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+ Životní jubilea 
červenec 2017

94 let Filipová Vlasta, Prošková Anna
92 let Čížková Libuše, Hovorková Vlasta
89 let Malíková Jaroslava, Neškodný 
  Josef, Roesslerová Blanka 
87 let Cikánek Josef, Vomáčková Růžena
86 let RSDr. Michal Otakar, 
  Řeháková Jarmila
85 let Ševčíková Marie, Klůfa Stanislav
84 let Lavičková Libuše
83 let Hovorka Josef, Matyásek Václav, 
  Nováková Wanda
82 let Hrnčárková Anna, Petráňová Hana
81 let Čábelová Božena
80 let Růžička Jaroslav
79 let Haškovcová Marie, 
  Chalupská Anna, Šmídová Růžena
78 let Zelenková Zdeňka
77 let Kroupová Libuše, Matyásková Věra
76 let Zákostelecký František

  srpen 2017
93 let Kovandová Marie
91 let Stínil Bohumír
90 let Karlíková Jitka
89 let Charvátová Eva
88 let Vobůrková Bohumila
87 let Husa Václav, Nosálková Ludmila, 
  Krejčí Vratislav
86 let Danák Jozef, Fábera Václav, 
  Hrádek Miloslav, Piskačová Marie
85 let MUDr. Ingrová Helena 
84 let Bouška Jiří
83 let Bakule Jaroslav, Tupý Václav 
81 let Kojnoková Marie
80 let Urbaník Ludvík
79 let Hovorková Marie, Vrůblová Ludmila, 
  Švecová Jaroslava
78 let Kordina Jaroslav
77 let Dobiášová Božena
75 let Kratochvíl František

+Vítání občánků

V úterý 30. května 2017 byli v obřadní síni 
přivítáni naši nejmenší bechyňští občánci. 
Za účasti starosty města Bechyně, Ing. Pavla 
Houdka si spolu s rodiči poslechli dokonalé 
hudební vystoupení zástupců Základní 
umělecké školy Václava Pichla. Do řad 
obyvatel Bechyně bylo přivítáno těchto 13 
nových občánků: Kateřina Mišurová, 
František Martan, Barbora Poulová, Jose-
fína Novotná, Jiří Vogeltanz, David Vavre-
ček, Anna Marie Novotná, Natálie Mannová, 
Justýna Drdová, Filip Stručovský, Jakub 
Kabát, Stela Hubáčková a Štěpánka Vla-
chová. Rodiče se podepsali do pamětní 
knihy, maminky dostaly květinu a děti pěkný 
dárek, včetně poukazu v hodnotě pěti set 
korun. Děkujeme všem, kdo přijali pozvání 
na tuto slavností akci.

Sbor pro občanské záležitosti 
při MěÚ v Bechyni

+PARNERSTVÍ 
S MĚSTEM 
HEŘMANŮV MĚSTEC

Vedení Heřmanova Městce nás na jaře 
roku 2016 oslovilo se záměrem uzavření 
partnerství mezi našimi městy. Myšlenka se 
nám zalíbila, a tak jsme zahájili jednání 
o možné spolupráci. 

V srpnu 2016 jsme společně s místosta-
rostou krátce navštívili toto město s bohatou 
historií, které se rozkládá na severním úpatí 
Železných hor necelých 10 km od Chrudimi 
a žije v něm lehce pod 5 000 obyvatel, 
a setkali se s našimi protějšky.

Navštívili jsme a také jsme mohli porov-
nat obdobné prvky občanské vybavenosti ve 
městě – MěÚ, knihovnu, městské infocen-
trum, galerii, víceúčelovou sportovní halu 
atd. 

Myšlenka uzavření partnerství se začala 
tedy reálně rýsovat. Vedení obou měst návrh 
partnerství předložili zastupitelům, od kte-
rých dostali zelenou. 

Ve dnech 25. a 26. května 2017 jsme 
v našem městě přivítali 15ti člennou delegaci 
z Heřmanova Městce v čele s p. Josefem 
Kozlem, starostou města. Měli jsme mož-
nost vyměnit si zkušenosti, inspirovat se 
a navzájem navázat spolupráci v oblastech 
kultury, cestovního ruchu, chodu MěÚ, so-
ciální oblasti, sportu i volnočasových aktivit 
dětí a mládeže. Jelikož naše Bechyně je 
rovněž bohatá a rozmanitá, návštěva zhléd-
la prostory Městského muzea i infocentra, 
knihovnu, domov pro seniory, sportovní 
stadion, samozřejmě jsme se pochlubili také 
výhledem na město z kostelní věže.

Celé setkání proběhlo v přátelské a pří-
jemné atmosféře. Za sebe mohu říct, že 
partnerstvím obou měst jsem potěšen a vře-
le všem spoluobčanům doporučuji napláno-
vat si výlet do Heřmanova Městce. Malebné 
okolí v zajetí Železných hor láká jak k pěší 
turistice, cyklovýletům, tak i k návštěvě 
kulturních památek. 

Pavel Houdek,
starosta města

O tom, že je Bechyně půvabné město, není pochyb, ale někteří tento půvab vnímají citlivěji. 
Jedním z nich je pan Milan Hořejší, kterému patří náš dík za zprostředkování této krásy.



+POSLANECKÝ DEN 
ALENY NOHAVOVÉ 
V BECHYNI

V pondělí 5. června paní poslankyně 
pokračovala v návštěvě Bechyně v dopro-
vodu zastupitelky města paní Hany Filipové.

Tentokrát navštívila školská zařízení, a to 
obě základní školy a Střední umělecko-
průmyslovou školu v Bechyni. Tématem 
jednání byl nejen právě schvalovaný „kariér-
ní řád pro učitele“, ale i zkušenosti z již 
probíhající inkluze či dopady na pozdější 
zápisy do škol.

