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ŽIVOTNÍ JUBILEA
ZÁŘÍ 2022
90 let Koucký Jan
Semrád Karel
89 let Bosák Josef
88 let Hrušková Marie
Nováková Božena
Linhartová Marta
87 let Čábela Miloslav
Stachová Anna
86 let Jiříčková Anna
85 let Kolihová Marie
84 let Bosáková Anna
Kasáčková Marie
83 let Dejmek Jaroslav
Vitha Karel
82 let Blažková Jiřina
Chaluš Karel
Kordinová Věnceslava
Tupá Margita
81 let Mlázovský Richard
78 let Ing. Fousek Antonín
Harbáčková Eliška
77 let Mikšovská Ludmila
76 let Pierová Milena
Uhlíková Jana

KAMENNÁ SVATBA

Jen na pevném kamenném základě je
možné stavět, a na tom manželé Lacinovi
postavili 65 let úspěšného manželství.
Ve středu 27. 7. 2022 oslavili výročí
kamenné svatby Jaroslav a Anna
Lacinovi z Bechyně, kteří dne 27. 7. 1957
uzavřeli manželství na Staroměstské
radnici v Praze.
Hodně zdraví a spokojenosti do dalších společně prožitých let manželům
Lacinovým popřála rodina a starosta
města Bechyně Ing. Pavel Houdek.

Foto: Milan Hořejší

MUDr. Prokůpková oznamuje, že registrace pacientů do nové zubní ordinace
v Bechyni je pozastavena.
Kapacita na první půlrok byla naplněna.
Předpoklad spuštění další registrace se
očekává po půl roce.
O dalším postupu bude veřejnost informována prostřednictvím webu města
a facebooku.
Děkujeme za pochopení

Chodník ke hřbitovu
Z důvodu velmi špatného stavu zámkové dlažby na části chodníku ke
hřbitovu byla provedena její výměna. Obyvatelé i návštěvníci města Bechyně
mohou nyní využít nový chodník i jako procházkovou trasu.

Pozor změna!

Fáberova ulice

Oznamujeme změnu termínu konání
terénních služeb pro osoby se sluchovým
postižením. Z původního termínu v úterý
20. 9. 2022 se překládá na

V září tohoto roku bude dokončena veřejná zakázka – kompletní
rekonstrukce ulice Fáberova v Bechyni. Předmětem stavby je nový
vodovodní a kanalizační řad, veřejné osvětlení, zpevněné a zelené plochy,
komunikace. Stavba je realizována s podporou dotace, která byla poskytnuta
Ministerstvem pro místní rozvoj.

čtvrtek 15. 9. 2022
Děkuji za pochopení
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CO NOVÉHO
U SMB, p.o.

Služby města Bechyně, p.o. v součinnosti
s Investičním odborem města Bechyně
realizovaly vnitřní výmalbu smuteční kaple
na novém hřbitově. Tato výmalba se uskutečnila minimálně po 15 letech.
Na přelomu září a října letošního roku se
bude provádět obnova fasády smuteční
kaple, poprvé od její výstavby. Zároveň
v kapli vznikne nový samostatný prostor pro
pozůstalé. V příštím roce se bude realizovat
výstavba smutečního KOLUMBÁRIA,
o které mají občané města zájem.
V srpnu se provedla oprava části chodníku k novému hřbitovu a pracovníci Služeb
města Bechyně, p.o. provedli obměnu písku
na městských dětských hřištích (sídl. Na
Libuši u č.p. 675–683, sídl. Písecká před č.p.
611, ul. Novodvorská za č.p. 160, 162,
Obránců míru u č.p. 817 a v prostoru sportovního stadionu).
Pracovníci služeb sami navrhli a realizovali vylepšený zalévací přívěs za traktor,
který ušetří čas, pohonné hmoty a zároveň
snížil počet pracovníků obsluhy při zalévání
městského mobiliáře a nově vysázených
stromů.
Poslední novinkou bylo zakoupení
dalšího elektrického pracovního stroje
(elektrická tříkolka ADVENTO ATYP 03),
který je primárně určen pro zaměstnance
bez řidičského oprávnění. Tímto druhým
strojem se snažíme snížit ekonomické
náklady na pohonné hmoty a zároveň dát
šanci všem uchazečům získat pracovní
místo.

V nejbližší době bude zahájena realizace veřejné zakázky „Plechamr –
oprava opěrné stěny a přilehlé komunikace“, která spočívá v opravě opěrné
zdi a přilehlé komunikace v ulici Plechamr v Bechyni.
Zahájena bude i realizace 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.

CO NOVÉHO V BECHYNI
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INFORMACE Z NOVÉ
ZUBNÍ ORDINACE

L. Janda,
ředitel SMB, p.o.
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VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ
A SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY
OZNÁMENÍ O DOBĚ A
MÍSTU KONÁNÍ VOLEB
DO ZASTUPITELSTVA
MĚSTA BECHYNĚ A
SENÁTU PARLAMENTU
ČESKÉ REPUBLIKY
Starosta města Bechyně podle § 29
zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do
zastupitelstev obcí a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů a § 15
odst. 1 zákona č.247/1995 Sb., o volbách do
Parlamentu České republiky a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů oznamuje:
1. Volby do Zastupitelstva města Bechyně a Senátu Parlamentu ČR se uskuteční
ve dnech 23. září 2022 od 14 do 22 hodin
a 24. září 2022 od 8 do 14 hodin, případně
druhé kolo voleb do Senátu Parlamentu
ČR ve dnech 30. září 2022 od 14 do 22
hodin a 1. října 2022 od 8 do 14 hodin.
2. Místa konání voleb (je-li ve volebním
okrsku obsažena celá část obce nebo ulice,
nejsou u nich vypsána čísla popisná):
VOLEBNÍ OKRSEK Č. 1
VOLEBNÍ MÍSTNOST: ZÁKLADNÍ
ŠKOLA F. KŘIŽÍKA, LIBUŠINA 164 (vstup
hlavním vchodem)
BECHYNĚ
DLOUHÁ, FÁBEROVA (342, 343, 344, 345,
346, 347, 348), KAŠPARA MALÉHO,
KLÁŠTERNÍ, KŘIŽÍKOVA VILOVÁ ČTVRŤ,
LÁZEŇSKÁ, LIBUŠINA (23, 24, 50, 51, 149,
150, 151, 152, 153, 154, 158, 159, 163, 164,
167, 169, 171, 172, 173, 175, 176, 177, 178,
179, 180, 182, 183, 184,188, 190, 191, 192,
193, 195, 196, 197, 199, 312),
MASOKRÁMSKÁ, MICHALSKÁ, NÁM.
T.G.MASARYKA, OBŮRKA, PARKÁNY,
POD SCHODY, SOUKENICKÁ, ŠIROKÁ,
T Á B O R S K Á , VA LT R O VA , V Ě T R O V,
ZÁMEK, ZÁŘEČÍ.
VOLEBNÍ OKRSEK Č. 2
VOLEBNÍ MÍSTNOST: ZÁKLADNÍ
ŠKOLA, ŠKOLNÍ 293
BECHYNĚ
ČECHOVA (294, 295, 296, 297, 298, 299,
300, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 399),
FÁBEROVA (303, 377, 378, 379, 380, 381,
382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390,
391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 400),
LIBUŠINA (160, 161, 165, 166, 170, 181,
185, 186, 187, 189, 194), NOVODVORSKÁ,
PLECHAMR, SÍDL. OBRÁNCŮ MÍRU.
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VOLEBNÍ OKRSEK Č. 3
VOLEBNÍ MÍSTNOST: KULTURNÍ DŮM –
U NÁDRAŽÍ 602
(klubovna č. 3 – 1. patro)
BECHYNĚ
NA LIBUŠI (614, 615, 616, 617, 618, 619,
620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628,
629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637,
638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646,
647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655,
656, 657, 658, 659, 660, 763, 989, 1002),
PRÁDLO, ŠVESTKOVÁ, PŘÍČNÁ,
SOUBĚŽNÁ, LOMENÁ, LUČNÍ, KRÁTKÁ.
SENOŽATY
VOLEBNÍ OKRSEK Č. 4
VOLEBNÍ MÍSTNOST: MĚSTSKÁ
KNIHOVNA, U NÁDRAŽÍ 602
BECHYNĚ
LÁZNĚ, NA LIBUŠI (661, 662, 663, 664, 665,
666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674,
675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683,
684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692,
693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701,
702, 703, 717, 824, 825, 826, 827, 828, 829,
857, 858, 859, 891, 892, 920, 999),
TYRŠOVA, U NÁDRAŽÍ.
VOLEBNÍ OKRSEK Č. 5
VOLEBNÍ MÍSTNOST: Klubovna MO
ČRS, U NÁDRAŽÍ 610
BECHYNĚ
LIŠKY, PÍSECKÁ (907, 908, 909, 910, 911,
912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 948,
949, 950), SÍDL. 5. KVĚTNA, U VODOJEMU, ZA TRUBNÝM.
VOLEBNÍ OKRSEK Č. 6
VOLEBNÍ MÍSTNOST: DOMOV
MLÁDEŽE, PÍSECKÁ 365
BECHYNĚ
ČECHOVA (252, 253, 254, 255, 256, 257,
258, 259, 260, 263, 264, 265, 266, 267,
268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 276,
277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284,
289, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905,
906, 945, 946, 947, 22E, 32E, 44E),
GABRIELOVA, PÍSECKÁ (198, 203, 204,
205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212,
213, 215, 216, 217, 218, 219, 261, 262,
275, 357, 358, 365, 367, 368, 369, 370,
371, 372, 373, 374, 375, 376, 719, 720,
721, 722, 723, 724, 755, 756, 757, 758,
759, 760, 761, 762, 823, 830, 856, 887,
888, 889, 890,943, 944, 985, 988),
ŠKOLNÍ, U STADIONU, ZAHRADNÍ.
VOLEBNÍ OKRSEK Č. 7
VOLEBNÍ MÍSTNOST: HVOŽĎANY –
ŠKOLA
HVOŽĎANY

