel. Vždyť festival 
navštívilo kolem 34  tisíc návštěvníků. 
Těšíme se na příští ročník s dalšími přírůstky 
v ediční řadě mapující funerální architekturu 
v Bechyni a  dvěma básnickými sbírkami 
místních autorů. Knihy z edice „B“ lze 
zakoupit v Městském informačním centru.

Za Kulturní středisko města Bechyně 
Mgr. Štěpán Ondřich
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KULTURNÍ KALENDÁŘ
www.kulturnidum.cz

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.

PÁ 5. 11.  DIAGONÁLY – Vladimír Nosek 
Vernisáž 17.00 hodin / Galerie 2+1

PÁ 5. 11.  MATURITNÍ PLES
19.00 hodin / Velký sál KD

SO 6. 11.  PODZIMNÍ BARVY V MICHAELOVI
17.00 hodin / Kostel sv. Michaela / Vstupné dobrovolné
Komponovaný pořad s vystoupením písničkaře Honzy Váni 
a  básnířky Elišky Nagyové.

ST 10. 11.  PIJEME KÁVU S PETREM NAJMANEM
18.00 hodin / RC Hrošík / Vstupné 50 Kč
Sám deset měsíců v Antarktidě. Povídání s píseckým skautem, 
který v roce 2001 strávil 314 dnů na české antarktické stanici Eco 
Nelson v Jižních Shetlandech, kde se věnoval různým 
výzkumným programům.

ST 17. 11.  OSLAVA DNE STUDENTSTVA
17.00 před kinem
Oslava dne studentstva s odhalením busty Karla Kryla. Vystoupí 
kapela Druhá Vlna.

SO 20. 11.  POHÁDKOVÁ DÍLNIČKA
9.00 – 10.00 hodin / RC Hrošík / Vstup zdarma
Výtvarná dílnička před pohádkou

SO 20. 11.  HOPSA HEJSA DO BRANDEJSA
10.00 hodin / Malý sál KD / Vstupné 50 Kč
Příběh volně inspirován knihou I. B. Singera. Jedná se o tři 
humorné pohádky plné něhy a lásky, plné písniček a krásných 
loutek.
Hraje: Divadlo Tondy Novotného

ST 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 divadle Rokoko, pak 
z krátkého období 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, Tvým dlouhým vlasům, 
Podej mi ruku a projdem Václavák... až po píseň Půlnoční).
V předprodeji na www.kulturnidum.cz

PÁ 26. 11.  MATURITNÍ PLES
19.00 hodin / Velký sál KD

NE 28. 11.  I. ADVENTNÍ ZASTAVENÍ
Od 13.00 hodin / Náměstí T. G. M. / Městské muzeum
Zveme vás na adventní trh od 13 do 17 hodin v parčíku před 
muzeem. Ve stejném čase se mohou nejen děti těšit na zdobení 
perníčků, enkaustiku a jiné tvořivé dílny v prostorách muzea. 
V  průběhu adventního odpoledne zazpívá Josef Veselý.
V 17 hodin nesmí chybět již tradiční rozsvícení vánočního 
stromku za zpěvu sboru pod vedením Romany Redlové.

PŘIPRAVUJEME

PÁ 3. 12.  VÝSTAVA VÝTVARNÝCH DĚL
 MÍSTNÍCH AUTORŮ
Městské muzeum 

NE 5. 12.  II. ADVENTNÍ ZASTAVENÍ
ZUŠ Václava Pichla 

NE 12. 12.  III. ADVENTNÍ ZASTAVENÍ
ADVENT NA ZÁMKU

NE 19. 12.  IV. ADVENTNÍ ZASTAVENÍ
TROUBENÍ Z VĚŽE
17.00 hodin / Náměstí T. G. M.
Tradičně v podání Swingband Tábor

PÁ 11. 2. 2022  TANEČNÍ PRO VŠECHNY
19.00 hodin / Velký sál KD / Kurzovné 400 Kč pár / lekce
Opět chystáme taneční kurzy pro všechny, pod vedením manželů 
Bolkových z Milevska. Vzhledem k nejisté epidemiologické situaci 
se bude hradit každá lekce jednotlivě, je ovšem žádoucí 
absolvovat celý kurz. Hlaste se už nyní v kanceláři KD, na email 
program@kulturnidum.cz a na telefon 776 381 203.