Se všemi řediteli škol se shodli na tom, že 
kariérní řád do škol přinese zbytečnou admi-
nistrativu a zvláště pro začínající učitele to 
bude znamenat nižší platy, než v součas-
nosti mají, protože budou zařazeni do nižší 
platové tabulky, a až po dvou létech, po 
složení atestace, jim budou platy navýšeny 
na současnou výši. To pro začínající učitele 
nebude rozhodně motivační a do škol opět 
nenastoupí. 

Všichni ředitelé paní poslankyni po svých 
školách provedli a paní poslankyně konsta-
tovala, že se mají čím pochlubit. Ať to jsou tě-
locvičny, vybavenost tříd, odborných učeben.

Na průmyslové škole pan ředitel doko-
nale seznámil paní poslankyni se zpracová-
ním keramické hlíny a následnou výrobou 
keramiky. Bylo to velice poučné.

Všechny tyto školy čekají postupné 
rekonstrukce fasád, výměna oken, postupné 
dovybavení učeben. Investice do školství se 
vyplatí, jde o budoucnost dalších generací, 
ale ne tak, jak je navrhuje paní ministryně.

Závěrem bych chtěla poděkovat paní 
poslankyni, že si ve svém nabitém programu 
našla čas a navštívila naše město.

HF

+OBNOVA SÍDLIŠTĚ NA 
LIBUŠI, 2. ETAPA 

Začátkem měsíce srpna bude zahájena 
2. etapa obnovy sídl. Na Libuši týkající se 
bloku bytových domů č.p. 657–660. Stavba 
zahrnuje tyto stavební objekty: 

SO 01 oprava (výměna) kanalizačních 
stok včetně splaškových a dešťových 
přípojek od bytových domů a napojení 
uličních vpustí. Trasa kanalizace je dána 
jejím původním umístěním tzn., že nové 
potrubí bude ukládáno do tras stok původ-
ních. Částečně bude upravena – snížena 
úroveň nivelity dna potrubí. Část kanalizační 
stoky, která vede přímo pod bytovým do-
mem, bude opravena bezvýkopovou 
technologií – zatažením sklolaminátové 
vložky. Ostatní kanalizační stoky budou 
pokládány v otevřeném výkopu. 

SO 02 stavební úpravy stávajících 
komunikací, parkovišť, přístupových chod-
níků k bytovým domům, zpevněných ploch 
pro kontejnery na tříděný a komunální 
odpad, sadové úpravy. 

Na stávající komunikaci dojde k výspravě 
nerovností a bude položena nová ložná 
a obrusná asfaltová vrstva v celkové 
tloušťce 9 cm, budou zřízeny nové uliční 
vpusti pro odvod dešťových vod z komu-
nikace. Parkoviště, přístupové chodníky 
a zpevněné plochy pro kontejnery jsou 
navrženy z betonové zámkové dlažby. Po 
stavebních úpravách bude provedena 
úprava travnatých ploch, doplnění humusem 
a osetí travním semenem. V hlavní zelené 
ploše budou vysazeny nové listnaté stromy, 
jehličnaté a listnaté keře. 

Realizace stavby bude značně zatěžující 
pro všechny obyvatele, kteří v dotčeném 
území města bydlí. V rámci stavby budou na 
staveništi probíhat práce, které v nezbytné 
míře omezí jejich zvyklosti a ztíží jejich 
pobyt. V zájmu investora a všech subjektů 
podílejících se na realizaci stavby je, aby 
k tomu docházelo co nejméně. Současně 
v zájmu zhotovitele stavby je, aby nedochá-
zelo k ohrožení života a zdraví zaměstnanců 
i Vás spoluobčanů včetně Vašich dětí. Proto 
všechny obyvatele a návštěvníky sídliště Na 
Libuši žádáme, aby respektovali pokyny 
stavby a řídili se jejich upozorněními.

Během realizace stavby dojde k určitým 
dopravním omezením. Po celou dobu stavby 
nebude možno v tomto prostoru parkovat 
žádná vozidla. V průběhu stavby bude 
umožněn přístup k jednotlivým nemovi-
tostem, nikoliv však příjezd. Obyvatelům, 
kteří bydlí v dotčeném území, doporučujeme 
parkovat svá vozidla na přilehlých parkova-
cích plochách, které stavbou nebudou 
dotčeny. Věříme, že omezení způsobená 
stavbou, Vám vynahradí kvalitně a bez-
pečně realizované a dokončené dílo, která 
Vám bude sloužit k Vaší maximální spo-
kojenosti. Stavba by měla být hotova do 
konce září tohoto roku. O přesném termínu 
zahájení stavebních prací a o dopravních 
omezeních budou obyvatelé dotčené části 
sídliště Na Libuši ještě podrobněji infor-
mováni formou letáků vylepených na 
vstupních dveřích do bytových domů.

Ilona Zvolánková
vedoucí odboru investic

+OPRAVA SILNICE 
A CHODNÍKŮ 
V TYRŠOVĚ ULICI 

V první polovině měsíce srpna bude 
provádět Správa a údržba silnic Jihočes-
kého kraje modernizaci silnice II/122 v úseku 
od mostu přes řeku Lužnici po křižovatku 
u rybníka Trubný tzn. v celé délce Tyršovy 
ulice. Stavební práce budou spočívat v od-
frézování asfaltové vrstvy tl. 10 cm a polo-
žení vrstvy nové. Práce by neměly trvat déle 
než 14 dní. V koordinaci s touto stavbou 
bude město Bechyně v celém tomto úseku 
měnit podél silnice obrubníky, opravovat 
přilehlé chodníky včetně parkoviště před 
kulturním domem. Oprava chodníků by měla 
být zahájena koncem měsíce června a ukon-
čena do 30. 8. 2017. V rámci oprav chodníků 
nedojde k žádnému omezení provozu na 
silnici II/122. 

O přesném termínu uzavírky silnice 
II/122 v rámci její modernizace budou obča-
né informováni na webových stránkách 
města a hlášením v městském rozhlase 
v okamžiku, kdy tuto informaci obdržíme od 
zástupce SÚS. 

