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 87 let Fuchmannová Zdeňka

Dne 7. 4. 2022 oslaví manželé 
František a Jitka Soumarovi krásnou 
zlatou svatbu. V tento den, před padesáti 
lety v Protivíně, uzavřeli manželství. 
Srdečně blahopřejeme. 
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 78 let Zíková Marie

 80 let Dušek Karel
  Chalušová Jana

 96 let Englická Květuše

 89 let Kasáček Josef
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  Kubešová Magdalena

 86 let Filová Stanislava
  Kuthanová Vojtěška
  Novotná Jaroslava

 77 let Brož Bohumil

 79 let Sedláčková Milada
  Šůnová Květuše

+ ZLATÁ SVATBA

 76 let Horký Jiří
  Kasalická Vlasta

+ ŽIVOTNÍ JUBILEA 
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 92 let Kopečková Anna
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Když se lidé spojí, dějí se věci...

Vážení a milí,

dovolte zde vyjádřit obrovské podě-
kování všem těm, co se za Bechyni ujali 
sbírky pro válkou zasaženou Ukrajinu. 

Hluboká poklona patří Tereze Matějkové, 
která celou akci odstartovala a na ni se 
nabalila parta dobrých ochotných lidí, co 
namísto původně předpokládané stovky 
krabic nakonec do 440 věci roztřídila, 
označila a poslala na místo určení. Mezi nimi 
jmenovitě rodina Sopkových, Simona 
Meyerová, Zuzana Radvanová, Tereza 
Cibulková, Pavel Burian, Lukáš Hořejší, 
Petra Šulcová, Gabriela Veselá, Natálie 
Hůrková a mnozí další dobrovolníci, kteří 
makali celé dny a sáhli si doslova na dno 
svých sil, aby sbírka bezpečně dorazila do 
Prahy na spolek Silicon Hill a část na 
lékařskou fakultu, odkud se distribuovala 
dál. Ze sbírky samozřejmě profitovaly 
i  ukrajinské rodiny, co už jsou v Bechyni 
ubytované. 

Ovšem bez té nekonečné řady beze-
jmenných dárců se srdcem na pravém místě 
by to celé nedávalo smysl. 

Poděkování za spolupráci patří nejen 
Městskému úřadu v Bechyni, ale také 
Službám města Bechyně a Kulturnímu 
středisku města Bechyně. Rovněž je třeba 
vyjádřit poděkování starostovi Chotovin, 
který k nám přivezl sbírku za svoji obec. 
Všichni odvedli obrovský kus práce a vý-
sledek stojí skutečně za to. 

+ TAKÉ BECHYNĚ 
POMÁHÁ UKRAJINĚ

Marie Jahnová

S divadlem je to jako s výšlapem na horu. 
Vždy, když jsem stanul na úpatí a pohlédl 
vzhůru, jsem si říkal: „Tam chci!“ Ale celou 
cestu po strmých stezkách a kamení, kdy 
síly rychle ubývaly a každý krok bolel víc 
a  víc, jsem si kladl otázku:„Proč to dělám? 
Proč se takhle plahočím a trápím své tělo 
v  potu a bolesti? Vždyť nahoře mě nečeká 
nic jiného, než pohled do krajiny okolo.“ Když 
ale na vrcholu stojím a hledím do té krajiny, 
tak si vždy odpovím: „Pro tohle přeci. Pro 
tuhle nádheru a ten úžasný pocit, že jsem to 
dokázal. To trápení za to stálo. Tady už to 
výše nejde. Jedině jinam, na vyšší horu.“ 
A  příště jdu znovu. A rád, protože útrapy, pot 
a bolest jsou zapomenuty, tělo posíleno 
a motivace ještě větší… Stejně tak to 
prožívám při tvorbě nového představení. Na 
začátku je otázka: „Chci to?“ Odpověď je 
jasná, protože na konci není nic jiného, než 
potlesk diváků a pohled do jejich spoko-

jených tváří. Nic jiného. Žádné peníze, 
žádné lepší místo či jiný naturální prospěch. 
Jen ten spokojený a uznalý potlesk. A to 
vůbec není málo! A já dnes vím, že tohoto 
a  dalších vrcholů dosáhnu, protože mám 
okolo sebe své věrné. Stejně „postižené“, 
vždy ochotné a odhodlané podstoupit tu 
krkolomnou cestu vzhůru. Cestu za potles-
kem. Tímto jim všem z celého srdce děkuji. 
Děkuji za to, že na začátku uvěřili mé vizi, 
podvolili se pojetí nové inscenace a do 
svého výkonu vložili všechen svůj herecký 
um a potenciál. Ten spokojený a uznalý 
potlesk z hlediště se dostavil, a to nejen tady 
na domácím jevišti, ale i v krásném divadle 
v  Prachaticích následující den po premiéře, 
kde byl ještě umocněn ziskem hlavní ceny 
přehlídky amatérských divadel „O štít města 
Prachatic“. Děkuji i všem divákům, kteří nám 
zachovali přízeň, neváhali věnovat svůj čas 
a pozornost, kulturnímu domu vstupné a nás 
posléze odměnili upřímným potleskem.

+ REJŽÁK Z PRAHY 
NA CESTĚ VZHŮRU

Karel Vontroba, 
režisér BDS Lužnice
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Obrázky jako poděkování 
od ukrajinských dětí, 
které našly se svými 
maminkami azyl 
v Bechyni
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Služby města Bechyně, p.o. na žádost města opravují mostovku na starém 
mostě přes říčku Smutnou... Vyměňují se pouze nejvíce zničené trámy 
a  prohnilé zábradlí. Ocelovou konstrukci opravovat nemohou. 

+ AUTOMOBILOVÉ 
VETERÁNY PŘIJEDOU 
DO BECHYNĚ

Milovníci veteránů si přijdou na své 
v  sobotu 23. dubna. Do města zavítají stroje, 
které psaly automobilovou historii. Třetí 
ročník Spring Classic sem zavede 110 
posádek.

Hodnotné skvosty začnou do centra Be-
chyně přijíždět kolem 10:40 přes Zářečí. 
Nejzajímavějším místem k jejich sledování 
bude náměstí T. G. M. u městského úřadu 
a  také Klášterní ulice, kde posádky absolvují  
test přesnosti. Dále budou pokračovat 
Michalskou ulicí do Hvožďan a Dražíče.

Diváci se můžou těšit na legendární 
i  méně známé značky – jmenujme například 
Jaguar, MG, Mercedes-Benz, Austin Healey, 
Porsche, Ferrari, Alfa Romeo, Chevrolet, 
Ford nebo Triumph.

Pavel Kacerovský, ČK motorsport

Více informací včetně kompletního 
přehledu obcí na trase s časy průjezdu 
najdete na oficiálních internetových strán-
kách www.springclassic.cz.

Zájemci o zaměstnání se mohou zúčast-
nit bezplatně a bez předchozí registrace. 

který je určený pro studenty SŠ, SOŠ, 
SOU, VOŠ, nezaměstnané z Úřadu 
práce, ale i pro širokou veřejnost.

VELETRH PRÁCE,

12. dubna 2022 od 9 do 16 hod. 
pořádá Jihočeská hospodářská komora 

v Hotelu Dvořák v Táboře 

Soňa Martanová, Služby města Bechyně, p.o.

ź Lázeňská – Parkány č.p. 544–559 u domu č.p. 553, č.p. 551, 986, 987 bez změny

Žádáme občany uvedených domů č.p., aby své nádoby na BIO odpad měli označeny 
samolepkou a na termín plánovaného svozu přistavili nádoby k určeným „sběrným 
místům“.

ź Dlouhá sběrné místo u domu č.p. 81, druhé místo pod penzionem u Pichlů

ź Soukenická u domu č.p. 61

Služby města Bechyně, p.o. oznamují, že z důvodu chybějící svozové techniky budou 
v hůře dostupných lokalitách vytvořeny tzv. „sběrná místa“ na vývoz nádob k ukládání 
BIO odpadu, a to od 29. 3. 2022 pro tyto lokality:

ź Zářečí č.p. 494–500 a č.p. 978–600 u domu č.p. 459

ź spodní Plechamr č.p. 341–452 u domu č.p. 441

ź Michalská č.p. 332, 339, 340 u č.p. 332 u hlavní silnice

ź Masokrámská u domu č.p. 81 v Dlouhé ulici

Děkujeme za pochopení.

ź Parkány č.p. 519–542 k domu ul. Libušina č.p. 157

Termíny svozu nádob na BIO odpad pro rok 2022
29. 3., 12. 4., 26. 4., 10. 5., 24. 5., 7. 6., 28. 6., 19. 7., 9. 8., 30. 8., 20. 9., 11. 10., 25. 10., 8. 
11., 22. 11. 2022.

ź Pod schody č.p. 515–509 – hlavní silnice u mostu

+ BIO ODPAD

Ukliďme

BECHYNI

2. dubna 2022

Sejdeme se ve 14 hodin
před kulturním domem

Po práci občerstvení!

M. Jahnová
608 510 819

+ UKLIĎME ČESKO,
UKLIĎME BECHYNI
– místo slov činy
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MĚSTSKÉ
MUZEUM
BECHYNĚ

KULTURNÍ STŘEDISKO MĚSTA BECHYNĚ

KONEČNĚ 
VEŘEJNĚ?

HOLOCAUSTU 

Do ZŠ Školní jsme zároveň zajistili 
výstavu Cha cha chá, zasmál se Mordechaj 
aneb Veselé putování židovskou historií od 
Tobiáše Smolíka. Je smutné, že se v dnešní 
době může „historie opakovat“ v tak hrůzné 
míře. Nad naše nejčernější představy. I když 
se snad může zdát výměna oblečení spo-
jená s jarní dílnou, čtení jmen zemřelých 
před osmdesáti lety, aj. neadekvátní situaci, 
berte to, prosím, jako naši snahu o běžný 
život, o připomínku našich vlastních tradic, 
prostě jen o přivítání jara v rámci možností.

