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MĚSTSKÝ ZPRAVODAJ
ECHYŇSKÝB

18.10.2022 schválila Rada města plán Zimní údržba na 
sezónu 2022 – 2023.

Pracovníci SMB, p.o. zabezpečí údržbu pohotovostní 
službou, a to v pracovní dny od 4,30 do 19 hodin, v 
mimopracovní dny od 6 do 18 hodin. Časový limit pro 
zahájení výkonu ZÚ v době jejího zabezpečení je 30 minut 
od vzniku závad ve sjízdnosti nebo schůdnosti místních 
komunikací. Schválený Plán ZÚ je uložen u ředitele 
organizace.

ZIMNÍ ÚDRŽBA OD 1.11.2022 DO 31.3. 2023

Foto: Milan Hořejší

věřím, že jste do roku 2023 vykročili 
všichni tou pravou nohou. Přeji vám, abyste 
ho prožili ve zdraví a pohodě s těmi, které 
máte rádi a kteří mají rádi vás.

A co nás čeká letos v Bechyni? Téměř 
každý měsíc se bude v rámci oslav 700 let od 
založení města něco zajímavého konat přes 
spolkové činnosti, kulturní akce, výstavy, 
společenské události, hasičské či sportovní 
soutěže. Více informací k 700. výročí získáte 
na str. www.700.mestobechyne.cz. 

V rámci akce „Léto na Bechyňce“ osla-
víme ještě jedno zajímavé výročí – 120 let 
Křižíkovy elektrické dráhy. Tato akce bude 
probíhat ve spolupráci s ČD Nostalgie, 
Národním technickým muzeem, Husitským 
muzeem a městem Tábor. Připravuje se 
bohatý a zajímavý program, který nám připo-
mene nejen první elektrifikovanou železniční 
trať, ale i osobnost Františka Křižíka.

Otevřete diáře, naplánujte rodinná setká-
ní, vyrazte za kulturou, sportem nebo do pří-
rody. V Bechyni je stále co zažívat a na co se 
těšit.

ilí čtenáři městského zpravodaje,M

V letošním roce na nás čeká řada inves-
tičních akcí. Na jaře bude zahájena obnova 
vodovodní a kanalizační sítě v ulici U Vodo-
jemu, na níž naváže výstavba obchodní zóny 
v místě bývalého JITEXu, kde by měl 
vzniknout Penny Market s dalšími obchody. 
Investorem obchodní zóny je firma DMO 
Invest a.s. Dále nás čeká oprava teplovodu 
na Písecké, rekonstrukce tribuny a zázemí 
pro sportovce na stadionu a také částečná 
rekonstrukce obřadní síně. Město Bechyně 
připravuje realizaci další etapy úprav sídliště 
Na Libuši, druhou etapu opravy vnějšího 
pláště budovy kulturního domu a vybudování 
podzemních kontejnerů na tříděný odpad. 
Dále je zadáno vypracování studie staveb-
ních úprav částí objektů č.p. 3 a č.p. 4, a to za 
účelem vzniku nových ordinací pro lékaře. 
Více informací o připravovaných opravách 
a realizacích naleznete v článku investičního 
odboru.

Určitě se na nějaké z akcí setkáme i osob-
ně. Kdyby tomu tak nebylo, můžete mě 
navštívit s dotazem nebo připomínkou přímo 
na městském úřadě. 

starosta města Štěpán Ondřich



 89 let Chudá Růžena
  Švorcová Ernestína

 84 let Churanová Růžena
 80 let Novotná Božena
  Voborský Milan

 87 let Semrádová Jiřina

 75 let Fáberová Marie

+ ŽIVOTNÍ JUBILEA 
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 77 let Ing. Polanský Petr

 86 let Bína František
 85 let Barták Zdeněk

 79 let Hoda Václav

+ SBOR PRO 
OBČANSKÉ 
ZÁLEŽITOSTI MĚSTA 
BECHYNĚ 

již tradičně zasílá gratulace jubilantům 
a  také v případě zájmu manželům, kteří 
oslaví zlatou či diamantovou svatbu. Obča-
nům s trvalým pobytem v Bechyni, kteří 
dovršili 70, 75 a více let věku, zasílá blaho-
přání k narozeninám. U občanů od věku 75 
let je životní jubileum zveřejněno v Bechyň-
ském městském zpravodaji. Jubilantům ve 
věku 80, 85 a 90 let a dále vždy po pěti letech 
předávají členky Sboru pro občanské záleži-
tosti blahopřání a dárkový balíček. Máte-li 
zájem a zatím jste městu Bechyni nedali 
souhlas, vyplňte prosím přiložený formu-
lář a svým podpisem potvrďte souhlas se 
zpracováním osobních údajů. Ve formuláři 
je možné vyškrtnout způsob gratulace, který 
si nepřejete. Vyplněný tiskopis doručte na 
Městský úřad Bechyně, matrika, nám. T. G. 
Masaryka 2, Bechyně, telefon 381 477 028. 
Chceme vás, jubilanty města Bechyně, 
přáním potěšit, povzbudit a vyjádřit úctu, 
a to lze pouze na základě vašeho před-
chozího písemného souhlasu. 

SPOZ

*) nehodící se škrtněte

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

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

Naše Poradenské centrum Svazu neslyšících a nedoslýchavých za vámi přijede 

  vždy od 9.00 hod. do 11.00 hod.
Termíny:  24. 1., 21. 3., 23. 5., 27. 6., 26. 9., 28. 11.

Ř Možnost zapůjčení sluchadel po dobu opravy a kompenzačních pomůcek.

  Navštivte nás v roce 2023

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

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

 Jste sluchově postižení?

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

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

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

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

Slepota odděluje člověka od věcí, hluchota od lidí.“

Helena Kellerová

„V úplné tmě a tichu, které mě oddělují od světa, mi ze všeho 
nejvíc chybí přátelský zvuk lidského hlasu.

Majitel objektu viděl pohybující se světlo, 
vydal se na kontrolu a narazil na jednoho 
z  pachatelů, který při následném útěku ztratil 
mobilní telefon. V té době již byla v zadní 
části objektu hlídka policie, které se podařilo 
najít odstavené vozidlo pachatelů, což bylo 
společně s telefonem pro jejich dopadení 
zásadní. 

Pan Jindřich Kovač byl na bechyňském 
obvodním oddělení osobně poděkovat za-
sahujícím policistům za jejich pohotový 
zákrok. 

Marie Jahnová

POLICIE 
INFORMUJE

My se k poděkování rádi připojujeme.

Dne 8. ledna 2023 v pozdních nočních 
hodinách prováděla hlídka bechyňského 
obvodního oddělení zásah na autovrakovišti 
pana J. Kovače. Při zákroku zajistila dva 
pachatele, kteří se pokoušeli za pomoci 
rozbrusu odcizit katalyzátory.

+ DĚKUJEME MĚSTU 
BECHYNĚ 

Děkujeme, rodina Šenkýřova

za poskytnutí náhradního ubytování 
rodině Šenkýřových po požáru bytu, jme-
novitě panu Chaloupkovi. Poděkování patří 
zejména hasičům, také Službám města 
Bechyně za přistavení kontejneru a všem 
těm, kdo pomáhali při vyklízení a následných 
nutných úkonech. Velký dík rovněž lázním za 
vyprání veškerého prádla, byla to obrovská 
pomoc. 

ź ZŠ F ran t i ška  K ř i ž í ka  Bechyně , 
IČ 70991766 ve výši 2.300.000 Kč

+ ROZPOČET MĚSTA 
BECHYNĚ 
NA ROK 2023

ź Služby města Bechyně, p. o., 
IČ 06678769 ve výši 10.450.000 Kč

ź MŠ Jahůdka, Bechyně, Na Libuši 859, IČ 
70991839 ve výši 1.600.000 Kč

Zastupitelstvo města Bechyně schválilo 
rozpočet města Bechyně na rok 2023 jako 
schodkový s celkovými příjmy třídy č. 1 až 4 
po konsolidaci ve výši 162.003.393 Kč, 
celkovými výdaji třídy 5 a 6 po konsolidaci ve 
výši 207.181.706 Kč a financováním třídy 
8 po konsolidaci ve výši 45.178.313 Kč.

ź ZŠ Bechyně, Školní 293, IČ 70991723 
ve výši 2.700.000 Kč

ź Kulturní středisko města Bechyně, 
IČ 00366919 ve výši 9.800.000 Kč

Příspěvkovým organizacím pro rok 2023 
byly schváleny neinvestiční příspěvky takto:

Detailní informace k rozpočtu jsou zveřej-
něné na www.mestobechyne.cz

fs

+MÍSTNÍ POPLATKY 
PŘES INTERNET

Připomínáme, že pro placení místních 
poplatků mohou kromě pokladny na MěÚ 
(hotově i platební kartou) občané využívat již 
rok bezpečně platební bránu. Jedná se 
o  systém GoPay, který 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.

Po přihlášení (přes bankovní identitu, 
Mobilní klíč eGovermentu, eObčanku, 
mojeID, atd…) se vám zobrazí nevyrovnané 
předpisy, které je možné ihned uhradit 
platební kartou, nebo je možné vygenerovat 
příkaz k úhradě. Jsou zobrazeny poplatky 
jak „vlastní“, tak poplatky, kde jste uveden 
jako plátce (rodič za děti, partner...). Pokud 
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 dohodněte. Pak můžete uhradit poplatky 
např. za všechny členy rodiny.
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Souhlas	se	zpracováním	osobních	údajů	

Já nıž́e podepsaný souhlasıḿ se zpracovánı́m osobnıćh údajů týkajıćı́ch se mé osoby za následujıćıćh podmı́nek:  

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

 
� Účel: 

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

� Souhlasıḿ � Nesouhlasıḿ 

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

� Souhlasıḿ � Nesouhlasıḿ 

� Kategorie	zpracovávaných	osobních	údajů:  Jméno, přı́jmenı,́ datum narozenı,́ bydliště, věk. Zvlášť může být zpra-
cována i fotografie. 
 

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

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

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

� Platnost	souhlasu	a	doba	zpracování	– Platnost souhlasu je 20 let. 
� Podmínky	 zpracování	 –	 Správce prohlašuje, že osobnı ́ údaje budou zpracovávány pouze v rozsahu a za účelem 

vyjádřeným v tomto souhlasu. K osobnıḿ údajům budou mıt́ přıśtup pověřenı́ zaměstnanci a spolupracujıćı ́osoby 
(Sbor pro občanské záležitosti, komise rady města a IT). U� daje budou zpracovány pouze na prostředcıćh Správce a 
uloženy v prostorách Správce. U� daje nebudou předány do 3. zemı́ a mezinárodnı́m organizacıḿ. 