Ilona Zvolánková
vedoucí odboru investic

+DOPRAVNÍ ZNAČENÍ 
sídl. 5. května a U Studen

Odpovídám na opakující se dotazy 
o dávání přednosti v jízdě v sídlišti 5. května 
a U Studen. V celé této lokalitě není přednost 
v jízdě upravena svislými dopravními znač-
kami. Řidič v souladu s § 22 zákona 361/ 
2000 Sb., o provozu na pozemních komu-
nikacích, v platném znění, musí dát přednost 
v jízdě vozidlům přijíždějícím zprava nebo 
organizované skupině chodců přicházejícím 
zprava. Všechny zpevněné komunikace ve 

výše uvedené lokalitě jsou místní komuni-
kace, jsou to komunikace stejné kategorie. 
Výjimku tvoří nezpevněné pozemní komu-
nikace mezi zahradami, což jsou účelové 
komunikace. Za křižovatku v souladu se 
zákonem se nepovažuje vyústění účelové 
komunikace na jinou pozemní komunikaci 
vyšší kategorie.  Proto řidiči vyjíždějící z této 
účelové komunikace dávají přednost všem 
vozidlům jedoucích po místní komunikaci. 
Pro větší přehlednost lze výjezd z účelové 
komunikace označit červenými směrovými 
sloupky (patníky).

Ladislava Blažková
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1. Sanace opěrné zdi v Klášterní ulici za budovou MěÚ
 včetně rekonstrukce přilehlé místní komunikace
 dokončena 
2. Oprava bytového domu č.p. 639–643 na sídl. 
 Na Libuši
3. Oprava kanalizace, vodovodu a VO v ulici Písecká
 naproti kotelně dokončena, probíhá oprava chod-
 níku a přilehlé místní komunikace
4. Probíhá 3. etapa rekonstrukce sídl. 5. května
5. Vodárna směrem na Senožaty má nový kabát
6. Probíhá oprava soc. zařízení u tělocvičny ZŠ Školní 
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AKTUÁLNĚ 
Z BECHYŇSKÉHO DPS

Premiéra v DpS
Ojedinělé a vskutku výjimečné příležitosti 

se dostalo 16. května obyvatelům místního 
DpS. Ve „světové“ premiéře mohli zhlédnout 
film „Vltava – stará a nová řeka“. Setkání 
i  projekce snímku se zúčastnil rovněž autor 
a současně režisér, pan Josef Krček. V úvo-
du vysvětlil okolnosti vzniku svého díla 
a průběh jeho natáčení. 

Dvojdílný umělecký dokument přináší 
dva odlišné pohledy na stejnou řeku. První 
část je stylizována jako impresionisticky 

pojaté putování s kamerou od pramenů 
Vltavy k soutoku s Labem, hudebně prolnuté 
se stejnojmennou symfonickou básní Bed-
řicha Smetany. Závěr, díl druhý, přináší 
vyprávění a zážitky jednoho z posledních 
vorařů, žijící legendy, pana Václava Husy, 
obyvatele našeho DpS. 

Po filmu pan Husa všem přítomným 
a návštěvníkům ještě dopověděl, co ve 
střižně „spadlo pod stůl“, a k dobru přidal 
několik historek o vorech a vorařích. Svými 
vzpomínkami tak přinesl zasvěcené svě-
dectví zkušeného plavce. Kdo dosud znal 
vorařinu jen z filmu pro pamětníky „Plavecký 
mariáš“, jehož místy až naivní pohled byl 
poplatný době, ovlivněné budovatelským 
nadšením 50. let, jistě si opravil názor na toto 
možná zčásti romantické, především však 
náročné, zodpovědné i nebezpečné povo-
lání. „O voroplavbě by se dalo vyprávět celé 
hodiny a dny,“ říká pan Václav.

Po právu byli závěrem oba pánové – 
Krček i Husa – odměněni nadšeným po-
tleskem všech.

Karel Klaška

ZE ZÁPISKŮ
Vlasty Filipové,
roz. Kazimourové
Léto 1942

Začaly žně a počet pracovníků u nás se 
rozrostl. Kromě mé spolužačky Manky 
Kunešů z Domažlic přišly na pole pomáhat 
mé sestřenice Hanička Haškovcová a Lída 
Eisnerová – milovnice koní. Podle příkazu 
německých úřadů jsme museli mít z Radětic 
potvrzení, že jsme pracovali na žních. Naší 
stálou pomocnicí byla Tonika Bendová, 
starší svobodná žena, která uklízela v kláš-
terním kostele. Bydlela ve starém domku 
naproti klášteru. Ten zdědila po Lórince 
Burdů, známé bechyňské kartářce. Toninka 
Bendová, která u nás pracovala za jídlo, 
přišla dopoledne a do Bechyně se vracela 
k večeru. Františkáni obdělávali velkou 
zahradu a posílali nám po Tonince sazenice 
zeleniny a květin. Toninka byla dobrá a pra-
covitá. Pořád jí vidím, jak v dlouhé šedé 
sukni pěchovala seno „na pile“ (pila na 
řezání dřeva stála vedle vantrok a nebyla už 
v provozu, sloužila jako seník). My děvčata 
jsme Tonince podávaly seno z žebřiňáku, 
který stál na velké louce, otevřeným vikýřem 

na vidlích. Byly jsme tři, Hanička, Lída a já. 
Bláža s kočím a Karlíkem jeli pro další fůry 
sena. Když se nás sešlo ve mlýně hodně 
a postele nestačily, spaly jsme já, Manka 
i Anda Heroldů na „pile“ v seně. Bylo to voňa-
vé lůžko, někdy z těch výparů až bolela hla-
va. K ránu bývalo chladno, a tak nám mamin-
ka někdy dávala staré peřiny na přikrytí. 