ČTENÍ JMEN 
OBĚTÍ

Den holocaustu 
a  hrdinství, hebrejsky „Jom ha-šoa ve ha-
gvura“ je dnem, kdy si prostřednictvím 
vzpomínkových obřadů připomínáme pa-
mátku obětí holocaustu. Letos připadá na 
28. dubna a celostátní čtení jmen probíhá od 
14 hod. Po dvou ročnících, kdy nás situace 
donutila tuto akci organizovat ve virtuálním 
prostředí, se konečně těšíme, že se snad 
podaří ji vrátit na veřejné prostranství, kam 
původně patří. Jedná se o maraton čtení 
jmen mužů, žen a  dětí, kteří byli nacisty 
označeni a nespravedlivě pronásledováni 
jako rasově méněcenní a jejichž životy byly 
zmařeny ponejvíce v plynových komorách 
vyhlazovacích táborů. Tím, že jejich jména 
vyslovujeme nahlas a veřejně, vracíme 
zapomenuté, nevinné oběti lidské nenávisti, 
násilí a  bezpráví do našeho povědomí, 
společné historie našeho města. Přispíváme 
k tomu, aby se úcta k obětem nacistického 
rasového pronásledování stala součástí 
kulturní tradice většinové společnosti. Akce 
se bude konat v parčíku před židovským 
hřbitovem. Bude zde zřejmě v ten den (dle 
počasí) vystavena výstava, která mapuje 
židovské památky a architekturu jižních 
Čech. 

 JJ

Produkce místní keramické manufaktury 
známé jako Keras je hlavní téma připra-
vovaných změn v Městském muzeu. 
Děkujeme všem, kteří darovali, či zapůjčili 
k  vyfotografování tyto keramické výrobky. 
Pomáhají tak naší snaze o celkový přehled 
o  modelech vyráběných v Bechyni. Naším 
cílem je nová stálá expozice bechyňské 
keramiky. Stále nám chybí některé typy. 
Prosíme ozvěte se, pokud jste se setkali 
například se zarážkami na knihy z této dílny, 
pokud máte klasickou štvanici v provedení 
s  barevnými glazurami, pokud máte nějaké 
náboženské téma z této dílny – křížek, reliéf 
Krista, dále nám chybí podstavce pro lampy 
apod. A pozor! Nejvíce by se nám hodilo, milí 
místní obyvatelé, pokud byste našli ve svých 
fotoarchivech fotografii interiéru, ve kterém 
je vidět nějaká bechyňská keramika (např. 
hvězdná znamení). To by byl opravdu bonus.

 JJ

+ VÝZVA KERAS 
POKRAČUJE

V tento den bude obsazený celý kulturní 
dům akcemi, některé půjdou i do exteriéru. 
Již dlouho avizujeme, že jsme přichystali 
Swap, čili výměnu oblečení. Můžete něco 
přinést na výměnu, již od 9 hod ráno budeme 
akci chystat (pomocníci vítáni), začínáme ve 
13 hod. Zároveň si od 13 do 17 můžete přijít 
s  dětmi třeba jen pohrát do herny Hrošík, 
bude zde i výpomoc na hlídání. Maminky se 
staršími dětmi si mohou vybrat nějaké 
oblečení, obohatit tak svůj jarní šatník a na 
přísálí obarvit kraslici voskem, či vyrobit jarní 
zápich do květináče. Na velkém sále probíhá 
již od rána turnaj Osadníků z katanu a kdo 
chce pomoci přírodě, přidá se k akci Ukliďme 
Česko. Více informací v kulturním programu 
či na webu kulturního střediska. 

+ 2. DUBEN! KULTURNÍ 
STŘEDISKO 
OTEVŘENÉ VŠEM…

JJ
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NOVINKY
V MIC

Jaro si v březnu 
hrálo ještě na scho-
vávanou, duben to 
snad přestane bavit 
a stromy začnou 
pučet, tráva se ze-

lenat a slunce pořádně svítit. I když 
skandinávské pořekadlo říká, že neexistuje 
špatné počasí, jen špatné oblečení. Jestli 
máte k výletům raději tepleji, tak vám začíná 
sezóna. A v Městském informačním centru 
se na ni chystáme i my. Připravili jsme pro 
vás novou vizitku kostela sv. Michaela 
a  fotonálepku erbu města Bechyně. Aktua-
lizujeme Turistického průvodce Bechyní 
a  okolí a do nabídky jsme zařadili pamětní 
mince s motivem zámku. 

V dubnu máme pro vás otevřeno: 
pondělí, středa  8.00–17.00 

Velký pátek  15. 4. 2022 8.00–16.00
Velikonoční svátky: 

sobota  16. 4. 2022 9.00–17.00

joma

úterý, čtvrtek, pátek  8.00–16.00

Velikonoční neděle a pondělí je zavřeno.

+ QUO VADIS ŽIVÁ KULTURO?

Víte, že v Jihočeském kraji proběhlo už čtvrté setkání kulturních aktérů – Quo vadis aneb 
kam kráčíš, živá kulturo? Skvělá příležitost poznat místo pořadatele a síťovat se. A to za 
účasti i odboru kultury a cestovního ruchu Jihočeského kraje. Tentokrát v  Kulturním středisku 
města Bechyně. Nechyběla ani Nová síť a její koordinátoři Tereza Lacmanová a Petr Kiška. 
Kromě prohlídky Alšovy jihočeské galerie – Mezinárodního muzea keramiky a Městského 
muzea v Bechyni se hovořilo i o budoucnosti kreativních voucherů, Národním plánu obnovy 
nebo aktuální pomoci Ukrajině. Skvělá organizace a velká inspirace pro ostatní kraje 
k  realizaci podobných setkání! Děkujeme i Městskému kulturnímu středisku Vodňany za 
iniciaci těchto unikátních setkání.

ředitel KSMB Štěpán Ondřich

Po dvou letech jsme v Měsíci knih 
konečně přivítali i žáky prvního stupně na 
besedách o knížkách a o knihovně. Hravě si 
poradili s připravenými úkoly a hádankami. 
S  prvňáčky jsme si povídali o pohádkách 
a  ještě letos se potkáme při pohádkovém 
závodě kolem budovy kulturního domu 
a  před koncem školního roku je slavnostně 
pasujeme na čtenáře. Věříme, že se už 
s  dětmi budeme v knihovně potkávat 
pravidelně a knížky se stanou jejich věrnými 
kamarády.

Pro všechny naše čtenáře jsme připravili 
další březnovou várku čerstvých novinek 
z  knižní produkce.

+ V KNIHOVNĚ JE 
ZASE VESELO! 

EH

Všechny vás zvu, jsme tu pro vás. Na závěr malé povzdechnutí slovy klasika „Make art, 
not war“. 

+ VÁŽENÍ A MILÍ NÁVŠTĚVNÍCI KULTURNÍCH AKCÍ, 

po zimě a období vládních zákazů a nařízení, v době kdy jsme se skoro nepoznávali na 
základě nasazených respirátorů, jsme se na konci března nadechli s vidinou lepších zítřků. 
Bohužel přišlo, co nikdo nečekal a nepředvídal, válka a krize na Ukrajině. I přes tuto strašnou 
situaci a z ní vyplývající krize, která zasáhla všechny sektory, se snažíme pro vás připravit 
kulturní program. Jsou před námi velikonoční svátky a znovuzrození přírody. Náměstí ozdobí 
bříza zkrášlená žáky mateřské a základní školy. V kulturním domě budete moci navštívit 
velikonoční workshop, swap a na své si přijdou i milovníci deskové hry Osadníci z Katanu. 
V  Městském muzeu můžete navštívit výstavu rozličných sběratelských předmětů. A kdo ještě 
nenavštívil stálou expozici, může se dozvědět něco i historii a současnosti našeho krásného 
města spojeného s výrobou keramiky. Pro milovníky filmů plánujeme projekci všech 
zajímavých premiér, napříč věkovými kategoriemi. V kostele sv. Michaela nabídneme milov-
níkům klasické hudby komorní koncert, nevynecháme komentovanou prohlídku starého 
hřbitova, autorské čtení a koncert multiinstrumentalisty Omniona. Před židovským hřbitovem 
proběhne akce Jom Ha-Šoa. Knihovna má za sebou maraton školních akcí, ale to 
neznamená, že na duben pro vás nebude mít připravené nějaké novinky. V Kulturním domě 
vás čeká Partička, vystoupení dánského studentského divadla, krajská postupová přehlídka 
dětské dramatiky a v neposlední řadě diskotéka. Kulturní dům se také naplno otevřel 
volnočasovým aktivitám – zumba, joga, pilates, angličtina pro děti, hernička RC Hrošík, 
cvičení se Soňou, šachový klub. V Galerii 2+1 vystaví svá díla studenti SUPŠ Bechyně pod 
vedením pedagoga Mgr. Marty Kotkové.

PS: Děkuji všem, kteří jste se jakkoliv zapojili do pomoci potřebných. Vím, že nás čeká 
nelehká doba, ale spolu to zvládneme.