3. Právo volit do zastupitelstva obce má
občan, který alespoň druhý den voleb
dosáhne věku 18 let, je v den voleb v Bechyni přihlášen k trvalému pobytu a je
státním občanem České republiky a státní
občan jiného státu, jemuž právo volit
přiznává mezinárodní smlouva, kterou je
Česká republika vázána.
4. Právo volit do Senátu Parlamentu ČR má
státní občan České republiky, který alespoň
druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let.
Ve druhém kole voleb do Senátu může volit
i občan, který alespoň druhý den konání
druhého kola voleb dosáhl věku nejméně
18 let.
5. Voliči bude umožněno hlasování do
zastupitelstva obce poté, kdy prokáže svou
totožnost a státní občanství České republiky,
popřípadě státní občanství státu, jehož
občané jsou oprávněni volit na území České
republiky. Totožnost a státní občanství
prokáže volič občanským průkazem nebo
cestovním pasem České republiky, jde-li
o cizince, průkazem o povolení k pobytu,
nebo potvrzením o přechodném pobytu.
Neprokáže-li volič svou totožnost a státní
občanství České republiky, popřípadě státní
občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území ČR, nebude mu
hlasování umožněno.
6. Pro volby do Senátu Parlamentu ČR musí
volič prokázat svou totožnost a státní
občanství České republiky platným
cestovním, diplomatickým nebo služebním
pasem České republiky anebo cestovním
průkazem, nebo platným občanským
průkazem.
7. Každému voliči budou doručeny do tří dnů
přede dnem voleb hlasovací lístky. V případě
potřeby obdrží volič hlasovací lístky ve
volební místnosti ve dnech voleb.
8. Volič může požádat ze závažných,
zejména zdravotních, důvodů obecní úřad a
v den voleb okrskovou volební komisi o to,
aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a
to pouze v územním obvodu volebního
okrsku, pro který byla okrsková volební
komise zřízena.
9. K zajištění pořádku a důstojného průběhu
hlasování ve volební místnosti je každý
povinen uposlechnout pokynů předsedy
okrskové volební komise.
V Bechyni dne 11. 8. 2022
Ing. Pavel Houdek
starosta města
3

Milí voliči,
dovolte nám se představit. Jsme nezávislí kandidáti
napříč generacemi a profesemi. Naší snahou je
prosperující živá, příjemná a bezpečná Bechyně.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
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Mgr. Štěpán Ondřich
Ing. Zdenka Sosnová
Martin Zelenka
Petr Chaloupek
Mgr. Jaroslav Matějka
Jiří Bílek
Tomáš Vrchota
Andrea Horáková Balčíková
Ing. Milan Příhoda
Ing. Petr Pokorný
Martin Okrouhlica
Ing. Jaroslav Siblík
Dana Turečková
Ing. Michal Simota
Ladislav Sviták

Vážení spoluobčané,
Po čtyřech letech opět přichází komunální volby, ve
kterých my všichni budeme volit své zástupce do
zastupitelstva města. Jít k volbám není jen morální
povinností, ale důkazem zodpovědnosti, protože
Bechyně je především NAŠE město. Jak se o něj
budeme starat, takové ho budeme mít. Jsme týmem
postaveným na společném cíli pracovat pro blaho všech
občanů bez rozdílu, bez stavění na politické
příslušnosti.
1. Ing. Jiří Rejlek
2. Mgr. Jan Pazourek
3. Ing. Petr Valenta
4. Zdeněk Šonka
5. Daniel Schrůta
6. Jan Honsa
7. Patricie Pítrová
8. Marie Šonková

9. Jana Rejlková
10. Ing. Vlasta Pantlíková
11. Pavlína Honsová
12. Martina Lipschová
13. Vladimíra Kolářová
14. Milota Kurynová
15. Bc. Karolína Rejlková

Jděte k volbám a volte rozumem, bez emocí.
Děkujeme za Vaše hlasy a podporu.

VOLTE č.
4
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KLIDNÁ SÍLA
PRO BECHYNI
(sdružení KDU-ČSL a nezávislých
kandidátů)

Volte zodpovědně pro náš společný
domov:

– silný program
– silný tým
– prosperující město
Jsme tu pro vás!

PORTA
APERTA –
brány dílen,
farem a výroben
dokořán
V sobotu 17. září 2022 se bude konat
druhý ročník dne otevřených dílen, farem
a výroben certifikovaných produktů.
Akce PORTA APERTA otevře brány téměř
šedesáti řemeslných dílen, zemědělských farem a výroben potravin či nápojů
po celé České republice, které spojuje to,
že v nich vyráběné produkty byly oceněny některou z regionálních značek
kvality. V Toulavě je to označení
„TOULAVA regionální produkt“.
Vedle jedinečné možnosti poznat, kde
a jak certifikované produkty vznikají, a setkat se s jejich tvůrci, bude na řadě míst
možné vlastnoručně si vyzkoušet výrobu,
někde budou připravené i ochutnávky nebo
doprovodné aktivity pro děti i dospělé.
V Toulavě můžete navštívit:
Včelařství Romana Punčochářová
(Nádražní 222, 391 75 Malšice) otevřeno po
celý den.
Ve včelařství paní Romany Punčochářové se seznámíte nejen s životem včel
a medem, ale dozvíte se i o tom, jak se
vyrábějí svíčky ze včelího vosku, a budete
si to moci i sami vyzkoušet. Připravené
budou také dílničky pro děti, ochutnávka,
seznámení s apiterapií s možností vyzkoušení si ležení na úlech a budete si moci
samozřejmě koupit i něco na památku.
www.vcelikralovna.cz, tel. 603 523 103,
FB @Včelí královna
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Kytkofarma manželů Vrhelových
a barvení šátků Atelier Herba Incognita
Petry Kulhánkové
(Chabrovice 1, 392 01 Skopytce) 10–17 h

