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ÚNOR 2022

MĚSTSKÝ ZPRAVODAJ
ECHYŇSKÝB



pátek  12.00 – 17.00
středa  12.00 – 17.00

sobota  8.00 – 12.00

+NOVÁ PROVOZNÍ 
DOBA SBĚRNÉHO 
DVORA

*) nehodící se škrtněte

Jste sluchově postižení?
Navštivte nás v roce 2022

Naše Poradenské centrum Svazu neslyšících a nedoslýchavých za vámi přijede 

v DPS Školní 1009 a v Domově pro seniory, Na Libuši 999 v Bechyni

Termíny:  25. 1., 22. 3., 24. 5., 27. 6. (Po), 20. 9., 22. 11.
  vždy od 9.00 hod. do 11.00 hod.

K dispozici budou zdarma letáky, katalogy kompenzačních pomůcek 
      pro osoby se sluchovou vadou a brožury.

Ř Možnost zapůjčení sluchadel po dobu opravy a kompenzačních pomůcek.

Ř Poradenství a zprostředkování kontaktů na firmy zajišťující kompenzační 
pomůcky odstraňující bariéry pro osoby se sluchovým postižením.

Ř Prodej baterií, tvarovek a dalšího příslušenství ke sluchadlům 
(sušící a čistící tablety, hadičky ke tvarovce, filtry a další).

Ř Pomoc při zprostředkování příspěvku na kompenzační pomůcku z Úřadu práce.

Ř Výměna hadičky k individuální tvarovce a její čištění v ultrazvukové čističce.

Ř Seznámení se sluchadlem (naučit klienta se sluchadlem poslouchat 
a naučit jej sluchadlo ovládat, jak se o něj starat).

Ř Zprostředkování oprav kompenzačních pomůcek a sluchadel ve spolupráci se 
specializovanými firmami.

„V úplné tmě a tichu, které mě oddělují od světa, mi ze všeho 
nejvíc chybí přátelský zvuk lidského hlasu.
Slepota odděluje člověka od věcí, hluchota od lidí.“

Helena Kellerová

 88 let Chudá Růžena
  Švorcová Ernestína

 78 let Hoda Václav

+VÝZVA PRO 
BECHYŇSKÉ 
JUBILANTY 

+ ŽIVOTNÍ JUBILEA 
ÚNOR 2022

Děkuji, že jste mnoho let za město předá-
valy seniorům blahopřání k narozeninám, 
přidaly úsměv i milé slovo, že umíte o Be-
chyni vyprávět erudovaně a se zaujetím. Je 
radost se s Vámi potkat a hovořit, protože 
kdo z nás ví, že v Bechyni bylo zemětřesení 
a co všechno se v té době dělo …

 87 let Bílá Antonie
 86 let Semrádová Jiřina

 91 let Černoch Josef

 85 let Bína František
 84 let Barták Zdeněk
 83 let Churanová Růžena
 79 let Novotná Božena
  Voborský Milan

 76 let Ing. Polanský Petr

Sbor pro občanské záležitosti města 
Bechyně již tradičně zasílá gratulace ju-
bilantům a také v případě zájmu manželům, 
kteří oslaví zlatou či diamantovou svatbu. 
Občanům s trvalým pobytem v Bechyni, kteří 
dovršili 70, 75 a více let věku, zasílá 
blahopřání k narozeninám. U občanů od 
věku 75 let je životní jubileum zveřejněno 
v  Bechyňském městském zpravodaji. 
Jubilantům ve věku 80, 85 a 90 let a dále 
vždy po pěti letech předávají členky Sboru 
pro občanské záležitosti blahopřání a dár-
kový balíček. A právě tyto členky, vážené 
paní Jiřina Trčková a Margita Tupá (viz foto 
s  panem starostou), ukončily a předaly svou 
dlouholetou činnost novým zástupkyním 
komise pro občanské záležitost. Sluší se 
poděkovat i veřejně oběma dámám za to, že 
spojovaly společnost nás Bechyňáků. 

V souvislosti s pokračováním činnosti 
Sboru pro občanské záležitosti města 
Bechyně se tímto obracíme na bechyňské 
občany s prosbou. Máte-li zájem o drobnou 
pozornost od města Bechyně, dovršíte 
v  letošním roce 70 nebo více let, a zatím jste 
městu Bechyni nedali souhlas, vyplňte 
prosím přiložený formulář a svým podpisem 
potvrďte souhlas se zpracováním osobních 
údajů. Ve formuláři je možné vyškrtnout 
způsob gratulace, který si nepřejete. 
Vyplněný tiskopis poté doručte na Městský 
úřad Bechyně, matrika, nám. T. G. Masaryka 
2, Bechyně, telefon 381 477 028. Chceme 
vás, jubilanty města Bechyně, přáním 
potěšit a vyjádřit úctu, a to lze pouze na 
základě vašeho předchozího písemného 
souhlasu.

D. Cibulková

Poplatek je možné uhradit převodem na 
účet č. 19-0701467359/0800 s příslušným 
variabilním symbolem, který byl každému 
poplatníkovi přidělen v loňském roce. 
Poplatek je možno uhradit též v hotovosti 
v  pokladně města Bechyně.

Splatnost poplatku je 30. 6. 2022. 
Případné dotazy k platbě poplatku obdržíte 
na e-mailu: vankova@mestobechyne.cz 
nebo na tel. č.: 381 477 035, 381 477 010.

Ing. Radka Bosáková

Zastupitelstvo města Bechyně na svém 
zasedání 10. 11. 2021 schválilo obecně 
závaznou vyhlášku č. 3/2021 o místním po-
platku za obecní systém odpadového hos-
podářství (poplatek za komunální odpad).

+ POPLATEK ZA 
KOMUNÁLNÍ ODPAD 
V ROCE 2022

Fyzická osoba s trvalým bydlištěm v Be-
chyni uhradí roční poplatek ve výši 800 Kč. 
Fyzická osoba, která dovrší v roce 2022 věk 

70 let a osoba starší uhradí poplatek ve výši 
700 Kč. Dítě do věku jednoho roku je od 
poplatku osvobozeno.

Fyzická osoba, která nemá v Bechyni 
trvalé bydliště, ale má ve vlastnictví stavbu 
určenou k individuální rekreaci, byt nebo 
rodinný dům, ve kterých není hlášena k po-
bytu žádná fyzická osoba, uhradí poplatek 
800 Kč za každou stavbu.

vedoucí finančního odboru
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Souhlas	se	zpracováním	osobních	údajů	

Já nıž́e podepsaný souhlasıḿ se zpracovánıḿ osobnıćh údajů týkajıćıćh se mé osoby za následujıćıćh podmı́nek:  

 
· Správce	– město Bechyně, se sıd́lem nám. T. G. Masaryka 2, 391 65 Bechyně, IC� : 00252069 (dále jen „Správce“). 

 
· Účel: 

1. Evidence seznamu občanů za účelem rozesıĺ ánı ́gratulacı ́k životnıḿu výročı ́při dosaženı ́věku 70 let, 75 let a vıće 
a k přijetı́ dárkového balıč́ku při významném životnıḿ jubileu  : 

� Souhlasıḿ � Nesouhlasıḿ 

2. Uveřejněnı ́ jména, přıj́menı́ a věku při dosaženı ́ věku  75 let a vıće v kulturnı ́rubrice Bechyňského městského  
zpravodaje: 

� Souhlasıḿ � Nesouhlasıḿ 

 

  
_______________________________________________ 
																								jméno	a	příjmení		

 
 
_______________________________________________ 
																						datum	narození		
	

 
_______________________________________________ 

bydliště

 
__________________________________________________ 
																		datum	poskytnutí	souhlasu	
	

 
 
__________________________________________________	
																																							podpis			

 
	

	 3. Pokud se domnıv́áte, že Správce provádı ́zpracovánı ́osobnıćh údajů v rozporu s ochranou Vašeho soukromého 
a  osobnıh́o života nebo v rozporu se zákonem o zpracovánı ́osobnıćh údajů, zejména jsou-li osobnı ́údaje nepřesné 
s  ohledem na účel jejich zpracovánı,́ můžete: požádat Správce o vysvětlenı;́ požádat, aby Správce odstranil takto 
vzniklý stav (zejména můžete požadovat blokovánı,́ provedenı ́ opravy, doplněnı ́ nebo likvidaci osobnıćh údajů); 
obrátit se s podnětem na U� řad pro ochranu osobnıćh údajů. 

