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82 let Kavka Jaroslav

+VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

V úterý 3. května 2022 se v obřadní 
síni města Bechyně konala slavnostní 
akce vítání občánků. Přivítáni starostou 
Ing. Pavlem Houdkem byli tito noví 
bechyňští občánci: Vojtěch Gubrický, 
Natálie Příhodová, Patrik Boš, Markéta 
Severová, Anna Hornofová, Jasmína 
Vozábalová, Matěj Mann, Anita Farová, 
Martin Kortus, Kateřina Petrásková, 
Tobiáš Martínek, František Bában, Aneta 
Drdová, Jan Vrzák, Matěj Marton, Da-
mián Rutrle, Kryštof Albrecht, Eliška 
Dobiášová, Matyáš Polanský, Žofie 
Trnková. Mějte, děti, zdraví, lásku a bez-
pečí rodiny a budoucnost s možností 
životního rozletu. 

+ ŽIVOTNÍ JUBILEA 
ČERVEN 2022

88 let Danáková Helena, Stoulil Josef
86 let Drábková Miluška, Krejčová Věra

76 let Ešner Stanislav

85 let Laláková Jaroslava
84 let Baťala Zdeněk, Matějíčková Věra
83 let Kratochvílová Eva

79 let Kordina Jan, Sýkorová Marie

10. 6. 2022

foto : Milan Hořejší



V souladu s obecně závaznou vyhláškou 
č. 3/2021 o místním poplatku za obecní 
systém odpadového hospodářství (poplatek 
za komunální odpad) je nutné tento poplatek 
uhradit do 30. 6. 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.

Poplatek je možné uhradit převodem na 
bankovní účet č. 19-0701467359/0800 
s  příslušným variabilním symbolem, který 
byl každé osobě s trvalým pobytem v Bechy-
ni přidělen v loňském roce. Poplatek je 
možno uhradit též v hotovosti v pokladně 
města Bechyně. 

Od února 2022 mohou občané platit 
místní poplatky bezpečně, z pohodlí do-
mova, s využitím platební brány. Jedná se 

o  systém GoPay (v ČR patrně nejrozšíře-
nější), který jistě mnozí znají z nákupů na 
nejrůznějších e-shopech.

Internetová adresa platební brány je 
https://sluzby.alis.cz/mestobechyne/ 
a  odkaz na ni najdete i na internetových 
stránkách města Bechyně.

Do systému je nejprve třeba se přihlásit, 
aby každému obyvateli byly zobrazeny 
právě jeho nevyrovnané předpisy (poplatku 
za odpady a poplatku za psa). Nejčastěji se 
asi bude jednat o bankovní identitu, kterou 
většina z nás dobře zná z internetového 
bankovnictví. Existují ale i další způsoby 
přihlášení – Mobilní klíč eGovermentu, 
eObčanka, mojeID, atd… 

+POPLATEK ZA 
KOMUNÁLNÍ ODPAD 
V ROCE 2022

Po úspěšném přihlášení se vám zobrazí 
nevyrovnané předpisy, které je možné ihned 
uhradit platební kartou, nebo je možné 
vygenerovat příkaz k úhradě. Jsou zobra-
zeny poplatky jak „vlastní“, tak poplatky, kde 
jste uveden jako plátce (rodič za děti, partner 
za partnera ...). Pokud vám na seznamu 
osob, za které chcete poplatek uhradit, 
někdo schází, kontaktujte prosím městský 
úřad (vankova@mestobechyne.cz, na tel. 
čísle 381 477 035, 381 477 010) a vše si do-
hodněte. Pak můžete uhradit poplatky např. 
za všechny členy rodiny. 

vedoucí finančního odboru
Ing. Radka Bosáková

Nechat se nastavit jako plátce Vás k ni-
čemu nezavazuje. Pokud poplatek nezapla-
títe, je to vždy problém poplatníka samot-
ného. Pokud tedy např. děti dospějí a budou 
si chtít poplatek za odpady platit samy, není 
potřeba nic podnikat – pokud se přihlásí 
samy svou identitou, tak svůj nezaplacený 
poplatek uvidí v systému vždy.

Případné dotazy obdržíte na e-mailu: 
vankova@mestobechyne.cz nebo na tel. 
číslech 381 477 035, 381 477 010.

+ŽIVOT V BECHYNI 
V ČÍSLECH

Dále se evidují matriční události a sku-
tečnosti, ke kterým došlo ve správním území 
obce. Matriční data jsou také ve velké části 
zdrojovými daty pro řadu veřejnoprávních 
orgánů či institucí. V matričním obvodu 
Bechyně bylo za loňský rok uzavřeno 
celkem 45 manželství, z tohoto počtu 41 
občanských sňatků a 4 sňatky církevní. 
V  obřadní síni města se uskutečnilo 20 
svatebních obřadů. Snoubenci si řekli své 
ano také na jiných vhodných místech, jako je 
klášterní zahrada, zámek, Penzion Mlýn na 
Prádle. Svatební obřady se konaly také 
v  obcích, které patří do matričního obvodu 
Bechyně, a to v obci Březnice, Dobronice 
u  Bechyně a Sudoměřice u Bechyně. 
U  matričního úřadu v Bechyni uzavírají 
snoubenci sňatek před starostou, místosta-
rostou nebo pověřeným členem Zastupitel-
stva města Bechyně. Snoubenci také mohou 
uzavřít manželství v obci, která nemá ma-
triční úřad, před starostou nebo místostaro-
stou obce za předpokladu, že v této obci má 
alespoň jeden ze snoubenců trvalý pobyt. 
Tyto agendy je možné vyřídit pouze osobně 
na městském úřadu. 

Rodičům žijícím v Bechyni se narodilo 31 
dětí, 14 chlapců a 17 děvčat. 53 dětí bylo 
narozeno v roce 2011 a pro srovnání, před 
dvaceti lety, v roce 2001, to bylo 56 dětí, letos 
zatím 12 dětí. 

Průměrně je každý rok zrušen údaj 
o  místě trvalého pobytu patnácti občanům 
a  v současné době již je na adrese ohla-
šovny města Bechyně evidováno 197 osob. 
Údaje o cizincích žijících v Bechyni ohlašov-
na obce nevede. Cizinec svůj pobyt řeší na 
oddělení pobytových agend odboru cizi-
necké policie krajského ředitelství PČR, 
místně příslušného podle místa hlášeného 
pobytu cizince. Ministerstvo vnitra České 
republiky však každoročně k datu 1. ledna 
zveřejňuje počet cizinců s pobytem (nad 90 
dní) v každé obci, v Bechyni k 1. 1. 2022 bylo 
uvedeno 95 osob. 

Z pozice ohlašovny Městského úřadu 
Bechyně můžeme získat údaje o počtech 
přihlášených občanů k trvalému pobytu 
v  Bechyni, počet zrušených údajů o trvalém 
pobytu, či ukončených pobytů na území 
České republiky. Na konci loňského roku 
2021 bylo v Bechyni evidováno 4900 trvale 
bydlících obyvatel (např. před deseti lety 
v  roce 2011 to bylo 5341 obyvatel, což bylo 
o  významných 441 obyvatel více než v sou-
časnosti). V roce 2021 se do Bechyně 
přihlásilo k pobytu 118 a z pobytu v Bechyni 
se odhlásilo 103 obyvatel, změnu pobytu 
v  rámci obce provedlo 111 obyvatel a pobyt 
na území ČR ukončilo 5 bechyňských oby-
vatel. V roce 2021 zemřelo 65 bechyňských 
obyvatel (např. v roce 2011 to bylo 56). 

Ve státní správě přibývá úkonů, jež lze 
vyřídit elektronicky prostřednictvím dato-
vých schránek a zájem roste také o Portál 
občana, samoobslužné místo pro komuni-
kaci mezi občanem a státem.

D. Cibulková

+DEFINITIVNÍ TEČKA 
ZA PROVOZOVÁNÍM 
HAZARDNÍCH HER 
V BECHYNI

S účinností od 1. ledna 2022 nabyl 
účinnosti zákon č. 35/2021 Sb., který ukládá 
územně samosprávným celkům, tj. obcím 
a krajům, vyhlašovat všechny jejich právní 
předpisy (u obcí jde o obecně závazné 
vyhlášky a nařízení obce) zveřejněním ve 
Sbírce právních předpisů územně samo-
správných celků a některých správních 
úřadu (zkráceně „Sbírka právních před-
pisů“). V této Sbírce právních předpisů jsou 
obce, kraje a některé správní úřady povinny 
zveřejňovat své právní předpisy. Právní 
předpis, který není zveřejněn vyhlášením 
v  této sbírce, nenabývá platnosti a tudíž ani 
účinnosti. Toto se týká právních předpisů 
přijatých po 1. lednu 2022. Obce a kraje mají 
povinnost zveřejnit platné a účinné právní 
předpisy, které byly vydány před 1. lednem 
2022 a to do konce roku 2024. K 1. lednu 
2025 by tedy měly být ve Sbírce právních 
předpisů zveřejněny všechny platné a účin-
né právní předpisy obcí a krajů. Právní 
předpisy, které nebudou po tomto datu tímto 
způsobem zveřejněny, pozbývají dnem 
1. ledna 2025 účinnosti. 

Město Bechyně všechny platné a účinné 
právní předpisy, které platí na území města 
Bechyně, ve Sbírce právních předpisů již 
zveřejnilo. 