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

 

� Poučení	o	právech: 
 

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

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

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

 

  
_______________________________________________ 
																								jméno	a	příjmení		

 
 
_______________________________________________ 
																						datum	narození		
	

 
_______________________________________________ 
																									bydliště 

 
__________________________________________________ 
																		datum	poskytnutí	souhlasu	
	

 
 
__________________________________________________	
																																							podpis			

 
	

#



+ SEZNAM STAVEB DLE 
ROZPOČTU

ź MěÚ – oprava poškozené fasády v úrovni 
přízemí

ź Výmalba kostela sv. Michala

ź Vybudování podzemních kontejnerů na 
tříděný odpad

ź ZŠ Školní – výměna oken v 1. PP

ź Opravy na hřbitovech

ź Zpracování studie – Hřbitov

ź ZŠ Školní – oprava podlahy a odtokových 
kanálků ve vývařovně

ź Stavební úpravy administrativní budovy 
ČOV Bechyně

ź PD – obnova a prodloužení kanalizace 
v  ul. U Nádraží a ul. Na Libuši

ź PD – obnova sídl. Na Libuši 7. etapa

ź Dokončení stavby – oprava opěrné stěny 
– Plechamr

ź PD – úprava pozemku u autobusového 
nádraží

ź ZŠ Františka Křižíka – nezbytné úpravy 
výdejny obědů

ź Kulturní dům – obnova fasády II. etapa

ź PD – Aktualizace dokumentace pro 
rekonstrukci objektu č.p. 134 (obřadní 
síň)

ź PD – dokončení příjezdové komunikace 
na  parc. č. 577/6 v k.ú. Senožaty

V rozpočtu města Bechyně pro rok 2023 
jsou schváleny finanční prostředky pro 
realizaci veřejných zakázek:

ź PD – oprava podlahy a odtokových 
kanálků ve vývařovně ZŠ Školní

ź Obnova sídl. Na Libuši 7. etapa – prost-
ranství před NL 615–617 a 701–703 
(zpevněné plochy, veřejné osvětlení, 
kanalizace)

ź Kulturní dům – rekonstrukce WC ženy

Budou vybráni zhotovitelé projektových 
dokumentací pro veřejné zakázky:

ź PD – rekonstrukce a dostavba kanalizace 
v Michalské ulici

ź Obřadní síň – oprava elektroinstalace 
+ nutné opravy

ź PD – stezka Senožaty

ź Zpracování studie stavebních úprav pro 
vznik ordinací lékařů

ź PD – parkoviště u křižovatky ulic Písecká 
a Čechova

ź PD – Odkanalizování místní části Větrov

ź Provedení ostrůvku u přechodu pro 
chodce – Písecká ulice (v místě vstupu do 
ZŠ Školní)

V současné době je zadáno vypracování 
projektových dokumentací pro následnou 
realizaci veřejných zakázek:

ź Výměna střešní krytiny na budově Měst-
ského muzea

ź Oprava teplovodu Písecká

ź Hasičská zbrojnice – výměna oken

ź Městský stadion – stavební úpravy tribu-
ny, oplocení, mobiliář

ź Úprava vnitřních rozvodů vody v 1.PP – 
Na Libuši 639

ź Ulice U Vodojemu – sanace vodovodního 
přivaděče, rekonstrukce vodovodu, 
kanalizace a dešťové kanalizace

ź Opravy a údržba bytového fondu – opravy 
uvolněných BJ

ź SMB, p.o. – oprava přístřešku pro parko-
vání vozidel

ź HVOŽĎANY – opravy místních komuni-
kací, zřízení čel na propustcích okolo 
cesty k řece, VO – výměna 5 ks lamp

ź SENOŽATY – provedení zámkové dlažby 
+ úprava vjezdů, VO od hasičárny 
k  devítibytovce

Kateřina Brožová, odbor investic

PÍŠETE NÁM

„Poděkování“ patří též odborové organi-
zaci v domově pro seniory.

+ KŘEHKÉ MEZILIDSKÉ 
VZTAHY

Děkujeme za empatii.

L. Hemmerová 

Jako bývalá vedoucí stravovacího úseku 
v Domově pro Seniory v Bechyni bych chtěla 
„poděkovat“ současné ředitelce tohoto 
zařízení za rozhodnutí zrušit důchodcům, 
bývalým dlouholetým zaměstnancům, 
možnost odběru obědů za zvýhodněnou 
cenu. Ano. Tato možnost nám byla zrušena. 
Očekávali jsme, v této době, spíše navýšení 
ceny. Ale úplné zrušení? Jako senioři 
býváme více nemocní a nebo nezvládáme si 
uvařit, no a právě tato možnost nám výrazně 
ulehčovala život, byli jsme za ni vděční. Jako 
odůvodnění této skutečnosti nám bylo 
sděleno, že kuchyně nemá kapacitu na 
výrobu. Takto moderně vybavená kuchyně 
nemá kapacitu? To mi přijde hloupé, člověk 
by to lépe chápal, kdyby se jednalo o 20 
a  více obědů, ale promiňte, 3–6 obědů 
denně, mnohdy ani to ne. Kuchyně nemá 
kapacitu a po dlouhá léta ji měla? Něco je 
špatně. Nechuť pomoc seniorům? Nepro-
fesionalita? Nebo zášť a zloba? Či snad 
arogance? Být ve vedení této organizace 
a  podílet se na tomto rozhodnutí, pyšná 
bych na sebe nebyla. Styděla bych se.

reaguji na zveřejněný dopis ohledně zru-
šení možnosti odběru obědů v našem 
Domově pro seniory důchodcům a dlouhole-
tým zaměstnancům.

V Bechyni je aktuálně více možností, kde 
odebírat stravu. Jedná se o Lázně Bechyně, 
dále o ZŠ Bechyně, MŠ Bechyně a v ne-
poslední řadě je možno oslovit Vývařovnu 
v Hlavatcích.

Vážená redakce, 

Rozhodnutí, které jsme jako tým vydali, ne-
bylo v žádném případě dle slov pisatelky myš-
leno jako zášť, zloba ba dokonce ublížení.

Tím, že náš Domov poskytoval stravu 
nejen bývalým zaměstnancům, ale i strávní-
kům, kteří neměli s naším Domovem žádné 
vazby, se v poslední době začaly množit 
dotazy a žádosti k odebírání stravy i od 
ostatních občanů Bechyně.

Kapacita naší kuchyně nebyla primárně 
koncipována na vaření většího množství 
jídel, než pro naše klienty a zaměstnance. 
Nemůžeme suplovat službu vývařovny.

Na prvním místě je pro nás klient, který 
má s naším Domovem uzavřenou Smlouvu 
o  poskytování sociální služby a naši zaměst-
nanci. Proto jsme museli učinit rozhodnutí, 
jakým směrem jít. 

Za náš Domov přejeme všem čtenářům 
zdraví a štěstí v roce 2023.

Mgr. Martina Smětáková
ředitelka Domova pro seniory

+ NÁVŠTĚVA HERCE 
VÁCLAVA VYDRY 
V DOMOVĚ

Každoročně se zapojujeme do projektu 
Ježíškova vnoučata, který pořádá Český 
rozhlas. Letos jsme s klienty vymýšleli, jakou 
známou osobnost k nám prostřednictvím 
projektu pozvat. Senioři se mimo jiné shodli + ADVENTNÍ TRHY 

V DOMOVĚ PRO 
SENIORY BECHYNĚ

Atmosféru adventních trhů prožili 15. 
a 16. prosince senioři našeho domova. Pro 
klienty, jejich rodiny i širokou veřejnost jsme 
poprvé uspořádali adventní trhy. Zaměst-
nanci a rodiny pomohli doprovodit naše 
seniory do přilehlého parku, kde se trh konal. 
Prošli si stánky se zbožím, nakoupili drobné 
dárečky, občerstvili se u stánku s výborným 
jídlem a horkými voňavými nápoji, zaposlou-
chali se do koled. Nejen pro děti byly připra-
veny tvořivé dílničky, fotokoutek a další 
aktivity zaměřené na vánoční zvyky a tradi-
ce. Senioři i rodiny využili příležitosti, prožít 
společně tento krásný předvánoční čas 
trochu jinak než tomu bylo možno doposud. 
Nutno podotknout, že nám pravou předvá-
noční atmosféru dokreslila i sněhová na-
dílka, která v této na sníh chudé zimě právě 
napadla. Odstartovali jsme novou tradici, ve 
které budeme pokračovat i v dalších letech.

Aktivizační pracovnice 
Mgr. Marie Ondřichová

na sympatickém hereckém páru Janě Bouš-
kové a Václavu Vydrovi. Přání se dostalo na 
správné místo a pan Vydra si naše přání 
zarezervoval a ohlásil svou návštěvu na 
4. ledna. Paní Boušková se bohužel setkání 
nemohla účastnit. Měli jsme připraveny 
otázky na hercův profesní život, soukromí 
i  koníčky. Pan Vydra ochotně odpovídal, 
pobavil nás svými vtipy a na konci setkání se 
fotil se seniory a srdečně si s nimi povídal. 
Návštěva oblíbeného herce a baviče splnila 
všechna očekávání i svůj účel. Klienti si 
odnesli dárek v podobě veselé a krásné 
vzpomínky. 
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www.laznevbechyni.cz
facebook.com/laznebechyne

Lázně

   1. 2. Hudební dopoledne, 
  písničky na přání 10.00

   3. 2. Rehabilitace po operaci 
  páteře 14.30

   6. 2. Ing. František Křižík 
  a Bechyně 10.00

   2. 2. Král Šumavy, dokument 14.00

Přednášky (2. patro LD Olga)

Tento program je zdarma:

   9. 2. Nostalgická Bechyně 10.00

 27. 2. Diagnostické metody podle
  ájurvédy 15.30

 13. 2. Folklorika, jižní Čechy a rybáři 10.00

 21. 2. Humor, Vladimír Menšík, 
  záznam 10.00

   7. 2. Léčíme přírodou, 
  rašelina a Karitol 15.00

 22. 2. Jóga prstů 15.30

 14. 2. Těžba rašeliny, úprava 
  a navracení přírodě 14.30

 16. 2. Máme rádi dechovku, záznam 10.00

 21. 2. Léčíme přírodou, rašelinou 
  a Karitolem 15.00

Těšíme se na vás

 17. 2. Rehabilitace po operaci 
  kyčelního kloubu 14.30

 20. 2. André Rieu, záznam koncertu 10.00

   8. 2. Humor, Josef Dvořák, záznam 10.00

 17. 2. Vltavíny z jižních Čech 10.00

   7. 2. Bechyně keramická 10.00

 15. 2. Hrady a zámky jižních Čech 10.00

 10. 2. Osteoporóza 14.30

 10. 2. Třeboňsko, vodní země 10.00

 20. 2. Šance pro oči 15.30

 22. 2. Cyklotoulky kolem Bechyně 10.00

 20. 2. Osobní konzultace 
  pro klienty lázní 19.00

 27. 2. Šumava, zelená střecha 
  Evropy 10.00

 16. 2. Knížecí rod 
  Schwarzenberkové 14.30

 15. 2. Vědomý dech, mocný čaroděj 15.30

 24. 2. Vystoupení heligonek, 
  záznam 10.00

 14. 2. Stavba mostu v Bechyni 10.00

 13. 2. Jóga na židli 15.30

 13. 2. Indie křížem krážem, 
  cestopis + film 19.00

 23. 2. Řeka Lužnice, řeka vodáků 
  + film 10.00

 24. 2. Škola zad 
  /cvičení pro zdravá záda/ 14.30

 28. 2. Holašovice, vesnice zapsaná 
  do UNESCO 10.00

VALENTIN HORBA: 
SRDCE PRO BECHYNI

Pavel Šmidrkal a všichni Osvětáři jihu z.s.