Navštívíte zahradu, kde si květiny pro
své kytice manželé Vrhelovi sami pěstují. Na
přivítanou vám v případě příznivého počasí
krátce po 10. hodině na návsi před Kytkofarmou soubor Plánský Lužničan předvede svou Českou besedu. Na Kytkofarmě
vám ukáží vázání kytic a budete mít možnost si za příspěvek na materiál sami vazbu
kytic vyzkoušet, a to nejprve dopoledne od
10.30. Ve 14 hodin vám přímo na Kytkofarmě předvede barvení šátků rostlinnými
barvivy technikou ekoprint Mgr. Petra Kulhánková z Atelieru Herba Incognita.
Můžete si tu zkusit obarvit svůj vlastní šátek
(za příspěvek) a dozvíte se o tradici barvířského řemesla. Jelikož na dokončení procesu obarvení šátku si je potřeba vždy počkat
(cca 2,5 h), bude tu od 15 hodin opět následovat ukázka vazby kytic s možností uvázání si vlastní kytice. Budete si samozřejmě
moci kytici nebo šátek pro radost i zakoupit.
toulava.cz/kytkofarma, tel. 724 201 160,
FB @Kytkofarma
toulava.cz/herbaincognita tel. 603 885 440
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Akci pořádá Asociace regionálních
značek, která už šestnáct let zviditelňuje
kvalitní místní výrobky, služby a zážitky ve
spolupráci s turistickou oblastí Toulava
a jednotlivými zapojenými místy. Asociace
aktuálně sdružuje 29 regionů po celé České
republice, v nichž je certifikováno přes tisíc
kvalitních místních produktů.

Mapu a seznam všech míst, která bude
možné v rámci druhého ročníku PORTY
APERTY navštívit, spolu s popisem programu a odkazy na další informace najdete
na www.porta-aperta.cz. Změny programu
nejsou vyloučeny.
Kontakt pro více informací:
TOULAVA, o.p.s.
Veronika Havlíková
tel. 770 779 401
e-mail info@toulava.cz
www.toulava.cz
FB @Toulava
Asociace regionálních značek
Tereza Zatřepálková
tel. 733 392 747
e-mail zatrepalkova@arz.cz
www.regionalni-znacky.cz
www.porta-aperta.cz
FB @RegionalniZnacky
FB událost:
https://www.facebook.com/events/1920124
02811669
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Dovolujeme si Vás pozvat na slavnostní setkání
bývalých příslušníků 10. lpr Bechyně a VSB 0226

Z HISTORIE

u příležitosti oslav

Dne československého letectva
16. 9. 2022 od 14:00
v restauraci Kameňák, Bežerovice 55, Sudoměřice u Bechyně

Program:

Obec a SDH
Dobronice u Bechyně
vá s srdeč ně zvou na

Setkání rodáků,
občanů a přátel
v sobotu 10. 9. ve 14 hodin
Na programu:
š kř est knihy
Dobronice 1222–2022
š prohlıd
́ ka obce, hudebnı́
produkce
š obč erstvenı́ zajiš tě no

Tě šım
́ e se na Vá s!
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9.00–11.00 návštěva musea munice
u 15.žp Bechyně, focení u Mig 15 a 19
Doprava zajištěna po trase: 08.30 hod zastávka na Libuši
08.40 hod zastávka KD
08.50 hod zastávka brána Bežerovice
10.00 hod museum 15.žp k Mig 15
10.45 hod od Mig 19 do Bechyně
13.00
soukromá pieta před MěÚ Bechyně u pamětní desky ČSL
Návštěva rozptylu ŽIDOVA STROUHA – bude upřesněno
14.00
setkání Na Kameňáku
ź úvod, přivítání
ź setkání přátel 10. lpr, 9. slp, 1. sld a VSB 0226
ź připomínka Dne československého letectva 17. 9.
ź 70 let od vzniku 10. lpr Milovice (23. 4. 1952), 9. slp (3. 5. 1952)
a 1. sld (1. 9. 1952)
ź zahájení výcviku pilotů na MiG-15
ź setkání členů Leteckého klubu generála Janouška
ź beseda s Danielem Švecem o československých příslušnících RAF
ź občerstvení
ź volná zábava
Zájemce musí se přihlásit do 5. 9. 2022 na email: miloslav.prskavec@centrum.cz
jméno, příjmení, číslo OP, stát

Za organizaci:

Jaroslav Klacek
klacekj21@seznam.cz
+420 731 106 678

Miloslav Prskavec
miloslav.prskavec@centrum.cz
+420 605 491 484
RSVP 6. 9. 2022
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KULTURNÍ STŘEDISKO MĚSTA BECHYNĚ
MĚSTSKÉ
MUZEUM
BECHYNĚ

OKURKOVÁ SEZÓNA?
MUZEUM NIKDY NESPÍ
Co děláme a co máme ještě v plánu
v posledních měsících letošního roku?
Pokračujeme v práci se sbírkou keramiky
z bývalé manufaktury KERAS. Cílem bude
nová stálá expozice této jedinečné bechyňské keramiky. Muzeum též obdrželo od
dárce výjimečnou kolekci keramiky z bývalého podniku Jihotvar. Pracujeme na jejím
uložení.
V procesu restaurování se nachází cechovní korouhev (prapor) místního cechu
soukeníků. O výsledku budeme informovat
v listopadu. Dále jsme zadali a obdrželi
studii na bezbariérové řešení muzea. Již
dávno nutná provozní věc, nejen pro lázeňský charakter města. Muzeum by mělo být
přístupné všem bez rozdílu. Doufáme pevně, že bude tento problém zařazen do
povolebních plánů všech vítězných stran.
Ve spolupráci s wikimedia commons se
postupně snažíme zveřejnit fotografie sbírkových předmětů. Naposledy se toto podařilo s původní sbírkou keramiky z Jihotvaru, pokračovat
chceme fotografiemi
medailí. Výsledky
můžete sledovat na
webových stránkách
muzea v sekci sbírky.

ze sbírky keramiky
značky Jihotvar

Podzim v muzeu se bude odvíjet od
hygienické situace. V plánu máme představit
počtem i tématem bohatou sbírku výtvarného díla Luďka Pokorného (zakladatele
betlémů ve stodůlce Hvožďany) in memoriam.
Galerie a vinotéka Galvína propůjčí své
prostory prodejní charitativní výstavě uměleckých děl ve prospěch muzea. Stěžejním
tématem pro následující měsíce bude
příprava na oslavy 700 let od vzniku
Bechyně jako města v následujícím roce.
Plánujeme vydat reprezentativní soubor
pohlednic – momentek z Bechyně krajináře
Karla Liebschera (19./20. stol.). Dále
vyjednáváme o grafickém listu, nejspíše
s motivem pohledu na zámek, který bude
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vydán k této slavnostní příležitosti. V následujícím roce by v galerii muzea měla být
představena tematická výstava právě
k výročí města. Vznikají faksimile (věrné
kopie) tří důležitých listin vydaných v dějinách Bechyně (z let 1444, 1511, 1594), tyto
by měly být na výstavě vystaveny stejně jako
originály i reprodukce výtvarných děl
a jiných artefaktů se vztahem k městu
Bechyně. Přípravy jsou v plném proudu.
Jestli letošní rok zakončíme adventními
dílnami, to je ve hvězdách.
JJ
Z výtvarných prací Luďka Pokorného

+

VÝZVA FOTOGRAFIE

Milí ochotníci i Vy, kteří jste jen ochotní.
Do muzejní sbírky fotografií přibyl portrét
jedné z ochotnic v kostýmu. Pokud jste ji
poznali a cca budete vědět, i v jakých letech
zde hrávala, prosíme pište, volejte do muzea
(774 911 067).
JJ