ředitel KSMB Štěpán Ondřich

+ BECHYNĚ NA 
HOLIDAY WORLD

Jan Sochor
Destinační manažer 

Turistická oblast Toulava prezentovala 
Bechyni a další města z regionu jako Tábor, 
Soběslav nebo Milevsko na veletrhu cestov-
ního ruchu Holiday World v Praze Letňa-
nech. Toulava se zúčastnila na stánku 
Jihočeského a Středočeského kraje. Kromě 
informací o turistických zajímavostech 
poskytovali zástupci Toulavy návštěvníkům 
také zbrusu novou kartu Toulavka na sezónu 
2022. Návštěvníci z Prahy tak hned mohou 
k nám do Toulavy vyrazit a získat něco navíc. 
V pátek se veletrhu zúčastnili přímo zástupci 
města Bechyně Štěpán Ondřich a Jolana 
Siblíková, kteří se postarali o profesionální 
prezentaci našeho města i celé Toulavy.
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KULTURNÍ KALENDÁŘ
www.kulturnidum.cz

SO 2. 4.  TURNAJ V OSADNÍCÍCH Z KATANU

SO 2. 4.  SWAP 
Výměna oblečení. Již nyní můžete nosit věci do Městského 
muzea. Zároveň si budete moci vyrobit drobnou velikonoční 
dekoraci. Myšleno je i na nejmenší, pro které bude také 
připravena výtvarná dílnička.

SO 2. 4.  VELIKONOČNÍ WORKSHOP
Přijďte si vyrobit velikonoční kraslici ozdobenou barevným 
voskem. Připraveny budou i dílničky pro malé návštěvníky.

PÁ 1. 4.  TANEČNÍ PRO VŠECHNY – 6. lekce
19.00 hodin / Velký sál KD / Kurzovné 400 Kč pár / lekce

9.30 hodin / Velký sál KD / Startovné 50 Kč a 30 Kč
Podrobné informace na www.catan.cz

13.00–17.00 hodin / RC Hrošík, Přísálí KD

13.00–17.00 hodin / Přísálí KD / Poplatek 50 Kč

SO 2. 4.  UKLIĎME ČESKO, UKLIĎME BECHYNI
14.00 – 17.00 hodin / Sraz před KD

ÚT 5. 4. MIX FIGURÁLNÍCH KRESEB, MALEB 
 A GRAFIK STUDENTŮ SUPŠ BECHYNĚ
Vernisáž v 15.45 hodin / Galerie 2+1 

10.00 hodin / Malý sál KD / Vstupné 50 Kč

Multi-instrumentalista a  hudební skladatel Tomáš Reindl zvládá 
během vystoupení hru na tabla, klarinet, beatbox, středověký 
nástroj trumšajt, didjeridu, kanjiru, syntezátory, alikvótní zpěv, 
trom-bone, živou elektroniku, flétnu, píšťalu koncovku a perkuse. 
Koncert bude doplněn visuální projekcí umělkyně BIONIC.

19.00 hodin / Kostel sv. Michaela / Vstupné 150 Kč

SO 9. 4. TÁTA, MÁMA A JÁ ANEB O PALEČKOVI

SO 9. 4. OMNION XPRMNT

PÁ 8.–SO 9. 4.  BECHYŇSKÉ JARO XXIX. ročník

Hrají: Tereza a Tomáš Machkovi

Jihočeská postupová přehlídka dětských divadelních, loutkář-
ských a recitačních kolektivů.

Více informací na plakátech.
17.00 / Kostel sv. Michaela / Vstupné dobrovolné

Figurální kreslení se v různých proměnách názvu předmětu ve 
škole vyučuje od pradávna. Zvládnutí detailů lidského těla, výrazů 
tváře a zachycení celé figury v různých pozicích patří k umu 
výtvarníka. A tak se nejen v kresbě a malbě studenti učí nahlížet 
na lidskou figuru. Nejprve studijně, realisticky a postupně 
s  přesahem do stylizace a abstrakce. A že je lidská postava a tvář 
oblíbeným námětem dokládá množství kresbiček a komiksů, 
třeba i v sešitech předmětů teoretických... Výstava je přehlídkou 
figurálních prací, které studenti vytvořili v nedávné době. 

I když se dva dospělí mají rádi, stejně jim ke štěstí něco chybí. 
A  když se jim narodí Paleček, je to skoro jako v pohádce! I když 
Paleček dostane půl pokladu od pana krále, vrátí se raději domů, 
kde na něj čeká celá máma a celý táta. 

Omnion je autorem hudby a součástí nového tanečního před-
stavení INspiraCe (divadla Archa, 420 people a Orchestr Berg)

NE 17. 4.  VELIKONOČNÍ KOMORNÍ KONCERT

Představení v rámci přehlídky Bechyňské jaro.

20.00 hodin / Velký sál KD / Vstupné 550 Kč

ČT 28. 4.  JOM HA-ŠOA

Vstupenky v předprodeji na www.kulturnidum.cz 

SO 23. 4.  DISCO

Michal Suchánek, Richard Genzer, Michal Novotný, Jakub 
Kohák, hudebník Marián Čurko a moderátor Luděk Staněk vás 
vždy všechny rozesmějí.

Hraje: DJ Paul

ÚT 26. 4. PARTIČKA NA VZDUCHU

14.00 hodin / Parčík před muzeem

SO 30. 4.  BECHYŇSKÝ SLET ČARODĚJNIC 
 XXVIII. ročník

20.00 hodin / Velký sál KD / Vstupné 150 Kč

V rámci vzpomínkové akce bude v ZŠ Školní umístěna po celý 
duben výstava Veselé putování židovskou historií od Tobiáše 
Smolíka. Tuto výstavu může navštívit i veřejnost v út, st, čt 
14–15. 30 hod. Použijte zvonek na kancelář u hlavního vchodu.

17.00 hodin / Před KD / Vstup zdarma

V předprodeji na www.ticketstream.cz

Čtení jmen obětí holocaustu.

Strašidelný rej projde opět ulicemi města. Na malé čarodějnice 
a  malé čaroděje čekají hry, soutěže a také tradiční oheň. Dobrou 
náladu a špekáčky s sebou.

PŘIPRAVUJEME

PÁ 6. 5.  SALOME VZPOMÍNKOVÝ KONCERT
 NA KARLA KRYLA 
Pásmo poezie a hudby z odkazu básníka s kytarou v jedinečné 
interpretaci. Během večera vystoupí RAVEN TRIO, Dana 
Bakerová, Jaroslav Hutka, František Stárek. 

19.00 hodin / Kino / Vstupné 200 Kč

ÚT 17. 5.  NATĚRAČ
19.00 hodin / Velký sál KD / Vstupné 120 Kč
Bláznivá situační komedie Donalda Churchilla Natěrač je tzv. 
„čistá komedie“ a klade si jediný cíl – pobavit a rozesmát 
publikum. Hraje: DS Vltavan Týn nad Vltavou.

Od 9. 9. TANEČNÍ KURZ

Hlásit se můžete on-line na www.kulturnidum.cz, v kanceláři KD, 
na tel: 776 381 203, e-mail program@kulturnidum.cz.

DLOUHODOBÉ AKCE

U nás se naučíte nejen tančit, ale také si hudbu a ladné pohyby 
těla skutečně užít. Naše lekce probíhají v uvolněné a přátelské 
atmosféře. Slibujeme, že se na taneční večery v naší společnosti 
budete těšit. Lektoři: Jan a Nela Košťálovi.

VÝSTAVY 

19.00 hodin / Velký sál KD / Kurzovné 1900 Kč

GALERIE 2+1

V předprodeji od 4. dubna v kanceláři KD, Městské knihovně, 
Městském infocentru a on-line na www.kulturnidum.cz.

MIX FIGURÁLNÍCH KRESEB, MALEB  A GRAFIK 
STUDENTŮ SUPŠ BECHYNĚ
Výstava potrvá do 30. dubna 2022. 

DUBEN 2022
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KINO BECHYNĚ 
 www.kino.kulturnidum.cz
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GALERIE U HROCHA

NINA PETRÁŠKOVÁ – OBRAZY
Obrazy s duší přírody, s nádechem pocitů, s dotykem prožitků 
a zážitků. Výstava je prodejní

Harmonizace pohybového systému, snížení psychického napětí.

POHYBOVÉ AKTIVITY

Výstava místních sběratelů (minerály, zkameněliny, svaté 
obrázky, krabičky od jehel z gramofonů, hrnečky, a další...) 
Potrvá do 4. června. 

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

Čtvrtky / 9.30–10.00 děti 0,5–1rok / 10.00–10.45 děti 1–3 roky / 

Středy    9.00 – 11.00 hodin 

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

RC HROŠÍK

VETEŠ? TO SE PLETEŠ!

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

Pondělky  15.00 – 17.00 hodin

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

DĚTSKÉ HRÁTKY A CVIČENÍČKO

PILATES

Čtvrtky /16.00 hodin / Klubovna KD

RC Hrošík / Vstupné 15 Kč (100 Kč / 10 vstupů)

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

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

ANGLIČTINA PRO NEJMENŠÍ

Intenzivní posilovací trénink. (TRX, BOSU, činky, medicinbaly)

GALERIE MĚSTSKÉHO MUZEA

Bližší informace na tel: 733 344 473.

Cvičební program pro hluboké svaly, páteř, klouby a koordinaci.

DYNAMIC YOGA

Dynamické cvičení, při kterém procvičíte celé tělo.

Hlaste se předem na tel. 721 111 541 nebo přes FB Cvičení s  Romčou 
Bechyně. Permanentka 10 lekcí, platnost 3 měsíce 800 Kč.

PRAVIDELNÉ HERNY

BOSU CARDIO

7. ČTVRTEK VE 20.00

Příběh o mnoha podobách lásky, síle přátelství 
a kde začíná a končí spravedlnost.

Přichází jeden z nerozporuplnějších hrdinů značky Marvel.

Thriller – ČR, SR

Dobrodružný / Komedie – USA

103 min, mládeži přístupný od 12 let, 130 Kč

KINO BECHYNĚ

1. PÁTEK V 17.00

Ježek Sonic se vrací do kin s dalším dobrodružstvím.

JEŽEK SONIC 2

122 min, český dabing, mládeži přístupný, 130  Kč

6. STŘEDA VE 20.00

Drama / Dobrodružný / Sci-fi – USA

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

MORBIUS

STÍNOHRA

8. PÁTEK VE 20.00

Po kultovním onlinovém seriálu přichází postava Laviho v 
novém kabátě celovečerního filmu.