	 2. Máte rovněž právo: na přıśtup k osobnıḿ údajům; požadovat opravu osobnıćh údajů v souladu se zákonem 
o  zpracovánı ́osobnıćh údajů; kdykoli svůj souhlas odvolat pıśemným oznámenıḿ doručeným Správci. 

	 		Kontakt:	gdpr@nsw.cz,	Mantovská	697/1,	Praha	10,	109	00	

	 	1. Požádáte-li Správce o informaci o zpracovánı ́ svých osobnıćh údajů, Správce Vám takovou informaci bez 
zbytečného odkladu poskytne. Obsahem informace bude vždy sdělenı ́ o: účelu zpracovánı ́ osobnıćh údajů; 
osobnıćh údajıćh, přıṕadně kategoriıćh osobnıćh údajů, které jsou předmětem zpracovánı,́ včetně veškerých 
dostupných informacı ́o  jejich zdroji; o přıj́emci, přıṕadně kategoriıćh přıj́emců.

ź Podmínky	zpracování	– Správce prohlašuje, že osobnı ́ údaje budou zpracovávány pouze v rozsahu a za účelem 
vyjádřeným v tomto souhlasu. K osobnıḿ údajům budou mıt́ přıśtup pověřenı ́zaměstnanci a spolupracujıćı ́osoby 
(Sbor pro občanské záležitosti, komise rady města a IT). U� daje budou zpracovány pouze na prostředcıćh Správce 
a  uloženy v prostorách Správce. U� daje nebudou předány do 3. zemı ́ a mezinárodnıḿ organizacıḿ. 

ź Poučení	 o	 zpracování	 osobních	 údajů	 dle	 zákona – Osobnı ́ údaje o uchazeči Správce zpracovává v rozsahu, 
v  jakém je uchazeč poskytl nebo v rozsahu v jakém je Správce shromáždil v souladu s platnými právnıḿi předpisy, 
zejména se zákonem 110/2019 Sb., o zpracovánı ́osobnıćh údajů a také podle čl. 6 odst. 1 pıśm. a), e) NAR� I�ZENI� 
EVROPSKE� HO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 (GDPR). 

ź Pověřenec	ochrany	osobních	údajů:	V souvislosti s ochranou osobnıćh údajů jmenoval Správce pověřence pro 
ochranu osobnıćh údajů (dále jen „Pověřenec“). V přıṕadě jakýchkoliv dotazů a nejasnostı ́ ohledně zpracovánı ́
osobnıćh údajů se obracejte právě na Pověřence: 

 Identifikace	pověřence:	NSW	s.r.o.,	IČ	07522347,	se	sídlem	Mantovská	697/1,	109	00	Praha	10	

ź  Platnost	souhlasu	a	doba	zpracování – Platnost souhlasu je 20 let. 

ź Poučení	o	právech

ź Kategorie	 zpracovávaných	 osobních	 údajů: Jméno, přıj́menı,́ datum narozenı,́ bydliště, věk. Zvlášť může být 
zpracována i fotografie. 

#
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V blízké budoucnosti město plánuje také 
navázat na hotovou část obnovou chodníků 
za benzínovou pumpou a úpravami přilehlé 
zeleně.

  Na pozemcích dotčených stavbou 
Libušiny ulice jsou v prostoru za rybníkem 
Trubný dokončeny terénní úpravy včetně 
rekonstrukce chodníků. 

V listopadu proběhla částečná rekonstrukce RC Hrošík za podpory Nadace ČEZ. Za 
příspěvek byla pořízena nová podlahová krytina, dětské židle, rostoucí stoly a nábytek. 
Realizace se barevně ladila, aby vyvolávala pozitivní reakce a příjemný pocit z návštěvy 
centra. Rodičovské centrum je hojně navštěvováno nejen rodiči s dětmi, ale i návštěvníky 
nástěnné Galerie a také volnočasovými aktivitami, které zde probíhají. Chtěl bych touto 
formou poděkovat Nadaci ČEZ za poskytnutí finančního příspěvku a dále zaměstnancům 
kulturního střediska za realizaci. Myslím si, že výsledek stojí za to.

Za Kulturní středisko města Bechyně
Mgr.Štěpán Ondřich

Občané (i právnické osoby), kteří 
potřebují novou černou popelnici či 
kontejner na směsný komunální 
odpad, si musí nádobu sami koupit. 

Na trhu je velké množství popelnic, 
z tohoto důvodu upozorňujeme obča-
ny, aby si při koupi nové popelnice 
dávali pozor a koupili si certifikovanou 
nádobu vhodnou pro vývoz KUKA 
vozem. Některé kulaté plastové po-
pelnice mají vpředu jen jeden úchyt na 
výsyp, ale za ten nelze bezpečně 
popelnici uchytit do vyklápěcího za-
řízení na KUKA voze a společnost 
Compag takové popelnice nevyveze. 
Kulaté popelnice musí mít na vyklo-
pení dva úchyty.

   V loňském roce společnost 
Compag Votice s.r.o. přestala zdarma 
dodávat do Bechyně pro fyzické osoby 
černé nádoby na směsný komunální 
odpad.

Nové certifikované popelnice lze 
koupit také přes Služby města Be-
chyně, p.o., po předchozí domluvě na 
tel. 381 212 335 nebo 605 186 626. 

LB

+ POTŘEBUJETE 
NOVOU 
POPELNICI?
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ADVENTNÍ OHLÉDNUTÍ
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Kulturní středisko města Bechyně děkuje panu Vadovi, Pavlu Hubáčkovi, 
Anežce a Elišce za pomoc při akci Troubení z věže. Velký dík patří také žákům 
a  pedagogům ZUŠ Václava Pichla Bechyně za kouzelnou andělskou 
předvánoční akci v klášterní zahradě, kolegyním a kolegům za realizaci 
procházkové Andělské stezky.

Poděkování patří také vám, divákům, neboť i přes těžkosti se akce zdařily.

Mgr. Štěpán Ondřich,
ředitel Kulturního střediska města Bechyně



MĚSTSKÉ
MUZEUM
BECHYNĚ

KULTURNÍ STŘEDISKO MĚSTA BECHYNĚ
ZPRÁVY 
Z MUZEA

Centrum 
bechyňské 
keramiky?

https://muzeum-bechyne.cz/index.php/sbirky/. 