ST 13. 10
ÚT 26. 4. 2022 PARTIČKA NA VZDUCHU
20.00 hodin / Velký sál KD / Vstupné 550 Kč
Improvizační show se známými protagonisty byla přesunuta 
pořádající agenturou na toto datum. 
Vstupenky zůstávají v platnosti.
V předprodeji na www.ticketstream.cz

DLOUHODOBÉ AKCE
VÝSTAVY 

GALERIE 2+1

FRAGMENTY – Vladimír Nosek 
Výstava potrvá do 31. prosince.

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

MIMO KRUH 

– Mezinárodní sympozium keramiky – XXIX. roč.
Výstavy v AJG potrvají do 10. ledna 2022.
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KINO BECHYNĚ 
 
www.kino.kulturnidum.cz

Bechyně

P
ro

d
e
j 
v
s
tu

p
e
n

e
k
 v

žd
y
 h

o
d

in
u

 p
ře

d
 p

ro
je

k
c
í,
 o

n
-l

in
e
 n

a
 w

w
w

.k
in

o
.k

u
lt

u
rn

id
u

m
.c

z
 a

 p
ře

s
 a

p
li
k
a
c
i 
B

u
d

íC
h

e
c
k

3. STŘEDA VE 20.00

NENÍ ČAS ZEMŘÍT
Akční / Thriller – USA, Velká Británie

James Bond, agent 007, skončil aktivní 
službu a užívá si zasloužený odpočinek 
na Jamajce. Klid však nemá dlouhého 

trvání.
163 min, české titulky, mládeži přístupný 

od 15 let, 130 Kč

4. ČTVRTEK VE 20.00

KURZ MANŽELSKÉ TOUHY
Komedie – ČR

Film režiséra Radka Bajgara, který už má 
za sebou úspěšné snímky Teorie tygra a 

Teroristka. Komedie s kriminální 
zápletkou pro partnerské dvojice se 

smyslem pro humor. Pro ty, kteří po sobě 
chtějí spíš toužit, než se láskou udusit 

nebo rovnou uškrtit. 
Hvězdné obsazení: Vojtěch Kotek, Jiří 
Bartoška, Lenka Vlasáková, Stanislav 

Majer, Josef Polášek, Petra Nesvačilová, 
Jana Plodková, Radek Holub...

90 min, mládeži přístupný 
od 12 let, 140 Kč

5. PÁTEK V 17.00

AINBO: HRDINKA PRALESA
Animovaný / Dobrodružný 

– Peru, Nizozemsko
Celý život Ainbo se odehrává uprostřed 
amazonské džungle a ona ji nade vše 

miluje. Jednoho dne však zjistí, že je její 
domov ohrožen hamižnými těžaři, kteří 

začali kácet vzácné stromy.
85 minut, český dabing, 

mládeži přístupný, 100 Kč

10. STŘEDA VE 20.00

ETERNALS
Akční / Dobrodružný – USA

Snímek Eternals představí zcela nový 
tým nesmrtelných superhrdinů filmového 

vesmíru Studií Marvel ve skvělém 
hereckém obsazení.

158 min, český dabing, mládeži přístupný 
od 12 let, 130 Kč

11. ČTVRTEK VE 20.00

PŘÁNÍ JEŽÍŠKOVI
Romantický / Komedie – ČR

Obyčejné lidské příběhy o tom, co nás 
trápí, co hledáme a nenalézáme jsou 
vyprávěny s nadhledem a okořeněné 

trefnou situační komikou.
V hlavních rolích se objeví Richard 

Krajčo, Jaroslav Dušek, Eva Holubová, 
Veronika Khek Kubařová, Elizaveta 
Maximová, Anna Polívková, Hana 

Vagnerová, Matěj Hádek, Jiří Burian, 
Táňa Pauhofová, Michal Isteník...

109 min, mládeži přístupný, 130 Kč

12. PÁTEK V 17.00

TLAPKOVÁ PATROLA VE FILMU
Animovaný – USA

Populární Tlapková patrola se znovu 
chystá do kin!

87 min, český dabing, přístupný, 110 Kč

18. ČTVRTEK VE 20.00

ZTRACENI V RÁJI
Komedie / Road movie – ČR, Švýcarsko

Komediální road movie o střetu dvou 
světů, ale i dvou generací.

75 min, přístupný od 12 let, 130 Kč

19. PÁTEK V 17.00

SEAL TEAM: 
PÁR SPRÁVNÝCH TULEŇŮ

Animovaný / Dobrodružný 
– Jihoafrická republika

Statečný mladý tuleň Quinn už má plné 
zuby žraločích nájezdů na svou vesnici. 