Otázky lidského života s nadsázkou a humorem ve filmu Jana 
Svěráka na motivy oblíbených povídek Zdeňka Svěráka.

21. ČTVRTEK VE 20.00

Volné pokračováním úspěšné komedie, která se stala divácky 
nejúspěšnějším českým snímkem roku 2018.

FANTASTICKÁ ZVÍŘATA: BRUMBÁLOVA TAJEMSTVÍ
Dobrodružný / Fantasy – USA

143 min, český dabing, mládeži přístupný, 130 Kč

13. STŘEDA VE 20.00

TEST
Komedie / Drama – Francie

Pozitivní těhotenský test nemusí nutně znamenat radostnou 
zprávu. Obzvlášť, když jste matka 3 dospívajících dětí.

85 min, český dabing, mládeži přístupný, 120 Kč

VYŠEHRAD FYLM
Komedie – ČR

103 min, mládeži přístupný od 15 let, 140 Kč

Mocný temný kouzelník Gellert Grindelwald je na cestě převzít 
moc nad kouzelnickým světem.

14. ČTVRTEK VE 20.00

20. STŘEDA VE 20.00

BETLÉMSKÉ SVĚTLO
Komedie – ČR

99 min, mládeži přístupný od 12 let, 120 Kč

PO ČEM MUŽI TOUŽÍ 2
Komedie – ČR

95 min, mládeži přístupný, 140 Kč

22. PÁTEK V 17.00

ZLOUNI

Karel Roden se v roli záhadného muže vrací po dvaceti letech 
na pár hodin do Prahy, aby zde nalezl jistou mladou ženu, 

odhalil dávný zločin a vypořádal se s minulostí.

MIMI & LÍZA – ZAHRADA

Změna programu vyhrazena

68 min, mládeži přístupný, 110 Kč

NOTRE-DAME V PLAMENECH
Film v neúnavném tempu rekonstruuje události 15. dubna 

2019, kdy katedrálu Notre-Dame zachvátily plameny a celý 
svět toho byl v přímém přenosu svědkem.

28. ČTVRTEK VE 20.00

Thriller / Krimi – ČR

Dělat dobré skutky může být děsná dřina. 
Zvlášť když vás má celý svět za padouchy.

PROMLČENO

95 min, mládeži přístupný od 12 let, 120 Kč

Drama – Francie

Animovaný / Dobrodružný / Komedie – USA

100 min, český dabing, mládeži přístupný, 130 Kč

110 min, české titulky, mládeži přístupný, 120 Kč

27. STŘEDA VE 20.00

29. PÁTEK V 17.00

Dvě nejlepší kamarádky – nevidomá Mimi a Líza učí nás i děti 
vidět přírodu i věci, které nás obklopují trochu jinak.

Animovaný / Rodinný – ČR, SR
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Již je to velmi, velmi dávno, kdy můj 
pradědeček vyřezal první pašijový betlém. 
Bylo to, podle vyprávění jeho syna mého 
dědy, již za Rakousko-uherské monarchie. 
Ale tato tradice se v naší rodině u mistrů 
řezbářů udržovala po generace, až do 
dnešní doby. S velkou přestávkou čtyřiceti 
let za doby totality, kdy těmto betlémům 
takřka odzvonilo. Ani doba protektorátu 
těmto hluboce zakořeněným tradicím ne-
přála, zkrátka totalitní režimy neměli nikdy 
pochopení pro pokoru a skromnost k životu 
člověka. I můj děda a posléze můj otec se 
o  těchto betlémech nemohli nikde zmiňovat, 
natož je vystavovat veřejnosti. Můj děda se 
raději tohoto betlému, musel pro jeho zá-
chranu zříci, a  před nastupujícím totalitním 
režimem nejprve pečlivě ukrýt a později 
odvést z republiky. Daroval ho podle jeho vy-
právění někam do řeholního řádu Františ-
kánů do Bavor. Inu byla to těžká doba, která 
těmto silným duchovním tradicím nepřála. 

Klasické vánoční betlémy, tak jak je zná 
každý ze svého okolí v období Vánoc, vy-
jadřují radostnou událost – narození Ježíše 
– jako ústřední scénu celého betlému.

+ PAŠIJOVÉ BETLÉMY 
– UMĚLECKÉ ŘEZBÁŘSTVÍ 
U ŠEDINŮ

I přesto, vše, čemu se můj praděda, děda 
a později jeho syn (můj otec) věnovali pouze 
v soukromí, se tato tradice dále udržovala 
i  přes četná rizika, která s touto tradicí 
stavění pašijového betlémů souvisela.

Pokud betlém obsahuje jiné scény, zvláš-
tě pak ze smutného období Ježíšova života, 
pak jsou to betlémy PAŠIJOVÉ.

Takové betlémy ovšem nejsou tolik běž-
né jako ty vánoční. Navíc slovo „betlém“ není 
zrovna v tomto případě na místě, protože 
vyjadřuje místo narození Ježíše. Mezi řez-
báři se ale obecně betlém nazývá soubor 
figurek, a protože se nenašel vhodnější 
název, vžilo se sousloví „pašijový betlém“.

Slovo „pašijový“ pochází z latinského 
slova a znamená „utrpení“. V případě Ježíše 
Krista je tím myšlen celý příběh o nespraved-
lnosti vůči němu, jeho útrapách a zatčení, 
soudu a nakonec jeho ukřižování. Je to 
příběh o tom, jak Ježíš tyto starosti prožíval 
zcela stejným způsobem, jako obyčejné 
lidské bytosti. Vítězstvím pak je jeho vzkří-
šení a nanebevzetí. Nejznámější zobrazení 

utrpení je ukřižovaný Ježíš (krucifix). Nemů-
že tedy chybět v pašijovém betlému, kde 
většinou zaujímá ústřední motiv.

Pašijový betlém, jeho složení je již histo-
ricky striktně předepsáno a dáno. Pašijový 
betlém začíná událostmi v neděli, známé 
jako Květná. Kdy Ježíš Nazaretský s velkou 
slávou vstupuje do Jeruzaléma za doprovo-
du jásajícího davu. Již v dávné historii se 
začínaly tyto betlémy otevírat zvláštním 
předepsaným rituálem. 

Myslím, že doba těmto tradicím vystavo-
vání pašijového betlému již opět vyzrála. 
V  době, kdy doslova světem hýbou velice 
špatné zprávy a utrpení lidí nemá konce, je 
třeba připomínat lidem pokoru a úctu k ostat-
nímu člověku a k sobě samému. Tento pa-
šijový betlém a s tím související rituály nám 
připomínají pomíjivost tělesného bytí a utr-
pení, které na sebe vzal Ježíš.

Tyto události, které se k tomu vážou jsou 
velice citově silné pro uvědomění si, že 
pokora, slušnost a láska k druhým, by měla 
být samozřejmostí. A proto bude v letošním 
roce poprvé po velmi dlouhé době naše 
rodina opět tento betlém vystavovat i se 
všemi tradicemi a pravidly, která se k těmto 
úkonům vážou. 

Tento betlém tohoto druhu a velikosti je 
vystavován jediný v naší republice.

Tyto betlémy nemohou být podle řezbář-
ských betlémářských tradic vystavovány bez 
těchto rituálů a předepsaných náležitostí. 
Neboť jejich poslání je daleko silnější a vyšší 
než si obyčejný smrtelník může představit.

Tradice a pravidla s tím související se 
v  naší rodině udržovala od nepaměti.

Můj dědeček chodíval na Květnou neděli 
ráno do kostela se poklonit a poprosit o po-
žehnání. Musel být vždy podle tradice 
a  předpisu oblečen do svátečního kroje 
a  v  ruce musel nést vždy slavnostně na-
zdobené košťátko. To představuje palmovou 
ratolest, kterou se podle BIBLE vítal Ježíš 
Nazaretský slavnostně přicházející do Jeru-
zaléma. Pro tuto ratolest a tím i pro celé 
otevření pašijového betlému musí být vy-
prošeno požehnání. Když je požehnání 
uděleno, může být, podle tradic, otevřen, pro 
tento rok, pašijový betlém. Toto se muselo 
a  musí již od dob baroka, kdy tyto betlémy 
vznikaly dodržovat. Jinak se betlém nemohl 
a nemůže otevřít zrakům lidí. Toto platí 
i  v  dnešní moderní době. Neboť těmito pra-
vidly je vázaný celý průběh stavění pašijo-
vého betlému. Tyto pašijové rituály jsou 
každoročné vykonávány před otevíráním 
betlému.

Výsada stavění pašijového betléma se 
přenášela a přenáší z otce na syna jen v ně-
kterých řezbářských rodinách. V naší řez-
bářské dílně a hlavně v rodině se udržovala 
již od počátku 19. století. Můj dědeček mě na 
to vždy připravoval a kladl mně to na srdce. 
Neboť stavění pašijového betléma náleží jen 
člověku, který je poctivý a pokorný, aby se 
mohl vcítit do Ježíšova utrpení. Již v málo 
rodinách se toto dochovalo. Pro mě je to 
veliká čest se na tomto bohulibém počinu 
podílet a přenášet a ukazovat tyto tradice 
dalším nastupujícím generacím. 

umělecký řezbář – betlémář
Libor Šedina

Tento druh betlémů je velice vzácný 
a v  západním světě velice považován.

Pašijový betlém bude otevřen na ob-
div veřejnosti od 9. 4. 2022 do 5. 6. 2022, 
U  Šedinů, na adrese: U Stadionu 356, 
Bechyně a to denně od 10 do 17 hodin.

Za spolek Letci Bechyně 

Loňského roku obdržel bechyňský občan 
a významný vojenský pilot pan Vladimír 
BOREK, plk. v. v., ocenění udělením medaile 
„Za zásluhy o Český svaz letectví“. Vyzna-
menání udělilo předsednictvo ČsSL za 
významný podíl na prosazení otevření této 
organizace co nejširší veřejnosti. 