Posledním ostrůvkem provozování ha-
zardních her byla provozovna v Libušině 
ulici. Vzhledem k tomu, že povolení k pro-
vozu hracích přístrojů končilo firmě v měsíci 
květnu 2022, bylo možné učinit pomyslnou 
tečku za provozováním hazardních her a na 
celém území města Bechyně jejich pro-
vozování zakázat. Z tohoto důvodu vydalo 
zastupitelstvo města na svém zasedání dne 
9. března 2022 obecně závaznou vyhlášku 
č. 1/2022 o regulaci provozování hazardních 
her, kterou vyslovilo zákaz provozování  
binga, technické hry, živé hry a turnaje 
malého rozsahu na celém území města. 

JUDr. Anna Hrušková
vedoucí majetkového a právního odboru

Zastupitelé města začali již před delší 
dobou s omezováním provozu hazardních 
her v Bechyni. Důvody, které je k tomu vedly, 
jsou nasnadě a není třeba je rozvádět. 
Museli přitom samozřejmě respektovat 
platnou právní úpravu, neustále se vyvíjející 
judikaturu a také již vydaná a platná povolení 
k jejich provozu. 

Vyhláška byla zveřejněna podle nové 
právní úpravy ve Sbírce právních předpisů 
a  územně správních celků dne 14. března 
a  účinnosti nabyla dnem 29. března 2022. 

V této souvislosti ještě několik slov k nové 
právní úpravě vyhlašování právních předpi-
sů obcí a krajů. 

2 Městský zpravodaj Bechyně / ČERVEN 2022



Myslivecký spolek Borečný Rataje

Dále upozorňujeme majitele psů na 
výskyt závažného infekčního onemocnění 
divokých prasat Aujezskyho chorobu, která 
je přenosná také na psy. Nakazit se mohou 
přímým kontaktem s nemocným divočákem, 
jeho výměšky (sliny, moč, trus, nosní sekret) 
nebo padlinou. Virus může v přírodě za 
příznivých podmínek přežívat a být nebez-
pečný desítky dnů. Nákaza je pro psa 
smrtelná! Zatím není znám případ, že by pes 
nakažený touto chorobou přežil. Hlídejte si 
proto svoje psy a nenechte je volně pobíhat.

Snažte se se svými psy na vodítku 
pohybovat po cestách, aby naši obyvatelé 
lesa i polí nemuseli trpět stresem z častého 
vyrušování ve svém domovském prostředí. 
Pobíhající psi jsou pro zvěř velkým nebez-
pečím, na které pamatuje i zákon č. 449 Sb. 
o myslivosti zákazem jejich volného pobí-
hání na honebních pozemcích. Mějte toto na 
paměti při venčení vašich psích kamarádů! 
Za pochopení vám děkujeme.

+UPOZORNĚNÍ PRO 
MAJITELE PSŮ

Je jaro. Začíná období, kdy se v přírodě 
u volně žijící zvěře rodí nový život. Po dlouhé 
zimě zvěř potřebuje vaší ohleduplnost, aby 
měla klid na přijímání potravy, odpočinek 
a  na péči o mláďata.

V současné době probíhá soutěž ve věci 
výběru zhotovitele veřejné zakázky 
„Plechamr – oprava opěrné stěny a přilehlé 
komunikace“, která spočívá v opravě opěrné 
zdi a přilehlé komunikace v ulici Plechamr 
v  Bechyni. Stavba obsahuje demontáž 
stávající kamenné zdi včetně oplocení. 
Stávající kamenná zeď zajišťuje stabilitu 
přilehlé místní komunikace. Součástí stavby 
bude realizace nové železobetonové opěrné 
zdi s kamenným obkladem včetně nového 
zábradlí a oprava části komunikace, která 
bude vykopána v rozsahu nutném pro 
realizaci opěrné zdi.

Zároveň probíhá soutěž ve věci výběru 
zhotovitele veřejné zakázky „Výměna 
potrubí do č.p. 639, Bechyně“, která spočívá 
ve výměně potrubí teplé vody a cirkulace 
z bývalé kotelny, nyní předávací stanice 
v  č.p. 638, do domu č.p. 639 v sídlišti Na 
Libuši. Jedná se o dožité podzemní vedení. 
Souběžně vedené potrubí topné vody zůsta-
ne zachováno. Chodníky a komunikace, 
kudy prochází trasa potrubí, budou obno-
veny včetně obrubníků.

+PLÁNOVANÉ 
STAVEBNÍ AKCE

Kateřina Brožová
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Kompletní modernizace Fáberovy 
ulice, respektive její vnitřní okružní 
části ve stávající zástavbě rodinnými 
domy s asfaltovým povrchem s mini-
mem ploch zeleně je realizovaná 
s  podporou dotace, která byla poskyt-
nuta Ministerstvem pro místní rozvoj.

Dokončení stavby je plánované 
v  září 2022.

Rekonstrukce chodníku za čerpací 
stanicí navazuje na předcházející část 
vedle rybníka Trubný.

– stavební technik

Město Bechyně

vyhlašuje výběrové řízení

Podrobnější informace na 

e-mail: tajemnik@mestobechyne.cz
tel.: 381 477 017 

na místo

referent investičního odboru

www.mestobechyne.cz

Zejména si pak zaslouží poděkování 
a  obdiv naši nejmladší uklízeči na fotografii. 
Jejich příklad by měl motivovat nejen jejich 
vrstevníky, ale i dospělé. Byli skvělí!!! A určitě 
budou po zbytek života patřit k těm, co 
nejsou ke svému okolí lhostejní. A to se 
počítá úplně nejvíc. Vždyť i ta židle vytažená 
z  rybníka se spokojeně usmívá. Už jí bylo 
trapně, že hyzdí naše krásné město.

Tak zas za rok, přátelé!
Marie Jahnová

UKLIĎME ČESKO, 
UKLIĎME 
BECHYNI

Ačkoliv se nás letos oproti poslednímu 
ročníku před covidem sešlo „jen patnáct“, tak 
tato parta nadšenců odvedla pořádný kus 
práce. Některá chronická místa v Bechyni si 
po našem zásahu mohou na čas oddych-
nout, samozřejmě jen do doby, než se 
najdou naši „podporovatelé“, kterým je 
jedno, kam co odhodí a zajistí nám dostatek 
práce pro příští rok.

Na závěr bych chtěla zmínit opět ty 
bezejmenné, a není jich málo, co v průběhu 
roku likvidují následky nezodpovědného 
přístupu spoluobčanů k přírodě a sami 
iniciativně sbírají nepořádek, který neza-
vinili. Klobouček...!

Musím z celého srdce poděkovat těm, co 
jim nebylo zatěžko obětovat svůj volný čas, 
aby namísto „mělo by se“ šli a udělali, a to 
bez nároku na odměnu.
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a grafiky a obrazů malíře, ilustrátora 
a  grafika 

Aleše Knotka (1956)
se koná v sobotu 18. 6. 2022 ve 14.00 h. 

Davida Janoucha (1967–2019) 

Vernisáž výstavy děl předčasně zesnu-
lého sochaře a restaurátora 

+ GALERIE GALVÍNA 
ZVE NA VÝSTAVU

Martin Zelenka, Jiří Novotný

Vzhledem k velikosti galerie budou 
z  Janouchovy tvorby představeny sochy 
spíše komorních rozměrů a drobné bronzy; 
z  velkého výčtu jeho prací restaurátorských 
je třeba připomenout jeho podíl na restau-
rování Madony Bohumila Dobiáše st. na 
bechyňské Pštrossově vile (proti vchodu do 
klášterní zahrady). Aleš Knotek představuje 
výběr ze své aktuální malířské a grafické 
tvorby. Výstava potrvá do 31. 8. 2022. 
Srdečně zveme!

Srdečně zvou Zářečáci

Dne 11. 6. 2022 se s námi přijďte 
pobavit, zasmát, zasoutěžit a vyhrát 

něco v tombole.

HAPPY BAND.

JARDA MRZENA.
Moderátorem letošní poutě bude 

NA 21. ZÁŘEČSKOU POUŤ

K tanci a poslechu zahraje 

+ CENTRUM PRO LIDI 
S POSTIŽENÍM 
V BECHYNI SLAVÍ 
ROK ČINNOSTI

Už rok najdou lidé s postižením 
z  Bechyně pomocnou ruku v Domě 
u sv. Františka. Na jeho vzniku a rozvoji 
má zásluhu město Bechyně a mnoho 
dalších podporovatelů.

Centrum provozuje Domov sv. Anežky, 
který podobné služby už řadu let nabízí 
i  v  sousedním Týně nad Vltavou. V Bechyni 
by se dílna ale nedokázala tak rychle 
zabydlet bez vstřícnosti ze strany vedení 
města a řady místních obyvatel. Město 
Bechyně poskytlo do pronájmu objekt 
v  Klášterní ulici a letos dílně věnovalo také 
finanční dar na práci s keramikou. Vyba-
vením, darem i odbornou radou přispěli dílně 
také pan Machart, pan Barták, paní Hejrová, 
pan Pitlík, pan Dousek, Zdeněk Novák, tým 
místní Střední uměleckoprůmyslové školy, 
paní Peštová, paní Šenfeldová, pan Lalák, 
pan Hladký, Penzion U Pichlů a řada 
štědrých dárců z  portálu Darujme.cz. Do 
svých aktivit dílnu ochotně zapojilo i Městské 
informační centrum, Městské muzeum 
a Kulturní středisko města Bechyně. Za 
finanční podporu provozovatel dílny děkuje 
také společnosti Tesco, Nadaci rozvoje 
občanské společnosti, firmě ČEPS a Nadaci 
ČEZ.