V ZÁŘÍ
JEŠTĚ
NEKONČÍME

Počasí už končí s tropickými teplotami,
ale je stále ještě příjemné k procházkám,
výletům nebo jen k venkovnímu posezení.
Městské informační centrum je pro vás i nadále otevřené denně od 9 do 17 hodin.
Najdete u nás mapu města zdarma, letáky
a rádi vám poradíme, co u nás lze navštívit
a kam se vydat.
V září je otevřen pro vás od čtvrtka do
neděle zámek (vstupenky Tourist information
na náměstí T. G. Masaryka), zámecký park
(9.00–16.30) a Galerie Zámecká sýpka
(10.00–16.00). Klášterní zahradu můžete
navštívit každý den od 8 do 20 hodin. Na věž
kostela sv. Matěje se podíváte o víkendu od
10 do 17 hodin. Městské muzeum je otevřené denně od 9 do 17 hodin. Mezinárodní
muzeum keramiky – Alšova jihočeská galerie vás uvítá úterý až neděle od 10 do 18
hodin. Hasičské muzeum je tu pro vás také
úterý až neděle od 13 do 17 hodin. Muzeum
turistiky, které najdete v synagoze, můžete
navštívit o víkendu v těchto časech 9–12
a 13–17 hodin.
Kdo má boty toulavý, ten může vyrazit do
přírody. Údolí řeky Lužnice se barví do barev,
jaké umí jen podzim. Nedaleká Židova
strouha stále potrápí všechny turisty broděním, ale nabídne i romantické skály. Lesy
kolem Bechyně vám pomůžou zrelaxovat.
Příroda nabízí stále nové a nové zážitky,
i když navštívíte to samé místo.
Prostě přijeďte zase k nám do Bechyně.
joma

KNIHOVNA

Prázdniny zalité sluncem jsou pryč a horké dny vystřídá barevný podzim.
Během léta jsme jako každý rok provedli
kontrolu abecedního řazení knih na regálech. Vystavili jsme k vypůjčení tituly, které
leží v policích bez povšimnutí a průběžně
vyřadili knihy zastaralé a opotřebované. Od
září se vracíme ke klasické výpůjční době.
V pátek 23. září se knihovna mění ve volební
místnost a bude pro čtenáře zavřená. V říjnu
nás čeká pravidelná revize knihovního
fondu. Termín uzávěrky v říjnovém Zpravodaji, na webových stránkách kulturního
domu a na facebooku.
Připomínáme rodičům, aby aktivovali
čestnou průkazku z pasování prvňáčků,
začátek nového školního roku je nejvhodnějším časem k výběru pěkné knížky pro
vaše začínající čtenáře. Dětem i učitelům
přejeme příjemný vstup do školy!
EH
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PÁ 2. 9.

KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA
VÝSTAVY HELENY JOHNOVÉ

9.00–12.00 hodin / Městské muzeum
MUDr. Jiří Hořava vás provede výstavou keramiky Heleny
Johnové: První dáma české keramiky

SO 3. 9.

TRIATLON V. ročník

14.00 hodin / Orion kemp
Triatlon – jednotlivci a družstva v údolí Lužnice,večerní grilování.

NE 4. 9.

LAUREN HENDERSON QUARTET

19.00 hodin / Kostel sv. Michaela / Vstupné 150 Kč
Lauren Henderson – úžasná
jazzová, latin jazzová a soulová zpěvačka a skladatelka
původem z Massachusetts,
jejíž ústředním uměleckým
tématem je karibské
a obecně latinsko-americké
hudební dědictví. Ve své
hudbě mísí eklektické vokální
vlivy napříč žánry a její afrolatinské kořeny jí pomáhají
vytvářet výrazný a osobitý
přednes.

SO 24. 9.

PRINCEZNA ČOKOLÁDA

10.00 hodin / Malý sál KD / Vstupné 50 Kč
Půvabná pohádka o jedné princezně, která má ráda jen sladkosti,
bonbony a hlavně čokoládu. Bolí jí z toho bříško, zoubky a je
bledá. Naštěstí je tu jeden moudrý čaroděj, který si se vším ví rady.
Naučí princeznu jíst zdravě a díky tomu bude krásnější než
kdykoliv jindy. Hraje: Dobře naladěné divadlo.

PŘIPRAVUJEME
SO 1. 10.

POHÁDKOVÁ BECHYNĚ

Pořádá SDH Bechyně ve spolupráci s KSMB.

PÁ 16. 9.

SLOVINSKO, EVROPA V MALÉM

14.30 hodin / před KD / vstup volný
Vernisáž výstavy fotografií členů Foto klubu Antona Ažbe.
Vystoupí Dechový orchestr ze Škofja Loky pod vedením Romana
Grabnera.

SO 17. 9.

ÚT 11. 10.

HVĚZDY JAK JE NEZNÁTE

JIŘINA BOHDALOVÁ A DAVID KRAUS

LUDĚK POKORNÝ, IN MEMORIAM

Vernisáž ve 14 hodin / Městské muzeum
Výtvarná díla zakladatele Betlémů ve stodůlce ve Hvožďanech.

SO 17. 9.

CROSS COUNTRY

Sraz ve 13.00 – 14.30 hodin / Resort Cihelna
Cross country – amatérský cyklistický závod (pořádá Tour de
Bechyně) – Resort Cihelna.
Více informací na www.tdbe.cz.

NE 18. 9.

TOUR DE BECHYNĚ

Sraz v 9.15 – 10.45 hodin / Sport bar Fabi
Tour de Bechyně – cyklistický závod – Sport bar Fabi (sraz), KD
(start). Více informací na www.tdbe.cz.

ÚT 20. 9.

CONCERTINO PRAGA 2022

17.00 hodin / Vokův sál – zámek / Vstupné 100 a 50 Kč
Koncert se koná pod záštitou starostů měst Jindřichův Hradec,
Český Krumlov, Třeboň, Bechyně a za podpory Panství Bechyně.
Vstupenky v předprodeji na recepci hotelu Panská.

PÁ 23. 9.

BABÍ LÉTO V KLÁŠTERCE

18.00 hodin / Klášterní zahrada / Vstupné dobrovolné
Vystoupí VODOVOD a další bechyňské bigbeatové kapely pod
šapitó v klášterní zahradě. Více na plakátech a webu.
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11. 10. 2022
19.00 hodin / Velký sál KD / Vstupné 330, 310 a 290 Kč
Talkshow s dámou, která přináší radost již po generace – paní
Jiřinou Bohdalovou. Tato vynikající herečka se podělí o své
zážitky z dlouholeté umělecké činnosti, kde zavzpomíná na
životní filmové role, zážitky, kolegy a kamarády. Program večera
kromě moderátora Václava Kosíka spoluvytvářejí svými dotazy
i sami diváci, takže se budou moci dozvědět mnoho zajímavého
ze života umělkyně.
V pořadu dále vystoupí herec a zpěvák David Kraus.
V předprodeji od 4. července v kanceláři KD, městském infocentru
a online na www.kulturnidum.cz.
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Kulturní středisko města Bechyně, U Nádraží 602, tel: 776 381 203, 606 911 007, e-mail: program@kulturnidum.cz

KULTURNÍ KALENDÁŘ

DLOUHODOBÉ AKCE
KOSTEL SV. MICHAELA
Otevřeno SO, NE

14.00–17.00 hodin

VÝSTAVY
GALERIE 2+1

50 LET KOLOBĚŽKOVÉ GRAND PRIX BECHYNĚ –
VÝSTAVA

SCHODY U KNIHOVNY V KD

SLOVINSKO, EVROPA V MALÉM
Výstava fotografií členů Foto klubu Antona Ažbe.
Potrvá do 31. října.
AJG

HLAVA MAPA – RICHARD STIPL
Pro jeho obrazy i sochařská díla Richarda Stipla je charakteristické, že nás nutí přehodnotit současné postoje a přístupy
k tvorbě a konzumaci umění. Výstava potrvá do 11. září.

Výstava fotografií, plakátů a dalších materiálů.
Prodlouženo do 30. září!
GALERIE MĚSTSKÉHO MUZEA

HELENA JOHNOVÁ – PRVNÍ DÁMA ČESKÉ KERAMIKY
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.

DO SVĚTA M. ŠAŠKA – HERNA PRO DĚTI
Herna pro děti na motivy knih M. Šaška: To je Londýn, To je Paříž,
To je Austrálie aj. Potrvá do 11. září.