I přes nepřízeň doby, která nepřeje kultur-
ním akcím, vernisážím apod., nevěšíme 
v  muzeu hlavu a věnujeme se projektům, 
které v plánu byly, či jsou. V loňském roce se 
podařilo přestěhovat keramické sbírky do 
nového depozitáře umístěného mimo budo-
vu muzea. V souvislosti s tím došlo k roztří-
dění sbírky keramiky, kdy největší podíl 
zaobírá produkce místní dílny známé jako 
KERAS a dále produkce místní pobočky 
Jihotvaru. Druhou zmíněnou sbírku se poda-
řilo vyfotit a zveřejnit na webových stránkách 
muzea, odkaz naleznete zde:

S keramikou z KERASU též pracujeme, 
tato sbírka je zřejmě nejucelenější sbírkou 
v  republice. Daří se nám i díky darům a kou-
pím tuto sbírku rozmnožovat. Stejně tak sto-
jíme i jen o dokumentaci existujících kusů, 
čili po dohodě s vámi si vaši keramiku byť jen 
vyfotíme. Toto téma považujeme do bu-
doucna pro muzeum za primárně nosné. 
Není od věci, že by se muzeum stalo přímo 
centrem bechyňské keramiky, vždyť v minu-
losti se už v názvu dočasně toto téma 
objevilo: Muzeum keramiky. Jen upozorňuji, 
že nově otevřená pobočka AJG a její akvizič-
ní plán se primárně nezaměřuje na užitko-
vou keramiku a podobné sbírky nevlastní. 
Budeme rádi za nejrůznější podněty a při-
pomínky k tomuto tématu. Skrytým přáním 
by bylo, aby se tyto plány v budoucnu staly 
součástí ještě viditelnější prezentace Bechy-
ně jako města keramiky, pokud souhlasíte.

 JJ

V roce 2023 oslaví Bechyně 700 let od 
domnělého data provolání městem. Ze stra-
ny muzea se již nyní zajímáme o artefakty 
s  Bechyní spojené, které bychom chtěli 
vystavit, či jen rešeržovat. Menší výstavou 
bychom chtěli připomenout téma Bechyně 
ve výtvarném umění, dochovaná pečetidla, 
existující listiny, zmínky v historických doku-
mentech, existující zajímavé sbírkové před-
měty uložené ve sbírkách jiných institucí. 

Dlouhodobě připomínáme, že stojíme 
o  dobrovolníky ze strany aktivních seniorů, 
studentů na praxi atd.

+ OSLAVY VÝROČÍ 
ZALOŽENÍ MĚSTA 
BECHYNĚ

Pokud jste sběratel a máte ve svém fondu 
předměty, které by tuto výstavu mohly 
důstojně doplnit, ozvěte se nám. Stejně tak, 
pokud máte tip, čím tyto oslavy obohatit, co 
k  tomuto datu připomenout. Nebo se snad 
chcete stát dobrovolnou pomocí, která nám 
pomůže se tomuto tématu široce věnovat? 

Grafický list vytvořený Jindřichem Schenkem, který byl užívaný jako dar ku příležitosti oslav 
650 let města Bechyně v roce 1973

Děkujeme paní M. Kuberové ze Zářečí za 
místní kompletní dámský kroj (tedy tzv. 
Kozácký), který darovala do sbírek muzea. 
Velice si toho vážíme. Můžete ho spatřit 
aktuálně v expozici selské světničky. Stejně 
tak děkujeme všem, kteří darovali, či nás 
nechali zdokumentovat své sbírky bechyň-
ské keramiky. Prosíme všechny, pokud 
vyklízíte chalupy, řešíte pozůstalosti, či se 
chystáte na burzu např. konkrétně s bechyň-
skou keramikou, obraťte se nejprve na 
muzeum, pomůžete tak uchovat kulturní 
dědictví místního regionu. 

JJ

+ DARY

Paní M. Kuberová s modelkou v kroji 
podává komentář ke správnému oblékání kroje…

Nevyhazujte tedy oblečení, kabelky, 
šátky, cokoliv, co je Vám malé či velké. Swap 
je založen na výměně či odnesení zdarma. 
Nejedná se o celé pytle starého textilu, ale 
spíše o to, že donesete několik tzv. lepších 
nositelných čistých kousků a zase si něco 
odnesete. Projevujete tím zájem nad téma-
tem udržitelnosti módy a uskromnění v na-
šem životním stylu za účelem ochrany 
planety. Akci plánujeme udělat v prostorách 
kulturního domu, její součástí by měla být 
zajištěná herna v Hrošíku a zmíněné dílny na 
přísálí, ale zda to celé proběhne, je ve 
hvězdách. Pokud už chcete dělat ve své 
skříni jarní úklid předem, můžete věci přinést 
do budovy muzea. Pokud se chcete zúčast-
nit jako dobrovolník na akci, pomoci s vyba-
lováním a organizací, budeme rádi za 
každou pomoc. Sbíráme nejen dámské, ale 
i  dětské, sportovní, pánské oblečení, doplň-
ky, ložní prádlo apod. Další informace 
doplníme později. 

+ DRUHÝ BECHYŇSKÝ 
SWAP (výměna oblečení)

I přes nepřízeň doby plánujeme prozatím 
v pořadí druhý bechyňský swap a byl by 
spojený s velikonočními dílničkami.

JJ
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v KD Bechyně, U Nádraží 602

Bližší informace: tel. 606 911 007, 

2 KSMB nabízí pronájem 50 m
nebytových prostor 

e-mail reditel@kulturnidum.cz

(1. patro nad knihovnou)

AŤ SVÉ 
ANDĚLY 
NAJDETE 
NEJEN NA 
ANDĚLSKÁ 
STEZCE 

Teplota v prosinci byla vyšší než na 
podzim či jaře dohromady, a tak Andělská 
stezka naplánovaná na to pravé zimní 
počasí probíhala více na blátě než na sněhu. 
Andělé ale počasí neřeší. Trasou vás 
provedli a dovedli k cíli. 

Pokud jste tedy, díky čertovskému úseku 
měli bahno až na zadní části těla a díky 
úseku u řeky řádně obalené boty, tak se vám 
omlouváme. Ale přesto věříme, že jste si to 
užili. Všem děkujeme, že jste se na 
Andělskou stezku vydali, hráli si a přinesli 
dárek od anděla k Ježíškovi na náměstí. 
Snad řeka nebo vodopád vás inspirovaly 
k  napsání magických básní a ani omezení 
na zadaná slova jim nevzalo nic na jiskřivosti 
a originalitě. Navíc pár krásných vzkazů 
dostali i andělé. Přejeme všem, aby vaši 
andělé strážní neměli moc práce.

PS: Glum hledá svůj zlatý prsten, nevíte 
o  tom něco?

+ KRABICE OD BOT 
ROZDÁNY

Letos jste obdarovali potřebné děti, i ně-
kolik rodičů a prarodičů, téměř půldruhou 
stovkou krabic od bot plných krásných 
dárků. Zaregistrovaných dětí bylo dvakrát 
více než v lonském roce, což v nás vzbuzo-
valo lehké obavy. Ale ve chvíli, kdy jsme 
v  infocentru už doslova zakopávali o balíčky, 
jsme tušili, že to dopadne dobře a všechny 
dárečky se vybrat podaří. Dokonce tak 
dobře, že jsme nakonec mohli díky vám 
obdarovat i někoho navíc. Žádný dárek 
nepřišel nazmar a krásně zabalené balíčky 
doputovaly pod stromky dětí z Bechyně, 
Soběslavi a Tábora.

joma

V rámci jarní sběratelské výstavy 
v  galerii muzea vyzýváme… Ozvěte se, 
pokud jste majitelem nějaké zajímavé 
sbírky. Sbíráte plechové cedule, odzna-
ky, kalendáře, budíky, kravaty nebo něco 
jiného? Ať už sbíráte cokoliv, pokud 
byste měli chuť toto ukázat ostatním, 
ozvěte se do muzea: 774 911 067.

VÝZVA SBĚRATELŮM 

KNIHOVNA

Před koncem roku jsme se připojili k sou-
těži Odlož mobil v knihovně. Organizátoři se 
rozhodli akci prodloužit do konce února. 
Takže ještě stále můžete hledat a nosit staré 
vysloužilé mobily do knihovny k recyklaci. 
Výherce získá až 2000 Kč na nákup knih 
a vítězná knihovna s největším počtem 
mobilů výhru 15 000 Kč. Děkujeme, že jste 
se zapojili nebo se teprve zapojíte!