Dům u sv. Františka rád uvítá další 
klienty, kontakt pro zájemce: 

Zdenka Burešová
Za Domov sv. Anežky

+420 601 299 132

Dům u sv. Františka vznikl v budově 
bývalého domova důchodců v Klášterní ulici 
v květnu roku 2021. Otevřel se v době 
covidových omezení a první klienti přicházeli 
pomalu, první rok své činnosti ale „František“ 
končí s takřka naplněnou kapacitou. Dříve 
opuštěná budova díky tomu ožila a zaplnila 

se obrazy, keramickými či textilními produkty 
a rukodělnými výrobky z recyklovaných 
materiálů, které tu s klienty vyrábí vedoucí 
dílny Simona Churanová a Aneta Hrubo-
ňová. Zdejšímu týmu navíc nechybějí ani 
plány na další rozvoj – v budoucnu chtějí ve 
„Františkovi“ mít bydlení pro osoby se 
sociálním znevýhodněním, věnovat se 
zahradničení a zřídit chráněnou dílnu, aby tu 
lidé s postižením z Bechyně mohli rovnou 
najít i zaměstnání.

Loni v květnu začala v Bechyni fungovat 
nová sociální služba – sociálně terapeutická 
dílna, kde si lidé s postižením nebo 
duševním onemocněním osvojují pracovní 
návyky a pravidelný režim, navazují nové 
kontakty a postupně se zapojují do „běžného 
života“. Věnují se například práci s kera-
mikou, šití a jinému tvoření, díky kterému si 
procvičují motoriku a soustředění.

centrumpomoci@anezka-tyn.cz.

Tím, že byl nástroj dlouhou dobu ne-
smontován a díly byly uskladněny ve špat-
ném, prašném a vlhkém prostředí, utrpěly 
značné poškození. Nyní jsou postupně 
revidovány a opravovány dobovými techno-
logiemi tak, aby byly opět funkční a pou-
žitelné v původní podobě a připravené 
k  závěrečné montáži. Probíhá čištění 
a  konzervace všech dílů, u vzdušnice kromě 
povrchů i revize kancel, řešení prasklin, 
deformací a těsnosti, nové okožení a těsnost 
ventilů, zásuvek, vík ventilové komory, apod. 
Další oblast probíhající práce se týká 
klaviatury a bodcové mechaniky nástroje. 

Neméně náročný je komplex renovač-
ních prací na kovových píšťalách, ale i dře-
věných píšťalách, kde probíhá oprava 
prasklin, rozklížení, reviduje se okožení 
zátek, těsnost spojů a stěn, napuštění povr-
chů, apod. Varhany obsahují celkem 315 
píšťal, s každou je nutné se zabývat 
individuálně, protože je vlastně samostatný 
hudební nástroj, takže z toho je vidět, že 
jejich pečlivé restaurování vyžaduje veliké 
úsilí. Závěrem potom budou probíhat 
konzultace s památkáři ohledně stanovení 
dobového ladění. 

V současné době je na sbírkovém účtu 
176 665 Kč. Když vše půjde dobře, mohli 
bychom se dočkat postupného sestavení 
nástroje již v červnu. Moc se těšíme na první 
koncert. 

+ RESTAUROVÁNÍ 
VARHAN PRO KOSTEL 
SV. MICHAELA 
V BECHYNI 
JE V PLNÉM PROUDU

Sbírkový bankovní účet: 
č. 123-4546260267/0100 

Za Kulturní středisko města Bechyně

založený u Komerční banky   

Mgr. Štěpán Ondřich
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MĚSTSKÉ
MUZEUM
BECHYNĚ

KULTURNÍ STŘEDISKO MĚSTA BECHYNĚ

Nezapomeňte nás navštívit během 
muzejní noci, noci kostelů. Ctitelé keramiky 
se potěší s barevnou fantazijní tvorbou 
výjimečné Heleny Johnové. Děti v herně na 
motivy knih M. Šaška v minutách obletí celý 
svět. Během muzejní noci k tomuto tématu 
otvíráme dílnu. 

Kdo ještě neviděl stálou expozici muzea, 
má ten den šanci. Muzea, galerie a kostely 
jsou tento večer k dispozici zdarma. 

JJ

VELKÉ DÍK!

Někdy se nám 
v  muzeu děje, stejně 
jako v životě, že to, 
co si přejete, a už ani 
nedoufáte, k vám 
nakonec nějakými 
cestami samo přijde. 
Na naše výzvy rea-
govalo v posledních 

dnech několik dárců a do sbírky plastik 
z  produkce místní manufaktury známé jako 
KERAS přibyly nové kusy. Shodou okolností 
právě ty, které nám chyběly – náboženská 
témata, konkrétně reliéf s trpícím Kristem od 
J. Štursy. Větší zásilka pak přišla z po-
zůstalosti bývalého p. ředitele zmíněného 
podniku p. J. Pitlíka. Rodina věnovala 
muzeu několik kusů, které jsme v našich 
sbírkách dosud neměli. Moc, moc všem 
děkujeme. 

Věnujeme se scénáři k budoucí expozici 
těchto výrobků. Pokud nějaké máte, budeme 
rádi, když se nám ozvete a my si je byť jen 
vyfotíme. Získáme tak povědomí o jejich 
existenci. 

Ponožky máme ve dvou velikostech 
36–41 a 42–46 za cenu 120 Kč za kus. 

BECHYNI MŮŽETE NOSIT 
I NA NOHÁCH

V Městském informačním centru si 
můžete zakoupit ponožky v barvách vlajky 
města Bechyně, s mostem nebo jen s ná-
pisem, že ji milujete. 

Nohy v teple a stylově jedině v ponožkách 
z Bechyně.

joma
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KULTURNÍ KALENDÁŘ
www.kulturnidum.cz

Kulturní středisko města Bechyně ve spolupráci s 15. ženijním 
plukem Bechyně, Lázněmi Jupiter a RC Hrošík pořádají pro děti 
už tradičně velký zábavný den se spoustou her a disciplín.

PO 6. 6. VÝSTAVA ABSOLVENTŮ

PO 6. 6.  VELKÁ MOŘSKÁ VÝSTAVA

SO 4. 6. DĚTSKÝ DEN 

Od 17.00 do 24.00 vás budou bavit kapely Žlutý Fijalky, VO106 
a Elizabeth.

Vernisáž v 17.00 hodin / Galerie 2+1

 A OTEVÍRÁNÍ TURISTICKÉ SEZÓNY

Od 9.00 do 13.00 se můžete těšit na ukázky ženijní a pyro-
technické práce, překážkovou bojovou dráhu, lanové centrum, 
ukázku bojového umění MUSADO, střelbu z paintball zbraní, 
ukázku ručních zbraní používaných v AČR, zábavný a výukový 
program pro děti, vojenský slang, zdravověda, soutěže.

Vernisáž v 17.00 hodin / Na schodech u knihovny v KD
Výstava prací žáků závěrečného ročníku I. stupně studia ZUŠ pod 
vedením Mgr. Ivany Blažkové.

PÁ 10. 6. MUZEJNÍ NOC / NOC KOSTELŮ

Od 9.00 hodin do 24 hodin / Park u Draka / Zdarma

Výtvarný obor ZUŠ Bechyně vás zve na výstavu, která zúročí 
práci dětí za celý školní rok, kdy se věnovaly tématům nad 
mořskou hladinou, pod hladinou i v temných hlubinách, stejně tak 
pobřežnímu pásu, mapování i zkoumání moří a oceánů.

Od 13.00 do 17.00 pro vás bude připravena herní zóna, kde si 
budete moci vyzkoušet různé venkovní hry. Např. badminton, 
mölkky, kroket, zahradní mikado atd.

  Otevření dětské herny Loterie – Poznej svět
  (dílna na motivy knih autora M. Šaška To je
   Londýn, To je Paříž, aj.)

Od 17.00 hodin / Kostely, muzea, galerie / Zdarma 

17.00–21.00 Otevření muzea

18.30–19.30  Výtvarná dílna na motivy stálé expozice
  a  výstavy Richarda Štipla pro děti i  dospělé. 

  Přijďte se seznámit s díly jednoho z předních
  českých sochařů a zároveň si užít klasickou 

  Stálá expozice

17.00   Vernisáž výstavy Helena Johnová 
  – první dáma české keramiky

Městské muzeum: 

  tvorbu z keramických sbírek AJG. 
18.00   Komentovaná prohlídka k výstavě Richard 
  Štipl – Hlava mapa a Současnost tradice 

Alšova jihočeská galerie – mezinárodní muzeum keramiky: 
17.00–20.00 Galerijní noc Hlava na hlavě 

18.00–22.00  Otevřená farní zahrádka
18.00–23.00  Otevření kostela
18.30  Koncert barokní hudby v podání ZUŠ V. Pichla

17.00–22.00 Hasičské dovednostní úkoly, např. motání 
  hadic, kuželník, srážení kuželek vodou

Klášterní kostel Nanebevzetí Panny Marie

  Prohlídka expozic a vystavené požární techniky

19.30  Vážně nevážně – koncert žáků ZUŠ V. Pichla

21.00  Žehnání městu – P. Tomáš Hajda

17.00–22.00 Otevření muzea (bývalá synagoga), 
  promítání filmů s tématikou Bechyně (stavba
  mostu, přesunutí a stavba řetězového mostu
  pod Stádlcem), na dvoře posezení u ohně, 
  opékání špekáčků, občerstvení). 

  Sraz před budovou muzea turistiky Bechyně.
  Délka prohlídky cca 1,5 hodiny.