PRO DĚTI
ANGLIČTINA PRO NEJMENŠÍ
Čtvrtky od 8. září / 16.00 hodin / Klubovna KD
Kroužek Angličtina hrou pro školkové děti ve věku 3–7 let

RC HROŠÍK
PRAVIDELNÉ HERNY
Pondělky od 5. září 15.00 – 17.00 hodin
Středy od 7. září
9.00 – 11.00 hodin
Jednotlivé vstupné 20 Kč, permanentka 150 Kč/10 vstupů.

DĚTSKÉ HRÁTKY A CVIČENÍČKO
Čtvrtky od 8. září / 9.30–10.00 děti 0,5–1rok / 10.00–10.45 děti
1–3 roky /
RC Hrošík / Vstupné 20 Kč (150 Kč / 10 vstupů)
Bližší informace na tel: 733 344 473.

POHYBOVÉ AKTIVITY
PILATES
Pondělky od 6. září / 18.00–19.00 hod. / RC Hrošík / Lekce 90 Kč
Jeden z nejefektivnějších cvičebních programů pro hluboké svaly
centra těla (core), zdravou páteř, klouby a dokonalou koordinaci.

INTERVALOVÝ TRÉNINK
Pondělky od 6. září / 19.00–20.00 hod. / RC Hrošík / Lekce 90 Kč
Intenzivní kondiční a posilovací trénink pro zrychlení metabolismu, redukci váhy a zlepšování kondice. Při lekci využíváme
posilovací a balanční pomůcky (TRX, BOSU, činky, medicimbaly).

DYNAMIC YOGA
LUDĚK POKORNÝ, IN MEMORIAM
Výtvarná díla zakladatele Betlémů ve stodůlce ve Hvožďanech.

Středy od 15. září / 19.00-20.00 / RC Hrošík / Lekce 90 Kč
Lekce zaměřená na harmonizaci pohybového systému, uvolnění
zatuhlých svalů a kloubů, snížení stresu a psychického napětí.

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

BOSU CARDIO

GALERIE U HROCHA

Čtvrtky od 2. září / 19.00–20.00 hod. / RC Hrošík / Lekce 90 Kč
Zábavné dynamické cvičení, při kterém procvičíte celé tělo,
zejména svaly nohou, hýždí, rukou a břišní svaly.

NINA PETRÁŠKOVÁ
Obrazy s duší přírody, s nádechem pocitů, s dotykem prožitků
a zážitků.
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Je nutné se na cvičení předem přihlásit na tel. 721 111 541 nebo
přes FB Cvičení s Romčou Bechyně. Cvičení se bude konat od
min. 6 přihlášených.
Permanentka 10 lekcí, platnost 3 měsíce 800 Kč
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Prodej vstupenek vždy hodinu před projekcí, on-line na www.kino.kulturnidum.cz a přes aplikaci BudíCheck

KINO
BECHYNĚ
www.kino.kulturnidum.cz

Bechyně

BECHYŇSKÉ
LÉTO 2022

1. ČTVRTEK VE 20.00

HÁDKOVI

14. STŘEDA VE 20.00

Komedie – ČR
Ať dělají Hádkovi, co mohou, nikdy se na
ničem neshodnou. Ve vzduchu teď navíc
visí rozepře o dědictví po dědovi a o jeho
posledním přání vyjet se všemi k moři.
98 min, přístupný od 12 let, 120 Kč

Komedie – ČR
Komedie režiséra Petra Nikolaeva plná
rodinných a partnerských zmatků.
90 min, přístupný od 12 let, 130 Kč

STŘÍDAVKA

+

15. ČTVRTEK VE 20.00
2. PÁTEK V 17.00

NÁMĚSÍČNÍCI

SLOVO

Animovaný – Německo, Rakousko
Když starší brácha Petr 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.
85 min, český dabing, přístupný, 100 Kč

Drama – ČR
Rodinné drama zasazené do
Československa v období května 1968
až 1969, nahlíží do života manželů
Václava a Věry, kteří společně prochází
politicko-společenskými i osobními
poryvy, s přáním nezpronevěřit se
hodnotám, které dělají člověka lidským.
104 min, přístupný od 12 let, 120 Kč

2. PÁTEK VE 20.00

16. PÁTEK V 17.00

SIROTEK: PRVNÍ OBĚŤ

MIMONI 2: PADOUCH PŘICHÁZÍ

Horor – USA
Pokračování oceňovaného hororu z roku
2009. V něm se krvavým a šokujícím
způsobem ukázalo, že malá nevinná
holčička Esther je ve skutečnosti šílená
a zlá dospělá žena v těle dítěte.
90 min, české titulky, od 12 let, 120 Kč

Animovaný / Komedie – USA
Nejžlutější animovaná filmová série se
vrací do kin. Ve filmu se konečně
dozvíme, jak došlo k nerozlučnému
spojení Mimoňů a superpadoucha Grua.
88 min, český dabing, přístupný, 130 Kč
16. PÁTEK VE 20.00

7. STŘEDA VE 20.00

PREZIDENTKA
Komedie / Romantický – ČR
Kateřina Čechová (Aňa Geislerová),
historicky první česká prezidentka, by si
občas chtěla v klidu odpočinout bez
pozornosti celé republiky…
99 min, přístupný od 12 let, 100 Kč

VSTUPENKA DO RÁJE
Romantický / Komedie – USA
George Clooney a Julia Roberts
dokazují, že i podruhé se dá vstoupit do
stejné řeky, i když je to to poslední, co
byste chtěli udělat.
104 min, české titulky, od 12 let, 140 Kč
29. ČTVRTEK VE 20.00

8. ČTVRTEK VE 20.00

JAN ŽIŽKA
Životopisný / Historický / Drama / Akční – ČR
Byl nájemným žoldnéřem. Stal se
legendárním válečníkem, kterého nikdo
nedokázal porazit. Film o zrodu
nejslavnějšího vojevůdce českých zemí.
125 min, český dabing, od 15 let, 140 Kč

INDIÁN
Komedie – ČR, SR, Polsko
Komedie vypráví o hektickém životě
zaneprázdněného finančníka (Karel
Roden) a jeho rodiny, do kterého vstoupí
duch umírajícího indiánského náčelníka.
94 min, přístupný, 140 Kč
30. PÁTEK V 17.00

9. PÁTEK V 17.00

PROMĚNA
Animovaný / Komedie – USA
Třináctiletá dívka Mea Leeová se
samovolně proměňuje v obří červenou
pandu, ale jen když příliš rozrušená, což
je bohužel prakticky neustále.
100 min, český dabing, přístupný, 100 Kč

DC LIGA SUPERMAZLÍČKŮ
Animovaný / Dobrodružný – USA
Superpes Krypto a Superman jsou
nerozluční nejlepší přátelé, mají stejné
superschopnosti a bok po boku bojují
proti zločinu v Metropolis.
106 min, český dabing, přístupný, 130 Kč
30. PÁTEK VE 20.00

9. PÁTEK VE 20.00

POZVÁNKA DO PEKLA
Thriller/ Horor – USA
Po smrti své matky objeví Evie dlouho
ztraceného bratrance, o jehož existenci
neměla tušení. Její nově nalezená
rodina ji pozve na okázalou svatbu na
anglickém venkově, kde odhalí zvrácená
tajemství v historii své rodiny.
105 min, české titulky, od 12 let, 130 Kč
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ÚSMĚV
Horor – USA
Když se někdo směje od ucha k uchu,
nenapadne vás, že by se už za pár
vteřin mohl přímo před vašima očima
zabít. Horor Úsměv dokazuje, že i jedna
z nejkrásnějších lidských emocí může
někdy být děsivě znepokojivá.
117 min, české titulky, od 15 let, 140 Kč