Na březnové výroční schůzi zhodnotili 
členové spolku Letci Bechyně výsledky své 
činnosti, která byla přes mnohá omezení 
aktivní. Předseda Ing. Plaňanský zdůraznil 
dobrou spolupráci s městem a vojenskou 
posádkou. 

+ VÝZNAMNÁ OCENĚNÍ 
PANA VLADIMÍRA 
BORKA

Je třeba zdůraznit nemalý podíl pana 
Borka při budování vojenského letectva 
a  zvyšování jeho kvality. Dosáhl vysokého 
mistrovství v pilotování několika typů letadel 
MiG-15, MiG-19 a MiG-21. Na veřejnosti se 
představil poprvé na leteckém dnu 4. 9. 1960 
v Ruzyni jako člen unikátní akrobatické sku-
piny 15 letounů MiG-15 bis, vedené kpt. Do-
koupilem, která neměla a nemá ve světě 
obdoby. Později létal v akrobatické skupině 
„BOX“ letounů MiG-19, neoficiálně zvané 
podle svého velitele „Patrikovci“.

Pan Borek je nositelem vyznamenání „Za 
statečnost“, kterou projevil při úspěšném 
vyřešení havarijní situace na leteckém dni 
k  20. výročí SNP ve Zvolenu v roce 1964.

Po nástupu tzv. normalizace byl pro svoje 
postoje propuštěn z armády a pracoval v ně-
kolika profesích. V roce 1990 byl rehabilito-
ván a zahájil obnovení Svazu letců Česko-
slovenské republiky, zakládal odbočku v Be-
chyni, byl dlouholetým předsedou a nyní, 
v  pokročilém věku je platným členem.

Letos ministerstvo obrany ocenilo jeho 
celoživotní činnost udělením „Pamětní me-
daile armádního generála Karla Janouška“ 
za vynikající práci ve prospěch vojenského 
letectví České republiky. Medaili osobně pře-
dala delegace z ministerstva panu Borkovi 
na výroční schůzi za mohutného potlesku .

Přejeme vyznamenanému hodně zdraví 
do dalších let.

Ing. Václav Vokáč
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www.laznevbechyni.cz
facebook.com/laznebechyne

Lázně

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

 1. 4. Nejkrásnější světové melodie 10.00

 1. 4. Vernisáž knihy „Sláva letu“ 16.00
 4. 4. Lázeňský speciál 10.00

 1. 4. Osteoporóza 14.30

 4. 4. Vědomé dýchání  15.00
 4. 4. Filmový večer 1. díl 19.00
 5. 4. Řeka Lužnice, jižní Čechy 
  – dokument 10.00
 5. 4. Filmové odpoledne 2. díl 15.00
 6. 4. Keramická škola v Bechyni 
  – dokument  10.00
 7. 4. Stavba mostu „Bechyňské 
  duhy“  10.00

 29. 4. Škola zad 14.30

 8. 4. Humor – záznam 
  J. Bohdalová, J. Dvořák 10.00

 21. 4. Hrajeme písničky na  přání 10.00
 20. 4. Humor – záznam Vl. Menšík 10.00

 12. 4. Krása šumavských lesů 10.00

 19. 4. Bechyně ve starých záznamech,
  filmy 10.00

 22. 4. Vzpomínka na V. Husu 
  – voroplavba 10.00

  kolenního kloubu 14.30

 18. 4. Indií křížem krážem 
  s cestovatelkou + film 19.00

 22. 4. Rehabilitace po náhradě 

 13. 4. Rok na Blatech, 
  život po ročních obdobích 10.00

 12. 4. Problematika dolních končetin 14.30

 25. 4. Rybníkáři, jejich zvyky a písně 10.00

 11. 4. Tajemné město Třeboň 10.00
 11. 4. Namalujeme si vlastní obrázek 
  s učitelem 19.00

 7. 4. Poznejte s námi Bechyni 14.30

 25. 4. Tibet a Dalajláma, 
  beseda + film 19.00

 21. 4. Léčíme přírodou „rašelina 
  a Karitol“ 15.00

 26. 4. Pránájáma individuálně 15.00

 19. 4. Vltavíny, posel z vesmíru 15.00

 25. 4. Pozor na překyselení 15.00

 28. 4. André Rieu – záznam koncertu 10.00

Těšíme se na vás

 8. 4. Páteř z rehabilitač. hlediska 14.30

 14. 4. Cyklotoulky v okolí Bechyně 10.00
 18. 4. Ájurvéda pro šťastný život 15.30

 27. 4. Zajímavosti o Karlu IV. 10.00

UHRANČIVÉ SETKÁNÍ

Pražský malíř a sochař Roman 
Novák se věčně potuluje ve světě 
fantazie a po cestách málo vyšláp-
nutých. Hledá tam, kde málokdo. Jeho 
nápady jsou docela výstřední. Mokré 
plátno protáhne po trávníku a zanecha-
né stopy zúročí tím, že je vlastně vydá 
za úmysl. Na jiný obraz přilípne ne-

dopalky cigaret nebo zbloudilého motýla. A všechno se záměrem, všechno účelně.
I s barvami dokáže divočit. Má je rád ostré. A jak vznikají jeho objekty? Co kde najde, to 

zužitkuje, jako třeba hromádku kostí. Jeho vybočování není nahodilé, má svůj význam, i když 
nebývá předem promyšlené. Vzniká v návalu horečnatých myšlenek. Jde o tak silný proud, 
který Romanu Novákovi nedovolí usnout a tak tvoří především v noci. Po půlnoci a nad ránem 
dozrávají jeho obrazy.

Setkání s ním čeká návštěvníky Galerie Záliv ještě do léta, nejpozději v červnu. A bude to 
setkání uhrančivé.

Pavel Šmidrkal

 5. 4. úterý Kosatky

 23. 4. sobota Ševětínka

PROGRAM DUBEN

Taneční večery na sále 

So  19.30–23.00 hod.

(vstup zdarma)

 16. 4. sobota Countrio
 19. 4. úterý RM band

 26. 4. úterý Inych
 30. 4. sobota Countrio
   „Čarodějnice“

 9. 4. sobota Countrio

Út  19.30–22.30 hod.

 2.4. sobota Countrio

 12. 4. úterý Capella
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ZE ŠKOL

Děti ze čtenářského klubu již podnikly 
výpravu po domovních znameních v Be-
chyni. Seznámily se se školní knihovnou, 
navštívily divadelní představení. Na svoji 
další schůzku se vydaly do městského 
muzea. Prohlédly si stálou expozici a hledaly 
odpovědi na různé otázky, které pro ně byly 
připraveny. Se zájmem si četly různé 
zajímavosti u jednotlivých exponátů a nad-
šeně vše sdělovaly ostatním. Vlastně tím 
trénovaly čtení, což nikdo z nich ani 
nepostřehl. 

Mgr. J. Hrnčárková

+ ČTENÁŘSKÝ KLUB 
V MUZEU

ZÁKLADNÍ ŠKOLA FRANTIŠKA KŘIŽÍKA

1928

BECHYNĚ

ŠKOLA PRO DĚTI

Při naší zatím poslední hodině výtvarné 
výchovy jsme se věnovali našemu Josefu 
Ladovi. Připomněli jsme si jeho knihy 
a  zkusili si linoryt jeho obrázků, které jsme si 
sami podle předlohy nakreslili. 

+ PUTOVÁNÍ ZA MALÍŘI 

Naše putování jsme začali ve Florencii 
u  mistra Leonarda da Vinci a jeho Mony Lisy. 
I naše Mony Lisy měly své tajemné úsměvy. 

Další cesta vedla přes Španělsko. Tady 
jsme se seznámili s Pablem Picassem, jeho 
životem i dílem. Sami jsme si zkusili jeden ze 
surrealistických obrazů. 

Potom jsme navštívili Gustava Klimta ve 
Vídni, který zanechal svůj odkaz i u nás. 
Málokdo ví, že je autorem opony v divadle 
v  Liberci a Karlových Varech. Jeho obraz 
Portrét Adele Bloch se nám moc povedl. 

V dalších hodinách navštívíme význam-
né stavby v Evropě: Tančící dům, Hundert-
wasserův dům, Sagrada Familia a Park 
Güell v Barceloně. Už se těšíme.

Malíři z 5. A

ZPRÁVIČKY Z JAHŮDKY
V měsíci březnu ukončili předškoláci kurz bruslení. Děkujeme 

zřizovateli školy za zakoupení padesáti bezpečnostních helem. 
Z obou základních škol nás navštívily paní učitelky a informovaly 

rodiče o požadavcích a připravenosti k nástupu do ZŠ. Obě školy také 
pozvaly naše předškoláky k prohlídce školy a připravily si pro ně 
vědomostní a sportovní úkoly.