Muzeum turistiky: 

18.30   Komentovaná vycházka kolem bechyňského
  opevnění. Průvodce Ing. Jan Havelka. 

Kostel sv. Michaela

19.00  Varhanní koncert rodiny Šotků

Hasičské muzeum: 

17.00–22.00  Otevření kostela

21.00 hodin / Náměstí T. G. M. / Vstupné dobrovolné

 Prvok, Šampón, Tečka a Karel

Kostel sv. Matěje:

ST 13. 7. LETNÍ KINO

Vernisáž 15.00 / AJG

 Deníček moderního fotra

19.00  Jihočeské zvony 
 – přednáška jihočeského zvonaře 

21.30 hodin / Náměstí T. G. M. / Vstupné dobrovolné

ST 10. 8. LETNÍ KINO

SO 11. 6. HLAVA MAPA – RICHARD STIPL

 Srdce na dlani

ČT 23. 6. ŠKOLNÍ AKADEMIE ZŠ FR. KŘIŽÍKA

17 hodin / Mezi pavilony ZŠ Školní ul.

17.00–22.00  Otevřená věž kostela sv. Matěje
18.00–22.00  Otevření kostela

Program bude uveřejněn v letním zpravodaji a na plakátech.

PŘIPRAVUJEME

22.00  Koncert Chrámové sboru

ST 27. 7. LETNÍ KINO

 M. Votruby a J. Kopřivy

21.30 hodin / Náměstí T. G. M. / Vstupné dobrovolné

Chaotic gang z 9. A  zve na nabitý program s občerstvením.

SO 9. 7. DIVADLO V TRÁVĚ XXX. ročník

20.00  Mariánské písně a kytarové písně 
 – Roman Kordina a Šárka Šafaříková

PO 27. 6.  ZAHRADNÍ PARTY

19 hodin / Velký sál KD

Od 10.00 hodin / Klášterní zahrada

ČERVEN 2022
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GALERIE MĚSTSKÉHO MUZEA

Helena Johnová (1884–1962), žačka Jakuba Schikanedra v 
Praze a Michaela Powolnyho ve Vídni. První profesorka umělecké 
keramiky Uměleckoprůmyslové školy v Praze v období mezi 
světovými válkami. Představíme stovku jejích prací z období 
vídeňských studií i pražské profesury. Potrvá do 11. září.

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

Richard Stipl se na počátku své tvůrčí kariéry profiloval jako malíř, 
poté se začal věnovat sochařství.

Herna pro děti na motivy knih M. Šaška: To je Londýn, To je Paříž, 
To je Austrálie aj. Potrvá do 11. září.

Předlohou k jeho realizacím si je on sám, vyčerpávajícím 
způsobem se zaměřuje na neurčitou povahu a momentální 
paradoxy, které jsou neodmyslitelně spjaty s neustálým 
přetvářením sebe sama v průběhu celého života. Pro Stiplovy 
obrazy i sochařská díla je charakteristické, že nás nutí přehodnotit 
současné postoje a přístupy k tvorbě a konzumaci umění.
Výstava potrvá od 11. 6. do 11. 9. 2022

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

HELENA JOHNOVÁ – PRVNÍ DÁMA ČESKÉ KERAMIKY

HLAVA MAPA – RICHARD STIPL

RC HROŠÍK
PRAVIDELNÉ HERNY

DO SVĚTA M. ŠAŠKA – HERNA PRO DĚTI

Vstupné 50 a 40 Kč společně se vstupem do stálé expozice.

Čtvrtky /16.00 hodin / Klubovna KD

AJG

Pondělky  15.00 – 17.00 hodin
Středy   9.00 – 11.00 hodin 

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

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

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

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

PILATES

POHYBOVÉ AKTIVITY

INTERVALOVÝ TRÉNINK
Intenzivní posilovací trénink. Při lekci využíváme posilovací 
a balanční pomůcky (TRX, BOSU, činky, medicinaly).ní pomůcky 
(TRX, BOSU, činky, medicinbaly).

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

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

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

Info Romana Honsová, tel. 721 111 541. 

Středy / 18.00 – 19.00 hodin / RC Hrošík / Lekce 90 Kč

DYNAMIC YOGA

BOSU CARDIO®

Permanentka na 10 lekcí 800 Kč (platnost 3 měsíce). 

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

FB Cvičení s Romčou Bechyně. 

Hlavní program 13. 8. / Od 12.00 hodin / Zámecký park / 
Vstupné dobrovolné

Zahrají kapely: Babouci, Jihočeští rodáci, Šumavská 8, Budvarka, 
Keramička. Festival konferuje Helena Hýnová. 

21.00 hodin / Zámecký park / Vstupné dobrovolné

Večer pak Karel Dvořák a Swing Band Tábor a další.

Páteční a nedělní program v různých částech města.

Od 9. 9. TANEČNÍ KURZ

ST 24. 8. LETNÍ KINO

Slavnost s řemeslnými trhy s bohatým doprovodným programem. 

PÁ 12.–NE 14. 8. BECHYŇSKÉ DOTEKY IX. ročník

 Tajemství staré bambitky 2

 BECHYŇSKÝ FESTIVAL 
 DECHOVÝCH HUDEB XXX. ročník

19.00 hodin / Velký sál KD / Kurzovné 1900 Kč
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.
Hlásit se můžete do 30. června on-line na www.kulturnidum.cz, 
v kanceláři KD, na tel. 776 381 203, 
e-mail program@kulturnidum.cz.

DLOUHODOBÉ AKCE

NINA PETRÁŠKOVÁ – OBRAZY

VÝSTAVA ABSOLVENTŮ

GALERIE 2+1

GALERIE U HROCHA

SCHODY U KNIHOVNY V KD

Výstava prací žáků závěrečného ročníku  I. stupně studia ZUŠ pod 
vedením Mgr. Ivany Blažkové.

Výtvarný obor ZUŠ Bechyně vás zve na výstavu, která zúročí práci 
dětí za celý školní rok, kdy se věnovaly tématům nad mořskou 
hladinou, pod hladinou i v temných hlubinách, stejně tak 
pobřežnímu pásu, mapování i zkoumání moří a oceánů.

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

VÝSTAVY

VELKÁ MOŘSKÁ VÝSTAVA

TANEČNÍ 
kurz2022
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KINO BECHYNĚ 
 www.kino.kulturnidum.cz

Bechyně
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98 min, přístupný, 130 Kč

3. PÁTEK VE 20.00

89 min, přístupný od 12 let, 130 Kč

PÁNSKÝ KLUB

ZAKLETÁ JESKYNĚ

MUŽI NA POKRAJI NERVOVÉHO 
ZHROUCENÍ

97 min, český dabing, od 12 let, 120 Kč

Komedie – ČR
Terapie pro „eroticky závislé“ svede 

dohromady naprosto nesourodou pětici. 
Komedie o lásce a o tom, že nikdy není 

pozdě pokusit se něco napravit.

3. PÁTEK V 17.00

Pohádka – ČR

1. STŘEDA VE 20.00

Komedie – Francie

2. ČTVRTEK VE 20.00

Sedm městských mužů mají společnou 
jedinou věc – všichni jsou na pokraji 

nervového zhroucení. Neobvyklý 
„CHLAPÁCKÝ“ kurz přežití, jenž je má 

postavit zpět na nohy.

Pověst o zázračné jeskyni, v níž jsou 
uložené vzácné poklady. Je mezi nimi 

i obyčejná sůl, kterou lidé potřebují 
nejvíce. Jsou zde i drahokamy, kdo by 

chtěl některý odnést, postihne ho kletba.

TOP GUN: MAVERICK

131 min, český dabing, od 12 let, 140 Kč

8. STŘEDA VE 20.00

VYŠEHRAD FYLM

9. ČTVRTEK VE 20.00

JURSKÝ SVĚT: NADVLÁDA
Velkolepá tečka za Jurským parkem 
a Jurským světem hledá odpověď na 
otázku, zda bychom mezi dinosaury 
přežili i my. Režie Colin Trevorrow 
v produkujci Stevena Spileberga.

147 min, český dabing, od 12 let, 140 Kč

15. STŘEDA VE 20.00

PO ČEM MUŽI TOUŽÍ 2
Komedie – ČR

Po čem muži touží 2 je volným 
pokračováním úspěšné komedie, která 

se stala nejúspěšnějším českým 
snímkem roku 2018.

95 min, přístupný, 130 Kč

Jeden z nejlepších pilotů na světě, Pete 
„Maverick“ Mitchell, se vrací do akce. Do 
kin s ním přilétá pokračování jednoho z 

nejoblíbenějších filmů vůbec.

Po dnes již kultovním onlinovém seriálu 
Vyšehrad přichází postava Laviho 

v novém kabátě celovečerního filmu, za 
kterým stojí jeho původní tvůrci.

Dobrodružný / Akční – USA

Komedie – ČR

Akční / Drama – USA

103 min, přístupný od 15 let, 120 Kč

16. ČTVRTEK VE 20.00

17. PÁTEK V 17.00

Filmová komedie o dobrovolných 
hasičích s Miroslavem Krobotem, 

Michalem Isteníkem a Annou Polívkovou 
v hlavních rolích.

KDYBY RADŠI HOŘELO
Komedie – ČR

90 min, přístupný od 12 let, 120 Kč

Animovaný / Dobrodružný – USA

RAKEŤÁK
Film studia Disney a Pixar přináší příběh 
Buzze Rakeťáka a jeho dobrodružství do 

nekonečna a ještě dál.
99 min, český dabing, přístupný, 120 Kč

Animovaný – Německo, Rakousko

PÁRTY HÁRDER: SUMMER 
MASSACRE

Komedie – ČR
Další nejstrašnější mejdan v historii 

filmu. Režisér Martin Pohl, známý jako 
kontroverzní rapper Řezník nebo jako 

autor Mártyho frků, natočil pokračování 
své extrémně nekorektní komedie Párty 
Hárd. Česká kina letos nic šílenějšího s 

velkou pravděpodobností neuvedou.