Známý jihočeský malíř Valentin Horba (70) na prosbu 
Osvětářů jihu z.s. vytvořil obraz k sedmistému výročí 
založení města Bechyně, který představuje jeden ze symbolů 
letošních oslav. Na všezahrnujícím obraze dominuje most, 
slavná Bechyňská duha, po kterém se šine upocený parní 
vláček, jako alegorická připomínka vznešené Elinky. Na 
bezmračné obloze letí aeroplán, coby odkaz na zrušený 
vojenský letecký útvar, jehož stíhačky v minulosti občas svým 

rachotem dráždily město. Pod mostem stoletý vodník Kaňka hněte z hlíny svoje potomky, což 
je vizitkou pradávné tradice hrnčířské a keramické výroby v Bechyni. Vlevo dole si blažený 
rybář Kapr dopřává v  neckách rašelinovou koupel jako pacient Libušiných lázní, přičemž 
laškuje s přítomností prostřednictvím mobilu a tabletu. Uprostřed Lužnice kotví malinkatá 
loďka s plachtou ve tvaru srdce a navrací tak diváka do časů, kdy o 
prázdninách řeka patřila vodákům v úctyhodných počtech a kdy 
srdce všech občanů města byla šťastná. Zámek je poněkud 
zakletý a není na rozdíl od jiných staveb jen tak k dohledání. Obraz 
bude od února až do prosince zavěšen v  Galerii Záliv Lázně 
Bechyně a jeho kopie i na jiných místech.

PROGRAM BŘEZEN

květen Lev Pavluch: Magická harmonie, fotografie

v roce oslav 700 let založení města
Předběžný plán výstav v Galerii Záliv 

březen Václav Mezera: Grafik za oponou, grafické dílo
duben Jiří Slíva: Česká chlouba, grafické práce

červenec Ladislav Kulhavý: Krajina k odpočinku, obrazy
srpen Jiří Kolář: Město života, fotografie
září Josef Schejbal: V utajeném režimu, obrazy a grafiky
říjen František  Ringo Čech: Kousek díla, litografie
listopad Josef Záruba: Příběhy na plátně, obrazy
prosinec Cirkusy světa, plakáty

Výstava v kostele sv. Michaela  Inna Kolomijec: Sochy (termín bude upřesněn)

červen Josef Štefl/Petra Skluzáčková: Obrazy Bechyně a kniha vzpomínek
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MĚSTSKÉ
MUZEUM
BECHYNĚ

KULTURNÍ STŘEDISKO MĚSTA BECHYNĚ

JJ

Jak již víme, město Bechyně se v tomto 
roce hlásí k výročí 700 let od povýšení tržní 
osady v předměstí hradu na město. Slav-
nostní rok bychom chtěli zahájit v březnu 
výstavou děl významných absolventů místní  
keramické školy. Konceptem výstavy je: 
dotknout se tvorby autorů, kteří absolvovali 
v  prvních desetiletích až po současnost. 
Namátkou představím několik autorů (Uher, 
Petr, Hošek, Plachta, Simota, Škoda, Přího-
da, Janouch, Oliva, Wernerová, Škopková, 
Samec, Hanzálek, Novague, Šedina, 
Proško, Váňa a další). Keramika se tak 
přirozeně stane tématem muzejní noci 
(2. 6.). Pak už výstavu vystřídá část histo-
rická čili slavnostní výstava na počest 
jmenovaného výročí. K této příležitosti byly 
vyrobeny faksimile nejvýznamnějších 
dochovaných listin (15.–16. stol.), dále 
představíme Bechyni ve výtvarném umění, 
na starých fotografiích, na suvenýrech apod. 
Vzhledem k slavnostnímu roku muzeum 
plánuje vydat soubor pohlednic s kresbami 
krajináře K. Liebschera, tedy s momentkami 
z Bechyně. 

PLÁNY MUZEA VE 
SLAVNOSTNÍM ROCE 2023

VÝZVA 

Muzeum v rámci plánované 
historické výstavy k příležitosti 
oslav výročí města Bechyně 

shání zajímavá výtvarná díla s vyobrazením 
Bechyně, suvenýry či artefakty k  zapůjčení. 

Prosíme ozvěte se (tel.: 774 911 067), 
přijedeme si věci nafotit, či nám můžete po-
slat fotografie na muzeum@kulturnidum.cz. 
Budeme rádi za jakékoliv podněty k pláno-
vané výstavě.

ÚSPĚŠNÁ DOBROČINNÁ 
AKCE V GALVÍNĚ 
UKONČENA

Výtěžek dobročinné výstavy na podporu 
restaurování deskového obrazu Korunovace 
Panny Marie činí 35 940 Kč. Moc děkujeme 
všem autorům, kteří nám svá umělecká díla 
darovali, stejně tak všem, kteří si je zakoupili 
a záměr muzea podpořili. Může tak být 
zahájena první fáze opravy jmenovaného 
oltářního obrazu, tedy restaurování rámu či 
desky. Zbylá díla nabízíme nadále na našich 
webových stránkách. 

Poděkování patří majiteli galerie Galvína 
Martinu Zelenkovi za poskytnutí prostor 
a personálu Galvíny za pomoc s prodejem. 
Celkově byl rok 2022 pro nás významným 
rokem dobrovolnických prací. Žáci ZŠ Školní 
pomohli se zahradními pracemi na dvorku, 
dobrovolnice paní S. Ingrová v muzejní 
knihovně, stejně tak praktikantka ze středo-
školského oboru knihovnictví. 

Na www.muzeum-bechyne.cz 
máme ještě neprodaná díla, z nichž 
některá uveřejňujeme i zde. Stačí si 
vybrat a podpořit tak naše úsilí.

Díky patří též sklenářství Šlechta 
Hvožďany a všem, kteří muzeum 
jakkoliv podporují, nebo zásobují do-
bročinný bazar. Všem moc děkujeme. 

PF 2023

6 Městský zpravodaj Bechyně / ÚNOR 2023 



OHLÉDNUTÍ …

A na závěr mi dovolte, abych se po letech 
rozloučila nejen s aktivní činností v bechyň-
ské knihovně a hlavně s vámi všemi, které 
jsem měla možnost osobně potkat a poznat! 
Předávám štafetu do rukou mé kolegyně 
a  nové knihovnici, které jedou dál! A já se 
těším někdy na viděnou při mých návště-
vách knihovny, neboť jako důchodce budu 
mít určitě víc času na čtení!

Zdraví Eva Houdková

Připojili jsme se ke sbírce Odlož mobil 
v  knihovně, Den veteránů, na restaurování 
varhan v kostele sv. Michaela. 

Za pomoci metodiček a dobrovolnic jsme 
provedli zákonou revizi, při které došlo k zá-
sadnější aktualizaci fondu. Vyřazené knihy 
stále nabízíme k odprodeji v prostorech 
dětského oddělení. 

V prosinci byla opět vyhlášená sbírka 
Odlož mobil v knihovně, která je prodlouže-
na do konce února, a vy máte znovu 
možnost vyhrát poukázku na nákup knih 

v  hodnotě 2000 Kč a zároveň tím podpořit 
naší knihovnu, která výhrou může získat až 
10 000 Kč na nákup knih nebo na jiné aktivity 
pořádané knihovnou pro vás. 

Vzpomínám-li na loňský rok, vybaví se 
mi, že jsme ještě před rokem touto dobou 
nosili roušky z obavy před covidovou ná-
kazou. Jenže bacily a viry jsou tu pořád! 
Proto bych vás chtěla požádat, pokud jdete 
od lékaře, který vám doporučil ulehnout do 
postele a vy právě proto nebo přesto přijdete 
do knihovny pro knížky, vezměte si, prosím, 
alespoň nezbytnou roušku! Děkujeme, že 
zůstáváte ohleduplní vůči nám zatím zdra-
vým!

Kromě zajišťování běžných služeb 
knihovny jsme pokračovali v donáškové 
službě imobilním čtenářům, o kterou je 
možné požádat mailem: knihovna@kulturni-
dum.cz nebo telefonem: 778 545 508. 

První měsíc nového roku s sebou nese 
rekapitulaci toho loňského, kdy je nutné 
ponořit se do výkazu statistických čísel. 
Z  čehož plyne, že se v roce 2022 v knihovně 
zaregistrovalo celkem 333 čtenářů, kteří si 
půjčili 14 484 knih a 2 589 časopisů. Stolní 
hry si vyzkoušelo celkem 108 uživatelů. 
Celkový fond, který letos prošel revizí, činí 
16 021 knihovních jednotek. Pořídili jsme 
232 novinek a vyřadili 1 132 opotřebovaných 
knih. Uspořádali jsme 19 besed pro školy, 
včetně mateřské. V rámci projektu Knížka 
pro prvňáčky jsme uspořádali pohádkový 
závod kolem kulturního domu a pasování 
prvňáčků na rytíře Řádu čtenářského. 