Š.K.
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Z HISTORIE

„…po šedesátiletém otálení, bohužel pou-
ze o 6 učebnách… nikdo z otců města ne-
myslel ani na 10 let kupředu… je vysvěcena 
v neděli dne 6. října 1896 důstojným panem 
farářem Augustinem Forstem z Bernardic, 
t. č. vikářem, pak promluvil starosta města 
dr. Hynek Daniel a odevzdal podnos s klíči 
od školy řídícímu učiteli Josefu Dvořákovi 
a  nakonec zapěl Lužičan „vhodnou píseň 
Kde domov můj“ a následovala prohlídka 
školy. Odpoledne pořádán „nezbytný“ oběd 
na Panské, kterého se zúčastnil ml. hrabě 
Alfons Paar, následník panství. Při obědě 
prozradil stavitel školy, že budeme mít v Be-
chyni i měšťanskou školu. Na dotaz kroniká-
ře kde bude, odpověděl: „Vyhodíme řídícího 
z bytu!“ Ještě zdi neoschly a už budeme 
bourat…

V prvé řadě se jednalo o rozšíření obecní 
školy, která bojovala o své místo na slunci již 
od roku 1789, kdy byla sice vystavěna obec-
ní škola na místě nepoužívaných stájí na 
klášterní zahradě i přes protesty tehdejšího 
quadriána Maximuse Hamuse. „Škola“ byla 
ovšem bez záchodků pro dítky a mládež 
vykonávala potřebu svou v sousedním obec-
ním pivovaře aneb na ulici. Ve štítě ale nesla 
hrdý nápis: „Pojď sem, dítě, uč se moudrým 
býti“. Tento stav trval až do konce 19. stol., 
kdy je i poznámka v městské kronice, že „do 
bechyňské školy dochází 271 žáků, školní 
budova nepostačuje, vyučuje se po všech 
vhodných místnostech po městě“. Teprve 
v  roce 1896 je dne 3. října zkolaudována 
nová školní budova. A opět necháme pro-
mluvit městskou kroniku: 

+ ROK 1922 BYL 
V NAŠEM MĚSTĚ 
BOJEM O ŠKOLY

K tomuto vyšla v Jihočeských listech 
(1. 7. 1896) poznámka: Stavíme školu obec-
ní šestitřídní. Občanstvo žádalo školu měš-
ťanskou a tu našli se ještě na sklonku 
19. stol. činitelé, kteří se tomu opřeli, poně-
vadž velkostatek jak proti rozšíření budovy, 
tak i proti škole měšťanské se vyslovil, 
většina místní školní rady jeho diktátu se 
podrobila, že se musí zvolna a tiše, aby 
nikdo neslyšel… Tento stav trval až do roku 
1922, kdy bylo městskou radou usneseno, 
že se bude stavět nová obecní škola, aby se 
pokryly požadavky na výuku všech žáků 
v  Bechyni a okolí. Proti se postavila část 
veřejnosti, proběhla i podpisová akce proti 
plýtvání obecních prostředků!!! Proti se 
postavilo i společenstvo obuvníků, truhlářů, 
hostinští, obchodníci a velkostatek. Přesto 
14. srpna se zadává projekt na školní 
budovu Františku Vahalovi z Prahy, který se 
zúčastnil i urbanistické studie v Křižíkově 
vilové čtvrti a pojal do celkového plánu 
výstavbu nové školní budovy. Stavbu vyřešil 
tak, aby část staré budovy byla odbourána 
a  nová budova přistavěna. Ředitel školy 
Chleborád podal návrh prostřednictví místní 
školní rady na potřebné místnosti dle proto-
kolu učitelského sboru ze dne 9. 10. 1922. 
Návrh byl přijat, místní školní rada postou-
pila návrh architektu a uvolila na stavbu 
částku 1 milion korun. Tato školní budova 
byla využívána až do roku 1964, kdy byla 
otevřena nová škola…

Josef Štefl

Vedení školy

Během jarních 
prázdnin proběhla 
na naší škole výmě-
na dveří u tříd, kabi-

netů, sboroven a toalet. Ještě v pátek 18. 2. 
stihli chlapci z 8.ročníku roznést, pod vede-
ním pana školníka, křídla nových dveří po 
obou pavilonech. Usnadnili tím práci panu 
Dědičovi, který mohl rychleji vyměnit staré 
dveře za nové. Radost z nádherně prosvět-
leného prostoru máme všichni, žáci i učitelé.

JARNÍ 
NOVINKY 

V plánu je také zpříjemnit prostředí 
v  respiriu 1. stupně. Vybíráme nalepovací 
herní prvky na podlahu – Skákací panák, 
„Člověče nezlob se!“. I zde uvažujeme 
o  vzniku relaxačního koutku s vaky a kober-
cem v prostorném výklenku u nástěnky pod 
schody.

V pavilonu 2. stupně v dohledné době 
vznikne čtenářský koutek s relaxačním mís-
tem pro četbu. Došlo k přesunutí vybraných 
titulů povinné četby ze žákovské knihovny 
do nově vzniklých knihoven v respiriu 
2. stupně. Současně také proběhl nákup 
kvalitní moderní literatury, kterou bude tato 
nově zřízená knihovna disponovat. Žáci k ní 
budou mít volný přístup. Ve chvílích volna 
o  velkých přestávkách nebo poledních 
pauzách si budou moci nové tituly prohlížet, 
nebo se i začíst.

Mgr. Jitka Radvanová

V úterý 22. března na Mezinárodní den 
vody osmáci navštívili čistírnu odpadních 
vod v Bechyni na Parkánech. Odprezen-
tovali vybraná témata týkající se vody, např. 
slaná, sladká, pitná voda, živočichové žijící 
ve vodě atd. Tématu voda se věnovali v hodi-
nách přírodopisu, chemie, fyziky, zeměpisu 
i  ve výtvarné výchově.

Cílem těchto projektů bylo, aby si žáci 
uvědomili důležitost vody jako základní 
podmínky života na naší planetě a aby si 
prohloubili znalosti a dovednosti zásad PP.

V pátek 18. března se osmáci a deváťáci 
seznámili se zásadami první pomoci (PP). 
Teoretickou i praktickou částí je perfektně 
provedl absolvent naší školy Dalibor Prokša, 
který letos maturuje na střední škole TRIVIS 
v Jihlavě.

+ PROJEKTOVÉ DNY 
NA 2. STUPNI

Musím všechny žáky pochválit za aktivní 
přístup a zájem o projektové dny.

+ SPORTOVNÍ 
PŘEDŠKOLÁK

Začátkem března proběhl v tělocvičně 
naší školy sportovní předškolák, kde si děti 
předškolního věku mohly vyzkoušet tzv. 
opičí dráhu. Ta se skládala z devíti stanovišť, 
zaměřených na obratnost, rovnováhu, 
rychlost, přesnost, orientaci a další pohy-
bové dovednosti. Všechny děti dráhu 
úspěšně absolvovaly, za což dostaly 
sladkou odměnu a diplom. Celkem si přišlo 
zasportovat přes dvacet dětí i se svými 
staršími a mladšími sourozenci, kteří si mohli 
překážkovou dráhu také vyzkoušet. 

Mgr. Jan Pazourek

 
Na přelomu února a března žáci naší 

školy absolvovali lyžařsko-snowboardový 
výcvik ve Skiareálu Herlíkovice-Bubákov, 
který nabídl naprosto skvělé a ideální 
podmínky jak pro úplné začátečníky, tak i pro 
pokročilé lyžaře. Na devíti sjezdovkách v cel-
kové délce 12 km se svoje první obloučky 
naučili všichni lyžaři a snowboardisti, k tomu 
nám svítilo po celý pobyt sluníčko. Kromě 
základů lyžování a snowboardingu se žáci 
samozřejmě učí také bezpečnému chování 
na sjezdovce, tj. k ohleduplnosti, respektu 
k  ostatním a dalším pravidlům, která 
významně minimalizují riziko nepříjemného 
úrazu. Ubytování v resortu Eden Herlíkovice 
přímo pod sjezdovkami velmi usnadnilo 
přesun na výcvik a umožnilo tak i delší 
odpočinek a regeneraci mezi ranním a od-
poledním výcvikem. Děkuji všem kolegyním 
a instruktorům za zodpovědný přístup 
k  výcviku, všichni žáci základy lyžování 
zvládli a mohli se tak bez závažných zranění 
vrátit ve zdraví domů, navíc obohaceni 
o  mnoho zážitků a zkušeností.

Vedoucí LVK Mgr. Jan Pazourek

+ LVK HERLÍKOVICE – 
KRKONOŠE
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Proto v roce 1830 ve svém pojednání 
„O štěpařství v Čechách“ v časopise České-
ho musea volá po naučném časopise pro 
venkovský lid, „v kterém by se především pro-
mlouvalo o věcech hospodáři venkovskému 
užitečných a potřebných, kterým by takto 
vyplňovalo pozůstávající mezera u vzdělání 
Čecha prostého, jemuž němčina přístup do 
vyšších škol zabránila, nedopouštějíc mu 
naučiti se ve škole obecných něčemu klad-
nému a praktickému“.

Co nesporně dokumentuje široký a bystrý 
rozhled Slámův po potřebách tehdejšího 
českého zemědělství, resp. zanedbaného 
selského stavu, jej jeho úsilí o založení prv-
ního česky psaného zemědělského časo-
pisu. Frant. J. Slámu můžeme také pokládat 
za duchovního otce prvního našeho země-
dělského časopisu. Sláma nezapřel svůj 
původ. Dobře si uvědomoval, že zeměděl-
ský pokrok musí postihnout nejširší vrstvy 
zemědělského lidu, pokud to ovšem za teh-
dejších feudálních poměrů a roboty bylo 
možno. Sláma s bolestí viděl, že něco dělá, 
že je to určeno pro velkostatky, pro ty vel-
kostatky, které byly namnoze v rukou cizáků 
a šlechty, ale že se nedělá nic nebo téměř nic 
pro široké vrstvy českého selského lidu, 
jehož lepší zítřky mu stále tanuly na mysli.

Sláma se však dožil velkého životního 
zklamání. Jeho návrhy o věcném obsahu ča-
sopisu společnost nerespektovala a nový 
časopis byl sice tištěn česky v tiskárně synů 
Boh. Háze a byl jenom českým překladem 
německého časopisu „Belehrungs-und-
Unterhaltung-Blatt“. A nebylo v něm pocho-
pitelně ani stopy po národní vřelosti, s jakou 
byl jeho iniciátorem zamýšlen. Výraz svému 
zklamání dal Sláma v dopise příteli Vrbic-
kému: „Časopis hospodářský v tom kraji, 
v  jakém se první svazečky objevily, je pravý 
paskvil na zdravý rozum hospodářské spo-
lečnosti – k tomu ta vysoká cena, špatný tisk 
a ta praněmecká, ani do významu věcí v lidu 
nejobyčejnějších se neznající řeč – to vše 
ukazuje, že se naše hospodářská společ-
nost do potřeb našeho lidu nezná“.