24. PÁTEK VE 20.00

NÁMĚSÍČNÍCI

99 min, přístupný od 15 let, 120 Kč

24. PÁTEK V 17.00

85 min, český dabing, přístupný, 120 Kč

Někdy je lepší svou malou sestřičku 
poslouchat! Když starší brácha Petr 
jedné noci zjistí, že jeho sestra Anna 
zmizela, uvědomí si, že její bláznivý 

příběh o mluvícím broukovi nebyl 
vymyšlený. Anna byla unesena zlým 
Měsíčním mužem, když se pokusila 

pomoci broukovi, panu Zoomzemanovi.

Původní český muzikál z hudební dílny 
Michala Davida, který se úspěšně hrál v 

Divadle Broadway. Film obsahuje 
narozdíl od divadelního muzikálu mnoho 
dalších dějových linek a také zcela nové 

písně a hudbu, psanou speciálně pro 
tento film!

98 min, přístupný, 140 Kč

94 min, české titulky, od 15 let, 130 Kč

17. PÁTEK VE 20.00

ŽHÁŘKA
Thriller – USA

Žhářka je filmovou adaptací knihy 
hororového klasika Stephena Kinga. 

Hlavní hrdinkou je dívka 
s pyrokinetickými schopnostmi, 

schopná pouhou myšlenkou zapálit, 
cokoliv ji napadne.

ANDÍLCI ZA ŠKOLOU
Muzikál / Rodinný – ČR

22. STŘEDA VE 20.00

Změna programu vyhrazena

Komedie / Romantický – ČR

Film o životě a hudbě Elvise Presleyho 
(Austin Butler) z pohledu jeho 

komplikovaného vztahu s tajemným 
manažerem, plukovníkem Tomem 

Parkerem (Tom Hanks).

Kateřina Čechová (Aňa Geislerová), 
historicky první česká prezidentka, má 

za sebou rok v úřadu. Je zahlcená prací: 
její program je každý den nabitý 

k  prasknutí. Občas by si chtěla v klidu 
odpočinout bez pozornosti 

celé republiky…

ELVIS
Hudební / Drama / Životopisný – USA

30. ČTVRTEK VE 20.00

PREZIDENTKA
29. STŘEDA VE 20.00

99 min, přístupný od 12 let, 140 Kč

159 min, české titulky, od 12 let, 130 Kč

Konečně jsme překonali dvouletou 
přestávku a vrátili se k pravidelným akcím 
organizovaným v knihovně pro dětské 
návštěvníky. Připravili jsme besedy pro žáky 
prvního stupně základních škol. S první 
a  druhou třídou jsme si povídali o pohád-
kách, jak vzniká kniha a jak se ke knihám 
chovat. Žáci ostatních tříd se učili vyhledávat 
knížky v on line katalogu a následně i v po-
licích dětského oddělení. Ze záhadných 
slovních přesmyček: RAPAH, BORN, 
PETLICE, ŇLZPE, PEKÍS, ČEBŘÍT, 
CHÁOND, ORSTVAA, BŇŘTEO, vyluštili 
jména známých českých měst. Snažili jsme 
se o zpestření objednané besedy pro sed-
mou třídu na téma dobrodružná literatura. 
Žáci plnili zadané úkoly, vyplňovali křížovku, 
hledali informace ke spojení dvou výrazů 
vyskytujících se v knize Vinnetou. Vybrané 
knihy zařadili podle žánrů dobrodružné 
literatury. Pracovali se zájmem ve skupinách 
a na konci besedy si splněné úkoly společně 
zkontrolovali. Zdálo by se, že o tento druh 
literatury mají zájem spíš chlapci, ale opak 
byl pravdou. Že by už knihy Eduarda Štor-
cha, J. Verna, K. Maye, Jaroslava Foglara 
a  dalších spisovatelů tohoto druhu literatury 
lákaly jen děvčata? Snad ne. Nabízí přece 
pobavení, napětí, záhady, ale také přirozené 
a stálé hodnoty jako jsou statečnost, spra-
vedlnost, láska, optimismus, které bychom 
měli ctít i v dnešní době, která se může zdát 
jiná než dřív. Ty knihy za přečtení určitě stojí! 
Chce se mi říct, dokud je v knihovnách ještě 
máme…

ZPRÁVY 
Z KNIHOVNY

Do konce školního roku nám ještě zbývá 
uskutečnit pohádkový závod a slavnostní 
pasování prvňáčků. 

EH
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www.laznevbechyni.cz
facebook.com/laznebechyne

Lázně

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

 1. 6. Lázeňský speciál 10.00
 1. 6. Jóga na židlích 15.30
 2. 6. Vltava, matka řek, dokument 10.00

 3. 6. Rehabilitace po operaci kyčelního
  kloubu 14.30
 6. 6. Hudební dopoledne, dechovky,
  záznam 10.00

 3. 6. Humor s Vladimírem Menšíkem,
  záznam 10.00

 6. 6. Překyselení může i zabíjet 15.30

Jako jemně háč-
kovaná dečka nebo 
hebká kůže batolátka, 
jako voňavý zákusek 
nebo drobně vykláda-
ná šperkovnice. Jen 
několik nastřelených 

příměrů, kterými velebím tvorbu jihočeského 
malíře Valentina Horby, oscilujícího na hraně 
naivního malířství s třásničkami humoru 
a  přimykajícího se k velikánům tohoto žánru. 

Do Galerie Záliv Lázně Bechyně míří dílo 
výtvarníka, které nás osloví rýmem klidné 
barevnosti a okouzlí dechem starých časů.

Tichý pěvec mezi štíty venkovských 
stavení, varhaník zjemnělých tónů, básník 
snící na návsích, u kostelíčků a zámečků, na 
statcích a mezi chaloupkami. Horba, malíř 
dětské roztomilosti, artista humoru v manéži 
našich životů, který dokáže rozprostřít v duši 
pohodu, klid i pocit blaženosti. 

Pavel Šmidrkal

Taneční večery na sále (vstup zdarma)
 Út  19.30–22.30 hod.

 18. 6. sobota Ševětínka

PROGRAM ČERVEN

 So  19.30–23.00 hod.

   4. 6. sobota Capella
   7. 6. úterý Capella
 11. 6. sobota Ševětínka
 14. 6. úterý Inych

 21. 6. úterý RM band 
 25. 6. sobota Kosatky
 28. 6. úterý Inych

 4. 6. Páteř z rehabilitačního 
  hlediska 14.30

 17. 6. Vltava, matka řek 10.00

29. 6. Jóga prstů 15.30

 7. 6. Režim dne pro zdraví 15.00

 14. 6. Péče o nohy, 
  správná pedikúra 14.30

 22. 6. Koření pro zdraví 
  /snadno dostupné/ 15.30 9. 6. Léčíme rašelinou a Karitolem 15.00

 13. 6. Český vynálezce 
  Ing. František Křižík 10.00
 13. 6. Pránájáma 
  – naučte se vědomě dýchat 15.30

 18. 6. Osteoporóza 14.30

 20. 6. Akupresura s Indem 
  PhDr. Sandhu CSc 19.00

 6. 6. Indie křížem krážem s cestovatelkou 
  + film 19.00

 15. 6. Jóga pro lenivé 
  /Surja krija a mudry rukou/ 15.30

 27. 6. Dobré rady pro zdraví, 
  režim dne 15.30

 21. 6. Rožmberkové 
  v jižních Čechách 10.00

 23. 6. André Rieu, koncert, záznam 10.00
 24. 6. Relaxační hudba, záznam 10.00

 14. 6. Stavba bechyňského mostu 
  „Duhy“ 10.00

 27. 6. Ájurvéda, přírodní medicína 

 27. 6. Cyklotoulky kolem Bechyně, 
  dokument 10.00

  z Indie + film 19.00
 28. 6. Jižní Čechy v obraze, 
  dokument 10.00

 10. 6. Vltavíny, naleziště v jižních 
  Čechách 10.00

 20. 6. Diagnostika 
  vnějších znaků nemoci 15.30

 22. 6. Nostalgická Bechyně, 
  staré filmy o městě 10.00

 28. 6. Léčíme rašelinou a Karitolem 15.00

 16. 6. Humor s Jiřinou Bohdalovou,
  záznam 10.00

 7. 6. Folklorika, výlovy rybníků, 
  dokument 10.00

 8. 6. Šance pro oči 15.30
 9. 6. Tajemný Český Krumlov, 
  dokument 10.00

 20. 6. Rok na Blatech 

  po ročních obdobích 10.00

29. 6. Bechyně, město keramiky, 
  dokument 10.00

 13. 6. Dlouhý život bez nemocí, 
  to je ájurvéda 19.00

 24. 6. Škola zad 14.30

30. 6. Šumava, zelená střecha Evropy,
  dokument 10.00

Těšíme se na vás

Zdeněk Troška, Týna 
Masopustová, Lenka Ku-
rovská a Pavel Šmidrkal 
ve zcela „vyprodané“ 
hale lázeňské budovy 
Olga rozdávali podpisy 
do knížky Co šustí v listí.

OBRAZY MAZLIVÉHO DNE
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Z HISTORIE

Odbytištěm je nejen území naší repub-
liky, ale i cizina, jako např. Francie, Dánsko, 
i  Holandsko, ba i Spojené státy severo-
americké. Před válkou měla bechyňská 
keramika trvalé odbytiště v Rusku, kde 
zejména naši tamější krajané jevili velice 
živý zájem o reprodukce našich umělců. Na 
Balkán odbyt uváznul pro pokles tamější 
valuty. Hlavním dodavatelem zemi balkán-
ských stala se nyní Vídeň, jejíž výrobky již 
před válkou byly zde zavedeny. Rovněž i do 
Polska a Rumunska je odbyt stižen valuto-
vými poměry.