Rozhodne se proto sestavit speciální 
tulení jednotku, která tyto žraločí teroristy 

vyžene z jejich území nadobro!
98 min, český dabing, 

mládeži přístupný, 120 Kč

25. ČTVRTEK VE 20.00

VÁNOČNÍ PŘÍBĚH
Komedie – ČR

Komedie odehrávající se během 
Štědrého dne, kdy několik hrdinů 

prožije opravdu nevšední 
a nezapomenutelné Vánoce. 

Hvězdné obsazení: Karel Roden, Jiřina 
Bohdalová, Jiří Lábus, Oldřich Kaiser, 
Pierre Richard, Jana Plodková, Hynek 
Čermák, Jaroslav Plesl, Anna Fialová, 
Vladimír Polívka, Sara Sandeva, Jan 

Nedbal, Jitka Sedláčková...
118 min, přístupný od 12 let, 140 Kč

26. PÁTEK V 17.00

ENCANTO
Animovaný / Dobrodružný / Rodinný – 

USA
Film Encanto z dílny Walt Disney 
Animation Studios vypráví příběh 

neobyčejné rodiny
99 min, český dabing, mládeži přístupný, 

120 Kč

PRO DĚTI

ANGLIČTINA PRO NEJMENŠÍ
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

RC HROŠÍK
Pondělky  15.00 – 17.00 hodin
Středy   9.00 – 11.00 hodin 

UPOZORNĚNÍ: 
Od 25. října probíhá rekonstrukce podlahové 
krytiny v tomto prostoru, proto bude provoz 
herny omezen. Sledujte fb stránky KSMB 
a  RC Hrošík, kde budeme informovat 
o  znovuotevření nově vybavené herny. 
Děkujeme za pochopení.
Stále hledáme dobrovolníky, hlaste se na 
program@kulturnidum.cz

DĚTSKÉ HRÁTKY A CVIČENÍČKO
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.

POHYBOVÉ AKTIVITY

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

INTERVALOVÝ TRÉNINK
Pondělky / 19.00–20.00 h / RC Hrošík / 
Lekce 90 Kč
Intenzivní posilovací trénink. Při lekci využí-
váme 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.

LISTOPAD 2021
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www.laznevbechyni.cz
facebook.com/laznebechyne

Lázně

PROGRAM (2. patro LD Olga)
Tento program je zdarma:

 1. 11. Hud. dopoledne – heligonky 10.00
 1. 11. Vědomé dýchání 15.00
 1. 11. Cestujeme po Indii 19.00
 2. 11. Nostalgická Bechyně 10.00
 3. 11. André Rieu 
  – záznam koncertu 10.00
 3. 11. Přírodní cesta ke zdraví 15.00
 4. 11. Zelená střecha Evropy 
  – Šumava 10.00
 5. 11. Písničky ze „Semaforu“ 10.00
 5. 11. Škola zad 14.30
 8. 11. Ing. František Křižík 
  a Bechyně 10.00
 8. 11. Malujeme vlastní mandalu 15.00
 8. 11. Filmový večer 19.00
 9. 11. Karitol 
  – okamžitá úleva od bolesti 15.00
 10. 11. Písničky na přání 10.00
 10. 11. Léčivé koření, které znáte 15.00
 11. 11. Selské baroko mezi lesy 10.00
 12. 11. Cyklotoulky – tip na výlet 10.00
 12. 11. Péče o dolní končetiny 14.30
 15. 11. Jižní Čechy 
  – nejzajímavější místa 10.00
 15. 11. Do dlouhověkosti ve zdraví 15.00
 15. 11. Beseda s léčitelkou z Nepálu 19.00
 16. 11. Hudební dopoledne 10.00
 16. 11. Krásná v každém věku 
  – líčení 15.00
 17. 11. Jóga prstů 15.00
 18. 11. Vltavíny a jižní Čechy 10.00
 19. 11. Mosty kolem Bechyně 10.00
 19. 11. Rehabilitace po operaci 
  kyčel. kloubu 14.30
 22. 11. Folklorika 
  – rybníkáři a jejich zvyky 10.00
 22. 11. Tajemství dávných léčitelů 15.00
 22. 11. Akupresura s Indem 
  PhDr. Sandhu CSc. 19.00
 23. 11. Lázeňský speciál 10.00
 23. 11. Léčíme přírodou 
  – rašelina a Karitol 15.00
 24. 11. Máme rádi dechovku 10.00
 24. 11. Šišinka mozková, intuice, 
  imunita 15.00
 25. 11. Stavba mostu 
  „Bechyňská duha“ 10.00
 26. 11. Tajemná místa
  – Český Krumlov 10.00
 26. 11. Rehabilitace po operaci
  kolenního kloubu 14.30
 29. 11. Nejkrásnější světové melodie 10.00
 29. 11. Diagnostika podle vnějších 
  znaků 15.00
 29. 11. Střecha světa Tibet 19.00
 30. 11. Cesta s šéfkuchařem 
  po Jihoafrické republice 15.00l

LASKAVÝ MALÍŘ 
L. KULHAVÝ 
UCHVÁTIL BECHYNI

Galerie Záliv Lázně Bechyně se 
v  sobotu 9. září odpoledne stala 
místem průtoku více jak stovky 
hostů, kteří milují krajinomalbu. 