Změna programu vyhrazena

PODĚKOVÁNÍ ZA
PARTNERSTVÍ
V PROJEKTU
ORANŽOVÝ ROK 2022
V BECHYNI

Tak jako v předchozích letech, i letos
Město Bechyně využilo nabídku partnerství
v projektu „Oranžový rok 2022 v Bechyni“ se
společností ČEZ a.s.
Chtěl bych tímto poděkovat společnosti
ČEZ a.s., která v rámci uvedeného projektu
finančně podpořila pořádání tradičních
bechyňských akcí:
„50 let Koloběžkové grand prix Bechyně“,
„Keramické trhy Bechyně“, „Bechyňský
festival dechových hudeb“ a „Bechyňské
doteky“. Poděkování si zaslouží i všichni
pořadatelé, protože všechny akce se vydařily a přilákaly do Bechyně velké množství
návštěvníků.
Pavel Houdek, starosta

+

KULTURNÍ STŘEDISKO
MĚSTA BECHYNĚ
DĚKUJE ZA PODPORU
KULTURNÍHO LÉTA 2022

Ministerstvu kultury České republiky,
Jihočeskému kraji, Nadaci ČEZ, Českému
rozhlasu České Budějovice, Městu Bechyně, Zbytku světa, Tradičnímu spolku keramických řemesel, MAS Lužnice, obci
Sudoměřice u Bechyně, Blaťáckému souboru Vlastiboř, RC Hrošík, SUPŠ Bechyně,
Mezinárodnímu keramickému sympoziu,
ZUŠ Václava Pichla, SDH Bechyně, Panství
Bechyně, Farnosti Bechyně, Městské policii,
Policii ČR, Službám města Bechyně,
15. ženijnímu pluku Bechyně, Lázním Jupiter, Zahradnictví Beneš, Optice Ursíny,
Penzionu U Pichlů, Čajobaru U Sovy a restauraci Špajz. Za pomoc při organizaci
Tomáši Vrchotovi, Janu Pekařovi, Jardovi
a Martině Mrzenovým, Karlu Dvořákovi,
Janě Zahrádkové, Nicol Štávové, Silvii
Štávové, Janu Bakulovi, Miroslavu Topičovi,
Karlu Hruškovi, Standovi Fukovi, Jardovi
Drdovi, Danu Dvořákovi, Janu Škorcovi,
Jiřímu Bílkovi, Josefu Zuntovi, Jiřině Trčkové, Ludmile Dobešové, Marice Tonderové,
Dagmar Cibulkové a Heleně Příhodové.
Dále Romanu Kodinovi, Šárce Šafaříkové,
Janě Havlíčkové, Magga Gincu, La Pellegrině, MUDr. Jiřímu Hořavovi a velký dík patří
všem zaměstnancům Kulturního střediska
města Bechyně. A v neposlední řadě mi dovolte poděkovat panu starostovi Ing. Pavlu
Houdkovi. Dále bych chtěl poděkovat Vám
divákům, pro které vše děláme, a doufáme,
že se Vám naše akce líbí a zůstanete nám
věrní.
Za Kulturní středisko města Bechyně
Mgr. Štěpán Ondřich
Městský zpravodaj Bechyně / ZÁŘÍ 2022
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Lázně
www.laznevbechyni.cz
facebook.com/laznebechyne

PROGRAM ZÁŘÍ

MÍLA CHYLKOVÁ: OBRAZY SVĚTLA

Taneční večery na sále (vstup zdarma)
Út
19.30–22.30 hod.
Pá
19.30–23.00 hod.

Malířka Miloslava Chylková přestála v roce 1993
dramatický pád z hory Olymp v Řecku, kdy přišla o nohu. Od
toho času hlouběji uvažovala o našem poslání na planetě,
o nesamozřejmé hodnotě našeho zdraví a daru života.
A začala malovat a tvořit Obrazy světla, které projasňují mysl
člověka, ladí jeho pozitivní energii a navozují harmonii duše.
Její díla přináší ztišení a klid a jas do našich obydlí, jako
obranu proti nepřízni doby a tíži našich starostí. Posilují v nás
pocit podmanivé lásky, napomáhají vnímat
a intenzivněji prožívat krásu, zmírňují stav
bolesti, proměňují smutek v čistou radost,
jemně uzdravují naše nitro.
V Galerii Záliv Lázně Bechyně představí
kolekci svých prací autorka osobně dne 9. září
v 19.30, ale s její tvorbou se můžeme seznámit
už nyní na stránkách www.obrazysvetla.eu.
Vernisáž v budově Olga uvede Večer
šansonů v podání Markéty Burešové (zpěv)
a Petry Bílkové (piáno).

3. 9.
6. 9.
10. 9.
13. 9.
17. 9.
20. 9.
24. 9.
27. 9.

sobota
úterý
sobota
úterý
sobota
úterý
sobota
úterý

Countrio
Kosatky
Ševětínka
Inych
Capella
RM band
Ševětínka
Inych

Přednášky (2. patro LD Olga)
Tento program je zdarma:
1. 9. Památky v Českém Krumlově 10.00
2. 9. Hudební dopoledne,
písničky na přání
10.00
2. 9. Rehabilitace po operaci páteře 14.30
5. 9. Borkovická blata, zvyky
10.00
5. 9. Uzdravení pomocí dechu
16.00
5. 9. Indie křížem krážem
+ ﬁlm, cestopis
19.00
6. 9. Lázeňský speciál
10.00
6. 9. Léčíme přírodou,
Karitol a rašelina
15.00
7. 9. Humor, Jiřina Bohdalová
a Josef Dvořák
10.00
7. 9. Ajurvéda, umění být zdráv
15.30
8. 9. Manželé Benešovi v Sez. Ústí 10.00
9. 9. André Rieu, záznam koncertu 10.00
9. 9. Osteoporóza
14.30
12. 9. Vodní země, Třeboň
10.00
12. 9. Nebezpečné překyselení
16.00
12. 9. Jóga prstů
19.00
13. 9. Máme rádi dechovku
10.00
13. 9. Péče o dolní končetiny,
správná pedikůra
14.30
14. 9. Řeka Vltava, matka řek
10.00
14. 9. Šance pro oči
15.30
15. 9. Ing. Fr. Křížík a Bechyně
10.00
16. 9. Stavba mostu „Duha“
10.00
16. 9. Rehabilitace po operaci
kyčelního kloubu
14.30
19. 9. Vltavíny, naleziště v jižních
Čechách
10.00
19. 9. Jóga na židli
16.00
19. 9. Akupresura PhDr.Sandhu CSc.19.00
20. 9. Hrady a zámky jižních Čech 10.00
20. 9. Léčíme přírodou,
Karitol a rašelina
15.00
21. 9. Folklorika, rybář. zvyky, písně 10.00
21. 9. Léčivé koření
15.30
22. 9. Humor – Vladimír Dvořák
10.00
23. 9. Nostalgická Bechyně,
staré ﬁlmy
10.00
23. 9. Škola zad
14.30
26. 9. Rožmberkové
10.00
26. 9. Tajemství dávných léčitelů
16.00
26. 9. Filmový večer, 1. díl
19.00
27. 9. Nostalgická Bechyně
10.00
27. 9. Filmové odpoledne, 2. díl
15.00
29. 9. Jaký byl skutečný Jan Žižka 10.00
30. 9. Relaxační hudba
10.00
30. 9. Rehabilitace po operaci páteře 14.30
Těšíme se na vás
12

Pavel Šmidrkal, Osvětáři jihu

ŠKOLA MALÉHO STROMU
Hrají Iveta Dušková a Petra Bílková. Dojemný a moudrý příběh o malém indiánském chlapci z
kmene Čerokí, kterého vychovávají babička a dědeček. Představení vzniklo podle
stejnojmenné knihy Forresta Cartera.
Divadlo Kampa hostuje v budově Olga dne 10. září v 19.00 hod.
Městský zpravodaj Bechyně / ZÁŘÍ 2022
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KŘÍŽ POD OBŮRKOU
A JEHO HISTORIE