V malebném zákoutí bechyňském, ne-
daleko známé „Pouště“, nachází se továrna 
keramického družstva, která svými výrobky 
stala se proslulou nejen v naší republice, ale 
i daleko za hranicemi. Vyrostla z nepatrných 
rozměrů. Podnět k založení podniku vyšel 
z  místní odborné školy keramické a v čele 
zakladatelů stáli prof. V. Mařan, F. Kraus, 
L. Sovák. řed. Ant. Kozák a j. Interesentní 
závod, jenž zaměstnával hned od počátku 
absolventy bechyňské keramické školy, dal 
si za úkol seznamovat širší veřejnost 
s  reprodukcemi uměleckých děl našich 
sochařů.

+ KERAS – 100 LET OD 
ZALOŽENÍ PODLE 
DOBOVÉHO TISKU

V únoru roku 1922 za účasti odborných 
znalců Hospodářské úvěrní banky v Táboře 
vzniká „Keramická akciová společnost v Be-
chyni nad Lužnicí“ s akciovým kapitálem 
1 mil. korun, rozdělenými ve 2000 tis. akciích 
po 500 korunách (v měsíci dubnu 1922 byla 
Keramická akciová společnost povolena 
ministerstvem vnitra). Transakci provádí 
táborská filiálka Hospodářské úvěrní banky 
pro Čechy. Popudem k založení akciové 
továrny je zabezpečení budoucnosti kera-
mické výroby v Bechyni a hlavně, aby vyba-
vena byla z obtížných starostí finančních, jež 
jmenovitě v dobách odbytové stagnace 
těžce doléhaly na podnik, přeměňuje se 
dosavadní družstevní forma společnosti ve 
společnost akciovou. Kapitál byl plně upsán 
místními a okolními investory. Ustavující 
valná hromada akciové společnosti proběh-
la dne 30. července roku 1922. Keramika 
založena byla prof. Mařanem, prof. Krausem 
a prof. Sovákem již v roce 1907 ve skrovných 
poměrech s kapitálem pouhých Kč 6 000,-. 
Po válce šlo o to, postavit podnik na pevný 
finanční základ, a proto dosavadní družstvo 
přeměněno v akciovou společnost. Předse-
dou zvolen p. prof. Mařan, jeho náměstkem 
pan prof. Kraus a do výkonného výboru 
pp. Procházka, Moravec a Franta. 

A dobový tisk pokračuje…

Počáteční obtíže rázu technického 
podařilo se překonat poměrně záhy a již za 
krátký čas razily si výrobky bechyňské 
„Keramiky“ vítězně cestu do světa. Při 
bedlivém prozkoumání okolního terénu 
ukázalo se, že zdejší hlíny výborně se hodí 
na zpracování a zhotovováni výrobků nejen 
z keramiky, ale i pro účely majoliky, fajance 
a  terakoty. Výrobního materiálu je v okolí 
bechyňském dostatek. Analysou bylo pro-
kázáno, že hodětínské a sudoměřické hlíny 
obsahují značné množství – až i 65 % 
kaolinu. Kromě toho nachází se výborná 
modelizovací, silně plastická hlína v Jeh-
nědle na pobřeží vltavském. Její doprava je 
ovšem do jisté míry značně stížena nedo-
statkem vhodných komunikačních prostřed-
ků. Samotné hlíny, tak jak se nachází, lze 
používati v kamnářství. Pro výrobu jemného 
zboží připravují se bechyňské hlíny plave-
ním. Hlíny sudoměřické používá se mimo to 
i  jako malířské hlinky. Kromě těchto druhů 
nachází se v okolí Bechyně i hlína červená, 
jež se rovněž hodí pro plastiku.

Keramická továrna v Bechyni je zařízena 
na výrobu učebných pomůcek. Zhotovují se 
zde sádrové vlisy různé stylizace rostlin, 
zvířat a četné jiné předměty. Nejhlavnějším 
a  zároveň pak i nejdůležitějším odvětvím 
výroby je ozdobná keramika, jež dle kata-
logu vykazuje již dnes několik set druhů 
různých uměleckých předmětů. Výrobky, 
jichž provedení je opravdu umělecké, zho-
toveny jsou podle modelů našich vynikají-
cích sochařských umělců, jako např. 
zemřelého prof. Suchardy. prof. Wurzla. 
ak. soch. Hoška, Petra, Zouly, dále od 
prof. Drahoňovského, Mařana, Kloučka, 
Suchomela, ak. soch. Halmanna, Přenosila, 
Kalvody, Hodka, Vlčka, Říhy, Bambase, 
Herzla, Sapíka, Nohavce, Úprky a celé řady 
jiných umělců, jakož i dle modelů zhoto-
vených keramickou školou v Bechyni.

V bohatě zásobeném skladišti vidíme 
četné vázy v nejrozmanitějším provedení, 
plakety, sošky poprsí, reliéfy, hodiny, akvá-
ria, zrcadla, kalamáře, těžítka, žardiniéry, 
figurky, podnosy, květináře, sousoší v bez-
vadném provedení. Ochotný náš průvodce 
a  duše závodu, p. účetní Říha, na můj dotaz 
přisvědčuje, že bechyňská „Keramika“ je 
jediným českým podnikem toho druhu v celé 
naší republice. Existují sice u nás podniky 
podobné a zejména německých závodů 
máme několik, ale ty nejsou tak bohatě 
specializovány na výrobu skutečně umělec-
kých, dekorativních předmětů, jako závod 

bechyňský. Proto také zdejší výrobky těší se 
všestranné oblibě.

Poslední době nalezly keramické závody 
bechyňské značné odbytiště na Slovensku 
a  v Podkarpatské Rusi. A zase jsou to v pře-
vážné míře naši lidé, kteří v těchto končinách 
propagují české umění a šíří jeho pověst 
i v těch nejzapadlejších končinách.

Aby bechyňské keramice zabezpečena 
byla budoucnost a hlavně, aby vybavena 
byla z obtížných starostí finančních, jež 
jmenovitě v dobách odbytové stagnace 
těžce doléhaly na podnik, přeměňuje se 
dosavadní družstevní forma společnosti ve 
společnost akciovou, s počátečním akcio-
vým kapitálem 1 mil. Kč. Transakci provádí 
táborská filiálka Hospodářské úvěrní banky 
pro Čechy. Kapitál byl plně upsán místními 
a  okolními interesenty. Ustavující valná 
hromada akciové společnosti konala dne 
30. července 1922 v Bechyni.

Vybral Josef Štefl

Bytová nouze a pomalý stavební ruch 
brzdí samozřejmě i rozvoj podniku, neboť 
odbyt výrobků není dosud takový, jak by 
odpovídal výkonnosti bechyňské továrny. 
Ale přes to hledí vedoucí činitelé budouc-
nosti vstříc s naprostou důvěrou. Takřka 
z  ničeho vytvořili průmyslový podnik prvého 
řádu v místě, kde není žádné jiné průmys-
lové výroby. Podnik – který je celý náš, 
svérázný, lidový. Kdo měl příležitost zadívati 
se do dílen bechyňské keramiky a zahloubati 
se do tajů tohoto skrytého umění, přisvědčí, 
že všechny výrobky nesou značky nejen 
uměleckosti, ale zároveň i typického čes-
kého rázu, který na každičkém výrobku je 
propracován do těch nejmenších detailů. 
Odchovanci státní odborné keramické školy 
v Bechyni pracují v závodě s láskou a plným 
pochopením. A v tom tkví také kus tajemství 
a úspěchu. 
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ZE ŠKOL
ZÁKLADNÍ ŠKOLA FRANTIŠKA KŘIŽÍKA

1928

BECHYNĚ

ŠKOLA PRO DĚTI

„Mi jsme čerti a žijeme v pekle. Máme 
tady teplýčko. Náš náčelník jse jmenuje 
lucifer. Když ho vidíme na chodbě, tak každý 
zdrhá. Všichni se ho bojíme. Mislím, že my 
učení jde a jsem docela chytrý.“ … Neděste 
se, tohle je vyprávění, které napsal v čaro-
dějnické škole v hodině slohu čertík Bertík. 
Bábince Jednooké se na hlavě ježila zaple-
tená háďata, když ho četla. Naštěstí byli 
v  předvečer čarodějnic v čarodějnické škole 
na jednodenní návštěvě čtvrťáci z naší 
Základní školy Františka Křižíka a ti jí 
pomohli všechny pravopisné chyby vyhledat 
a opravit. Po hodině češtiny pak s bábinkou 
Ropuchovou přepočítali množství potřeb-
ných ingrediencí, aby mohla upéct čaroděj-
nické cukroví, a další hodinu strávili u slečny 
Krákoravé, jejíž katedra se pyšní množstvím 
různých rákosek a klacků, které u žáků 
používá k upevnění správného chování 
a  znalostí. Slečně Matlafousové pomohli 
s  objednávkou kuřecí pařátů, ropuších hlav, 
žížal, škvorů a slepýšů, jež musí obstarat, 
aby v poledne nakrmila čarodějnické žactvo. 
Hodiny tělocviku čarodějnická škola nena-
bízí, zato se čarodějnické děti mohou vylítat 
a vydovádět na čarodiskotékách. Tenhle 
zážitek jsme si pochopitelně nemohli nechat 
ujít a diskotékou jsme se s čarodějnickým 
učením zase na rok rozloučili.