Pražský malíř Ladislav Kulhavý tu nabízel ke zhlédnutí 
a  koupi dvě desítky svých prací s námětem Vysočiny 
a  s  motivy Bechyně. 

Sám jako obdivovatel žáků Mařákovy krajinářské 
školy se věrně drží realistického pojednání přírody 
plavené v letním slunci. Silné pronikání světla do jeho 
obrazů zvyšuje pocit klidu a rovnováhy, probouzí dojem 
léčivého účinku lesa, stráně, říčky. Zeleň tu překypuje 
škálou jemných odstínů a stejně tak oblaka mění citlivě 
své převleky podle denní doby. Kulhavý pozval náv-
štěvníky do panenské krajiny a zůstává jeho tajemstvím, 
že dokáže i v dnešní době vypravit diváka do malebných 
zákoutí vzácně laskavého času. Rozprávění o své tvorbě 
vedl v galerii s lidmi celé odpoledne v rámci celokrajské 
akce Dny otevřených ateliérů.

Už na vernisáži ale vznikl vážný problém. Zájemci na místě vykoupili téměř polovinu 
výstavy, a to v cenách hodných obdivu: prodalo se třeba plátno za 30.000 Kč. Naštěstí 
polovina z nových majitelů ponechala zakoupené obrazy na místě, takže nakonec zůstalo jen 
několik stojanů osiřelých. 

Výstava v lázeňské budově Olga, přístupná každý den, skončí 10. listopadu. Pokud se ale 
brzy zrealizuje i prodej rezervovaných prací, expozice se uzavře mnohem dřív. To na jedné 
straně probudí smutek, na druhé obdiv. Jen výjimečně se teď setkáváme s tak překypujícím 
zájmem.

Pavel Šmidrkal, kurátor výstavy

PROGRAM NA LISTOPAD

Taneční večery sál:
19.30–23.00 hod. Vstupné 50 Kč

  5. 11. pátek Ševětínka
 12. 11. pátek RM band
 19. 11. pátek Kosatky
 26. 11. pátek Ševětínka

KOMORNÍ GRAFIKA

Lázeňská galerie v listopadu představí dva mistry grafiky Guntra Hujbera (je také básník a 
hudebník) z Velkých Losin a Miroslava Petříka (je předsedou Spolku sběratelů a přátel 
exlibris) z Týna nad Vltavou. Více jak sto grafických prací v přátelských cenách vyjde vstříc 
těm, kteří hledají hodnotný vánoční dárek pro své blízké. Oba jmenovaní výtvarníci 
obdivuhodnou pracovitostí zúročili svůj talent, který v nich nerostl studiem uměleckých škol, 
ale denním pozorováním života. Jejich svěží poetika (místy lehce erotická) povznáší a jejich 
um vzbuzuje obdiv. Ostatně, to každý návštěvník výstavy už posoudí sám.

Zdeněk Smolík, Osvětáři jihu
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ZE ŠKOL ZÁKLADNÍ ŠKOLA FRANTIŠKA KŘIŽÍKA

1928

BECHYNĚ

ŠKOLA PRO DĚTI

+PÁŤÁCI NA ROZHLEDNĚ 
V RADĚTICÍCH

Prosluněný, podzimní den jsme využili 
k  pěšímu výletu na rozhlednu do Radětic.

Neměli jsme tušení, co nás po cestě 
čeká. Prvním překvapením bylo auto plné 
čerstvých napečených mufinků. Takto posil-
něni jsme došli k rozhledně, kde byl ukrytý 
bonbónový poklad. Po jeho sesbírání jsme 
museli najít poklad skutečný. Byl to zakopa-
ný meloun, který se hned nakrájel a snědl. 
Potom začalo opékání buřtů, rohlíků 
a  marshmallownů. Někteří opakovaně zdo-
lávali rozhlednu. Po svačině začala další 
hra. Hledali jsme po lese barevné kartičky 
a  pak si s nimi opakovali matematiku. (Ani 
na výletě nás škola neminula.) Potom už jen 
cesta na náves, odkud nás autobus odvezl 
do Bechyně.