V listopadu a prosinci jsme se opět 
zúčastnili charitativní sbírky Krabice od bot 
a  sešlo se nám v Městském informačním 
centru kolem sta vánočních balíčků, které 
našly své malé i větší příjemce v Bechyni, 
Táboře a Písku. I v této náročné době jste 
prokázali, že vám nejsou lhostejné nelehké 
osudy děti a jejich rodičů. A věřte, že krásné 
balíčky děti opravdu potěšily. Děkujeme 
všem dárcům a také zaměstnankyním 
Úřadu práce v Bechyni za spolupráci. 

VÁNOCE SBALENÉ 
DO KRABICE OD BOT

V rámci Adventu jsme si pro vás připravili 
hru a jsme moc rádi, že jste ji hráli. Občas 
nám tedy kapsičky s fotografiemi a otázkami 
zmizely, ale všem statečným děkujeme za 
účast a doufáme, že jste poznali město 
o trochu víc a jinak.

joma

+ ADVENTNÍ KALENDÁŘ

A jak zněla tajenka? Radost v každé 
rodině přeje město Bechyně.

Městský zpravodaj Bechyně / ÚNOR 2023 7 



K
u

lt
u

rn
í 

s
tř

e
d

is
k
o

 m
ě
s
ta

 B
e
c
h

y
n

ě
, 

U
 N

á
d

ra
ží

 6
0
2
, 

te
l:

 7
7
6

 3
8
1

 2
0
3
, 

6
0
6

 9
11

 0
0
7
, 

e
-m

a
il
: 

p
ro

g
ra

m
@

k
u

lt
u

rn
id

u
m

.c
z

KALENDÁŘ AKCÍ
www.kulturnidum.cz

21.15 hodin / Malý sál KD / Vstupné 50 Kč

Komediálně dramatická amoleta o jednom (posledním) dějství. 
Sextet partyzánů v zemljance v pražské Stromovce.

Prostory KD / Permanentka na celou přehlídku 250 Kč, 
jednotlivá představení 50 Kč

PÁ 3. 2. – NE 5. 2.  

 BECHYŇSKÉ PERLENÍ XXIX. ročník

PÁ 3. 2. DOKONALÁ SVATBA

Celostátní přehlídka klasické amatérské divadelní tvorby. 

19.05 hodin / Velký sál KD / Vstupné 50 Kč
Divadelní představení v rámci přehlídky Bechyňské Perlení.
Veleúspěšná situační komedie o tom, jak snadno a rychle se 
z  pečlivě naplánované svatby může stát stále více se komplikující 
sled jen obtížně řešitelných situací. 
Hraje: Divadelní soubor Jiřího Voskovce

PÁ 3. 2.  SEX

Divadelní představení v rámci přehlídky Bechyňské Perlení.

10.00 hodin / Velký sál KD / Vstupné 50 Kč

SO 4. 2.  ZA PĚT MINUT DVANÁCT
Divadelní představení v rámci přehlídky Bechyňské Perlení.
Rodinná sci-fi pohádka o odvaze a vůli překonat sám sebe.
Hraje: Suchdolský divadelní spolek SUD

SO 4. 2. TAK TAKHLE TO BYLO
11.00 hodin / Malý sál KD / Vstupné 50 Kč
Divadelní představení v rámci přehlídky Bechyňské Perelní.
Nastudování hořké komedie o životních vzestupech a pádech. 

Hraje: Ochotnický spolek ŽUMPA

Vernisáž v 15.00 hodin / Galerie Galvína
Návštěvníci budou mít až do konce března možnost obdivovat 
unikátní díla, která vznikala od 90. let 19. století do poloviny 30. let 
století dvacátého. Exponáty zapůjčilo ředitelství SUPŠ Bechyně, 
výstava je jednou z akcí v rámci oslav 700. výročí založení našeho 
města.

Hraje: Divadelní soubor Tábor

SO 4. 2.  HISTORICKÁ KERAMIKA 
 Z DEPOZITÁŘE SUPŠ

SO 4. 2. MAŘKA
15.00 hodin / Velký sál KD / Vstupné 50 Kč

Před počátkem německé okupace v roce 1939, utíkají manželé, 
on křesťan, ona židovka, před nacismem, služce Mařce dávají do 
ruky deset tisíc a na starost byt s veškerým zařízením. 

Divadelní představení v rámci přehlídky Bechyňské Perlení.

SO 4. 2.  ROZVOD

Hraje: Divadlo Máj Praha

16.45 hodin / Malý sál KD / Vstupné 50 Kč

Veselá pohádka se zpěvy.

Pohádka plná písniček o tom, že láska i nad peklem vítězí.

Anekdota o manželství a nástrahách, které na nás v něm číhají.
Divadelní představení v rámci přehlídky Bechyňské Perlení.

Hraje: BANDA

Hraje: BDS Lužnice (kdo jste ještě neviděli, máte poslední šanci)

10.00 hodin / Velký sál KD / Vstupné 50 Kč

Předprodej v Čajobaru U Sovy a na tel: 607 408 500.

20.00 hodin / Velký sál KD / Vstupné 50 Kč

Jedinečná party s koncerty Prago Union a Pio Squad v kulturním 
domě v Bechyni. Následovat bude After party s Dj Lübke, který 
zde bude slavit své 40. narozeniny. 

Divadelní představení v rámci přehlídky Bechyňské Perlení.

K poslechu a tanci zahrají Smolečáci. Pečený čuník, zabijačkové 
hody, masky, bohatá tombola.

SO 4. 3. RYBÁŘSKÝ PLES

Hraje: Divadelní a hudební spolek Rubikon Tábor

Komedie o tom, jak to dopadne, když do vesnického divadla 
přijede ambiciózní režisér z Prahy.

NE 5. 2.  ČERTOVY ZLATÉ VLASY

11.20 hodin / Malý sál KD / Vstupné 50 Kč 

Divadelní představení v rámci Bechyňského Perlení.

Hraje: Divadelní spolek – Prácheňská scéna v Písku

SO 18. 2.  MASOPUSTNÍ BÁL

21.00 hodin / Velký sál KD / V předprodeji 300, 500 Kč na místě

K tanci a poslechu hraje kapela MIDI. Samozřejmostí je také 
bohatá tombola.

Divadelní představení v rámci Bechyňského Perlení.

PÁ 24. 2.  KONCERT PRAGO UNION A PIO SQUAD

V předprodeji od 1. února v kanceláři KD, městském informačním 
centru a on-line na www.kulturnidum.cz.

SO 4. 2.  REJŽÁK Z PRAHY

NE 5. 2.  O MAZANÉ KOVÁŘCE 
 A ČERTU MATLAFOUSKOVI

10 – 19 hodin / Zahrada u hradeb / Vstupné dobrovolné

PŘIPRAVUJEME

20.00 hodin / Kulturní dům / Vstupné 200 Kč

15.00 hodin / Velký sál KD / Vstupné 50 Kč

SO 11. 3.  DĚTSKÉ MAŠKARNÍ ODPOLEDNE
Maminky, tátové, babičky, dědečkové, najděte si nějaký čas 
a  přichystejte svému potomkovi tu nejlepší masku na světě. 
A  samozřejmě si to přijďte všichni užít.

ÚNOR 2023
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SO 25. 3.  VÝZNAMNÍ ABSOLVENTI KERAMICKÉ 
 ŠKOLY V BECHYNI
Vernisáž ve 14.00 hodin / Městské muzeum

ÚT 11. 4.  VELETOČ

19.00 hodin / Velký sál KD / Vstupné 560, 530 a 490 Kč

Předprodej v kanceláři KD, Městském informačním centru a on-
line na www.kulturnidum.cz.

Herecká legenda Iva Janžurová přichází se svou autorskou 
komedií, napsanou na námět další oblíbené herečky Jany 
Paulové. Pražské Divadlo Kalich uvede Evu Holubovou, Sabinu 
Remundovou, Ivu Janžurovou a další...

Výstava děl významných absolventů místní známé keramické 
školy od nejstarších dob do současnosti. 

DLOUHODOBÉ AKCE

VÝSTAVY 
GALERIE GALVÍNA

HISTORICKÁ KERAMIKA Z DEPOZITÁŘE SUPŠ
Návštěvníci budou mít až do konce března možnost obdivovat 
unikátní díla, která vznikala od 90. let 19. století do poloviny 30. let 
století dvacátého. Exponáty zapůjčilo ředitelství SUPŠ Bechyně, 
výstava je jednou z akcí v rámci oslav 700. výročí založení našeho 
města.

GALERIE MĚSTSKÉHO MUZEA

LUDĚK POKORNÝ, VZPOMÍNKOVÁ VÝSTAVA 
Výstava výtvarných děl hvožďanského malíře, řezbáře a za-
kladatele Betlémů ve stodůlce (1930–2008). Náhled do 
rozsáhlého díla tohoto „renesančního autora“ představí 
nepřeberné množství námětů v oleji, tempeře, uhlu, grafice aj. 
Výstavu doplňují loutky, betlém, samorost nebo velkoformátový 
plakát s indiánem… Potrvá do 17. března. 
Vstupné 50 a 40 Kč společně se vstupem do stálé expozice.

Jednotlivé vstupné 20 Kč, permanentka 150 Kč/10 vstupů.

Intenzivní kondiční a posilovací trénink. Při lekci využíváme 
posilovací a balanční pomůcky (TRX, BOSU, činky, medicimbaly).

POKROČILÍ Středy / 19–20 hod. / Tělocvična ZŠ F. Křižíka

Rezervace a dotazy R. Skalka, tel. 724 509 154, lekce 85 Kč. 

Čtvrtky / 17.30–18.50 hodin / Tělocvična SUPŠ

Přihlášky a dotazy Mgr. Alice Skalka Suchanová tel: 604 212 721.

Čtvrtky / 19.00–20.00 hod. / RC Hrošík / Lekce 100 Kč

RC HROŠÍK

POHYBOVÉ AKTIVITY

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. 

Čtvrtky / 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)

BOSU CARDIO

Pondělky / 19.00–20.00 hod. / RC Hrošík / Lekce 100 Kč

Středy / 19.00–20.00 / RC Hrošík / Lekce 100 Kč

DYNAMIC YOGA

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

Středy  9.00 – 11.00 hodin 

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

INTERVALOVÝ TRÉNINK

DĚTSKÉ HRÁTKY A CVIČENÍČKO

Permanentka 10 lekcí, platnost 3 měsíce 900 Kč

Pondělky / 18.00–19.00 hod. / RC Hrošík / Lekce 90 Kč

Pondělky  9.00 – 11.00 hodin

Bližší informace na tel: 733 344 473.