Kolem 15. července, někdy i dřív začaly 
žně. Postupně se sklízely ozimy i jařiny. 
Nejdřív obvykle žito a ječmen, pak pšenice 
a nakonec oves. Tatínek byl podnikavý a po-
krokový člověk, měl rád moderní stroje, které 
lidem ulehčovaly práci. Okraj pole se obse-
kal ručně a pak se na pole zajelo Hrstkovou 
sekačkou. Ta byla tažena koňmi a jezdil s ní 
obvykle náš kočí Josef Brabec. Sekačka 
odhazovala hrstky obilí a ty jsme pak vázali 
do snopů. Povřísla se dělala buď ze slámy 
posečeného obilí (nejvhodnější k tvorbě 
povřísel bylo žito), nebo jsme pak později 
kupovali provázková povřísla, která měla na 
jednom konci červený dřevěný hranolek asi 
o rozměrech 1×2×5 cm, který se po stažení 
snopu podstrčil pod provázek. Ze snopů se 
pak stavěli mandýlky, které se nechávaly na 
poli vyschnout. Mandýlky měly obvykle 
9 snopů stavěných do kříže. Někdy se na 
vršek přidával ještě klobouk – zalomený 
snop, který měl mandýlek chránit před deš-
těm. Vzpomínám si, že jsem jako desetiletá 
holčička postavila s dědečkem ze Stehlovic 
na poli „U kříže“ 200 ovesných mandýlků, 
byla jsem tenkrát na svůj výkon patřičně 
hrdá. Ale to už bylo dávno, v roce 1933. Ted 
už byl rok 1942, žádný dědeček ani babička 
už nežili. Museli jsme si pomoci sami. 

Při práci na polích bylo horko, měli jsme 
žízeň. Maminka nám po Karlíkovi posílala 
vodu s medem a octem. Pro vodu jsme 
chodili do studánky pod zalesněnou strání 
na velké zahradě. Do kuchyně nám sice 
tekla voda, ale ta byla pouze z rybníčka 
filtrovaná přes písek. Museli jsme ji převa-
řovat. Většinou jsme z ní vařili čaj, nebo 
meltu. Na plotně stál velký modrý smalto-
vaný hrnec s meltou, u něho sběračka. 
Každý se mohl napít, kdy chtěl. Na malé 
zahrádce rostly keře malin a dozrávala letní 
jablka „andičky“, na které jsme chodili večer, 
protože jabloň stála před včelínem a ve dne 
létaly kolem včely. Velkou pochoutkou byly 

Vlasta Kazimourová v roce 1942

pro nás letní blumy mirabelky, které nám 
nosila sestřenice Hanička. My jsme je na 
zahradě neměli. Maminka dělala také 
bezovou limonádu. Květy černého bezu, 
citron, ocet a cukrová voda. Na odpolední 
svačinu byl obvykle chleba a starý sýr 
a k tomu ¼ litru piva. Pro pivo jsme chodili do 
Lhoty. Koncem války jsme vařili doma pivo. 

Nevzpomínám si, kdo se toho léta 1942 
staral o včely. Tatínek měl dva včelíny, jeden 
na malé zahrádce, druhý na „ostrůvku“ mezi 
dvěma rameny potoka – do jednoho pra-
mene stékala voda z mlýnského kola, do 
druhého přebytečná voda z vantork. Když jí 
bylo víc, padala do hloubky asi 2 metrů jako 
vodopád. Pod ten si často ráda v letním 
vedru vlezla má sestřenice Hanička. Já jsem 
tu studenou sprchu zkusila jen jednou 
a dostala jsem anginu. 

Tatínek měl dvacet včelstev. Kdo tenkrát 
vybíral med? Snad maminčin bratr František 
Sosnovec a můj bratr Karlík. Ten byl od 
malička velmi pracovitý. Medové plástve se 
v bedničce nosily na půdičku vedle horního 
pokojíčku. Tam měl tatínek pracovnu na 
zpracování medu. Bláža i já jsme mu už 
dříve pomáhly a pracovní postup jsme znaly. 
Rámečky s voštinami plnými medu se 
postavily šikmo na drátěnou oporu, pod níž 
byla plechová hranatá mísa na zachycování 
medu, který občas při práci vytékal. Voskové 
buňky naplněné medem byly shora zalepeny 
voskem – vosková víčka. Plásty se musely 
„odvíčkovat“. To se dělalo širokou vidličkou 
namočenou v horké vodě. Tu jsme si stále 
ohřívali na lihovém vařiči. Odvíčkované 
rámečky se dávaly do medometu. To byla 
velká plechová nádoba s otvorem dole na 
odtok medu. Do medometu se postavily 
rámečky (myslím 6) a točilo se kličkou naho-
ře. Med odstředivou silou cákal na stěnu 
medometu a stékal po ní. Zpočátku jsme 
museli točit pomalu a rámečky obracet, aby 
se voštiny neprolomily. Prázdné rámečky se 
dávaly do válů. Otec byl štědrý a hodně 
medu rozdal příbuzným a známým. Nepa-
matuji si, že bychom med někdy prodávali. 
Bez krajíce chleba s máslem a s medem si 
svoje dětství neumím představit. 
Když zrovna nebyla na polích nutná práce, 
šly jsme s Blážou do radětických lesů na 
černé jahody – borůvky. Rostlo jich tam 
spousta. Za hodinu jsme každá natrhala 
2 litry borůvek. Doma jsme si dělali merendu 
na lívance, maminka pekla jahodové koláče 
nebo vařila jahodové knedlíky. I houby jsme 
domů přinesly – nejhezčí byly sameťáky, 
hřiby s červenohnědou hlavičkou.
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sobota 29. 7. 2017 
náměstí T. G. Masaryka
Vstup zdarma !!!

Je pro vás připravený bohatý kulturní 
program, atrakce pro děti, koncerty, 
ukázky řemesel atd... občerstvení po celý 
den

Vystoupí například:
KREYSON MEMORIAL, MILAN 
SCHELINGER, BIGPAPA, PIŇA 
KOLÁDA, BOHEMICA, atd.

V předvečer, tedy v pátek 28. 7. ve 
večerních hodinách, se můžete těšit na 

vystoupení VLADIMÍRA MERTY 
BANDU!!!