Děti z 5. A a 5. B

ŠTĚNĚ, 
KTERÉ 
NAUČILO 
DĚTI TŘÍDIT 
ODPADY

Ve středu 22. 9. 2021 žáci 1. stupně 
dostali možnost naučit se správně třídit 
odpad.

V rámci interaktivního divadelního před-
stavení O BALynce, chytrém štěněti si 
některé děti vyzkoušely správné třídění 
i  přímo na jevišti. EKOlogická pohádka plná 
písniček poučila, pobavila všechny zúčast-
něné. A cestou do školy jsme si notovali: 
Halali, tralali netřídí jen pomalí, halali, tralali 
netřídí jen hňup.

Divadlo bylo bezplatné a zajistila ho 
společnost EKO-KOM.

Za 1. stupeň M. Bromová Fejklová 

+PRVŇÁČCI ZAČALI 
BRUSLIT

Od 4. 10. naši nejmladší žáčci začali 
jezdit do Soběslavi na bruslení. Tradičně 
absolvují 10 lekcí s lektory projektu Děti do 
bruslí. 

Pronájem ledové plochy financuje firma 
LAUFEN CZ, s.r.o. (Bechyně). Město 
Bechyně nakoupilo pro všechny malé 
bruslaře helmy s logem projektu.

M. Bromová Fejklová, 
tř. učitelka 1. A  

+PROJEKTOVÝ DEN 
MIMO ŠKOLU
– PROJEKT HUSITÉ 

V pondělí 27. 9. 2021 jsme se třídou 5.A 
realizovali projektový den „Husité“. Odjeli 
jsme vlakem do Tábora a prošli si podle 
mapy starou část Tábora. Zastavovali jsme 
na místech hradebního opevnění – Tržní 
náměstí. Křivolakými uličkami jsme obešli 
Žižkovo náměstí. Dalším cílem byla náv-
štěva Husitského muzea s programem. 
Čekala na nás lektorka edukačního progra-
mu „Neporazitelní husité“ a žáky zapojila do 
vědecké práce, hledání odpovědí v expozici 
a společná prezentace svých názorů. 

Cílem projektového dne bylo ukázat 
využití znalostí z výuky, uzavřít celé měsíční 
téma návštěvou expozice a rozšířit kulturně-
historický rozhled všech žáků.

 

PZ

ZAHÁJENÍ KURZU – DĚTI DO BRUSLÍ

Žáci 1.A a 2.A zahájili opět kurz bruslení. Každé úterý jezdí do 
Soběslavi na zimní stadion, kde se jim věnují zkušení instruktoři 
bruslení z projektu Děti do bruslí. Po loňské nucené pauze, kdy stihli 
žáci odbruslit pouze 3 lekce, doufáme, že nám bude přát štěstí 
a  dokončíme celých 10 lekcí. 

Letos mají děti k dispozici na půjčení nové helmy, které 
zafinancovalo město Bechyně pro obě školy a MŠ. Dalším partnerem 

je společnost LAUFEN CZ a.s., která se sponzorsky podílí na hrazení pronájmu ledové 
plochy.

Dětem se po dvou lekcích daří dělat pokroky. Věřím, že tato sportovní aktivita je dále bude 
bavit a na konci kurzu z nich budou zdatní bruslaři. 

Děkujeme našim partnerům městu Bechyni a společnosti LAUFEN CZ a.s.
PZ

Městský zpravodaj Bechyně /LISTOPAD 2021 11



MEDAILON

+MONS. VÁCLAV 
DVOŘÁK, 100 LET OD 
NAROZENÍ

Milí čtenáři,

dovolte mi, abych se zde s vámi podělila 
pár řádky o vzpomínku na jednoho výjimeč-
ného člověka, mého prastrýce Mons. Václa-
va Dvořáka, který by se koncem letošního 
roku dožil 100 let.

Dlouho jsem uvažovala o tom, jak shr-
nout jeho poměrně dlouhý, a hlavně pestrý 
život, až jsem se rozhodla nepojmout tuto 
vzpomínku jako suchý a nudný výčet dat 
a  událostí, ale jako osobní vzpomínku na 
skromného, laskavého, přátelského, pros-
tého, inspirativního člověka s naprosto 
lidským přístupem k ostatním. Myslím si, že 
on sám by nestál o žádné opulentní oslavy 
a  akce. Daleko víc by se mu určitě líbilo, 
když by se každý z nás na chvilku zastavil, ať 
už by byl kdekoliv, a vzpomněl si na něj.