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

PRAVIDELNÉ HERNY

ZAČÁTEČNÍCI Středy / 18–19 hod. / Tělocvična ZŠ F. Křižíka

PILATES

TRX

  Neděle / 18–19 hod. / Tělocvična ZŠ F. Křižíka

BĚŽECKÝ KROUŽEK / ATLETICKÁ PŘÍPRAVKA
Kroužek pro děti se zaměřením na obecnou zdatnost.

OTEVÍRACÍ DOBA  SO 14–16 h

Kroužek Angličtina hrou pro školkové děti ve věku 3–7 let

OBRAZY PRO RADOST – ALEŠ MICHAL

ZIMNÍ VÝSTAVA

KOSTEL SV. MICHAELA 

SPOLEK LETCI BECHYNĚ z. s.
Pondělí až pátek od 9.00 do 10.00 (po dohodě i v jiném čase).

PRO DĚTI

GALERIE 2+1

Čtvrtky / 16.00 hodin / Klubovna KD

Výstava prací žáků ZUŠ V. Pichla prodloužena do 19. února.

Něco o historii i současnosti letectví se dozvíte na adrese 
Bechyně, Školní ulice 1009 na klubovně č. 401. 

ANGLIČTINA PRO NEJMENŠÍ

GALERIE U HROCHA

RŮZNÉ
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KINO BECHYNĚ 
 www.kino.kulturnidum.cz
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1. STŘEDA VE 20.00

KŮŇ
Učitel Dušička najde na Vánoce u sebe 

doma živého koně. Jenže bydlí v bytě ve 
druhém patře činžáku...

80 min, slovenské znění, od 12 let, 100 Kč

Rodinný / Komedie – SR, ČR

Rodinný / Komedie/ Dobrodružný – Francie

Horor – USA

Animovaný / Komedie – USA, Španělsko 

LHÁŘ NA PLNÝ ÚVAZEK

9. ČTVRTEK VE 20.00

Komedie / Drama – USA

2. ČTVRTEK VE 20.00

V Egyptě se v útrobách země nachází 
3000 let staré město mumií. Princezna 
Nefer se musí provdat za Thuta, ale ani 

jemu se do toho nechce.

Komedie / Dobrodružný / Romantický – ČR
Jiří Langmajer, Jana Plodková a opuštěný 
ostrůvek v tropickém ráji. Zjistí, že hádky 
jsou k ničemu. V divočině obzvlášť.

MUŽ JMÉNEM OTTO

100 min, přístupný od 12 let, 140 Kč

Čínský generál zajal čínskou císařovnu. 
Naši dva  hrdinové se vydávají na 

výpravu za její záchranou…

10. PÁTEK VE 20.00

Jérôme se propadá do lží stále hlouběji, 
až se jeho lži začnou stávat skutečností. 

Začíná skutečná noční můra.

89 min, český dabing, přístupný, 130 Kč

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

102 min, české titulky, od 15 let, 140 Kč

VŠECHNY MÉ DOPISY SPAL

NĚKDO KLEPE NA DVEŘE
Byli byste ochotní učinit neuskutečnitel-

né, kdyby to mělo zachránit svět?

OSTROV

Příběh mrzouta Otta Andresona (Tom 
Hanks), který po  ztrátě manželky ztratí 
smysl života. Chce všechno ukončit, ale 

jeho plány mění mladá rodina, co se 
nastěhuje do sousedního domu.

Drama / Romantický – Švédsko 

3. PÁTEK V 17.00

MUMIE 

10. PÁTEK V 17.00

ASTERIX A OBELIX: ŘÍŠE STŘEDU

126 min, české titulky, přístupný, 130 Kč

8. STŘEDA VE 20.00

Příběh, založený na skutečných 
událostech, propojuje tři časové linie a 

ukazuje vlny žárlivosti a hněvu a 
zasahujících celé generace.

111 min, český dabing, přístupný, 130 Kč

15. STŘEDA VE 20.00

Komedie – Francie

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

16. ČTVRTEK VE 20.00

JULIE, CO BY BYLO KDYBY…
Drama – Francie

V Paříži roku 2052  má Julie má 80. na-
rozeniny. Byl její život plný náhod, nebo 

byla její cesta předem napsaná?
121 min, české titulky, od 12 let, 120 Kč

17. PÁTEK V 17.00

ZOUBKOVÁ VÍLA
Animovaný / Komedie – Lucembursko, 

Německo 
Nezbedná Violetta (337 let) se učí na 
zoubkovou vílu, jenže místo toho, aby 

dětem za zoubky vyčarovala hračky jako 
ostatní zoubkové víly, jediné, co umí, 

jsou… fialky! 
85 min, český dabing, přístupný, 120 Kč

17. PÁTEK VE 20.00

ANT-MAN A WASP: 
QUANTUMANIA 

Akční / Dobrodružný / Sci-fi – USA

22. STŘEDA VE 20.00

125 min, český dabing, od 12 let, 130 Kč

PŘÁNÍ K NAROZENINÁM

Ant-Man a Wasp s rodiči Hope 
prozkoumávají Říši kvant a  prožívají 

dobrodružství, které je posune za 
hranice všeho, co považovali za možné.

Komedie – ČR
Komedie o jedné hodně bláznivé oslavě.

Vynalézavá malá čarodějka Kiki využije 
svou schopnost létat a  založí si 

doručovací službu, aby se mohla stát 
opravdovou samostatnou čarodějkou. 

DĚTI NAGANA 

MEDVĚD NA KOKSU

Hynek Čermák vede partu kluků do 
hokejového zápasu proti rivalům z ved-
lejší vesnice. Hrát se bude taky o první 
pusu a o srdce nejlepší holky ze třídy.

DORUČOVACÍ SLUŽBA 
ČARODĚJKY KIKI 

98 min, přístupný, 140 Kč

Pašeráci drog, policisté, turisti, 
záškoláci, matka jednoho z nich 
a medvěd k prasknutí nacpaný 

kokainem jsou hrdiny černé komedie, 
která se inspirovala skutečnými 

událostmi.

Rodinný / Dobrodružný – ČR

82 min, český dabing, přístupný, 120 Kč

24. PÁTEK V 17.00

95 min, české titulky, od 15 let, 140 Kč

24. PÁTEK VE 20.00

Komedie / Thriller – USA

93 min, přístupný, 130 Kč

Animovaný / Komedie – Japonsko

23. ČTVRTEK VE 20.00

Změna programu vyhrazena

Vážení čtenáři,

Můžete mi napsat na e-mail 
reditel@kulturnidum.cz, co vás za-
jímá, nebo přijít s novými podněty. 

Do funkce ředitelky Kulturního 
střediska města Bechyně (KSMB) 
jsem po výběrovém řízení na-
stoupila 1. ledna 2023, proto asi 
chápete, že teprve poznávám 
jednotlivé provozy, které pod KSMB 
patří. Je to kulturní dům, knihovna, 
rodičovské centrum Hrošík, městské 
muzeum, infocentrum, kino a kostel 
sv. Michaela. Také se seznamuji i se 
svými kolegyněmi a kolegy, které 
bych vám postupem času chtěla 
představit. 

Co se týká samotné práce, tam 
jsem naskočila okamžitě. Celý život 
se pohybuji a pracuji v kultuře. 
Nejdřív jsem byla členkou baletu 
Národního divadla v Praze a od 
1998 jsem pracovala na vedoucích 
místech v pražských kulturních 
centrech.

Bc. Jaroslava Malíková

L e t o š n í  v e l k ý  o s l a v e n e c 
„Královské město Bechyně“ slaví 
700. výročí, proto nás všechny 
čekají velké celoroční oslavy, které 
vyvrcholí 11.–13. srpna 2023. 
Našim cílem je, aby bechyňské 
oslavy proběhly důstojně a vy 
všichni si je užili. Budeme se 
setkávat na kulturně-společenských 
akcích, o kterých vás budeme 
pravidelně a včas informovat ve 
zpravodaji, na našich webových 
stránkách a sociálních sítích.
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ZE ŠKOL
ZÁKLADNÍ ŠKOLA FRANTIŠKA KŘIŽÍKA

1928

BECHYNĚ

ŠKOLA PRO DĚTI

Lednové vyučování si děti z 1.A zpří-
jemnily kulturním zážitkem. Vydaly se na 
návštěvu Galerie 2+1 v kulturním domě. Své 
práce zde vystavovaly děti z výtvarného 
oddělení místní ZUŠ. A protože náš 
spolužák zde měl také svoje dílo, byli jsme 
zvědaví. Všechny vystavené práce se nám 
líbily a  obdivovali jsme šikovnost malých 
i  mladých výtvarníků. 

Mgr. Jaroslava Hrnčárková

+ PRVŇÁČCI 
V GALERII 2+1

+ JARMARK NA NAŠÍ 
ŠKOLE

Přestože je začátek února, rádi bychom 
se s Vámi podělili o jednu velice příjemnou 
akci, která se uskutečnila na naší škole 
těsně před Vánocemi. Po dvouleté přestáv-
ce jsme opět uspořádali oblíbený jarmark. 
K  zakoupení zde byly výrobky našich žáků, 
ale také rodičů a babiček. Všem moc děku-
jeme za podporu. Děkujeme všem návštěv-
níkům a věříme, že si dokonale užili velice 
milou atmosféru jarmarku. Příští rok se 
budeme zase těšit na viděnou.

Učitelé a děti ze „staré“ školy

+ PLAVÁNÍ 2. A 3. TŘÍD

Plavecký kurz úspěšně zakončen pla-
veckými závody. Všichni účastníci obdrželi 
„Mokré“ vysvědčení.

Nejzdatnější plavci ve svých kategoriích 
si odnesli diplomy.