I. Voborníková

+ ČARODĚJNICKÉ 
UČENÍ VE 4. TŘÍDĚ

Teď si asi představujete, že se rozepíšu 
o  výtvarných technikách. Ale o těch já nic 
nevím. Stínování (neboli jobshadowing) se 
totiž provozuje v rámci Erasmus+ a prakticky 
to znamená, že si jako učitel vyberete jinou 
evropskou školu, do které pojedete dělat stín 
někomu, kdo učí stejný předmět jako vy, 
abyste mohli okouknout, co se tam učí jinak 
a porovnat techniky. 

Můj španělský stín Julia dorazil do naší 
školy z valencijské školy IES Carles Salva-
dor ještě s posilou Lidií, která si přidala 
teaching mobility (tudíž vystoupila ze stínu 
a  učila). Obě kolegyně byly překvapené z na-
šich nejmenších, protože v jejich školách je 
většinou druhý a třetí stupeň dohromady, 
zatímco my máme první a druhý v jedné 
budově. Prvostupňové děti ukázaly práci 
s  Legem a Ozoboty, starší žáci pak vytřeli 
zrak vším, co dovedou v dílnách a během 
anglického jazyka. 

Na oplátku Lidia naučila pár našich 
ročníků si vyrobit minilampičku poháněnou 
vlastním dechem a vysvětlila jim vše okolo 
energií a nářadí používaném v dílně, protože 
její škola se specializuje na technické obory. 

Celý týden se jako úžasní pomocníci 
(ať  už jazykově nebo fyzicky) projevovali 
žáci navštěvující English Club, čímž bych jim 
chtěla poděkovat. Díky také patří průvodkyni 
po Krumlově Kláře Houdkouvé a mým 
kolegům, kterým jsem nabourala týden 
a  navíc některé donutila konverzovat v cizím 
jazyce. Ale o tom to je – o výměně 
zkušeností, zážitků a chaosu. :-D

A. Němcová

V březnu se žákyně třídy 8.B naší školy 
Lilian Lenghardtová zúčastnila okresního 
kola soutěže Konverzace v německém 
jazyce v Táboře. V době, kdy se němčina 
stává mezi cizími jazyky spíše „Popelkou“, 
byla konkurence opravdu velká. Zdá se, že 
německým jazykem se hlouběji zabývají jen 
žáci hodně motivovaní, a proto jsou jejich 
výsledky na slušné úrovni.   

+ VELKÁ RADOST 
NAŠÍ ŠKOLY

Všichni Lili gratulujeme k úspěchům, 
přejeme jí chuť do dalšího učení a hlavně: 
DĚKUJEME ZA REPREZENTACI NAŠÍ 
ŠKOLY.

Pavlína Novotná

Lili se pilně připravovala, docházela na 
soukromé hodiny k rodilému mluvčímu, bylo 
vidět, že učení ji baví a sama se velmi 
přirozeně vyjadřuje. Snad právě to jí pomoh-
lo a v okresním kole zvítězila a postoupila do 
kola krajského v Českých Budějovicích. 
Konkurence zde byla ještě větší a každý bod 
měl opravdu cenu zlata, jak bylo řečeno při 
zahájení soutěže. I zde se Lili podařilo uspět 
u poroty, zvítězila a postoupila i do repub-
likového kola v Praze. Soutěž se konala 
on-line, podmínkou bylo připravit si prezen-
taci na vybrané téma, předvést ji před 
odbornou porotou a obhájit. Zde se umístila 
na 4.–7. místě se ztrátou jediného bodu za 
třetím soutěžícím. Nutno podotknout, že Lili 
byla ve své kategorii 2.A mezi mladšími, 
většina soutěžících byla z 9. třídy.

Bylo to těžké, konkurence byla veliká. 
Zkušenost to byla opravdu skvělá. A skončit 
4.–7. v republice, je opravdu skvělé!

Lili

+ STÍNOVÁNÍ
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+ LETOVÉ UKÁZKY 
DRAVCŮ

Všichni žáci školy se zúčastnili přehlídky 
dravých ptáků Společnosti Zayferus z Led-
nice. Jejich ušlechtilost a dravost jsme 
obdivovali nejenom z bezprostřední blíz-
kosti, ale také díky ukázkám letových 
dovedností, spojených s lovením kořisti. 
Sokolníci také předvedli vtipně komento-
vané ukázky, při kterých dětem předali 
základní informace o těchto ohrožených 
tvorech. 

MB

Za druhý stupeň se nejlépe umístila 

1.A. Získala krásné 2. místo.

7.A, která končila na 3. místě. 

PL

I přes nepřízeň počasí (hlavně ve čtvrtek) 
žáci podali skvělé výkony a obdrželi řadu 
medailí. 

Ve dnech 5. a 6. května se uskutečnila 
školní atletická olympiáda. Na bechyňském 
stadionu jsme poměřili síly se Základní 
školou Františka Křižíka. 

Soupeřilo se v disciplínách krátký 
a  dlouhý běh, štafeta, skok do dálky, skok do 
výšky a hod koulí nebo kriketovým míčkem. 

+ ŠKOLNÍ 
ATLETICKÁ 
OLYMPIÁDA

Na závěr se vyhlašovaly nejlepší třídy 
podle počtu bodů. 

První stupeň nejlépe reprezentovala 

+ DEN ZEMĚ 1.–5. TŘÍD

Den Země si děti z 1. stupně připomněly 21. 4. programem O životě stromů a O vzniku 
života. Projekce doplněné výkladem lektora sledovaly vleže v mobilním planetáriu přímo v 
naší tělocvičně. Byl to pro ně nevšední zážitek a zároveň se dozvěděly spoustu zajímavých 
informací.

Marie Bromová Fejklová, organizátor akce

 J. Beneš, foto D. Hájíčková

+ EXKURZE K VOLBĚ 
POVOLÁNÍ

28. dubna navštívili žáci 8.A a 8.B 
Milevsko, a to dívky květinářství Srdíčko 
a  chlapci firmu Hydraulika J. Klíma. Exkurze 
byla součástí programu Jihočeské hospo-
dářské komory, který má pomoci žákům při 
rozhodování o budoucím povolání. Žáci si 
mohli sami některé činnosti i prakticky 
vyzkoušet.

Hlady nebudete, SRPDŠ 
zajišťuje stánek s občerstvením, 

těšit se můžete například na 
úžasné palačinky. 

Akce se koná 

ZAHRADNÍ PARTY 

27. 6. 2022 od 17 hodin.

do otevřeného prostoru mezi 
pavilony. Těšit se můžete 

z výkonů jak deváťáků, tak 
i  ostatních tříd, kteří si pro Vás 

připravili nabitý program. 

Vážení rodiče, 
dámy 

a pánové,

Chaotic gang z 9. A Vás zve na
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ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA pozvala 
naše předškoláky na koncert dětí z hudeb-
ního oboru a zároveň si pro naše děti 
připravila dílničky. 

Jako každý rok i letos vyrazily naše 
nejstarší děti na dětské dopravní hřiště v 
Táboře, kde si vyzkoušely své dovednosti a 
znalosti z dopravní oblasti.

Š.K.

Zhlédli jsme let dravých ptáků – TOP 
LUXUS společnosti Zayferus, který se konal 
na sportovním stadionu, a ačkoli se účastnilo 
více škol, firma měla akci pěkně zorgani-
zovanou a všechny děti si užily nízké přelety 
dravců přímo nad hlavami.

Do MŠ zavítalo divadlo s hudební 
pohádkou Abeceda slušného chování. 

Po dvouleté odmlce 
proběhla 13. POLISIÁDA 
MATEŘSKÝCH ŠKOL 
pod záštitou MĚSTSKÉ 

POLICIE a MĚSTA TÁBOR, jíž se zúčastnily 
i vybrané děti naší MŠ. Soutěžilo se 
například ve skoku do dálky, běhu přes 
překážky, hodu do dálky, kopu na branku, 
střelbě hokejkou apod.

ZPRÁVIČKY 
Z JAHŮDKY

VÝTVARKA ZUŠ 
ZVE 
NA VÝSTAVY!

Můžete se těšit na Velkou mořskou 
výstavu, která zúročí práci dětí za celý 
školní rok, kdy se věnovaly tématům nad 
mořskou hladinou, pod hladinou i v temných 
hlubinách, stejně tak pobřežnímu pásu, 
mapování i zkoumání moří a oceánů.

Obě mají vernisáž v jeden den i ve 
stejnou hodinu a to 6. 6. 2022 od 17 hodin 
a i místem jsou si blízké. První je v Galerii 
2+1 a druhá na schodech u knihovny 
kulturního domu.

Těšíme se na vás! 
Mgr. Ivana Blažková

Druhou výstavou je Výstava absolventů 
výtvarného oboru. Zde vystaví své práce 
žáci závěrečného ročníku I. stupně studia 
ZUŠ.

Výtvarný obor ZUŠ 
Bechyně vás zve na výstavy svých žáků.

+ HANAKAI z. s.

Klub reprezentovali Martin a Tomáš 
Hánovi a Tomáš Jindra, kteří předvedli svou 
vynikající formu a zvládnutí všech technic-
kých specifik karate SKIF a zaslouženě si 
odvezli sbírku cenných kovů. Tomáš Hána 
se utkal se soupeři v kategorii kata muži, 
v  níž precizně zacvičil svou finálovou kata 
s  názvem Unsu. Bodová hodnocení ostat-
ních finalistů na Tomáše nestačila a do 
Hanakai tak putovala první zlatá medaile 
z této soutěže. Následovala soutěž kumite 
juniorů – 65 kg, v níž byl doslovným 
želízkem v ohni Tomáš Jindra. Po vypjatých 
zápasech se probojoval až do finále, kde za 
nerozhodného stavu zápasu připadlo 
rozhodnutí pětici rozhodčích. Bohužel se 
sudí přiklonili k  soupeři a Tomáš Jindra 
získal druhé místo. Tomáš si však pomyslně 
spravil chuť, když v  kategorii kata juniorů 
ukázal svou univerzálnost a probojoval se 
do finále, v němž bral bronz. Martin Hána, 
jehož dominantní disciplínou je rovněž 
kumite, se na tatami postavil v kategorii 
mužů do 75 kg. Zde kategorii jedno-
značně opanoval a suverénně si 
vyzápasil zlatou medaili. 