EH

Letošní rozjezd 
nového roku se zdá 
rozhodně příznivější 
než ten loňský, kdy 
se kvůli pandemii té-
měř nikam nesmělo. 
Proto se nemůžeme 

divit při novoročním bilancování, k jakým 
číslům jsme dospěli. Nešťastný rok 2021 
neodradil celkem 266 čtenářů, kteří si 
vypůjčili 9922 dokumentů a 54krát stolní hry. 
Nakoupili jsme 244 nových titulů a soustředili 
jsme se na vyřazování opotřebovaných 
a  poškozených knih, v celkovém počtu 673 
kusů. Během ledna 2021 se nám online 
přihlásilo pouze 73 čtenářů, což bylo méně 
než jedna třetina v letech předchozích. Je 
potěšující, že letošní nárůst přihlášených 
čtenářů se řadí k obvyklému průměru. Před 
vydáním tohoto zpravodaje jsme zaregistro-
vali 162 čtenářů a věříme, že na konci 
měsíce se hravě přehoupneme přes 200. 
Předchozí rok budiž zapomenut a s chutí do 
lepších zítřků… A jelikož jsme se v rámci 
možností naučili pracovat na počítači z do-
mova a doslova se zabydleli v online pros-
toru, rozhodli jsme se zřídit novou službu 
knihovny. Od února dokážeme zprostřed-
kovat svým registrovaným čtenářům vstup 
do Národní digitální knihovny (NDK). 
Z  pohodlí své domácnosti si můžete číst 
knihy na trhu nedostupné díky vzdálenému 
přístupu pod podmínkou platné registrace 
v  naší knihovně. Má to samozřejmě svá pra-
vidla, z nichž upozorňujeme na to nejdůleži-
tější, že je zakázáno stahovat, ukládat, 
kopírovat, rozšiřovat a poskytovat dalším 
osobám (elektronicky nebo v tištěné podo-
bě) díla, k nimž získáte přístup po přihlášení 
do NDK. Pokud byste o tuto službu měli zá-
jem, přijďte do knihovny pro bližší informace.

Předávání dárků ředitelem Kulturního 
střediska města Bechyně pracovníkům 
klubu BejVák na táborském Sídlišti nad 
Lužnicí
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KULTURNÍ KALENDÁŘ
www.kulturnidum.cz

PÁ 4. 2.–SO 5. 2.  BECHYŇSKÉ PERLENÍ XXVIII. ročník
Prostory KD / Permanentka na celou přehlídku 250 Kč, 
jednotlivá představení 50 Kč
Celostátní přehlídka klasické amatérské divadelní tvorby. 
Podrobný program na straně 14.

19.00 hodin / Velký sál KD / Kurzovné 400 Kč pár / lekce

PÁ 18. 2.  TANEČNÍ PRO VŠECHNY – 2. lekce
19.00 hodin / Velký sál KD / Kurzovné 400 Kč pár / lekce

SO 19. 2. POHÁDKOVÁ DÍLNIČKA
9.00 hodin / RC Hrošík /
Výtvarná dílnička před pohádkou.

PÁ 11. 2.  TANEČNÍ PRO VŠECHNY – 1. lekce

PÁ 25. 2.  TANEČNÍ PRO VŠECHNY – 3. lekce

SO 19. 2. ČERT A KÁČA

ST 16. 3. REJŽÁK Z PRAHY

Skvěla 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.
To je opět jistota perfektní a originální zábavy.

Uspořádat klasické Maškarní odpoledne pro děti nebude nejspíš 
možné, ale zároveň vás o tuto akci nechceme ošidit. Proto 
přesouváme Maškary ven. Probuďte tedy svoji kreativitu a přijďte 
si to s námi užít. Průvod půjde z náměstí T. G. M. před KD.

Premiéra nové hry v nastudování BDS Lužnice.

PŘIPRAVUJEME

Klasická česká pohádka na motivy Boženy Němcové o tom, jak to 
dopadne, když popletený čert si na svých zádech odnese do pekla 
místo lakotného a zlého starosty hubatou a tance chtivou Káču.

10.00 hodin / Malý sál KD / Vstupné 50 Kč

V předprodeji od 1. února v kanceláři KD, Městské knihovně, 
v  Městském informačním centru a on-line.

V předprodeji na www.ticketstream.cz

19.00 hodin / Velký sál / 120 Kč

Hraje: Divadlo Dokola

19.00 hodin / Velký sál KD / Kurzovné 400 Kč pár / lekce

15.00 hodin / Náměstí T. G. M.

20.00 hodin / Velký sál KD / Vstupné 550 Kč

SO 5. 3. DĚTSKÝ MAŠKARNÍ PRŮVOD

ÚT 26. 4. PARTIČKA NA VZDUCHU

Jihočeský kraj 2021

DĚTSKÉ HRÁTKY A CVIČENÍČKO
 / 10.00–10.45 děti 1–3 roky / 

PRAVIDELNÉ HERNY

Osvětová kampaň na podporu třídění vysloužilého drobného 
elektrozařízení – mobilních telefonů pro společnost ASEKOL 
zajišťující sběr, dopravu a recyklaci vysloužilých elektrospotře-
bičů včetně financování celého systému.

RC HROŠÍK

KNIHOVNA

Pondělky  15.00 – 17.00 hodin
Středy    9.00 – 11.00 hodin 

ODLOŽ MOBIL V KNIHOVNĚ

DLOUHODOBÉ AKCE

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

Čtvrtky  / 9.30–10.00 děti 0,5–1rok /

RC Hrošík / Vstupné 15 Kč (100 Kč / 10 vstupů)
Bližší informace na tel. č. 733 344 473.

Čtvrtky /16.00 hodin / Klubovna KD

VÝSTAVY 

ANGLIČTINA PRO NEJMENŠÍ

GALERIE 2+1

NATALIA KOMAROVA – K SOBĚ

Kroužek „Angličtina hrou“ pro školkové děti ve věku 3-7 let. 
Bližší informace Lenka Táchová e-mail: 
tachova.lenka@gmail.com, popřípadě tel. 605 111 802

Obrazy s duší přírody, s nádechem pocitů, s dotykem prožitků 
a zážitků. 

NINA PETRÁŠKOVÁ – OBRAZY
GALERIE U HROCHA

Výstava maleb potrvá do 28. února 2022.

GALERIE MĚSTSKÉHO MUZEA

BECHYNÍ CHYCENI 
–Výstava děl bechyňských výtvarníků

PILATES
Jeden z nejefektivnějších cvičebních programů pro hluboké svaly 
centra těla (core), zdravou páteř, klouby a dokonalou koordinaci.

Pondělky / 18.00–19.00 h / RC Hrošík / Lekce 90 Kč

Intenzivní posilovací trénink. Při lekci využíváme posilovací a ba-
lanční pomůcky (TRX, BOSU, činky, medicinbaly).

Výstava potrvá do 11. 3. 2022. Vstupné 50 a 40 Kč společně se 
vstupem do stálé expozice.

Vlasta Sušerová, Jaroslava Jedličková, Hana Benešová, Simona 
Churanová, Ivana Vernerová, Kipy Průchová, Oldřich Kaňák, 
Tomáš Pitlík. 

Pondělky / 19.00–20.00 h / RC Hrošík / Lekce 90 Kč

INTERVALOVÝ TRÉNINK

POHYBOVÉ AKTIVITY

ÚNOR 2022
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KINO BECHYNĚ 
 www.kino.kulturnidum.cz
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DYNAMIC YOGA
Středy / 19.00–20.00 h / RC Hrošík / 

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.

Zábavné dynamické cvičení, při kterém procvičíte celé tělo, 
zejména svaly nohou, hýždí, rukou a břišní svaly.