Za 2. a 3. ročníky M. Bromová Fejklová 

+ ADVENT V ZŠ 
FRANTIŠKA KŘIŽÍKA 
BECHYNĚ OČIMA 
ŽÁKŮ 5.A

Většina školáků považuje za nejhezčí 
část školního roku advent. S první rozsví-
cenou svíčkou se začal pro naše páťáky 
rozmotávat celý řetěz adventních akcí a vy-
stoupení, kterých jsme se chtěli do Vánoc 
zúčastnit. 5. prosince přišly děti do školy 
převlečené za andílky, čerty a Mikuláše a ve 
škole je čekalo čertovské učení. O dva dny 
později se naše třída zúčastnila večerní akce 
Česko zpívá koledy. Na této spolupráci jsme 
se domluvili s Kulturním střediskem města 
Bechyně a nacvičili jsme několik vánočních 
písní, abychom si je v předem stanovený čas 
zazpívali spolu s obyvateli celé řady obcí 
naší země, kteří se k této celorepublikové 

+ STŘÍPKY 
Z INFORMATIKY

Ani naši žáci šesté a sedmé třídy v hodi-
nách informatiky nijak nezahalí a zdokonalu-
jí své již nabyté dovednosti. Mimo programo-

vání v oblíbené hře Minecraft, vyhledávání 
informací a tvorbě prezentací se stihli i zú-
častnit již 15. ročníku celorepublikového kola 
soutěže „Bobřík informatiky“. Otázky v této 
soutěži jsou zaměřeny na informatické myš-
lení, algoritmizaci, porozumění informacím, 
řešení problémů a digitální gramotnost. 
Výsledky žáků mi udělaly velkou radost, 
protože některým studentům se podařilo 
získat velmi pěkný počet bodů a odměnou 
jim byl diplom z této soutěže. Mezi nejlepší 
z  nich patřili z šesté třídy Lukáš Krystek, 
Pavel Pazourek a David Lepka. Ze sedmé tří-
dy první místo obsadila Kateřina Martínková 
a další dvě místa si rozdělili Robin Urbánek 
a  Jan Kodad. Všem našim úspěšným 
studentům srdečně gratulujeme.

Ing. Ivana Syrovátková 

V tomto školním roce se naši čtvrťáci 
v  rámci stálého vývoje těchto učebních 
předmětů poprvé zapojili také do výuky 
informatiky a robotiky. Mimo výuky řešení 
logických úloh se v těchto hodinách blíže 
seznámili s počítačem i s našimi oblíbenými 
ozoboty. Ještě před vánočními svátky jim 
děti vyrobily slušivé oblečky v podobě oblí-
bených seriálových postaviček a následně 
pro ně ve skupinách vytvořily obří dráhy. Tato 
výuková činnost je pro naše žáky nejen 
poučná, ale i zábavná. Po práci s ozoboty 
nyní v nadcházejícím pololetí čeká na všech-
ny mladé studenty, seznámení s novým 
kamarádem z řady robotických pomůcek 
v  podobě robota VEX 123.

výzvě přidali také. V pátek 16. prosince jsme 
přijali pozvání z Domova pro seniory a přišli 
jsme zazpívat několik koled na vánoční trh, 
který Domov pořádal v přilehlém parku. 
Naše vystoupení sledovala řada klientů 
Domova a my jsme byli rádi, že jsme jim 
v  tomto svátečním čase mohli udělat radost. 
Na oplátku jsme byli pozváni do jejich 
výtvarné dílničky, kde jsme si vyrobili nějaké 
ozdobičky a dárečky. V úterý 20. prosince se 
naše třída turistů loučila s odcházejícím ro-
kem, a to poslední symbolickou turistickou 
výpravou večerní adventní Bechyní. Násle-
dující den naše škola pořádala tradiční 
vánoční jarmark, při kterém se prostory školy 
proměnily v jedno velké tržiště. Výtěžek této 
akce byl věnován na dofinancování naší 
nové venkovní učebny. Poslední školní den 
před vánočními prázdninami nás jako každý 
rok přivítal při našem příchodu do školy 
zpívající učitelský sbor, který doprovázel na 
klávesy pan ředitel. Po tomto vystoupení 
jsme v kině zhlédli krásnou pohádku Zakletá 
jeskyně. Ve třídě jsme u stromečku rozbalili 
dárky a než jsme se rozešli na prázdniny, 
zahráli jsme si se sedmáky přátelské vá-
noční utkání ve vybíjené. Vyučování posled-
ní školní den skončilo a všichni jsme se těšili 
na to, co nás čeká o Vánocích.

I. Voborníková

Děkujeme SRPDŠ za vánoční příspěvek!

Ilona Mašterová

+ BOWLING NEJEN 8.A

Žáci naší školy obdrželi od SRPDŠ 
příspěvek, který žákům 1. stupně uhradil 
vánoční kino, vlastně pohádku Zakletá 
jeskyně a žákům 2. stupně různé aktivity. 
Třídní učitelé 2. stupně se se svými žáky 
domluvili, jak tyto peníze společně utratí. 
Některé třídy se např. rozhodly, že si za 
příspěvek pořídí občerstvení na vánoční 
besídku, jiné že půjdou na bowling.

Třída 8.A se tak sešla 12. ledna na 
bowlingu. Dorazili téměř všichni, až na pár 
nemocných. Společně strávené odpoledne 
se nám povedlo, žáky kuželky bavily. 
Samozřejmě nechybělo ani občerstvení, 
které k zábavnému odpoledni patří, domů 
někteří přišli najedení výbornou pizzou. 
Následující týden utratí i třída 9.A na 
bowlingu svůj příspěvek ze SRPDŠ, stejně 
tak se chystá i 7.A. 
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BECHYNĚ – 
ZALOŽENÍ MĚSTA 

Historie místa, kde se nyní 
nalézá naše město, má dlou-
hou a zajímavou historii. O pr-

vopočátcích osídlení sahajících před náš 
letopočet se můžeme seznámit na panelech 
umístěných v dolní části našeho náměstí.

První písemný doložitelný zápis o Bechy-
ni je v listině papeže Jana XV. datovaný dne 
31. května r. 993 – „Alibi Bechinensis“. Od 
roku 1039 se Bechyně stává centrem církev-
ního dění na jihu Čech a je středem rozsáh-
lých statků pražského biskupství. Ale když 
Bechyně začátkem 13. století „přešla do ru-
kou soukromých“, krajské orgány byly pře-
neseny do ohrazeného královského města 
Písku. Kronikář města p. Šatra píše: „V době, 
kdy Bechyně náležela biskupům, zpustla, 
starý župní hrad sesul se v rozvaliny.“ Teprve 
roku 1267 (některé prameny uvádějí 1268) 
kupuje „pustou horu Bechyně“ (montem 
dictum Bechin) král Přemysl Otakar II. a hrad 
nechává znovu vystavět jako obranu proti 
odboji zpupných sousedů Vítkovců.

A o samotném založení města u hradu 
Bechyně se rozhodlo r. 1320, kdy král Jan 
Lucemburský vydal nařízení k opevnění 
města. Přitom se podivuje, jak málo jsou jižní 
Čechy a oblast bechyňská osídleny. Dopo-
ručuje kolonizovat území a osazovat nové 
vesnice. Toho roku je i první písemná zmínka 
o cestě (silnici) kolem Bechyně přes brod 
Lužnice, Bežerovice a dál k Soběslavi.

(Podle některých análů v té době zde již 
stál farní kostel sv. Matěje i minoritský 
klášter, budovaný za vydatné pomoci boha-
tých bechyňských měšťanů. „Jsou tedy 
určité náznaky, opravňující vyslovit dom-
něnku, že Bechyně musela být městem již 
před rokem 1323. Přítomnost minoritů, kteří 
se věnovali kazatelské činnosti zejména ve 
městech, podporuje tuto hypotézu, kterou 
navíc podpírá i archivní zápis, posunující 
založení města dokonce do roku 1205“. 
Anno 1205 Bechina civitas in Bohemie… de 
Luzan fundata…/)

A již v roce 1323 se Bechyně uvádí jako 
statek královský. Dne 10. října 1323 dle 
smlouvy uložené v třeboňském archivu král 
Jan Lucemburský ucelil panství bechyňské 
výměnou vzdálenějších vesnic za bližší. 
Postoupil proto Petrovi z Rožmberka měs-
tečko Bukovsko a vsi Neplachovice a Draho-
češice a obdržel od něho vsi Radětice, 
Hvožďany a Křídu u Bechyně, pět lánů 
křovinaté porostliny od mostu pod hradem až 
po meze obce Mzerovitz daroval měšťanu 
pražskému Fenclovi Tausentmarkovi s pod-
mínkou, že „lány ty měli býti v role vzdělány 
a  navždy osvobozeny od platův a daní z nich 
a mlýn pod mostem za věrné služby“ 
(nejspíše za peněžní půjčky králi).

Z původního založení se zachoval pů-
dorys města s pravidelným rozložením domů 
kolem obdélníkového náměstí a část hradeb 
s hradebními baštami na severním okraji 
středověkého města. Do mírného oblouku 
mocné hradební zdi zde byly v pravidelných 
dvaceti pěti metrových odstupech umístěny 
obranné věže. Dosud pěkně zachované 
hradby se táhnou na severní straně starého 
města. Příkopní zdi se táhnou podél parkánu 

Král nechává vybudovat hražené město 
Bechyni a pověřuje Oldřicha Pluha z Rab-

štejna, aby provedl vyměření a vybudování 
pevných hradeb. Na nedatované listině tento 
král nazývá Bechyni „civitas nostra“– naše 
město. 

PREHISTORIE 
BECHYŇSKÉ 
OSTROŽNY

Začíná rok, ve kterém si 
budeme řadou akcí připomínat 700 let od 
vydání listiny, kterou Jan Lucemburský 
povýšil již existující tržní osadu Bechyni na 
město. Není ale na škodu si v souvislosti 
s  novými poznatky připomenout, že osídlení 
soutoku Lužnice a  Smutné sahá mnohem 
dále do minulosti. Naše znalosti o něm 
doplňuje každý archeologický výzkum či 
ojedinělý nález učiněný v  tomto prostoru, 
a  to zejména v posledních letech. 

K prvnímu známému výraznému osídlení 
bechyňské ostrožny došlo v závěru starší 
doby bronzové (2200–1600 př.n.l.), a to v její 
nejjižnější části. Výšinné sídliště lidu tzv. 
věteřovské kultury se nacházelo nejen v pro-
storu dnešního zámku, ale jak ukázaly 
nedávné sběry na západních svazích pod 
bývalou AJG, osídlení zasahovalo i do 
prostoru zámeckého parku. Množství 
zajímavých nálezů přinesl archeologický 
výzkum Husitského muzea v roce 2006 

nedaleko Čertovy zdi, mezi nimi vyniká 
především drobný keramický předmět ve 
tvaru poloviny podlouhlého piškotu s důl-
kem, který je v odborné terminologii nazýván 
jako chlebový idol. Jeho účel stále archeolo-
gům uniká, mluví se o jakési enigmě starší 
doby bronzové. Náš bechyňský je jedním 
z  několika málo kusů, nalezených na území 
České republiky.