Sledujte plakáty a www.trhybechyne.cz
Žádáme  místní obyvatele o shovívavost 
při parkování svých vozidel v den konání 
akce v okolí náměstí T. G. M. a Libušiny 
ulice, a pokud mají možnost parkování na 
vlastních pozemcích či v odlehlejších 
částech města, zdali by tak neučinili. 
DĚKUJEME VŠEM ZA VSTŘÍCNOST! 

 BECHYNĚ

Zájmová organizace 
ZBYTEK SVĚTA BECHYNĚ
pořádá nejstarší a nejprestižnější 
závod na tomto kontinentu, kterým je

45. GRAND PRIX 
BECHYNĚ 

29. července 
2017

před hotelem „U DRAKA“

 Od 08:00 h Přihlášky závodníků
  koloběžkové GRAND PRIX
 11:00 h Start koloběžkového závodu 
  dětí a mládeže „Cena ČEZ“
 11:00–13:30 h Koloběžkové závody dětí 
  v jednotlivých kategoriích
 13:30–14:00 h Vyhodnocení koloběžkového
  závodu dětí
 14:00–15:15 h Přejímka závodních strojů
  dospělých
 15:30 h Start hlavního závodu
  koloběžkové GP mužů a žen
 17:00 h Vyhodnocení a ukončení závodu

Hrát k tanci a poslechu budou
RUDA VAJZAR
COUNTRIO 
a THE GENTLEMAN

OTEVŘENÍ PRVNÍ 
BEZPLATNÉ INSOLVENČNÍ 
PORADNY V TÁBOŘE

Město Tábor spolu s českobudějovickým 
soudem, probační službou, advokátní 
komorou a spolkem insolvenčních správců 
otevřelo pro zadlužené lidi první bezplatnou 
insolvenční poradnu v Táboře. Slouží 
občanům, kteří nezvládají splácet své dluhy, 
dozvědí se zde, jak je možné řešit jejich 
situaci, jak postupovat v případě osobního 
bankrotu apod.
Tíživá situace lidí, kteří jsou na tom špatně 
nejen finančně, ale často i psychicky, může 
vést k podepsání pro ně nevýhodné 
smlouvy, a tím se mohou dostat do situace 
ještě obtížnější. Ti, kteří již spadli do tzv. 

dluhové pasti, mají nyní možnost získat 
bezplatnou pomoc od renomovaných 
právníků a vyhnout se oddlužovacím 
agenturám.

Další informace Vám budou podány na 
Odboru sociálních věcí Města Tábora, 
Husovo nám. 2938, Tábor (tel.č. 381 486 
400)
Kde
v sídle Úřadu práce ČR v Táboře (budova 
tzv. „Tabačky“)
na adrese:  Husovo nám. 2938, Tábor 2. 
patro, dveře číslo: 302

Kdy
první čtvrtek v měsíci 14.00–16.00 hodin 
(bez nutnosti objednání)
termíny v roce 2017: 4. 5., 1. 6., 3. 8., 7. 
9.,5. 10., 2. 11., 7. 12.

Co s sebou 
listiny dokládající vaše majetkové a 
sociální poměry:
ź majetek (mimo běžné vybavení 

domácnosti)
ź dluhy
ź vaše příjmy za poslední 3 roky
ź osobní stav a vyživovací povinnost
ź další rozhodnutí, rozsudky, smlouvy, 

výzvy, písemnosti

od 9.00 h

KERAMICKÉ 
TRHY
6. ročník

Městský zpravodaj Bechyně / ČERVENEC–SRPEN 2017 5 



DIVADLO V TRÁVĚ – XXV. ročník
Sobota 8. července / od 10.00 hodin / Klášterní zahrada / 
Vstupné na celou přehlídku: děti 60 Kč, dospělí 120 Kč
Bohatý divadelní program pro malé i velké pod širým nebem.

BECHYŇSKÉ TRVALKY

BECHYŇSKÝ FESTIVAL 
DECHOVÝCH HUDEB – XXV. ročník 

Neděle 6. srpna / od 13.00 hodin / Stadion Bechyně / Vstupné 
dospělí 180 Kč, důchodci 150 Kč, děti 50 Kč
Chodovarka, Jihočeská Vlachovka, Třeboňská 12, Bludo-
věnka, Keramička, Babouci. Helena Hýnová Festivalem provází 
a Petr Kronika.

Pátek 18. srpna  
18.00 HRÁTKY S ČERTEM (klášterní zahrada)
 Divadelní představení, hraje BDS Lužnice
 Vstupné 50 Kč

19.30   LA PELLEGRINA
 Joseph Haydn – oratorium Stvoření (kl. kostel)
  

Sobota 19. srpna  Vstup zdarma

13.00 ŘEMESLNÝ TRH (nám. T. G. M.)

 BLEŠÍ TRH V MUZEU (Městské muzeum do 17 h)

 LA PELLEGRINA
14.15 TRIO JOSEFA PANSKÉHO
15.00 JAK SE JÍRA MLYNÁŘEM STAL 
 Divadlo Dokola (Parčík před muzeem)

15.30   SERGEJ A MNĚHNĚ
16.45 PASIÁNS
18.00 ŽLUTÝ FIJALKY
19.15 VODOVOD
20.30 VLTAVA
V průběhu odpoledne atrakce pro děti v parku, tvořivá dílnička aj.
  

Neděle 20. srpna  (klášterní kostel)

   9.30 SLAVNOSTNÍ POUTNÍ MŠE 

18.–20. 8. 2017
echyňské doteky

8. 7.

2
0

1
7

X X V.
ROČNÍK

VSTUPNÉ:   dospělí 120 Kč, děti 60 Kč

PROGRAM

bylinková 
čajovna
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RODIČOVSKÉ CENTRUM 
Herna otevřena 
Středy  9.00 – 11.00 hodin
jednotlivé vstupné 15 Kč

+ LOUČENÍ S PRÁZDNINAMI
Středa 30. srpna / 15.00 hodin / před KD / Vstup volný
Zveme všechny děti i jejich rodiče na rozloučení s prázdninami. 
Můžete se těšit na odpoledne plné soutěžních disciplín, cvičeníčko 
se Soňou a opékání buřtů. 