Lekce 90 Kč

BOSU CARDIO

Zaměřená na harmonizaci pohybového systému, uvolnění 
zatuhlých svalů a kloubů, snížení stresu a psychického napětí.

Čtvrtky / 19.00–20.00 hod. / RC Hrošík / Lekce 90 Kč

139 min, české titulky, mládeži přístupný od 15 let, 130 Kč

Drama / Krimi / Thriller – USA
Bradley Cooper jako mladý ambiciózní umělec s nadáním 

zmanipulovat lidi, který se spojí s psychiatričkou Cate 
Blanchett, která je nebezpečnější než on sám.

KINO BECHYNĚ

2. STŘEDA VE 20.00

ULIČKA PŘÍZRAKŮ

3. ČTVRTEK VE 20.00

MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST
Komedie – ČR

Jak byste se chovali, kdybyste jeli ve vlaku, který nikdo 
neřídí? Odpověď na tuto otázku hledá Jiří Havelka, režisér 

a scenárista diváckého hitu Vlastníci.
102 min, mládeži přístupný od 12 let, 140 Kč

4. PÁTEK V 17.00

MŮJ SOUSED TOTORO
Animovaný / Komedie – Japonsko

Boj o záchranu Země před apokalypsou pochází od mistra 
velkolepých sci-fi, režiséra a scenáristy Rolanda Emmericha 

(Den nezávislosti, 2012, Den poté).

Akční / Dobrodružný / Sci-fi – USA, Velká Británie, Čína

124 min, české titulky, mládeži přístupný, 140 Kč

9. STŘEDA VE 20.00

10. ČTVRTEK VE 20.00

Akční / Dobrodružný – USA
Potomek slavného hledače pokladů sira Francise Drakea, 

Nathan Drake, konečně našel stopu k prokleté zlaté sošce ze 
Zlatého města v El Doradu. Když se však vydá na cestu, za 

zády se mu náhle objeví zakeřní konkurenti.

TAJEMSTVÍ STARÉ BAMBITKY 2

100 min, mládeži přístupný, 140 Kč

86 min, český dabing, mládeži přístupný, 100 Kč

11. PÁTEK V 17.00

UNCHARTED

Pohádka – ČR

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

MOONFALL

Sestry Sacuki a Mei se s tatínkem stěhují na venkov do 
strašidelného domu. Dívky se spřátelí s roztomilými lesními 

duchy v čele s obrovským chlupáčem Totorem a prožijí s nimi 
největší dobrodružství svého života.

Příběh pohádky Tajemství staré bambitky 2 volně navazuje na 
děj úspěšné stejnojmenné televizní pohádky.

100 min, mládeži přístupný, 140 Kč

MOJE KRÁSNÁ PŘÍŠERKA

60 min, mládeži přístupný

Dílo hvězdného filmového týmu, jenž stojí za zrodem 
celosvětového hitu Vražda v Orient Expressu z roku 2017.

18. PÁTEK V 17.00

Změna programu vyhrazena

Krimi / Thriller – USA

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

16. STŘEDA VE 20.00

99 min, mládeži přístupný od 12 let, 130  Kč

Animovaný / Komedie – Rusko

100 min, český dabing, mládeži přístupný, 120 Kč

V LÉTĚ TI ŘEKNU, JAK SE MÁM

SMRT NA NILU

Komedie – ČR, Slovensko

Princezna Barbara není žádné uťápnuté stvoření a nenechá si 
od tatínka krále nic přikazovat. Natož pak, když zjistí, že krále 

drží v hrsti zloduch, který mu ukradl zázračný lektvar.

112 min, české titulky, mládeži přístupný od 12 let, 140 Kč

17. ČTVRTEK VE 20.00

24. ČTVRTEK VE 20.00

Komedie mapuje životy party čtyřicátníků, kteří se kamarádi 
od dětství. Po  letech se ale začínají objevovat tajemství, které 

jejich životy navždy změní.

Záznam koncertu z 25. 9. 2021

VEM SI MĚ
Jennifer Lopez a Owen Wilson vám budou chtít dokázat, 

že když jde o lásku, nic není nemožné.

Koncert – Bechyně

23. STŘEDA VE 20.00

Romantický – USA

TAJEMSTVÍ STARÉ BAMBITKY 2

Pohádka – ČR
Příběh pohádky Tajemství staré bambitky 2 volně navazuje na 

děj úspěšné stejnojmenné televizní pohádky.

25. PÁTEK V 17.00

HAFTAŇAN A TŘI MUŠTERIÉŘI
Haftaňan je mladý šermíř, který sní o tom, že se přidá 

k legendárním mušketýrům. Po prokázání svých schopností a 
získání jejich důvěry musí on a Mušketýři bránit krále před 

tajným spiknutím zlého kardinála Richelieua.

Animovaný / Komedie – Španělsko

84 min, český dabing, mládeži přístupný, 120 Kč

11. PÁTEK VE 20.00

FYLOZOFY JAM NA PLÁTNĚ
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ZE ŠKOL
ZÁKLADNÍ ŠKOLA FRANTIŠKA KŘIŽÍKA

1928

BECHYNĚ

ŠKOLA PRO DĚTI

Vesmír nás pohltil na celý měsíc a my se 
v  hodinách vlastivědy pustili do výroby 
lapbooku. To je vlastnoručně vyrobená 
„učebnice“ na dané téma, plná různých 
vychytávek, skrýší, legrácek a hlavně 
souhrnu učiva. Vrhli jsme se do práce s tako-
vou vervou, až málem nešla uklidit třída. 
Tolik tu bylo pracovního materiálu a nadšení. 
Výsledky ale stály za to.

+ VYRÁBÍME LAPBOOK

Mgr. J. Hrnčárková + PÁŤÁCI 
V PLANETÁRIU

Žáci 5. A a 5. B

V rámci učiva přírodovědy jsme se začali 
zabývat velice lákavým tématem, kterým 
vesmír je. Nedohledné prostory, planety, 
hvězdy a tajemno v nás všech vzbudilo 
obrovský zájem a řadu otázek. Aby naše 
dychtění bylo naplněno, vydali jsme se za 
odborníky do planetária v Českých Budě-
jovicích. Tam na nás nejprve čekal naučný 
film o sluneční soustavě doplněný výkladem 
lektorky. Potom jsme se přesunuli do digitál-
ní hvězdárny. Zde jsme se díky nejmoder-
nější digitální technologii doslova vznesli do 
kosmického prostoru a proletěli se vesmí-
rem. Při tom jsme poznávali jednotlivá 

souhvězdí na naší obloze. Věřte, nikomu 
z  nás se přistávat nechtělo. Takže až někdy 
budete mít cestu do Budějovic, určitě si 
najděte čas na výlet do vesmíru. A vůbec 
nevadí, že už nejste děti.

PROJEKTOVÝ DEN V 1.A 
– ROZVOJ KOMUNIKACE MEZI ŽÁKY

Dne 10. 1. do naší první třídy zavítaly lektorky ze sdružení THEIA. 
Děti absolvovaly preventivní program s názvem Bezpečný start do 
školního života. Ten byl zaměřen na rozvoj komunikace mezi žáky. 
Formou divadelního představení byli žáci seznámeni s různými 
situacemi, do kterých se mohou v mezilidských vztazích dostat. Další 
aktivitou byla kresba a modelování ve skupinách. Kooperace 

a  vzájemná spolupráce byla stěžejním tématem celého programu. V závěru se děti zapojily 
do povídání o přátelství a vztazích. Celý program se všem moc líbil a stal se zdrojem pro další 
činnosti ve třídě.