Musím se přiznat, že ačkoliv od jeho smrti 
letos uplynulo již dlouhých 13 let, já na něj 
vzpomínám téměř každý den a vždy mi to 
přijde, jako kdyby to bylo včera, kdy jsem se 
dozvěděla, že „zakokrhal“. Prastrýce jsem 
měla možnost poznat z několika úhlů pohle-
du, ať už jako kněze na bohoslužbách pro 

širokou veřejnost, jen pro studenty Biskup-
ského gymnázia, během jeho působení na 
českobudějovickém biskupství, mezi přáteli 
u nás i v Německu a v neposlední řadě jako 
obyčejného muže, strýce a bratra, když 
u  nás trávil víkendy a dovolené třeba svým 
oblíbeným houbařením. A musím se přiznat, 
že jsem ho nesmírně obdivovala. Obdivo-
vala jsem ho pro jeho pokoru, upřímnost, 
empatii, klid, skálopevnou víru a to, že 
i  přesto, co musel vytrpět za války a pak 
především během komunismu, tak neza-
nevřel na lidi a ke všem byl tak přátelský 
a  snažil se s nimi vyjít. Vždy, když si na něj 
vzpomenu, tak mi na mysl vytane jedna jeho 
historka, a to sice ta se vzpomínkou na 
totální nasazení v Linci během války, kdy 
k  nim do fabriky na výrobu tanků přišel sám 
Hitler. Strýčka prý napadlo, jestli nemá po 
ruce něco, čím by ho mohl zavraždit, ale pak 
si uvědomil, že by svým činem ohrozil své 
blízké a Hitlera by mohl nahradit ještě někdo 
zrůdnější, tak od svého úmyslu upustil. Moc 
mě mrzí, že jsme se spolu o jeho minulosti 
nikdy moc nebavili. O jeho komunistickém 
věznění a práci v uranových dolech jsem 
něco málo věděla od babičky, ale více 
podrobností jsem se dozvěděla až z knihy 
rozhovorů s Janem Mazancem – Čím to je, 
že jste tak klidný, k jejíž četbě jsem se 
odhodlala až 10 let od jejího vydání a zá-
roveň 10 let po strýčkově smrti a musím se 
přiznat, že mě velmi zasáhla a skoro celou 
jsem ji probrečela. Strýčka obdivuju za to, že 
ačkoliv se k němu někteří „lidé“ chovali hůř, 
než ke kusu hadru a musel především při 
komunistických výsleších a procesech zažít 
strašné věci, tak že nikdy nezanevřel na 
druhé, nikoho neodsuzoval a byl ochotný 
pomoci každému, i když sám měl občas 
namále. Věřím, že hlavně díky tomu si udělal 
mnoho, mnohdy celoživotních přátel nejen 
u  nás, ale i v zahraničí, kteří mu byli oporou 
nejen v dobách jeho věznění, ale i po jeho 
propuštění, při práci pro podzemní církev 
a  později během jeho působení na českobu-
dějovickém biskupství. Vůbec nechápu, kde 
v sobě dokázal najít tolik síly, vůle a dis-
ciplíny, aby se popasoval se vším, co mu 
život přinesl do cesty a k tomu si zachoval 

ZPRÁVIČKY 
Z JAHŮDKY

S příchodem podzimu 
a s ním spojeným ochla-
zováním začaly děti vyrá-
žet na tématické vycházky 
do okolí MŠ, lesa i k řece. 

Rovněž navštěvují tělocvičnu a sportovní 
hřiště na ZŠ Školní. 

Ve spolupráci s Mgr. Blahovou proběhla 
v MŠ logopedická depistáž. 

Jako každý rok i letos se zapojili rodiče do 
výroby podzimníčků, kterými jsme si vy-
zdobili prostory školy. 

Děkujeme zřizovateli školy Městu Bechy-
ně za pořízení 50 ks helem do projektu Děti 
do bruslí, čímž přispěli k větší bezpečnosti 
našich dětí.

Š.K.

Spolek rodáků a přátel 
Bechyně a Kulturní 

středisko města Bechyně
Vás srdečně zvou na 

17. středeční posezení

Pijeme kávu s... 

Petrem Najmanem
na téma

„Sám deset měsíců 
v Antaktidě“

Povídání s píseckým skautem, který 
v roce 2001 strávil 314 dnů na české 

antarktické stanici Eco Nelson v 
Jižních Shetlandech, kde se věnoval 

různým výzkumným programům.

10. 11. 2021 od 18.00 hod. 
v RC Hrošík v přízemí 

Kulturního domu v Bechyni.