Při turistické cestě podél Lužnice pod
Obůrkou se na skále ve vytesané nice
nachází prostý dřevěný kříž. Osazen byl
evidentně před relativně krátkou dobou.
Pisatel prosí bechyňské obyvatele, zda
někdo nezná podrobnosti k historii kříže a
podobě místa ve starší době – především
proč došlo k jeho osazení (na základě jaké
události) a k označení lokality.
Současně prosím o pomoc při upřesnění
pomístního jména Koupadla. Označovalo se
jím konkrétní místo v úseku při Lužnici od
mostu přes Smutnou až k visuté lávce.
Jan Lhoták, jan.lhotak@seznam.cz

+

JE POTŘEBA UMĚT
POCHVÁLIT,

a tak to činím za převážnou většinu
lidiček, kteří žijí na sídlišti Obránců míru, zde
v Bechyni.
Zvykli jsme si chodit na nákupy do
zdejšího střediska, které má název „PEPA“.
Pracují zde velice pilní, ochotní, přátelští
Tomáš – my mu říkáme TOME, a jeho skvělá
manželka Eliška. Kolem jejich krámku je
vždy pečlivě uklizeno, navíc zde prodávají
i velké množství zahradních květin, takže
když vstupujete do obchodu, okouzlí vás
jejich vůně a barevnost. Nekoukají na
pracovní dobu, takže jsou k dispozici po celý
týden, a nejenom týden, ale pracují i o svátcích.
Moc jim za to touto cestou děkujeme
a vážíme si jejich práce.
Božena Novotná
a Jarka Janovcová
Městský zpravodaj Bechyně / ZÁŘÍ 2022
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HISTORIE DUKLY
BECHYNĚ 1960–1972,
ANEB VZPOMÍNKA NA
MUDR. JAROSLAVA
PŘIBYLA, OTCE
ZAKLADATELE

Historie vodního slalomu a sjezdu na
divoké vodě má v naší kotlině hluboké
kořeny již v předválečném období. Z početného společenství vodáků se postupem
času oddělila skupina kanoistů, které
neuspokojovala jízda na klidné vodě, toužili
po rychlé, divoké vodě, nutně potřebovali
k životu notnou dávku adrenalinu, stejně
jako horolezci nebo jezdci F1.
Historie Dukly Bechyně se odvíjela od
příchodu vojenského lékaře mjr. MUDr.
Jaroslava Přibyla na bechyňské vojenské
letiště v roce 1958. MUDr. Jaroslav Přibyl,
byl předurčen pro velké činy. Zjistil, že klidná
Lužnice pod bechyňským mostem s otevřenou šlajsnou je ideální pro přípravu
kanoistů na divoké vodě. Šlajsnou protékala
pořád voda, a to nám docela vyhovovalo,
protože se kdykoliv daly trénovat přejezdy ve
vlnách.
O dva roky později prosadil MUDr. Přibyl
spolu s vojenským kolegou Antonínem
Zeilingerem zařazení nového vodáckého
oddílu do úředního adresáře vedeného
u ČSTV pod názvem Dukla Bechyně. Týž
rok se konalo na „divoké“ Lužnici Mistrovství
republiky ve vodním slalomu, pořádaného
novým oddílem, s lidskou a technickou
podporou vojenské posádky letiště. Propojení rozhodčích na brankách polními
telefony s výpočtovou centrálou posunulo
vodní slalom do nové moderní doby.
Snahou MUDr. Přibyla od počátku roku
bylo „sesbírat“ po vojenských posádkách od
Seredi k Terezínu již sloužící vojáky,
vyznačující se adrenalinovou závislostí na
„divoké“ vodě. Skupina takto „sesbíraných“
vojínů převážně ročníku 1941 vytvořila
základ pro každý další ročník kanoistů, a to
jak po stránce sportovní, tak i po stránce
společenské, neméně však v té době i vojenské. První generaci můžeme děkovat i za
to, že za jejich přispění a výrazné politickoorganizační pomoci MUDr. Přibyla se
podařilo vystavět v místě pod bechyňským
mostem novou (repas) loděnici, která tam
stojí dodnes.
Dukla Bechyně, označení sportovního
vojenského klubu, pouto nekončícího
kamarádství, úcta a dík otci zakladateli
MUDr. Jaroslavu Přibylovi. To vše pro více
než 100 (od)chovanců, každého z budoucích Dukláků, pro které byl povolávací
rozkaz a nástup na vojenské letiště v Bechyni dnem D.
MUDr. Přibyl, ač aktivní nezávodník,
ovlivnil vývoj a výrobu závodních lodí
v Dukle. Měl značný vliv na vývoj úspěšné
kánoe, která nesla sportovní jméno
„Bechyňka“.
V roce 1962 byla již Dukla Bechyně zcela
stabilizována. MUDr. Přibyl zvládal nejen

léčit nachlazené piloty a řešit přestupky
svých kanoistů, ale především se stále více
prosazoval ve vedení československého
vodáckého sportu. Byl již nepřehlédnutelnou
osobností, úspěchy jeho kanoistů byly
natolik výrazné, že nebylo možné ničeho
v tomto sportu rozhodnout bez jeho slova. Za
dva roky se stala Dukla Bechyně známa
nejen v Bechyni, ale po celé republice a pochopitelně i v zahraničí.
Zásluhou MUDr. Přibyla byly navázány
partnerské vztahy s německými kanoisty
(vojáky) soustředěnými na zcela profesionální bázi v armádním sportovním klubu
ASG Vorwärts Leipzig. Byl to skvělý společenský i sportovní tah, který navíc úspěšnou
metodiku a organizaci sportu v podmínkách
německé armády přenesl i do profesionalizace sportovní činnosti v Dukle Bechyně.
I tato skutečnost přinesla v brzké době
výrazný posun kanoistů z Dukly Bechyně
k absolutní světové špičce.
Od svého vzniku v roce 1960 do roku
1972, vychovala pro československou reprezentaci ve vodním slalomu a sjezdu na
divoké vodě 27 kanoistů, vybojovala 11 titulů
mistrů světa plus další stříbrné a bronzové
medaile. Nespočet titulů získala v národní
soutěži mistrovství republiky.
Mistrovské tituly z mistrovství světa vybojovali pro Československo tito závodníci:
Singl kanosité – Petr Sodomka osmkrát,
Luděk Beneš třikrát, Karel Třešňák, Jaroslav
Radil dvakrát, Karel Kumpfmüler jedenkrát;
Debl kanoisté: Ladislav a Zdeněk
Měšťani, Jiří Dejl a Zdeněk Fifka, Milan
Kalaš a Jaroslav Brejcha dvakrát.
Na první olympijské hry, kde byl zařazen
vodní slalom na divoké vodě, byli vysláni
závodníci Dukly Bechyně v počtu 7 kanoistů,
tentokrát bez medaile. Zajímavostí je, že
úspěšnější výprava z NDR se připravovala
rok před tím na vlastním umělém vodním
kanálu – kopii kanálu augsburského. Takové
podmínky ve sportu u nás ještě nebyly.
Rok 1972 byl zároveň rokem ukončení
činnosti Dukly v jihočeském městě Bechyně.
Její historie je protkána silnými a skvělými
osobnostmi jak na poli sportovním, tak na
poli lidském. Jen proto dokázali vytvořit mezi
sebou tak pevné pouto kamarádství bez
rozdílu věku, pouto, které nutí většinu z nich
stále a stále přijíždět do Bechyně na setkání
všech generací členů Dukly.
Povolání do Dukly Bechyně bylo pro
každého kanoistu povolání osudové nejen
proto, že nemuseli vykonávat plnou vojenskou službu, ale zejména proto, že na jedno
místo osud svedl dobré kluky, výborné
kanoisty a především skvělé kamarády. Za
tuto možnost nikdy nebudou MUDr. Jaroslavu Přibylovi dost vděčni, věří však, že ani
on, i ve chvílích pro něj nejtěžších, neztratil
víru ve své „hochy“.
S trvalou vzpomínkou na velkou osobnost a skvělého Otce zakladatele Dukly
Bechyně, MUDr. Jaroslava Přibyla, vzdávají
členové Dukly Bechyně, čest jeho památce.
JUDr. Jaroslav Radil
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KARATE BECHYNĚ