Frant. J. Sláma byl synem kraje, kdež už 
je v krvi pamatovat na „zadní kola“. Když byla 
zřízena Česká spořitelna, nejenže nabádal 
k  ukládání úspor rolníky, řemeslníky, čeleď, 
ale on jako vždycky nezůstával v půli cesty 
a  jen u theorie, ale prakticky ukazoval, jak se 
to dělá: sbíral ochotně peněžní částky 
vkladatelů a sám je posílal do Prahy, anebo 
od svých známých nechal je ukládati.

A od té doby sleduje Sláma myšlenku 
vydávání českého zemědělského časopisu. 
Promýšlí prakticky svou myšlenku a na jaře 
roku 1836 obrací se na hosp. radu Hirsch-
manna, tehdejšího sekretáře C. K. Vlaste-
necko-hospodářské společnosti v Čechách. 
Na Hirschmannovu žádost vypracovává 
Sláma podrobný program navrhovaného 
časopisu, který se měl tisknouti švabachem 
a vycházet 4krát do roka po 10 arších 
velkého oktávu, s názvem „Čtení pro lid“. Po 
dlouhém dopisování a vyjednávání, které za-
braly mnoho času a energie Slámova života, 
přikročila c.k. vlastenecko-hospodářská 
společnost v roce 1838 k vydávání časopisu, 
který nesl název „Ponaučení i zábavné listy 
pro polní hospodáře a řemeslníky v Če-
chách“.

Proto Sláma se zaměřil v poradnické 
a  propagátorské hospodářské činnosti k od-
straňování úhoru, zavádění okopanin a čer-
veného jetele, zušlechťování dobytka, vče-
lařství, lnářství, štěpářství, užívání strojů 
a o všech těchto věcech psal do Časopisu 
českého muesa a z kazatelny i mimo kostel 
šířil to, čemu se souborně později říkalo – 
zemědělský pokrok. Rolníky zvláště nabádal 

k pojišťování proti živelným pohromám. 
V  letech 1820–1830 byly zřizovány pojišťo-
vací ústavy proti živelným pohromám, ohni, 
pádu dobytka a pod. Sláma nevynechal 
jedné příležitosti, aby rolníky neupozorňoval 
na výhody tohoto pojišťování.

Hledáš-li kde české klenoty,

klenot totiž vzácné osvěty, 

+ FRANTIŠEK JOSEF 
SLÁMA

Rok 2022 230. výročí narození

František Josef Sláma,
Zde odpočívá v Pánu zesnulý 

zemřel 5. srpna 1844.

Náleží-li Slámovi čestné místo mezi knězi 
– vlastenci, které měl český národ v I. polo-
vině XIX. století, náleží bezesporu i přední 
místo mezi zemědělskými buditeli ujařmené-
ho selského lidu. Sláma byl jedním z kněží, 
kteří se neomezili ve svém působením jen na 
kostel, kazatelnu a farníky, ale kteří každým 
nervem byli co nejtěsněji spjati s celým 
životem lidu, z něhož vyšli a o jehož národní, 
hospodářské a kulturní povznesení se starali 
všemi silami a prostředky. Ve Slámovi 
vykrystalizovaly všechny dobré povahové 
složky jihočeského zemědělského člověka: 
houževnatosti a neústupnost, pracovitost 
a  neúnavnost, střídmost a šetrnost, neo-
blomnost a neohroženost.

Přijdete-li na mariánsko-lázeňský hřbitov 
v překrásném lesním prostředí, najdete 
blízko u hlavního vchodu hrob, jehož kříž 
nese tento nápis:

†5. 8. 1844 v Mariánských Lázních
*16. 5. 1792 v Bojenicích u Bernartic

V lázních hledají lidé ztracené zdraví, 
někdy tam však nacházejí i konec své životní 
pouti. V Mariánských Lázních potkal tento 
osud Františka J. Slámu, děkana bechyňské-
ho v roce 1844 a o 40 let později i kaplana 
klecanského – Václava Beneše Třebízského.

děkan bechyňský, 
národní a zemědělský buditel.

děkan bechyňský,

jeden z nich spočívá zde, 

věrný Bohu, vlasti své.

František J. Sláma se narodil 16. května 
1792 v Bojenicích u Bernartic na Táborsku 
(nyní okres Písek). Jako nadaný synek 
malého sedláčka studuje německé gymna-
sium v Českých Budějovicích a po jeho do-
končení v roce 1808 jde na 3 roky studovat 
filosofii do Prahy. Tam jeho milovaným uči-
telem náboženství je B. Bolzano, seznamuje 
se s V. Hankou a Krameriův „Hlasatel“ je 
hlavním zdrojem národního uvědomění. Po 
skončení filosofických studií studuje theolo-
gii v Českých Budějovicích a v roce 1815 je 
vysvěcen na kněze.

Plným právem byl Frant. J. Sláma zařa-
zen Ant. Rybičkou do řady těch, jejich 
životopisy přináší jeho dílo „Přední křísítelé 
národa českého“ a říká o něm, „že hájil 
a  bránil národnost českou tak vytrvale a hor-
livě a usiloval o zavedení jazyka mateřského 
do škol a života veřejného tak důtklivě, avšak 
i tak prakticky a obezřele, že sotva kdo jiný 
času toho ve příčině této přirovnáván 
k  němu býti může, pročež jej také vedle 
Balbína, K. Tháme, V. M. Krameria vším 
právem mezi přední obhájce a ochránce řeči 
a národnosti naši pokládat smíme“.

Jako kaplan působí na zámku zelenohor-
ském v Nepomuku (1815–1818), v Pracha-
ticích (1815–1825) a na Orlici (1825–1832), 
v letech 1832–1840 je farářem v Chrašticích 

a v posledních čtyřech létech jeho života 
(1840–1844) je děkanem v Bechyni.

Místo jeho působení jsou zatěžkávací 
zkouškou pevné národní páteře Slámovy. 
Všude se učí němčí a zámecký pánům 
nechce se líbit kaplan, který nesmlouvavě 
nabádá k lásce českému jazyku, jež páni 
odsoudili k vymření. Slámovo vlastenecké 
úsilí je jeho církevními nadřízenými přijímá-
no jako „nevčasná horlivost“ a „novotářské 
myšlenky“. Zámecká kněžna na Orlíce žádá 
na Slámovi, aby vyučování ve škole i služby 
boží konal německy, jako jeho předchůdci. 
Nepatrný kaplánek však odpovídá: „V této 
věci se zachovám dle svého svědomí a nad 
to nemohu jinak činit“. A nerespektuje příkaz 
kněžnin a do školy i do kostela zavádí 
češtinu. Nepokrytě se hlásí k prostému 
selskému lidu, vzněcuje a živí v něm národní 
vědomí, radí, poučuje, nabádá a pomáhá 
slovy i skutky.

Kromě své literární činnosti v „Časopise 
českého musea“ a v „Časopise pro katolické 
duchovenstvo“ a „Květů“ z oboru církevní 
i  národní historie, vydává spis „Obraz minu-
losti starožitného města Prachatic“ (roku 
1838). V místech svého působení zakládá 
obecní knihovny a čtenářské spolky, pro něž 
opatřuje české časopisy a české knížky, 
jichž, bohužel, bylo tenkráte poskrovnu. 
Překládá i z němčiny povídky Kr. Schmida 
pro mládež, píše i pojednání pedagogická ve 
snaze zkvalitnit výchovu i výuku venkovské 
mládeže.

Sláma, jako selský synek a všestranně 
dobrý znalec venkovského života a země-
dělského lidu, nespokojuje se jen církevní 
a  vlasteneckou činností. Ví, že lid třeba 
povznášeti i hospodářsky, radou i pomocí 
mu účinně pomáhati ve všech jeho denních 
starostech, zlepšovati prakticky jeho bědný 
stav, napřed položiti grunty k hospodářské 
síle a na nich bezpečně budovat kulturně 
i  národně. Za jeho působení v zámku na 
Zelené Hoře v letech 1816–1818 přicházejí 
hladová léta a Sláma vidí, že nutno z kaza-
telny a od oltáře jíti do chalup, na pole a luka, 
do zahrad a lesů, radit, poučovat a osvěco-
vat hospodářsky a urychlovat onen revoluční 
převrat, který nastupoval v zemědělské 
výrobě: přechod od starého hospodářství 
trojhonného (trojstranného) s úhorem k hos-
podářství střídavému, čtyřhonnému s oko-
paninami a jetelovinami a bez úhoru. Byl to 
přechod od hospodářské soustavy, která 
v  našich krajích vládla téměř deset století 
a  při níž 1/3 výměry všech polností ležela la-
dem, kdy se nepěstovaly brambory a jetelo-
viny a lidé a zvířata často trpěla hladem.

Propagaci i zavádění nové soustavy hos-
podářské v praxi věnoval se u nás František 
rytíř Horský, Jeho úsilí bylo především za-
měřeno na velkostatky a statky. Frant. 
J. Sláma dobře postřehl, že je třeba zaměřit 
se i na tu složku zemědělské výroby, která 
ještě trpěla pod jhem roboty, na sedláky 
a  chalupníky.

MEDAILON
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„Miluj bližního svého jako sebe, 

a materiálů Dr. Ing. Václava Kálala 

„Ponaučení i zábavné listy“ vycházely 
měsíčně až do roku 1847, v roce 1848 byly 
přejmenovány na „Hospodářské listy“. 
V  roce 1850 začala zmíněná společnost 
vydávati „Týdeník pro zvelebení lesního, 
polního a domácího hospodářství“, který 
v  roce 1852 převzal redaktor MUDr. Filip 
St. Kodym a od roku 1856 vycházel pod 
názvem „Hospodářské noviny“, které našly 
tisíce čtenářů na venkově a zapalovaly pro 
zemědělský pokrok. A tak projekt Slámův se 
uskutečnil až 12 let po jeho smrti.