LETNÍ KINO NA NÁMĚSTÍ T. G. M.
 12. 7. 21.00   ŠPUNTI NA VODĚ
 26. 7. 21.00 BEZVA ŽENSKÁ NA KRKU 

 9. 8. 21.00 VŠECHNO NEBO NIC 

 27. 8. 21.00 ZAHRADNICTVÍ: RODINNÝ PŘÍTEL

Ve spolupráci se ZUŠ V. Pichla





dospělí 
180 Kč

důchodci
150 Kč

děti 
50 Kč
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Akci podpořili:
+  S D H  B E C H Y N Ě  +  D J P A U L . C Z +

+ ZAHRADNICTVÍ U BENEŠŮ + C – SERVIS +

červenec – srpen 
2017

KNIHOVNA
Každou středu 13–16 hod. Přijďte do knihovny zahnat nudu. 
Připraveny budou společenské hry, tvořivé dílničky, doplňovačky, 
rébusy pro děti.

Mediální partneři:

VÝSTAVY

GALERIE MĚSTSKÉHO MUZEA
 POHÁDKY A DĚTI – Porcelánové obrazy
 Heleny Schmaus-Shoonerové
Na místě jsou na prodej reprodukce autorky. Výstava je doplněna 
o keramické výrobky klientů arteterapeutických dílen Dětské 
psychiatrické nemocnice v Opařanech. Jejich zakoupením 
přispíváte na chod výtvarných dílen nemocnice. 
Výstava potrvá do 30. července.

 VYNÁLEZY FRANTIŠKA KŘIŽÍKA
 Interaktivní výstava
Přednáškový sál muzea nabízí setkání s vynálezy Františka Křižíka 
hravou formou. Staňte se např. strojvedoucím vlaku na trati 
Tábor–Bechyně, rozsviťte fontánu na pražském výstavišti. Herna 
pro nejmenší. Výstava potrvá do 17. září.

 EMMA SRNCOVÁ
 Vernisáž ve čtvrtek 3. srpna / v 17.00 hod. / Muzeum
 Výstava obrazů a litografií potrvá do 2. října. 

GALERIE GALVÍNA
 NADĚŽDA POTŮČKOVÁ 
 Keramika a malba
 Vernisáž v sobotu 1. července v 15 hodin
 Výstava potrvá do 31. července
  

 NAŠE BECHYNĚ 
 Amatérští a profesionální výtvarníci
 Vernisáž v sobotu 5. srpna v 15 hodin
 Výstava potrvá do 31. srpna

GALERIE U HROCHA
 FOTOGRAFIE – Adéla Štegerová

AJG
 PO STOPÁCH ČESKÝCH
 PRVOREPUBLIKOVÝCH 
 ZAHRADNÍCH ARCHITEKTŮ
 Výstava potrvá do 8. října

 MALÉ PŘIPOMENUTÍ
 Josef a Ondřej Vajce
 Výstava potrvá do 8. října

 PRŮŘEZOVÁ VÝSTAVA PRACÍ 
 KERAMICKÉHO OBORU SUPŠ 
 1884–2010
 Výstava potrvá do 8. října

VEŘEJNÉ ČTENÍ ZA NOVOLUNÍ
Pondělí 21. srpna / 21.00 hodin / Náměstí T.G.M.
5. letní setkání s příznivci literatury u kašny. Poprvé se nedočkáme 
úplňku, protože bude tzv. novoluní, kdy je měsíc neviditelný, takže 
vezměte baterky a uvidíme… zavzpomínáme na Františka Křižíka.



KINO BECHYNĚ 

 www.kino.kulturnidum.cz

Bechyně

Kulturní středisko města Bechyně, U Nádraží 602, tel: 776 381 203, 606 911 007, e-mail: program@kulturnidum.cz
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1. 7. SOBOTA V 17.00

JÁ, PADOUCH 3
Animovaný / komedie – USA

Nádherná groteska, která vás na konci 
donutí říct: „Já chci ještě.“

96 min, český dabing, přístupný, 120 Kč

1. 7. SOBOTA VE 20.00

CUKY LUKY FILM
Komedie – Slovensko

Aby Luky získala muže svých snů, musí 
z obyčejné ženy z lidu vytvořit Miss.

112 min, originalní znění, přístupný, 90 Kč

4. 7. ÚTERÝ V 19.00

SPALOVAČ MRTVOL
Drama / Horor / Thriller / Komedie – 

Československo 1968
Vzorný zaměstnanec krematoria Karel 
Kopfrkingl, jenž se rozhodne manželku 

a děti profesionálně zlikvidovat. 
96 min, přístupný od 12 let, 50 Kč

13. 7.  ČTVRTEK VE 20.00

VÁLKA O PLANETU OPIC
Akční / sci-fi – USA

Dva roky po událostech předchozího 
snímku Úsvit planety opic.

143 min, titulky, přístupný od 15 let, 130 Kč

15. 7. SOBOTA V 17.00 český dabing
15. 7. SOBOTA VE 20.00 české titulky

SPIDER-MAN: HOMECOMING
Akční / dobrodružný – USA

Mladý Peter Parker se začíná více sbli-
žovat se svou nově získanou identitou.

133 min, přístupný, 120 Kč

21. 7. PÁTEK V 17.00 český dabing
21. 7. PÁTEK VE 20.00 české titulky

VALERIAN A MĚSTO TISÍCE PLANET
Akční/ dobrodružný/ sci-fi – Francie
Zavede nás do nejpodivuhodnějšího 

vesmíru, který byl dosud stvořen.
137 min, mládeži přístupný, 130 Kč

1. 8. ÚTERÝ V 19.00

ŽERT
Drama / Komedie / Podobenství – 

Československo 1968
Ludvík Jahn pošle  své dívce pohlednici 
s textem: Optimismus je opium lidstva! 