Mgr. Klára Kabátová

+ LVK KRKONOŠE – 
HERLÍKOVICE

Na přelomu února a března absolvuje 
naše škola lyžařský výcvik  ve Ski areálu 
Herlíkovice. Jako vždy proběhne výcvik na 
lyžích i na snowboardu. Doufejme jen 
a  modleme se, že nám lyžařský kurz 
nezkazí nějaká nesmyslná covidová 
opatření a zákazy, tak jako celou loňskou 
lyžařskou sezónu.

Mgr. Jan Pazourek

+ NECHTE SE 
POHLADIT

Máte špatnou náladu? Přijďte k nám 
a nechte se pohladit.

Kolektiv 2.A :)
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Poslední školní předvánoční den, středu 
22. 12. 2021, uvítal všechny v ranních 
hodinách náš školní „sboreček“.

Naši žáci a zaměstnanci po jediné 
zkoušce přezpívali v tomto mrazivém ránu 
dvanáct koled a pozvání přijal i pan Josef 
Veselý, který byl naší velkou posilou.

+ ROZEZPÍVALI JSME 
PÍSECKOU...

Tentokrát před školou... Navázali jsme 
tímto na tradici zpívání u vánočního stro-
mečku od roku 2015 ve vestibulu školy.

JB+ LK

Po zpívání už ve škole čekal punč, čaj 
a  vánočka a hlavně příjemná atmosféra, 
která vydržela dopoledne, než se  žáci rozjeli 
ke svým domovům.

Děkujeme všem, kteří přišli, zazpívali 
a podpořili nás. Zároveň přejeme všem 
krásný nový rok a pevné zdraví.

KVÍTKA POZNÁNÍ

Uprostřed hustých lesů a úrodných polí 
vyčnívá jedno neobyčejné údolí.

S lučními broučky a rostlinkami pořádá 
čajové dýchánky, hraje si na schovávanou, 
procvičuje si s nimi abecedu nebo si vy-
právějí navzájem příběhy a pohádky.

+ UKÁZKA Z LITERÁRNÍ 
TVORBY STUDENTKY 
SUPŠ

Jednoho dne, když Ivetka měla namířeno 
do školy, spatřila něco neuvěřitelného. Její 
zrak uchvátila nadpozemská krása půvabné 
květiny. Ivetka znala sice květin mnoho, ale 
tuhle v životě nespatřila ani v největší knize 
těch nejvzácnějších.

Natolik zaujata se rozeběhla směrem 
k  ní. Dočista zapomněla na jakékoliv jiné 
záležitosti a nechala se oslňovat líbezností 
nádherných květů.

Právě tam žije i malá Ivetka, kterou 
naplňují každodenní procházky na roz-
kvetlou louku.

Jana Michelová 3.K

Přestávalo ji to bavit. Cítila se oddělená 
od ostatních. Už ani nevěděla, jaké to je se 
s  někým sblížit bez toho, aniž by měla kolem 
sebe bariéry.

Jak rostla, potřebovala plnit svůj prostor 
většími objekty. Začala se schovávat za 
malé bedýnky, kterým věnovala veškerou 
svou pozornost a energii. Postupem času je 
měnila za pořádné bedny. Lpěla na nich tak 
moc, že si je na sebe začala lepit tuhým 
pokrývačským lepidlem.

Bedny ji přerostly přes hlavu až tak, že se 
mohla dívat jen k nebesům, dolů do špinavé 
hlíny, nebo malými bočními okýnky.

Jako dítě si kolem sebe postavila malou 
ohrádku z kostiček ze školky. Byly to 
kostičky, které nikoho jiného nezajímaly. 
Všechny do jedné odpuzovaly svým 
nevzhledným zevnějškem. Ale ona je viděla 
jako krásné. Chtěla mít svou ohrádku 
neustále s sebou.

BEDÝNKY

Nevěděla, jak se cítí ti, kteří kolem sebe 
bedýnek mají málo a tolik se jimi nezaobírají. 
Nevěděla, že tu prázdnotu a výhled jenom 
nahoru a dolů nemají všichni.

Děvčátko je velkou badatelkou toužící po 
poznání, co všechno skrývá taková krása 
a  hlavně co ji tvoří.

„Zničila jsem něco, co mi přinášelo ra-
dost, protože mi vrtalo hlavou, z čeho taková 
krása vychází.“

A plakala ještě silněji než předtím. Žena si 
k ní přisedla, vzala ji do náruče, otřela slzy 
a  čekala, až se vypláče. Dívka jí po chvíli 
jenom smutně ležela na klíně a sklesle 
hleděla k zemi. Všichni ostatní byli už dávno 
pryč, a tak Ivetce hodná a moudrá mlynářka 
šeptala: 

Ale najednou se z nadmíru šťastné stala 
nadmíru nešťastnou. Všechna nádhera, 
ohromení a euforie byla ta tam.

Začala proto odtrhávat okvětní lístky, 
škubat a trhat stonek , oddělovat všechny 
kořínky, které květinku držely v hlíně.

„Pročpak tak naříkáš, zlatíčko?“ ptala se 
stará mlynářka.

Ivetka se stala tím nejšťastnějším dítě-
tem. Žila okamžikem a brala ohled jak na 
živé tak neživé. Dala prostor čisté lásce 
a  štěstí.

„Ach, co jsem to provedla,“ naříkala si pro 
sebe. Tak hlasitě vzlykala, až se k ní seběhla 
celá vesnice.

„Radost a štěstí žije pouze v okamžiku, 
kdy se soustředíš jenom na ni. Není žádné 
jak a proč a je potřeba si toho vážit.“

V únoru se těšíme na maškarní a náv-
štěvu klauna a jeho kamarádů. 

Š.K. 

Opět nabízíme rodičům  preventivní 
vyšetření zraku dětí  ve spolupráci s firmou 
Prima Vizus o.p.s.

ZPRÁVIČKY 
Z JAHŮDKY

V prvních dnech nové-
ho roku se předškolní děti 
zapojily do projektu DĚTI 
DO BRUSLÍ.

Ve spolupráci s PPP 
Tábor proběhl v MŠ screening školní 
zralosti.
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www.laznevbechyni.cz
facebook.com/laznebechyne

Lázně

 18. 2. Rehabilitace po operaci 
  kyčelního kloubu 14.30

 21. 2. Kouzelná Indie, 
  beseda s cestovatelkou 19.00

 17. 2. Vltavíny z jižních Čech 10.00

 21. 2. Pránájáma – léčení dechem 15.00

 28. 2. Tajemná místa, 
  Český Krumlov 10.00

 21. 2. Bechyně a lázeňství 10.00

 25. 2. Osteoporóza 14.30

 18. 2. Hudební dopoledne, 
  60.–70. léta 10.00

 24. 2. Hledání ztraceného času, 
  Bechyně 10.00

 22. 2. Zmizelá Šumava 10.00

Těšíme se na vás

 16. 2. Rok na Blatech, 
  život na Blatech 10.00

 28. 2. Koření, které uzdravuje 15.00

 22. 2. Péče o dolní končetiny, 
  správná pedikúra 14.30

 28. 2. Síla ájurvédských bylin 19.00

 15. 2. Karitol a rašelina 
  – léčíme přírodou 15.00

 16. 2. Tři M 
  /Mantra, Mandala, Mudra/ 15.00

 23. 2. Voroplavba po Vltavě 10.00

 25. 2. Světové melodie, 
  André Rieu 10.00

 14. 2. Filmový večer 19.00

 15. 2. Rybníkáři na jihu Čech 10.00

  8. 2. Manželé Benešovi 
  v Sezimově Ústí 10.00

 11. 2. Klenoty naší krajiny 10.00

 10. 2. Jižní Čechy 10.00

  7. 2. Tajemství dávných léčitelů 15.00

  7. 2. Jóga prstů 19.00

  9. 2. Keramika v Bechyni 10.00

  9. 2. Dvě síly, které rozhodují 
  o zdraví 14.30

 14. 2. Co nevíte o Karlu IV. 10.00

 14. 2. Malujeme mandaly 15.00

  3. 2. Stavba bechyňského mostu 10.00

  7. 2. André Rieu 
  – záznam koncertu 10.00

Tento program je zdarma:

Přednášky (2. patro LD Olga)

  1. 2. Hudební dopoledne, 
  dechovky 10.00

  2. 2. Vědomé dýchání 15.00

  4. 2. Lázeňský speciál 10.00

  2. 2. Ing. František Křižík 
  a Bechyně 10.00

Taneční večery ZRUŠENY

PROGRAM na ÚNOR

Nejzajímavější výstavy sestávají z obrázků vydolovaných 
kdesi v ateliéru málo známého, třeba už nežijícího autora. 
Jedním takovým byl právě rodák z nedalekých Malšic, malíř ze 
záliby a přitom úžasný tvůrce, Vlastislav Boháč. Celý život 
pracoval jako chemik v jihočeské Madetě, zasloužil se o vy-
lepšování kvality sýrů a přitom desítky let, tak trochu ve skrytu, 
maloval v ateliéru skrytém pod střechou své vilky v Malšicích. 
A  vystavoval pomálu a skromně, jakoby svému dílu dostatečně 
nevěřil. Jeho námětem stala se z velké části krajina domova, ta 

se kterou denně žijeme, ale i  městská architektura a přímořská krajina, poněvadž často 
služebně cestoval po celé Evropě. Jeho oblíbenou technikou byl pastel a akvarel. Námětem 
přiložených prací je Bechyně, a to Alej ke klášteru a Zářečí pohledem ze zámku. Soubor jeho 
obrazů nabídne ke zhlédnutí Galerie Záliv zhruba od poloviny února.

ZTRACENÝ VLASTISLAV BOHÁČ?

Mgr. Zdeněk Smolík, Osvětáři jihu z. s.
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Z HISTORIE

Josef Štefl

A městská kronika k tomu dodává: 
„Jakmile byl prodej bývalé Panské zahrady 
vyjednán a zajištěn, rozhodla se Eleonora 
Paarová, jakožto mateřská poručnice 
nezletilého majitele velkostatku Alfonse 
Paara, po dobrém uvážení řídících úředníků, 
dra Brzoráda a řiditele J. Macalíka, založiti 
novou zelinářskou a květinovou zahradu 
opatřenou novými skleníky na „Starém 
rybníce“ za městskými stodolami vlevo 
Trubního rybníka. Hned na podzim r. 1921 
vysázeli na severní části ovocné stromoví, 
jež na jaře roku 1922 doplnili krsky, rozdělili 
na cesty, podle nich osázeli rybízem, na 
rozdělaných polích vysázeli všeho druhu 
zeleninu. Na západní straně na bývalé hrázi 
vystavěli skleníky nového způsobu s úspor-
ným vytápěním, západní a severní stranu 
ohradili cihlovou zdí, východní hradbou 
s  kamennou podezdívkou. Pro zahradníka 
koupili dům na jižní straně zahrady u stodol 
od katechety Špale za 70 tisíc Kč“.

Stavba rodinných domů v Bechyni zadá-
na po ofertním řízení Konsorciu pražských 
stavitelů a společnosti V. Baťa et. Cons. 
v  Sudoměřicích, architektu J. Loskotovi 
a  spol. z Tábora, v Černešovicích firmě 
Bratři Němcové Smíchov“.

+ BECHYNĚ 
PŘED 100 LETY

Rok 1922 z dobového tisku, díl 1:

„Ani u nás nemůžeme stále s rukama 
v  klíně naříkat na následky války. Jednotlivci 
využitkován, ale pro celek nezužitkován je 
stále výletní a lázeňský ruch. Konají se velké 
přípravy v oblacích, dosažitelné zatím uniká. 
V letošní saisoně stačilo město pojmout 
sotva polovinu přihlášených výletníků. To 
hoví lichvářským cenám bytů, ale nehoví to 
rozvoji města, obchodu, místním živnostem, 
nároku na zdokonalenou komunikaci. Slibná 
akce pro stavbu rodinných domků je brzděna 
cenou pozemku, že povinností všech míst-
ních činitelů starat se o vyváznutí z mrtvého 
bodu. Závisí na tom také zaměstnání 
místního dělnictva, které je nuceno opouštět 
rodiny a hledat práci jinde“. 

Toto bolavé místo města léčila místní 
organizace Čs.N.D (Československá národ-
ní demokracie). „Poněvadž však soukromé 
podnikání je naprosto vyloučeno, zaintere-
sovala svoje členy pro stavbu družstevní. 
V  neděli 20. listopadu 1921 učiněn rozhodný 
krok. Svolána na radnicí schůze, na níž 
pozváni i zájemníci ostatních politických 
organizací. Do schůze pozvaní zástupci 
Stavebního družstva táborského, předseda 
pan Tetauer. p. architekt Loskot a p. architekt 
Moravec. Po vysvětlení dosavadního 
postupu předsedou živnostenského odb. 
Čs. N. D o. Ševcem podali cenné praktické 
vysvětlivky pp. zástupci táborského družstva 
a rozhodnuto ucházeti se soukromou cestou 
o prodej potřebných parcel panské zahrady, 
jediného vhodného místa pro úhlednou čtvrt 
rodinných domků“.

Tři domy jsou ozdobeny sgrafity od 
profesora Státní keramické školy v Bechyni 
Josefa Šimáka. (od r. 1990 je soubor domů 
prohlášen městskou památkovou zónou).

K prosazení družstva se v roce 1922 ujal 
ředitel spořitelny pan Antonín Procházka. 
Ihned se ke stavbě rodinných domků 
přihlásilo 24 zájemníků a vzniklo družstvo 
stavebníků. Vyjednávání o pozemku mělo 
příznivý vývoj, byla vykoupena celá Panská 
zahrada – k tomu v červenci roku 1922 Tá-
borské noviny uvádějí: „24. července 1922 
byla panská zahrada prodána stavebnímu 
družstvu v Bechyni Trhovou smlouvou se-

psanou JUDrem Karlem Růžičkou, notářem 
v Bechyni za cenu 200 000 Kč. Kromě trhové 
smlouvy nahradilo družstvo po schválení 
státního pozemkového úřadu a fondem 
pozůstalostním, poručenským a substi-
tučním částku 160 180 Kč. Tedy celkem 
360 180 Kč., což na trhové smlouvě na konci 
podepsáno a že bylo také zaplaceno, 
doslovně zní takto: Obecně prospěšné 
stavební a bytové družstvo pro Bechyni 
a  okolí, zapsané společenstvo s ručením 
obmezeným se sídlem v Bechyni. František 
Vozábal, jednatel, Antonín Procházka, 
ředitel, Eleonora Paarová v/r jako mateřská 
poručnice. Notářské ověření č. jed. 1052 
Dr. Karel Růžička, notář. Ze soudní kance-
láře, oddělení III. okresního soudu v Bechyni 
dne 29. července 1922, Ladislav Černý, 
vrchní oficiál. Poté mohlo vzniknout Obecně 
prospěšné stavební a bytové družstvo pro 
Bechyni a okolí, zapsané společenstvo 
s  r u č e n í m  o b m e z e n ý m  v  B e c h y n i 
(1922–1924) – jeho ředitelem je Antonín 
Procházka a předsedou dozorčí rady je 
Rudolf Burian. 24. července kupuje družstvo 
za 360 180 tis Kč Panskou zahradu na 
Pražském předměstí (koupena byla r. 1804 
za 5 800 zl) Panská zahrada se tohoto roku 
stěhuje za rybník Trubný a je opatřena i no-
vým velkým skleníkem… S potěšením 
pozorujeme, že již na stavebním místě 
našeho Obecně prospěšného družstva 
začíná ruch, začíná se svážeti stavební 
materiál, a poněvadž plánky a rozpočty bu-
dou co nejdříve hotovy, počne se se stavbou 
této kolonie v době nejbližší. Kdo měl 
příležitost nahlédnouti, jak šťastně a krásně 
vyřešil situaci Panské zahrady pan architekt 
Váhala, uzná, že vyřešení jest krásné, že 
město Bechyně získá novou kolonií na 
svéráznosti a kráse. Konečně odstraněna 
bude i ohyzdná zeď Panské zahrady, která 
změní se v kolonii pěkných, účelně postave-
ných domků živnostenských. Pan architekt 
vdechl jim ráz jihočeský, přizpůsobil domky 
ty poloze Bechyně, a poloze staveniště. 
Každý rodinný domek bude obklopen pěkně 
zařízenou zahrádkou. Zadání domů mělo 
odpovídat lázeňskému charakteru města 
a  tak vznikl projekt za pomoci státní podpory 
dle platných zákonů a pod vlivem zahrad-