Když „Ponaučné a zábavné listy“ tak 
dokonale zhatily Slámovu myšlenku česky 
a  po selsku psaného zemědělského časopi-
su,chtěl jako náhradu za to dáti do rukou ze-
mědělského lidu vhodné hospodářské spisy. 
Měly ráz obsáhlé povídky, kde v zábavné 
formě stavěly před oči příklady vzorného ná-
boženského života, poctivé práce, lásky 
k  bližním a současně i nové směry úspěšné-
ho hospodaření. Autory bývali zpravidla 
kněží. 

Bechyňský děkan se hned rozhodl dva-
krát: jeden takový spis přeloží, jiný sám napí-
še. Německý spis od Josefa Mejstříka, 
děkana světelského „Izidor, sedlák Lhotský“, 
jím přeložený, vyšel teprve rok po jeho smrti 
– v roce 1845. Vlastní knížka Slámova 
„Jaroslav Myslík z Nedbalic“, na níž horlivě 
pracoval až do své smrti, nevyšla už nikdy. 
Spis zůstal nedokončen a rukopis přišel po 
smrti Slámově do neznámých a nedobrých 
rukou, neboť přes mnohé výzvy, naléhání 
a  pátrání, zůstal až dosud skryt. Totéž bylo 
i  s četnými jinými Slámovými literárními 
pozůstalostmi, po nich marně pátral jeho 
přítel Václav Pešina, kanovník, konsistorní 
rada a redaktor „Dědictví svatováclavského“ 
i „Dědictví sv. Jana Nepomuckého“.

Sláma byl člověk zlatého srdce. Ruka 
jeho zůstává otevřena pro všechny potřeb-
né, zvláště pro studující mládež. I jeho pos-
lední vůle mluvila za něho po smrti: jmění 
odkázal chudým a knihovnu čtenářskému 
spolku v Bechyni, který založil. Jeho životní 
krédo bylo nejvýstižněji vyjádřeno slovy 
Fenelona, jak je vepsal do památníku svého 
přítele J. V. Kamarýta v roce 1827 na Orlíce:

přítele víc než sebe, 
vlast víc než přítele, 

lidské pokolení víc než vlast, 
ale Boha nade všecko!“

Z pozůstalosti učitelky Obecné školy 
v Bechyni pí. Svátkové 

sestavil: Josef Zunt

Výprava se podařila a další měsíc jsme 
očekáváni u pánů z Krumlova.

VaFi

Tato výprava byla zatěžkávací zkouškou, 
ve které všichni vyhráli. Povinností bylo 
dost, zajistit dříví do kuchyně, Jítě pomáhat 
s  vařením, přichystat vše pro přenocování. 
Musíme být zruční, aby se čas využil pro 
všechny nachystané hry a soutěže. S tímto 
programem vydatně pomáhal Marek, aby 
vše klapalo a probíhalo ke spokojenosti 
celého oddílu, moc díky ode všech. Večer 
nás čekalo setkání s Bílou paní, kdy 
odvážlivci po jednom vycházeli do noci, aby 
od ní potvrzení o své odvaze do chaty 
přinesli.

+ SKAUTSKÁ 
HRA 
„SETKÁNÍ 
RODŮ 
RŮŽE“

Nedělní návrat byl poklidný, rodiče po-
tomstvo převzali, doma umyli, aby poté 
k  obědu zasedli. 

12.–13. 3. proběhlo set-
kání pánů z Růže na břehu 
řeky Lužnice v chatě Žbrun-
díků, kterým moc děkujeme 
za její zapůjčení.

Oddíl „Jitřní Stovka“ z Be-
chyně se v tomto školním 
a  skautském roce vrátil k po-
čátku založení rodu Vítkovců 
do 12. století, kdy Vítek 
z  Prčice dává svým synům 
panství tady na jihu Čech. 
Náš oddíl má tedy pány z Kru-
mlova, Hradce a Třeboně.

V oddíle máme většinu nových členů, 
kteří se skautskou praxí teprve začínají. Pro 
mnohé to bylo dobrodružství se vším, co 
k  tomu patří. Nést si svůj příbytek (spacák, 
oblečení, ešus, potraviny) na zádech, kdy 
mnozí poznali, jak je důležité mít správný 
batoh, do kterého se vše vejde, aby ruce 
volné byly, tělo zachytily, ze svahu se 
nekutáleli (což všichni zvládli, se nekutáleli). 
Bez pomoci auta, které nás doveze na 
místo, a rodičů, kteří se o vše postarají. 

SPORT & ZÁJMOVÁ ČINNOST

APRÍLOVÉHO BĚHÁNÍ 

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ BECHYNĚ 
ZVE NA 47. ROČNÍK 

sobota 2. dubna 2022
PROGRAM: 8.30–9.00 hod. zápis 
startujících dvojic (sraz nad schody do 
Zářečí Klášterní ulice).
9.00 hod. zahájení závodu, start

Informace – Petr Chaloupek

Telefon: 737 529 220

 

E-mail: bechyne.kct@seznam.cz
www.kct.bechynsko.cz

BECHYŇSKÉ SCHODY

Startovné: děti do 14 let zdarma, starší 
20 Kč/osobu 
Bechyňské schody jsou závodem 
dvojic (jedna dvojice = jeden soutěžní 
pár), v cíli rozhoduje čas pomalejšího. 

NESEĎTE DOMA, 
PŘIJĎTE 
BĚHAT!!!

KČT – odbor Bechyně, o.s.

Městský zpravodaj Bechyně / DUBEN 2022 13



Prodej slepiček

Výkup králičích kožek – cena dle 
poptávky

Tel: 601 576 270, 728 605 840 

u vlakového nádraží 
10. 4., 21. 5., 18. 6. 2022 – 14.00 h

Informace:  Po–Pá  9–16 hod. 

Prodej Bechyně 

Stáří:     16 – 20 týdnů
Cena: 199 – 245 Kč/ks

www.drubezcervenyhradek.cz

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

Tel: 606 931 760

Provádíme rizikové kácení stromů 
v těžko přístupných místech. 

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 

 
750 Kč/prm

bříza   
 1100 Kč/prm

dub
    

1200 Kč/prm 

borovice, smrk

osika 650 Kč/prm

NÁKUP A PRODEJ 
LESNÍCH POZEMKŮ

Chcete znát cenu Vašeho lesa? 
Tržní ocenění zdarma.

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

po domluvě  

 po domluvě

 

palivové dřevo (cena včetně 15 % DPH
a dopravy 15 km od Týna nad Vltavou) 

 

        

        

 

po domluvě

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

Po–Čt  8.00–16.30
Pá 8.00–15.30

PŘIJMEME ASISTENTKU 

Informace na tel. čísle: 
724 204 959

DO KANCELÁŘE

Služební vozidlo k dispozici 
+ mobil 

Pracovní doba: 

Plat 25.000 Kč – čistý příjem

Pronájem prostor 60 m². Vytápění 
elektrokotlem, 6000 Kč + energie. 
Vhodný k podnikání, příp. k bydlení. 
Tel: 773 163 557



NUTRIČNÍ SPECIALISTKA 

Petra Voka 159, Soběslav, 39201

Kontakt – 604 880 033, 730 899 462 

Poliklinika Soběslav – přízemí, dveře č. 2

ź Individuální nutriční edukaci a poradenství v oblasti výživy a specifických 
požadavků, např. diabetická či jiná dieta, orientace v základech správné výživy, 
potravinové alergie a intolerance, chronická onemocnění s potřebou specificky 
upravené diety, poruchy příjmu potravy.

NABÍZÍME:

ź Analýza tělesného složení na přístroji InBody 270 včetně vysvětlení výsledků.

ź Individuální sestavení jídelníčku nejen pro redukční dietu. 

ź Redukční program – krátkodobý (3 návštěvy) dlouhodobý (12 měsíců) 

ź Zhodnocení dosavadního jídelníčku a návrh změn. Řešení nutričního problému.

Městský zpravodaj Bechyně / DUBEN 2022 15



Inzerce (15 Kč/cm²) a příspěvky na tel: 778 545 507, e-mail: propagace@kulturnidum.cz. Redakce a grafika Marie Jahnová. 

Městský zpravodaj č. 4/2022, den vydání: 1. 4. 2022. Měsíčník. Vydává Město Bechyně, IČO: 00252069, nám. T. G. Masaryka 2, 391 65. 
Vychází v Bechyni 1. pracovní den v měsíci. Ev.č. period. tisku E 13192. Náklad 2500 výtisků. ZDARMA.

Uzávěrka příštího čísla 17. dubna 2022. Tisk RAIN TISKÁRNA, s.r.o., Pravdova 568/II, 377 01 Jindřichův Hradec.
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TÁBOR – A. Berka 

BECHYNĚ – Pracovní oděvy

Třebízského 839, tel:777 27 38 34

VAŠE PEŘÍ DO VAŠÍ PEŘINY

ČIŠTĚNÍ 
PEŘÍ

PÉŘOVÉ 
VÝROBKY

40 DRUHŮ 

SYPKOVIN

 

 
 391 71 Březnice u Bechyně 71, 

pracovníka na volné pracovní místo – traktorista, opravář ŽV.
Hledáme: 

Požadujeme: kladný vztah ke zvířatům, řidičský průkaz skupiny T, 
spolehlivost.

 info@agrabreznice.cz
 Kontaktní osoba: 
 Ing. Novotný Libor 608 351 396

Nabízíme: pracovní doba dle pracovních provozů (38,5-40h.týdně), 5 
týdnů dovolené, dotované stravování, příspěvky na ŽP nebo PP, další 
výhody z FKSP.