Zdravý duch páchne blbostí. Ať žije 
Trockij! Píší se léta padesátá...

77 min, přístupný od 12 let, 50 Kč

3. 8. ČTVRTEK VE 20.00

KŘIŽÁČEK
Drama – ČR, Slovensko, Itálie

Jeník, jediný potomek rytíře Bořka (Karel 
Roden), v dětském brnění utíká z domova 
v touze dosáhnout Svaté země. Zoufalý 

otec jde stopách zmizelého synka.
90 min,  mládeži přístupný, 100 Kč

5. 8. SOBOTA V 17.00

MAXINOŽKA
Animovaný – Francie / Belgie

Náctiletý Adam se vydává na dobrodruž-
nou cestu, aby zjistil, že jeho otec je 

legendární Lesní muž – Bigfoot.
91 minut, český dabing, přístupný, 120 Kč

5. 8. SOBOTA VE 20.00

TEMNÁ VĚŽ
Thriller / Horor – USA

Existují i jiné světy než tyto. Rozsáhlý 
příběh od jednoho z nejuznávanějších 

světových autorů Stephena Kinga.
91 min, titulky, přístupný od 12 let, 130 Kč

12. 8. SOBOTA V 17.00

EMOJI VE FILMU
Animovaný / Dobrodružný / Komedie – USA
 V aplikaci pro textové zprávy se ukrývá 

Textopolis, ve které žijí vaši oblíbení 
Emoji v naději, že se dostanou do zprávy.
92 minut, český dabing, přístupný, 120 Kč

15. 8. ÚTERÝ VE 20.00

MILOVNÍK PO PŘECHODU
Komedie – USA

 V odvážná komedie se sexbombami 
dvou generací, Salmou Hayek a sexuální 
symbol 60. let, legendární Raquel Welch.
115 min, titulky, přístupný od 12 let, 100 Kč

17. 8. ČTVRTEK VE 20.00

PO STRNIŠTI BOS
Drama / Válečný / Komedie / Historický – ČR
Film čerpá ze vzpomínek na dětství, které 

prožil Zdeněk Svěrák za války na 
venkově. Rodinná tvůrčí dvojice vypráví 

o životě mužského protagonisty na 
pozadí dějinných událostí.

110 min, přístupný od 12 let, 130 Kč

26. SOBOTA V 17.00

VELKÁ OŘÍŠKOVÁ LOUPEŽ 2
Animovaný / Dobrodružný / Komedie / 
Rodinný – Kanada / USA / Jižní Korea

Veverčák Bručoun musí zabránit staros-
tovi Oakton City zbourat jejich domov 

kvůli výstavbě zábavního parku.
96 min, dabing mládeži přístupný, 120 Kč

26. 8. SOBOTA VE 20.00

BARRY SEAL: NEBESKÝ GAUNER
Krimi / Thriller – USA

Barry Seal (Tom Cruise) je znuděný 
dopravní pilot, kterému potřebnou životní 

energii dodá spolupráce s CIA. 
121 min, titulky, přístupný od 12 let, 120 Kč

29. 8. ÚTERÝ VE 20.00

OKLAMANÝ
Drama, historický – USA

Film plný zničujících emocí, které roznítily 
chtíč, vášeň a láska, za který získala 
Sofia Coppola cenu za nejlepší reži 

v Cannes, excelují Colin Farrell, Nicole 
Kidman, Kirsten Dunst a Elle Fanning.

94 min, titulky, přístupný od 12 let, 100 Kč

31. 8. ČTVRTEK VE 20.00

TULIPÁNOVÁ HOREČKA
Drama / Romantický – VB, USA

Nizozemsko, počátek 17. století, doba 
tulipánové mánie. Jan Van Loos se 

zamiluje do vdané mladé ženy Sophie.  
Investují do rizikového trhu tulipánů, aby 

vybudovali společnou budoucnost.
107 min, titulky, přístupný od 12 let, 120 Kč

Změna programu vyhrazena

červenec, srpen 2017
PŘIPRAVUJEME

V PRÁCI JAKO DOMA
Zahájení v pondělí 18. září / 8.30 hodin / 
Klubovna KD / zdarma
Kurz pořádaný neziskovou organizací 
Attavena ve spolupráci s Kulturním 
střediskem města Bechyně je určen 
rodičům, kteří se chtějí vrátit z rodičovské 
dovolené zpátky do práce nebo se chtějí 
lépe zorientovat na trhu práce. Přihlášky 
do kurzu přijímá koordinátorka projektu 
Michaela Lukáčová na tel 774 223 428 
nebo na e-mailu:
michaela.lukacova@attavena.cz.

JAKUB SMOLÍK
Pondělí 30. října / 19.00 hod. / Velký sál 
KD / Vstupné 340 Kč, 315 Kč, 290 Kč
Předprodej vstupenek od 1. srpna na 
www.kulturnidum.cz, v kanceláři KD, 
v Městské knihovně a Městském informač-
ním centru v budově muzea.

ZAČÍNÁME 
KONČIT

Neděle 24. září / 19.00 hodin / Velký sál 
KD / Vstupné 360 Kč, 340 Kč, 310 Kč
Komedie autora a komika Sébastiena 
Thiéryho nabízí unikátní herecké příle-
žitosti jak pro Barboru Hrzánovou, která 
ztvárňuje jednu ženskou hrdinku, a přesto 
se jedná o dvojroli, tak pro Radka Holuba, 
který hraje manžela přesvědčeného, že 
jeho žena stárne příliš rychle a že je třeba 
se jí co nejdříve zbavit. Ale možná je za 
jejich manželským odcizením něco docela 
jiného…
Již v předprodeji na www.kulturnidum.cz, 
v kanceláři KD, V Městské knihovně  

a Městském informačním centru 
v budově muzea.