Na další stálejší přítomnost lidí si prostor 
našeho města musel počkat až do starší 
doby železné (800–400 př.n.l.), kultury 
halštatské, kdy se sídlištní areál patrně 
posunul severněji do prostoru dnešního ná-
městí, jak doložil výzkum Husitského muzea 
v roce 2011, vyvolaný rekonstrukcí historic-
kého jádra Bechyně. 

Halštatské sídliště předznamenalo vrchol 
pravěkého osídlení prostoru dnešního histo-
rického jádra, a to dobu laténskou (400–30 
př.n.l.), spojenou s etnikem Keltů. O  tom, že 
zde Keltové žili, věděli badatelé na základě 
nálezů keramických zlomků z různých částí 
města už řadu desetiletí, ale až již zmíněný 
výzkum náměstí v roce 2011 přinesl objev, 
který vyřešil otázku typu sídliště. V  severní 
části náměstí byl totiž zjištěn dvojitý hrotitý 
příkop, za nímž pak původně jistě následoval 

val opatřený palisádovou hradbou. Takto 
mohutné  opevnění  spo lu  s   cca  20 
hektarovým v současnost i  známým 
rozsahem keltského osídlení činí z Bechyně 
druhé oppidum na jihu Čech, celkově desáté 
na území ČR. Ve studii doc. Vladimíra 
Salače, našeho předního znalce doby latén-
ské, z roku 2021 je Bechyně již zasazena do 
širších středoevropských vztahů keltských 
oppid s poukazem na pro nás Bechyňáky 
velmi lichotivou skutečnost. Bechyně je 
vedle bavorského Pasova, Bratislavy a ma-
ďarské Ostřihomi (Esztergom) čtvrté středo-
evropské oppidum, v jehož areálu i po zániku 
keltské civilizace po nějaké době osídlení 
znovu pokračovalo a existuje dodnes. V pří-
padě našeho města se tak stalo někdy 
v 9. století našeho letopočtu, kdy na opuště-
né zbytky oppida přicházejí naši slovanští 
předkové, využívají některé jeho části, 
zejména opevnění, a významné správní 
hradiště se v dalších staletích mění v tržní 
osadu, povýšenou za Jana Lucemburského 
na město. V tomto ohledu má tedy Bechyně 
v  naší republice naprosto unikátní minulost.

Mgr. Jiří Beneš

Z HISTORIE

12 Městský zpravodaj Bechyně / ÚNOR 2023 



A kronikář k tomu poznamenal: „Král 
odměnil Oldřicha Pluha z Rabštejna tím, že 

mu daroval ve městě a jeho okolí pozemky 
i  budovy. Toto dědictví jemu a jeho potom-
kům král osvobodil od vší berně, úroků a ji-
ných platů, i od břemen městských tak, že 
ani purkrabí zadarmo ve mlýnech mlít právo 
neměl… v městě dvůr nad oratoriem kláštera 
minoritského, blíže dvora zahradu přede zdí 
městskou nad břehem řeky Lužnice (dnes 
Křižíkova čtvrť); lázeň nad Lužnicí, zahradu 
za touž lázní na druhém břehu, dva mlýny 
nad mostem (hořejší mlýn na pravém břehu 
a druhý pod Hrobkovem naproti vsi Lišky) na 
každém břehu jeden; zahradu vpravo 
u  mostu s hradu jsoucího, mlýn pod týmž 
mostem a mlýn jiný s jezem na břehu říčky 
Stébnice tu stékající na nynějším Plecham-
ru, později změněn v „hamr“, který v 18. stol. 
zanikl…“/Šatra, str.19/

širokého 16,5 m, 1,7 m hlubokého, jsou 5–6 
m vysoké a opatřeny jsou 12 baštami. 

Hluboký příkop, který byl součástí středo-
věkého opevnění města je dodnes zachován 
v ulici Na Parkánech. Naopak tzv. Pražská 
brána, která stávala přibližně uprostřed 
hradeb a byla po stranách chráněna dvěma 
pětibokými věžemi, zmizela úplně.

/Dotčený Oldřich Pflug byl podkomořím 
Království Českého v letech 1321 a 1338/

„Ihned jak byly hradby s baštami a na 
těchto věžičkami dokončeny, byla Bechyně 
povýšena na město“ – Šatra kronika str. 20

Dávné letopisy práci Pluha z Rabštějna 
ocenily takto: „Oldřich Pflug tuto práci 
vykonal ve prospěch i v ozdobu země.“

Město tím získalo všechny stavební 
i  prostorové atributy – bylo opevněno a jeho 
centrem se stalo rozlehlé náměstí s nava-
zujícími bočními ulicemi. Podél nich se 
soustředila zástavba, která se zachovala po 
mnoho staletí.

Štefl Josef

Rodině i jejich podnikání se celkem daří 
až do konce čtyřicátých let 19. století, kdy 3. 
listopadu 1838 umírá měšťanosta Josef 
Seelich a téměř přesně rok po něm 26. lis-
topadu 1839 umírá také kupec František 
Seelich. Po smrti manžela zůstává Josefa 
Seelichová sama s dvěma dospívajícími dět-
mi na provozování obchodu a polního hos-
podářství. Tou dobou do Bechyně přichází 
mladý vandrovník Karel Walter, který po 
příchodu získává práci a bydlení u vdovy 
Josefy Seelichové. Čas plyne a mladý Karel 
si u vdovy Seelichové získává důvěru a za-
líbení. Netrvá to dlouho a život Karla Waltera 
se s životem Josefy Seelichové definitivně 
propojil sňatkem, kdy je 21. srpna 1844 
oddal tehdejší bechyňský děkan František 
Josef Sláma.

Abych celý jeho příběh co nejpřesněji vy-
kreslil, musím začít trochu ze široka, přene-
su se v čase z Chříče zpět do Bechyně na 
přelom 18. a 19. století. Popíši zde několik 
osob, jejichž osudy se po příchodu Karla 
Waltera do Bechyně propojí. 

Z vydělaných a získaných peněz si man-
želé Seelichovi vybudovali polní hospo-
dářství tenkrát ještě za městem. Dnes se 
jedná o domy čp. 294, 295, 296 v Čechově 
ulici a čp. 958 v Gabrielově ulici. K polnímu 
hospodářství ještě postupně přikoupili přes 
100 korců lesů a 50 jiter polí, dnes je to 
přibližně 30 hektarů lesů a přes 40 hektarů 
polí. Mezi pozemky, které vlastnili manželé 
Seelichovi, patří například takzvaná 
„Fárníkova louka“, na které dnes stojí sídliště 
Obránců míru, nebo pozemky, kde se 
nachází městský stadion a sídliště 5. května.

Z ušetřených peněz si novomanželé 
Walterovi kupují prostornější dům čp. 20 na 
náměstí (dnes čp. 12), do kterého přestěhují 
i obchod s koloniálním zbožím. Dcera 
Antonie od novomanželů získává jejich 
původní dům na náměstí čp. 18 a syna 
Františka poslali do Prahy, kde vystudoval 
práva a získal místo u finanční prokuratury 
také v Praze. Za vykonanou službu později 
získal titul c. a k. dvorní rada.

Narodil se 12. února 1823 v obci Chříč mezi 
Berounem a Rakovníkem. Jeho otec Václav 
Walter byl obročný (obročný – osoba, které by-
la pravidelně vyplácena renta, podpora, 
příspěvek) a matka Johana roz. Mládková 
z Podskalí v Praze. Karel Walter pocházel 
z  chudých poměrů a k jeho mládí, z doby před 
příchodem do Bechyně se nic nezachovalo.

Karel Walter si u občanů města získává 
velkou oblibu a důvěru, která ho posune do 
rady města Bechyně a později v roce 1861 
vystřídá zemského poslance Karla Fábera 
na postu purkmistra města Bechyně. Poté 
ještě následovalo zvolení do funkce okres-
ního starosty.

+ KAREL WALTER 

První osobou je František Seelich, který 
se narodil 1. dubna 1796 do rodiny měšťa-
nosty (měšťanosta, nebo také purkmistr je 
archaický výraz pro nejvyššího představe-
ného obce – starostu) města Bechyně 
Josefa Seelicha. František Seelich se vyučil 
kupcem u Jiřího Happla, který měl kupeckou 
živnost a byl také barvířským mistrem. Po 
vyučení se 4. listopadu 1821 oženil s Jose-
fou roz. Schwarzovou, která byla dcerou 
Alžběty roz. Adámkové a Antonína Schwar-
ze, vrchního správce na zámku v Bechyni. 
Po sňatku si spolu zakoupili dům čp. 18 na 
náměstí (dnes čp. 10), kde si František 
Seelich zřídil obchod s koloniálním zbožím. 

Počali zde také čtyři děti. První se jim 
24. srpna 1822 narodila dcera Antonie, poté 
se 12. dubna 1824 narodila dcera Karolína, 
která však zemřela ve svých pěti letech. 
Následoval první syn František, který se 
narodil 1. července 1826. A jako poslední se 
11. července 1833 narodil syn Rudolf, který 
však téhož dne zemřel.

Osoba Karla Waltera byla na téměř půl 
století zapomenutá. Toto se změnilo až ve 
30. letech 20. století, kdy se tehdejší lido-
správa rozhodla po něm pojmenovat jednu 
z  ulic ve městě. Jedná se o ulici vedoucí ze 
severovýchodního rohu náměstí do ulice 
Klášterní. Bohužel je až do dnešních dob 
ulice pojmenovaná chybně Valtrova, měla by 
však být Walterova. Na tuto chybu v názvu 
poukázal například František Kocourek ve 
svém článku v Bechyňském městském 
zpravodaji č. 9/2002.

Jeho tělesné ostatky byly až do pohřbu, 
který se konal 22. října 1875, vystaveny 
v  kostele sv. Michaela, kde se také konala 
zádušní mše. Poslední rozloučení s Karlem 
Walterem bylo významnou událostí, které se 
zúčastnili všichni obyvatelé Bechyně i ši-
rokého okolí. Celý průběh pohřbu nejlépe 
vykresluje článek, který vyšel 17. listopadu 
1875 v Národních listech.

Karel Walter byl velice důležitou osob-
ností města, která velkou měrou přispěla 
k  jeho modernizaci. Zajisté toho pro město 
vykonal daleko více, než jsem v tomto článku 
zmínil. Takových osobností ve městě žilo 
a  působilo mnohem více a neměli bychom 
na jejich odkaz zapomínat.