ních měst, mající v naší kolonii domy samos-
tatné, řadové i dvojdomky, sestavené z ně-
kolika typizovaných geometrických útvarů 
do variabilních kompozic. Touto typizací se 
podařilo stavbu zlevnit, celkové náklady na 
výstavbu 38 domů byly 6 500 000,– Kč. 
Veškeré úpravy ulic, chodníků i kanalizace 
byly pořízeny nákladem družstva. Město 
Bechyně přispělo na schody do lázní a pro-
vedlo rozvody elektrického vedení. V původ-
ním zadání veřejné soutěže bylo zamýšleno 
na stavbu 43 rodinných a živnostenských 
domů v Bechyni o 7 typech, 5 v Sudoměři-
cích, 1 v Černešovicích a 1 v Bežerovicích 
o  3 typech.

 od 10 do 19 hodin

Libušina 151, Bechyně

J příjemná muzika

J sýry

12. 2. 2022 

NA CO SE MŮŽETE TĚŠIT:

J stánek pivovar Obora s variací piv

ZAHRADA U HRADEB

J pečený čuník

J maďarské uzeniny

J poctivé vdolky
J náš úžasný punč a horká čokoláda

VSTUPNÉ JE DOBROVOLNÉ

J masky 

TĚŠÍME SE NA VÁS VŠECHNY, 
POKUD MOŽNO V MASKÁCH!

J staročeský trdelník

… a mnoho dalšího

M OA SS UP T
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Poradenství je k dispozici po před-
chozí telefonické domluvě.

NOVÝ START
POKRAČUJE

Poradenství
I nadále se při řešení nejrůznějších 

nepříznivých situací můžete obrátit na 
naši poradnu. 

I přesto, že podmínky realizace byly 
značně ztíženy, zájem o podpůrný pro-
gram byl velký. Do této chvíle se pro-
gramu zúčastnilo celkem 28 osob, z toho 
bylo na základě psychologické diag-
nostiky dále podpořeno osob 17. Těmto 
osobám bylo umožněno vybrat si kurz, 
dle jejich představy, čímž došlo ke 
zvýšení jejich uplatnění na trhu práce. 
Zájem všech účastníků nás velmi těší.

Projekt Nový start, který Centrum 
mladé rodiny Milísek realizuje v Bechyni 
od ledna 2020 bude pokračovat. A to 
v  důsledku pandemie koronaviru, která 
ovlivnila všechny složky našich životů 
a  tento projekt nevyjímaje. Jednou z mno-
ha aktivit projektu bylo umožnění bezplat-
né rekvalifikace nebo zisku řidičského 
průkazu sk. B, kurzy však byly po většinu 
doby zavřeny či fungovaly pouze v ome-
zeném režimu. To byl jeden z hlavních 
důvodů, proč jsme se rozhodli náš projekt 
prodloužit do června 2022 a zajistit tak 
účastníkům bezproblémově dokončení 
jimi vybraných kurzů. 

V případě zájmu nás neváhejte 
kontaktovat na tel.: 723 407 029.

PRODEJ 
KUŘIC 
2022

FIRMA
          NOVÁK

                     RADOMYŠL

BECHYNĚ NÁMĚSTÍ  
U INFO CENTRA

DNE: 25. 2. / 25. 3. / 
22. 4. / 20. 5. /

červené, černé kropenaté, modré,
žíhané, bílé  – stáří 20 týdnů

 cena 200 Kč/ks

tel: 602 115 750
www.drubez-novak.cz

12. 8. / 9. 9. / 
 7. 10. / 4. 11. 

17. 6. / 15. 7. /

v 10.00 hod.

ELEKTRIKÁŘ

n zajištění revize

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

n silnoproud, slaboproud

HLEDÁME PRACOVNÍKY na pozice 
kuchař/ka a pomocný pracovník do 
závodní jídelny v areálu Laufen. 
Nástup ihned. 

Volejte na tel: 731 438 496

Požadujeme praxi v oboru nebo výuč-
ní list, ochota pracovat v kantýně. 
Nabízíme mzdu k 5. v měsíci, dovo-
lená navíc, dotovaná strava, karta 
Benefit Plus a další. 

Provádíme rizikové kácení stromů 
v těžko přístupných místech. 

Tel: 606 931 760

Seřizování plastových oken 
a dveří, montáž a opravy žaluzií. 

Petr Halama, tel: 604 718 306

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

B E C H Y Ň S K É

P rl níX
X

V
II

I.
 

2 22

pátek 4. února

 

19.05 Schovávaná v síti
 Divadlo Kapota

19.00 Zahájení

20.15 Plevy
 Divadlo Otakara Šelmy

sobota 5. února

 Divadelní soubor 
 DIPONA

 do černého

 Bezchibi

 naposledy

10.00 Muž sedmi sester

 DS Vltavan

 Opera Žatec

15.00 Pár dní na zkoušku

11.30 Kdy to bylo 

16.45 Několikrát 

20.00 Saturnin

 RAGUENEAU

Otevřené setkání 
klasických amatérských
divadelních souborů 

jednotlivá představení  50 Kč
permanentka 250 Kč
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finanční podpora  
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TÁBOR – A. Berka 

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

Třebízského 839, tel:777 27 38 34

VAŠE PEŘÍ DO VAŠÍ PEŘINY

ČIŠTĚNÍ 
PEŘÍ

PÉŘOVÉ 
VÝROBKY

40 DRUHŮ 

SYPKOVIN

 

 

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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Gentleman's 
Salon

Profesionální 
přístup v oblasti 

pánského střihu a holení

Nově otevřené 
pánské holičství 

PO–PÁ  9–17 hodin
(zatím bez objednání)
V hotelu Panská, tel: 777 054 552

Máte po Vánocích tukové polštářky, 
faldíky, kterých se nemůžete zbavit? 
Cvičení, ani diety nezabírají??

AKCE LIPOSUKCE
(odsávání tuku)

SLEVA na operaci + druhé 
pooperační prádlo ZDARMA  
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Inzerce (15 Kč/cm²) a příspěvky na tel: 778 545 507, e-mail: propagace@kulturnidum.cz. Redakce a grafika Marie Jahnová. 
Uzávěrka příštího čísla 17. února 2022. Tisk RAIN TISKÁRNA, s.r.o., Pravdova 568/II, 377 01 Jindřichův Hradec.

Vychází v Bechyni 1. pracovní den v měsíci. Ev.č. period. tisku E 13192. Náklad 2500 výtisků. ZDARMA.
Městský zpravodaj č. 2/2022, den vydání: 1. 2. 2022. Měsíčník. Vydává Město Bechyně, IČO: 00252069, nám. T. G. Masaryka 2, 391 65. 