Grand Prix Hradec Králové karate SKIF

Fujimura Cup 2022 Švýcarsko

K již zmíněným čtyřem medailím 
byly přidány další dvě ze soutěže 
kata týmů, v níž Tomáš Hána 
a  Martin Hána spolu s Jiřím Bohá-
čem z K Shotokan Neratovice 
obsadili první příčku. Tento dubnový 
víkend se tak nesl ve znamení 
úspěchu s bilancí jedné bronzové, 
jedné stříbrné a čtyř zlatých medailí.

Závodníci klubu Hanakai se účastnili 
23. 4. 2022 prvních významných závodů 
karate SKIF v tomto roce. Své síly změřili se 
soupeři na mezinárodním turnaji Grand Prix 
Hradec Králové. 

Druhý květnový víkend se Tomáš a Mar-
tin Hánovi vypravili se státní reprezentací do 
švýcarského Wettingenu, aby zde reprezen-
tovali ČR na mezinárodním turnaji Fujimura 
Cup. Po dlouhé covidové pauze byl již na 
soupisce závodníků vidět neukojený „hlad“ 
po mezinárodních soutěžích. Startovní pole 
tak bylo zaplněno vynikajícími soupeři 
z  deseti různých států. Soutěž probíhala 
podle pravidel karate ESKA. V kata mužů se 
na tatami postavil Tomáš Hána. V eliminač-
ních kolech porazil belgického závodníka 
a  zkušeného soupeře z Maďarska. Ze semi-
finálového kola hladce postoupil do finále, 
v  němž nestačil pouze na reprezentanta 
Itálie a bral cenné stříbro. V následující sou-
těži kata týmů Tomáš spolu s reprezentač-
ními kolegy obsadil rovněž druhé místo, 
když s katou Gojushiho-sho svedli souboj se 
švýcarským a belgickým výběrem. Martin 
Hána ve svém prvním zdejším individuálním 
zápasu ukázal jasnou dominanci. Bohužel 
v  následujícím kole těsně vypadl se závod-
níkem z Francie. Martin se však na tatami 
vrátil ještě v soutěži kumite týmů, z níž si 
český tým po vypjatých zápasech odvezl 
zlatou medaili a uznání soupeřů i diváků.

TĚLOVÝCHOVA & SPORT

   – 2. a 3. 6. 2022 od 14 do 18 hodin
HUDEBNÍ OBOR 

VÝTVARNÝ OBOR 
a  LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR
   – 3. 6. 2022 od 14 do 18 hodin 

Vždy v budově ZUŠ

NOVĚ možnost přihlášení předem ELEKTRONICKY 
na webu školy
www.klaster-bechyne.org – v odkazu AKTUALITY

V případě, že nemůžete přijít v řádném termínu zkoušek, 

je možné si domluvit náhradní termín na tel.: 724 515 978

Přijímací zkoušky
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prodavač/ka – pokladní

zástupce vedoucího prodejny

 od  MUZEA TURISTIKY 

Klub českých turistů Bechyně zve na turistický pěší pochod

ÚDOLÍM ŽIDOVY STRO
TERMÍN:  sobota 11. června 2022

CÍL POCHODU:  soutok Židovy  Strouhy 
 v Bechyni, Široká ul. 48

 s řekou Lužnicí 

START:  08:30 – 10:15 hodin

E-mail: bechyne.kct@seznam.cz,  

www.kct.bechynsko.cz

Telefon: 737 529 220, 
Informace: Petr Chaloupek

Kanoistický oddíl v Bechyni

+ RAFTOVÉ ZÁVODY
22. ročník

 Tradiční 22. sportovně-recesisticko-
společenská akce se bude konat v sobotu 
9. července. Soupeřit budou čtyřmístné 
posádky v kategoriích muži, ženy, veteráni, 
mixy a mládež na trati o délce 100 m. 
Přihlašování posádek proběhne od 9 do 
11.30 hodin, startovné jako vždy 200 Kč na 
posádku. Vyhlašovací ceremoniál se 
uskuteční nejpozději do 16.00 hodin a hrát 
bude kapela Suterén do pozdních nočních 
hodin.
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LEVNÉ
 

PALIVOVÉ DŘÍVÍ
 

 

CENÍK PALIVOVÉHO DŘÍVÍ –

 

délka 2

 

m (platný od 1.

 

4. 2022)

 
druh palivového 

dříví
 

cena bez 
dopravy a 
bez DPH

 

cena včetně dopravy 
traktorem

 bez DPH/ včetně DPH
 

cena včetně dopravy 
návěsem

 bez DPH/včetně DPH
 

smrk/borovice/olše  750  1  050 1 208 850 978 

bříza  900  1  200 1 380 1 000 1 150 

dub/buk/javor/habr  1  000  1  300 1 495 1 100 1 265 

topol
 

osika
 

600
 

900
 

1
 

035
 

700
 

805
 

www.persaltus.cz

 

+420

 

605

 

512 451

 

VŠECHNY CENY JSOU UVEDENY V
 

Kč ZA 1 prm.
 

Ceny včetně dopravy jsou vztaženy ke vzdálenosti do 15 km z

 

odvozního

 

místa.

 

Větší vzdálenosti 

řešíme individuálně (pouze návěsem). Minimální množství odebraného dříví je 8 prm v

 

případě 

dopravy traktorem a 33 prm v

 

případě dopravy návěsem.

 

 

technika STK 
na hlavní PP

HLEDÁMEHLEDÁME

ź 3 roky praxe v opravě nebo údržbě vozidel

ź řidičský průkaz sk.: A, B, výhodou BE
ź vzdělání v autoopravárenství nebo příbuzném oboru

Kontaktní telefon: 606 494 756, Václav Novotný 
Místo výkonu práce: STK Týn nad Vltavou, případně STK Soběslav

Podmínkou je: 

 a zacházení

Požadujeme:  řidičský průkaz sk. B,
 loajalitu, řemeslnou
 zručnost, střízlivost

Tel: 602 181 827

Práce vhodná zejména pro čerstvé 
a  čiperné důchodce nebo OSVČ.

ÚDRŽBA POZEMKŮ 
A NEMOVITOSTÍ SPOLEČNOSTI

PŘIJMEME ZÁJEMCE NA POZICI:

Od nás:  slušné platové podmínky

nebo přímo na provozovně.

Bližší informace na tel: 775 418 489 

 brigádníky do obsluhy a do kuchyně. 

Penzion u Pichlů s r.o. 
náměstí T. G. M. 141 

PŘIJME

Đ bylinková škola 
(večerní, sobotní, víkendová)

Đ vlastní lyofilizované ovoce 
a zelenina

Usedlost Jasné nebe 

Đ relaxační pyramida

– Netěchovice 1:

www.jasnenebe.cz t: 607839115

Vchod a výklad jsou na náměstí. 
Prostory byly využívány jako 
prodejna, banka a nyní od roku 
2003 jako pojišťovací kancelář.

Telefon 602 447 051

Pronajmu na náměstí v Soběslavi 
2

nebytové prostory o výměře 60 m .

Provádíme rizikové kácení stromů 
v těžko přístupných místech. 

Tel: 606 931 760

PRO NAŠE FINANČNĚ 
ZAJIŠTĚNÉ KLIENTY 

HLEDÁME KE KOUPI 
BYTY A RODINNÉ DOMY (CHATY, CHALUPY) 

V TÉTO LOKALITĚ 

ź profesionální přístup 
ź prodej za nejvyšší možnou cenu

ź rychlý a bezpečný prodej

ź moderní technologie 
ź přímý výkup nemovitosti 

IVANA HUBINÁKOVÁ – realitní expert
ihubinakova@mmrelity.cz, 725 838 719
www.mmreality.cz

Tel: 736 780 131

Pronajmu garáž pod stavebním 
podnikem v Bechyni. 
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BECHYNĚ – Pracovní oděvy

TÁBOR – A. Berka 

Třebízského 839, tel:777 27 38 34

VAŠE PEŘÍ DO VAŠÍ PEŘINY

ČIŠTĚNÍ 
PEŘÍ

PÉŘOVÉ 
VÝROBKY

40 DRUHŮ 

SYPKOVIN

 

 

Seřizování plastových oken 
a dveří, montáž a opravy žaluzií. 

Petr Halama, tel: 604 718 306

nabízejí 
volné 
pracovní 
místo:

OPRAVÁŘ TECHNIKY – řidič sk. B – dělník čištění města.
 

Požadavek:  vyučen v oboru, řidičský průkaz sk. B (výhodou sk. T, C). 
Náplň práce:  oprava techniky, údržba veřejné zeleně, úklid komunikací, 
chodníků v letním a zimním období, týdenní zimní pohotovost (pondělí–neděle, 
listopad–duben), platný řidičský průkaz sk. B – řízení vozidel (MAGMA, 
MULTICAR, GAZ, PIAGGIO), obsluha pracovních strojů. 
Nástupní plat  25.000 Kč hrubého, po zapracování možné navýšení, 
  25 dnů dovolené, stravenky. 
Předpokládaný nástup: od 1. 6. 2022 nebo dle dohody. Bližší informace 
u ředitele organizace na tel. čísle 734 278 890 a 381 212 335 nebo písemně na 
email pam@sluzbybechyne.cz.