Doporučujeme si rezervovat místa 
na e-mailu: info@rodacibechyne.cz,

nebo telefonu 736 640 157 
Vstupné: 50 Kč bude použito na činnost

Spolku rodáků a přátel Bechyně

+DEN OTEVŘENÝCH 
DVEŘÍ

proběhne dne 2. 11. 2021 od 9 do 16 hodin  
pro zájemce o studium na SUPŠ Bechyně 
Nenechte si ujít přehlídku našich oborů.
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My, LAUFEN CZ BECHYNĚ, výrobce sanitární keramiky,
jsme připraveni přivítat v našich řadách:

VÝROBNÍ DĚLNÍKY
ELEKTRIKÁŘE

VÝDĚLEK AŽ 38 000,- KČ MĚSÍČNĚ

Požadujeme
= = = = výuční list  fyzická zdatnost  manuální zručnost  dobrý zdravotní stav
= = motivaci k dlouhodobé spolupráci  zodpovědný přístup k práci

Nabízíme
= = stabilní práci ve výrobě v nepřetržitém provozu  možnost zajistit ubytování 
= = = = závodní stravování ve všech směnách  masáže  rehabilitace  pět týdnů 

= = =dovolené  příspěvek na dovolenou  penzijní připojištění  životní pojištění
= prodej zboží za zaměstnanecké ceny a další zaměstnanecké výhody

Bližší informace
https://www.jika.cz/nase-spolecnost/o-nas/kariera
LAUFEN CZ s.r.o., provozovna Bechyně
Ivana Vachtová, Na Libuši 717, 391 65 Bechyně
nebo na ivana.vachtova@cz.laufen.com nebo zavolejte na 381 400 212

zdravý rozum, vnitřní klid a optimistický 
přístup k životu. Zda mu opravdu pomohla 
jeho skálopevná víra nebo i dovednosti 
a  principy získané ve skautu, kterému se 
věnoval po celý život. Vážně mě moc mrzí, 
že jsme si o tom nikdy nepopovídali. Strýček 
chodil na různé besedy do škol apod., ale 
s  námi o své minulosti nemluvil. Co vím, tak 
to mrzí i tetu, která je židovského původu, 
přežila koncentrační tábory a ráda by si 
s  ním o všem popovídala, ale ani jí se 
nedostalo té cti. Ale i přesto vzpomíná na 
strýčka s láskou a úsměvem na rtech a vždy, 
když se setkáme, tak vzpomíná na to, jak se 
všichni divili, že si babička, strýcova sestra, 

vzala za muže komunistu a že strýc i po tom 
všem, co zažil, s ním má přátelský vztah 
a „do party“ přibrali i dědečkova bratra a jeho 
židovskou manželku. 

Takový byl prostě strýček. Pro někoho 
hrdina, vážený člověk, který přežil neskuteč-
né věci a pomáhal utvořit kus historie české 
katolické církve. Pro mě byl tím nejmilova-
nějším a nejlaskavějším strýčkem, z jehož 
přítomnosti jsem se vždy hrozně radovala, 
protože vzhledem k jeho pracovnímu 
nasazení jsme se neviděli až tak často, jak 
bych brala a který mě vždy rozesmál svým 
typickým vyjadřováním a  slovníkem – např. 
„až zakokrhám“, běžte do prdýlky… 

Pevně věřím, že vy, kdo jste měli možnost 
strýčka znát, tak si ho připomenete nějakou 
svou osobní vzpomínkou. A vám, kteří jste 
ho neznali, jsem ho alespoň krátce a snad 
výstižně přiblížila, ačkoliv by se o něm dalo 
napsat mnoho a mnoho dalšího.

Na závěr přidávám malé shrnutí o strýč-
kově životě.

       Václav Dvořák – „Dělník Boží“

ź narodil se 28. 12. 1921 v Bechyni jako 
nejstarší ze čtyř sourozenců, z nichž 
nejmladší, sestra Marie, stále žije

ź od roku 1932 až do své smrti se jako 
Tiňťa věnoval skautingu

ź za 2. světové války totálně nasazen 
v  Linci, v továrně na výrobu tanků, 
odkud se mu podařilo utéct po bombar-
dování v dubnu 1945

ź 1948 – vysvěcen na kněze
ź období komunismu – vězněn, byl 

u  Pomocných technických praporů, 
v  uranových dolech ve Rtyni v Podkrko-
noší, po propuštění nesměl vykonávat 
kněžskou službu, byl členem „podzemní 
církve“, pomáhal k tajnému svěcení 
kněží, jinak pracoval v továrně a později 
v pražském antikvariátu

ź od 1982 působil jako pomocný duchovní 
v Praze Braníku a později u Panny Marie 
Sněžné