Karate je nejen tvrdý sport, je to životní
cesta, dobrá parta, způsob poznání
možností svého těla a mnoho dalších věcí,
které teprve čekají na ty, kteří se k nám
připojí. Je to sport vhodný pro ty, jenž se
chtějí naučit využívat plnou potenciální sílu
svého těla, plné soustředění (kterému
říkáme zanšin) a disciplíně. Při trénincích
karate se posiluje svalstvo celého těla
a průběžně zvyšuje kondice. Sport je také
vhodný pro všechny věkové kategorie.
Spoustu z nás začalo i v pozdějším věku.
Toho, kdo se přidá do našich řad, nečekají
pouze tréninky v tělocvičně, ale i jiné aktivity.
Letos už jsme se například vydali na
bezvadný cyklovýlet okolím Bechyně a s našimi kamarády z Českého Krumlova zažili
skvělý týden na letním soustředění ve
Lhenicích.
Z pohledu seberealizace náš oddíl v posledních letech zaznamenal úspěchy i na
světových soutěžích. A kdoví, třeba se i Vaše
jméno jednou objeví ve světové špičce. Ano,
i v malém městě, jako je Bechyně, se cvičí
karate světové úrovně.
Pokud Vás zajímá, jak takový trénink
karate vlastně vypadá, přijďte se podívat na
některý z otevřených tréninků, které se
konají v pondělí
12.9, a 19.9. ve škole
Františka Křižíka (stará škola) od 18:00 (sraz
před hlavním vchodem).
V průběhu měsíce září probíhá nábor
nových karateků a to dětí od 5 let. Pro bližší
informace volejte Cibulka Petr 725/849520,
Fryšová Kateřina, 703/850375.
Shotokan Karate Klub Bechyně
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MISTROVSTVÍ
EVROPY KARATE SKIF

Ve dnech 29.–31. 7. 2022 hostilo nizozemské město 's-Hertogenbosch mistrovství
Evropy karate organizace SKIF, na něž se
sjelo 680 soutěžících z 22 států. V české
výpravě nechyběli ani bechyňští karatisté
Martin a Tomáš Hánovi a Tomáš Jindra, kteří
si svou nominaci zajistili díky nominačním
soutěžím MČR a Grand Prix Hradec Králové,
na nichž soutěžili pod hlavičkou klubu
Hanakai. Šampionát zahajovaly páteční
soutěže dětí a juniorů, v nichž nás v kategorii
16–17 let reprezentoval Tomáš Jindra.
Tomáš si díky své komplexnosti zajistil ve
výběru místo v obou disciplínách, tedy v kata
i v kumite. Svou reprezentační premiéru
zvládl výborně, když v kata v prvním soutěžním kole zvítězil. Bohužel v druhém kole
jeho síly nestačily na další postup polem
závodníků a výsledkem bylo 8.–16. místo.

V kumite po vypjatém zápase porazil
závodníka z Ukrajiny a postoupil dále.
V dalším kole však poměřil síly s borcem
z Portugalska, s nímž ukázal velmi vyrovnaný zápas, což dokládalo po dlouhou dobu
vyrovnané skóre 1:1. Bohužel krátce před
vypršením časového limitu soupeř bodoval
a přiklonil si výhru na svou stranu. Tomáš
Jindra tak rovněž v kumite obsadil 8.–16.
místo. Následující den se nesl ve znamení
soutěže seniorských kategorií. Zde se na
tatami postavil Tomáš Hána a s přehledem
se probojoval eliminačními koly přes početné startovní pole, které čítalo 49 soutěžících.
Díky poctivé přípravě, která spočívala především v tréninku rozdílnosti stylu SKIF, se
Tomáš probojoval skrze semifinále i do
finálového kola. V něm nestačil pouze na
soutěžícího z Maďarska, obsadil druhou
příčku a odvezl si titul vicemistra Evropy.
Martin Hána zahájil zdejší soutěž vítězným
zápasem v kumite proti domácímu soupeři.
Vítězná série pokračovala i dalším zápasem,
kdy s přehledem ovládl zápas se soutěžícím
ze Švýcarska. Bohužel následující zápas
proti budoucímu medailistovi znamenal pro
Martina porážku a konec zdejších medailových nadějí s celkovým 6. místem.
V neděli šampionát pokračoval soutěžemi týmů, do nichž všichni tři výše zmínění
rovněž nastoupili.
Mistrovství Evropy karate SKIF je pořádáno jednou za tři roky, tudíž na následující
ME se můžeme těšit až v roce 2025.
Hanakai z.s.
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TURISTICKÝ POCHOD A CYKLOTURISTICKÁ JÍZDA

BECHYŇSKÁ OSMA
Termín konání: 10. září 2022 (sobota)

v Bowling BARU
Bechyně

START POCHODU: 08:00 – 10:15 hodin
OD MUZEA TURISTIKY Bechyně, Široká ulice 48
TRASY PĚŠÍ: 5 – 35 km, CYKLOTRASY: 10 – 80 km
Trasy vedou malebným okolím Bechyně, údolím řeky Lužnice a potoka Židova Strouha.
Navštívit můžete Týn nad Vltavou, Koloděje nad Lužnicí, Dubový vrch, horu Tábor,
Dobronice, řetězový most pod Stádlcem …
Pořádá: Klub českých turistů – odbor Bechyně
Informace na telefonu: 737 529 220
E-mail: bechyne.kct@seznam.cz,

www.kct.bechynsko.cz

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

PÉŘOVÉ
VÝROBKY

Prodej slepiček
Červený Hrádek prodává slepičky
Tetra hnědá, Dominant ve všech barvách, Green Shell – typu Arakauna
a Dark Shell – typu Maranska
Stáří:
Cena:

16 – 20 týdnů
120 – 269 Kč/ks

UHŮ
R
D
0
4
OVIN
SYPK

BECHYNĚ – Pracovní oděvy
u autobus. nádr., tel: 602 659 011
Provádíme rizikové kácení stromů
v těžko přístupných místech.
Tel: 606 931 760

8. 9. 2022
– 14.15 h
18. 9., 16. 10., 6.11. 2022 – 14.00 h
Výkup králičích kožek – cena dle
poptávky
Informace: Po–Pá 9–16 hod.
Tel: 601 576 270, 728 605 840
www.drubezcervenyhradek.cz

Usedlost Jasné nebe
– Netěchovice 1
Đ bylinkové kurzy
út 17–19 h, so 11–19 h
kontraindikace, harmonizační, antibakteriální, aktuální bylinky, recepty...
Đ relaxační pyramida (permanentky)

www.jasnenebe.cz tel: 607 839 115

LEVNÉ PALIVOVÉ DŘÍVÍ
CENÍK PALIVOVÉHO DŘÍVÍ – délka 2 m (platný od 1. 4. 2022)
cena bez
dopravy a
bez DPH

smrk/borovice/olše
bříza
dub/buk/javor/habr
topol osika

750
900
1 000
600

cena včetně dopravy
traktorem
bez DPH/ včetně DPH
1 050
1 200
1 300
900

1 208
1 380
1 495
1 035

cena včetně dopravy
návěsem
bez DPH/včetně DPH
850
1 000
1 100
700

978
1 150
1 265
805

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.

www.persaltus.cz
+420 605 512 451

Třebízského 839, tel:777 27 38 34

VAŠE PEŘÍ DO VAŠÍ PEŘINY

Prodej Bechyně
u vlakového nádraží

druh palivového
dříví

TÁBOR – A. Berka

PRODEJ
KUŘIC
2022
FIRMA
NOVÁK
RADOMYŠL
BECHYNĚ NÁMĚSTÍ
U INFO CENTRA
v 10.00 hod.
DNE: 9. 9. / 7. 10. / 4. 11.
červené, černé kropenaté, modré,
žíhané, bílé – stáří 20 týdnů
cena 200 Kč/ks

tel.- 602 115 750
www.drubez-novak.cz
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Vychází v Bechyni 1. pracovní den v měsíci. Ev.č. period. tisku E 13192. Náklad 2500 výtisků. ZDARMA.
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