Z archivních materiálů sestavil 

V roce 2022 k příležitosti výročí 200 let od 
narození Karla Waltera, které si připomene-
me 12. února 2023, byl na starém hřbitově 
u  kostela sv. Michaela obnoven hrob, ve 
kterém spočinul nejen Karel Walter, ale i celá 
rodina Seelichů.

Jiří Bílek

V pozici purkmistra města Bechyně byl 
Karel Walter také velice oblíbený. Mnoho 
pomáhal chudému lidu, bez žádných nároků 
vyřizoval chudým přípisy k úřadům, pořádal 
takzvané Chudé bály, kdy výtěžek z nich 
putoval na koupi palivového dřeva pro 
chudé, a také těm, kteří ho nejvíce po-
třebovali, každoročně na svůj svátek daroval 
deseti chudým 2 zlaté. Dále bylo jeho 
přičiněním do Bechyně zavedeno městské 
pouliční osvětlení, byla postavena nová 
kašna, upraveno náměstí a vydlážděny 
okolní ulice. Zasadil se také o zhotovení 
pamětní desky děkanu a obrozenci Fran-
tišku Josefu Slámovi, na níž daroval veliký 
obnos peněz, za jeho života však zhotovena 
nebyla. Nezapomněl ani na nejmenší, 
nechal zřídit čtvrtou školní třídu a pro všech-
ny děti z města každý rok pořádal výlety do 
lesa Poušť. Jako okresní starosta založil 
okresní pojišťovnu. Velikým počinem Karla 
Waltera bylo vyzvání k založení dobro-
volného hasičského sboru v roce 1874. Do 
hasičského sboru se tehdy přihlásilo 39 ob-
čanů a byl zvolen prozatímní výbor. V násle-
dujícím roce byly schváleny stanovy a sbor 
čítal již 73 členů. Toto snažení však překazila 
zdrcující zpráva, která postihla celé město 
i  okres. „Karel Walter zemřel!“ Zemřel náhle 
dne 20. října 1875 ve věku 52 let a svou 
manželku Josefu tak přežil o sedm roků. 

Ani v posledním okamžiku života svého 
na město nezapomněl. Ve své závěti usta-
novil, že zahrada o rozloze 102 čtverečních 
sáhů a hodnotě přes 2000 zlatých, která k je-
ho domu náleží, bude bezplatně převedena 
do majetku městského pivovaru. Ostatní 
majetek, který po něm zbyl, si rozdělily jeho 
vyženěné děti Antonie a František.

Článek byl redakčně zkrácen a jeho plné 
znění si můžete přečíst na webových 
stránkách . www.700.mestobechyne.cz

Foto: archiv Městské muzeum Bechyně
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SPORT & ZÁJMOVÁ ČINNOST

Další pěknou basketbalovou akcí byla 
předvánoční přátelská utkání obou našich 
kategorií s družstvy sousedních BK Týn nad 
Vltavou. Tato akce se odehrála, opět za 
účasti většiny rodičů, v sobotu 17. 12. 2022 
na našem domácím hřišti v ZŠ Školní 293. 
V  přátelské atmosféře odehrály oba týmy 
své zápasy a jak hráči domácích Basket 
Bechyně, tak hostujících BK Týn nad 
Vltavou si odvezli domů jedno vítězství a 
jednu porážku. K tomu obdrželi všichni 
památeční medaile a mohli se začít v klidu 
těšit na příchod vánočních svátků.

Výsledky pokračování soutěže 
oblastního přeboru U12

V pátek dne 25. 11. 2022 se odehrála dvě 
předehrávaná utkání skupiny „B+C“ oblast-
ního přeboru kategorie U12, a to na půdě 

ŠBK Borotín. I přes nepříznivé výsledky 
obou utkání se dalo na našem výkonu, krom 
mnoha nedostatků, najít i leccos pozitivního. 
Mimo jiné i to, že se na hřiště, v poměrně 
vyrovnané minutáži, dostali opět všichni 
hráči a mezi nimi i naši dva benjamínci Sebík 
a Tobík, jejichž srdnatý výkon zaslouží 
velkou pochvalu.

ŠBK Borotín mix – Basket Bechyně mix 
98:32 (26:6, 50:18, 75:24)

ŠBK Borotín mix – Basket Bechyně mix 
62:22 (14:0, 36:10, 55:14)

Za Basket Bechyně R.S. 

MINIBASKETBALISTÉ 
  NA TURNAJI
  SPOLEČNĚ SE
  LVEM BASTYM  

V neděli 27. 11. 2022 se naši 
nejmladší hráči zúčastnili dalšího regio-
nálního turnaje kategorie U10. Ten se 
odehrál v legendární  sportovní hale STARZ 
ve Strakonicích. Dalšími účastníky turnaje 
byly místní týmy BK Strakonice dívky, SKB 
Strakonice hoši a BSK Tigers České Budějo-
vice. Na této další výborné minibasketbalové 
akci si opět všichni užili spoustu sportovních 
zážitků, a přestože se v této kategorii 
výsledky ještě moc neřeší, krásné druhé 
místo potěšilo nejen hráče, ale i všechny 
přítomné rodiče. Průběh celého turnaje 
dětem zpestřoval maskot českého basket-
balu lev Basty, se kterým se nakonec všichni 
sportovci i společně vyfotili.

Děkujeme všem hráčům za snahu a před-
vedené výkony, všem partnerům, přátelům 
a  fanouškům děkujeme za podporu v uply-
nulém roce a těšíme se na pokračování 
i v tomto roce 2023.

Přinášíme Vám shrnutí výsledků klubu 
karate Hanakai v závěru loňské závodní 
sezóny. Závodní tým zabodoval na soutěži 
Prague Open, která byla zároveň druhým 
kolem Národního poháru karate SKIF. 
Celková bilance tří zlatých, jedné stříbrné 
a  tří bronzových medailí znamenala velký 
úspěch a opět potvrdila kvalitu bechyňského 
karate. Jmenovitě bychom chtěli zmínit 
výborný výkon Tobiáše Obertola, který nás 
reprezentoval v kategorii mladších žáků 
a  rovněž se postavil i mezi zkušenější sou-
peře v kategorii starších žáků. Ačkoli je 
Tobiáš teprve na začátku sportovní kariéry, 
v  obou kategoriích si vedl jako zkušený 
matador. Bohužel jeho postup skončil těsně 
před finále, do něhož mu chyběl skutečně 
jen krůček. Na zmíněném turnaji zazářil 
i  Filip Farka, když ukázal obrovský posun 
a  zlepšení, díky čemuž porazil favorita 
z  reprezentačních řad. Zaslouženě tak 
postoupil do finálového klání, odkud si 
odnesl stříbro kumite juniorů do 65 kg. 

+ HANAKAI z.s.

Závěr uplynulého roku byl taktéž pro 
některé první velkou mezinárodní zkuše-
ností. Tomáš Jindra, Filip Farka, Adam 
Proksch, Martin a Tomáš Hánovi se pod 
záštitou státní reprezentace vypravili na JKA 
Cup do Bottropu, na největší mezinárodní 
turnaj na území Německa. Všechny výkony 
byly na vysoké úrovni, což potvrzuje skuteč-
nost, že všichni zmínění se nejhůře umístili 
v TOP 8 nebo dokonce byli schopni zasáh-
nout do bojů o medaile. Odtud přivezl dvě 
bronzové medaile Tomáš Jindra, který se 
dokázal prosadit v kata dorostenců a týmo-
vém kumite. Tomáš Hána v Německu opa-
noval disciplínu kata mužů a získal zlato. 

Pavel Hána

První prosincový víkend bratři Hánovi 
odjeli se státní reprezentací na ME do 
švýcarského Winterthuru, kde byli silnou 
oporou reprezentačního kádru. Martin Hána 
po velice vyrovnaném zápasu s dánským 
soupeřem ukončil svůj postup mezi nejlep-
šími šestnácti závodníky. Tomáš Hána i přes 
nepříznivý los dokázal porazit favorizova-
ného Portugalce a Rakušana a prošel 
eliminačními koly až do semifinále, kde 
obsadil sedmou příčku.

Zimní pauza byla krátká, protože již 
15. ledna nás čekala první soutěž v letošním 
roce, kterou bylo 3. kolo Národního poháru 
SKIF. Kvůli rozsáhlé marodce oblékli týmové 
barvy na tomto turnaji pouze Adam Proksch, 
Tomáš Jindra a Tomáš Hána. I přes nevelký 
počet závodníků jsme dokázali získat 
mnoho cenných kovů. Tomáš Jindra získal 
po skvělých zápasech dvě zlaté medaile. 
Jednoznačně zvítězil v kumite juniorů do 65 
kg a poté ještě přidal prvenství ve věkově 
starší kategorii mužů do 20 let a  70 kg. Adam 
Proksch rovněž nedal soupeřům žádnou 
šanci, když zvítězil v kumite mužů do 20 let 
nad 70 kg. Adam nastoupil také do kumite 
mužů, kde po velice vyrovnaném zápase se 
zkušeným soupeřem získal stříbrnou me-
daili i uznání ostatních soupeřů. V disciplíně 
kata muži přidal do týmové sbírky medailí 
další stříbro Tomáš Hána. V nadcházející 
sezóně budeme pokračovat v náročné 
závodní přípravě, jelikož nás čekají soutěže, 
na nichž budeme usilovat o nominaci na 
letošní mistrovství světa karate SKIF.
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Provádíme rizikové kácení stromů 
v těžko přístupných místech. 

Tel: 606 931 760

Seřizování plastových oken 
a dveří, montáž a opravy žaluzií. 

Petr Halama, tel: 604 718 306

  

 

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.

 

 

LEVNÉ PALIVOVÉ DŘÍVÍ

BECHYNĚ – Pracovní oděvy

Třebízského 839, tel:777 27 38 34

u autobus. nádr., tel: 602 659 011

TÁBOR – A. Berka 

VAŠE PEŘÍ DO VAŠÍ PEŘINY

40 DRUHŮ 

SYPKOVIN

PÉŘOVÉ 
VÝROBKY

PRODEJ     KUŘIC
                2023
FIRMA

          NOVÁK
                     RADOMYŠL

BECHYNĚ – 10.00 hod.                   
NÁMĚSTÍ  U  INFO  CENTRA

  

DNE: 

     

3. 3. / 31. 3. / 28. 4. / 26. 5. /
 23. 6. / 21. 7 / 18. 8. / 15. 9. /

 

červené, černé, kropenaté, modré,
žíhané, bílé  – stáří 20 týdnů
                       cena 240 Kč/ks

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

 13. 10. / 10. 11.
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