ź 1990 – poprvé jmenován generálním 
vikářem českobudějovické diecéze

ź 1995 – papežem Janem Pavlem II. 
jmenován čestným papežským pre-
látem

ź 2002 – obdržel od prezidenta Václava 
Havla Medaili za zásluhy o ČR 1. stupně

ź zemřel 30. července 2008

Kateřina Němcová

Předávání státního vyznamenání

NOVÝ 
START

POMOC 
NEZAMĚSTNANÝM OSOBÁM 

K BEZPROBLÉMOVÉMU 
NÁVRATU NA PRACOVNÍ TRH 

Bezplatné poradenství:
Poradna Nový start probíhá každé 
pondělí a středu od 8 do16 hod. 

Psychologické poradenství 
s PhDr. Jaromírem Matouškem pak 
proběhne v pátek 5. 11. 2021.

Na všechny typy poradenství je nutné se 
objednat předem na tel.: 723 407 029
Prostory poradny se nacházejí 
v 1. patře Hotelu U Draka.

Těšíme se na Váš zájem. 

Centrum mladé rodiny Milísek 
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+NOVINKY Z KARATISTICKÉHO 
KLUBU BECHYNĚ

Začátkem letošního října vyrazili bechyňští karatisté do 
Prahy na 2. kolo národního poháru, kde závodili v kategorii 
mladších žáků v disciplínách kata a kata team. Karatekové 
ukázali, že ani dlouhá pandemická přestávka je nezastaví, 
vždyť Shotokan karate klub v Bechyni působí již více než 
25 let, a jeho odchovanci pravidelně bojují o  medaile i na 
světových soutěžích. 

9. 10. 2021 pak náš klub předvedl své dovednosti na 
krajském poháru v Českých Budějovicích a odvezl si 
spoustu medailí (viz foto). Starší žáci, dorostenci a junioři na 
své 2. kolo národního poháru vyrazí 17.10. 2021 do 
Kadaně. A dle získaných bodů na předchozích soutěžích se 
také naši cvičenci nominují na Mistrovství České republiky 
karate, které bude uskutečněno 7. 11. 2021. Mezi no-
minovanými jsou zatím: Adam Proksch, Tobiáš Obertol, 
Jana Jedličková, Martin a Tomáš Hánovi. 

Stále je možnost se do našeho klubu přidat. V případě 
zájmu pište na email: p.ciba@seznam.cz nebo volejte: 
725 849 520.

Děkujeme všem zápasníkům, těšíme se na nové 
karatisty a další úspěchy!

Tereza Cibulková

+PÉTANQUE JE ZÁBAVA A CESTA 
KE ZDRAVÍ

25. září 2021 odehrály soutěžní týmy Bechyně a Tábora 
pétanqueový turnaj dvojic na počest všech Václavů. Opět 
vyhrál pétanque a všichni, kteří se touto hrou baví.

Výhercům blahopřejeme.

Za PETANQUE klub Bechyně
Josef Bučinský

SPORT 
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Seřizování plastových oken 
a dveří, montáž a opravy žaluzií. 

Petr Halama, tel: 604 718 306

ELEKTRIKÁŘ
n silnoproud, slaboproud
n zajištění revize

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

www.persaltus.cz

+420  605  512 451 

LEVNÉ 
PALIVOVÉ DŘÍVÍ 

 
690 Kč/prm

bříza   
 1040 Kč/prm

dub
    

1090 Kč/prm 

borovice, smrk

osika 690 Kč/prm

NÁKUP A PRODEJ 
LESNÍCH POZEMKŮ

Chcete znát cenu Vašeho lesa? 
Tržní ocenění zdarma.

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

980 Kč/sprm

1270 Kč/sprm  

 1320 Kč/sprm

 

palivové dřevo (cena bez 15 % DPH): 
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Provádíme rizikové kácení stromů 
v těžko přístupných místech. 

Tel: 606 931 760
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BECHYNĚ – Pracovní oděvy
u autobus. nádr., tel: 602 659 011

TÁBOR – A. Berka 

Třebízského 839, tel:777 27 38 34

VAŠE PEŘÍ DO VAŠÍ PEŘINY

ČIŠTĚNÍ 
PEŘÍ

PÉŘOVÉ 
VÝROBKY

40 DRUHŮ 

SYPKOVIN

 

 
Koupím zemědělskou půdu, pole, 
louku v katastru obce Radětice, Opa-
řany, Haškovcova Lhota, Senožaty. 
Začínám hospodařit a respektuji 
cenu. 737 968 673
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