KURZ TANCE 
A SPOLEČENSKÉ 
VÝCHOVY

Zahájení v pátek 15. září 2017 v 19 hodin 
ve velkém sále KD
Lektoři: Jiří Beneš, Hana Wolfová. 
Kurzovné 1200 Kč, prodloužená 100 Kč, 
věneček 120 Kč, gardenka 390 Kč. 
Přihlášky v kanceláři KD nebo nás 
kontaktujte na tel:776 381 203, email: 
program@kulturnidum.cz. 
Další podrobnosti na webových stránkách 
www.kulturnidum.cz.

!



JAK PAN ŘEDITEL JEL 
TRAMVAJÍ ANEB OTEVŘELI 
JSME VÝSTAVU VYNÁLEZY 
FRANTIŠKA KŘIŽÍKA

V pátek 16. června v 10 hodin se nám do 
muzea přihrnulo kolem dvaceti nedočkavých 
žáčků z druhé třídy ZŠ Školní. Ještě nevě-
děli, do čeho jdou, a my jsme netušili, že tu 
nakonec stráví více než hodinu a bude je to 
bavit. Na úvod se seznámili s autory, 
Martinou a Janem Svobodovými, které vídají 
v chodbách místní základní umělecké školy, 
ale neví o nich, že připravují další a další 
výstavy a vzdělávací programy pro děti po 
celé republice. Za svoji práci už získali 
mnohá ocenění. Bylo nám ctí, že jsme je 
mohli přizvat k letnímu projektu pro děti u nás 
v bechyňském muzeu. Pak je autoři provedli 
areálem výstavy. Začali jsme všichni v části 
u obloukové lampy. Pokud přiblížíte k sobě 
dvě části nákresu, rozsvítí se světlo. Tady už 
začalo být jasné, že si budou moci blikat, 
hýbat, řídit, jezdit atd. Ostatní části výstavy 
jsou koncipovány v podobném duchu. 
Rozsvítíte si Křižíkovu světelnou fontánu 
(z výstavy v roce 1891) jakoukoli barvou, 
roztočíte dynamo a vyzkoušíte další typy 

motůrků, z dřevěné tabule s pohyblivými 
dopravními prostředky přelomu 19 a 20. stol. 
se dozvíte, že tramvaj jezdila i po Karlově 
mostě… 

Nejdelší fronta se kupila u videozáznamu 
a řídícího pultu. Každý se tu může stát 
strojvedoucím na první elektrifikované trati 
Tábor-Bechyně (1903) a koleje uhání přímo 
před vámi. Jeli jste tudy vůbec vlakem? No 
a druhá fronta stála na tramvaj. Totiž na 
prostý vozík pro dva pasažéry, který tu slouží 
jako tramvaj. Ten vyzkoušel i náš pan ředitel 
kulturního střediska Štěpán Ondřich a podle 
všeho skvěle jezdí. Ti už velcí druháci si 
dokonce pohráli i v herně pro nejmenší 
a kolem postavené dřevěné trati z Tábora do 
Bechyně vyrostly další zajímavé stavby. Byli 
jsme překvapení, jak dlouho děti v muzeu 
vydržely, a také tím, že se už z některých 
„vylupují“ nadaní technici a vynálezci. Něk-
teří se totiž pustili do skládání pohyblivých 
soukolí anebo si vyzkoušeli spojení obvodů 
u stavebnice Voltík. 

Těšíme se na další hravé děti, které se 
chtějí dozvědět něco o našem významném 
vynálezci, a děkujeme všem, kteří výstavu 
pomohli připravit. Na její návštěvu máte čas 
až do 17. září. 

JJ

MĚSTSKÉ
MUZEUM
BECHYNĚ

LÉTO V MUZEU 
ANEB 
NESKUTEČNÉ 
MOŽNOSTI 
CHARITY NA 

 MALÉM PROSTORU…

V sobotu 10. června jsme slavnostně 
otevřeli výstavu porcelánových obrazů paní 
Heleny Schmaus-Shoonerové s názvem 
Pohádky a děti. Její projekty jsou specifické 
tím, že ve většině případů se zároveň jedná 
o charitativní akci směřující k Dětské psy-
chiatrické nemocnici v Opařanech. A tak je to 
nyní i u nás v muzeu. Na dvorku muzea mů-
žete posedět mezi keramickými výrobky 
původem z arteterapeutických dílen nemoc-
nice a některý si i koupit. Podpoříte tak 
vybavení a potřeby dílen. V galerii pak 
nabízíme porcelánové medaile s motivem 
sluníčka, které též vytvořily děti z nemocnice 
a některé pak děti z místní umělecké školy. 
Pozor, tyto výrobky nesou punc Českého 
porcelánu, protože byly u jmenované firmy 
vypalovány. Dále si v prostorách infocentra 
můžete prohlédnout menší reprodukce 
barevných obrazů paní Schmausové (i s pod-
pisem autorky) a zakoupit. V tomto případě 
podporujete muzeum. 

Od 3. srpna budou doplněny o obrázky 
z dílny Emmy Srncové. Ve všech vyjmeno-
vaných případech jde, domnívám se, o milý 
dárek či suvenýr z cest. A aby toho nebylo 
málo, stále běží náš improvizovaný bazar 
v průjezdu muzea. Za libovolnou částku si 
vyberte hrníček, knihu, vázu, háčkovanou 
hračku a další a podpoříte tím veřejnou 
sbírku vytvořenou na pokrytí restaurování 
soch z muzejních sbírek. Ale zároveň se 
můžete stát i tím, kdo nám nějaké podobné 
v uvozovkách starožitnosti donese a tím nás 
též podpoří. 

Bazar bude mít svůj velký den v sobotu 
19. srpna. V rámci širšího programu akce 
zvané Bechyňské doteky se bazar zvětší 
a bude z něj klasický dobročinný bleší trh. 

Připomíná mi to adventní čas, kdy se 
nabízí mnoho možností, jak obdarovat 
potřebné. Jen u nás se to jaksi vyskytlo v na-
kumulovaném množství v čase letním. 
Zajděte do muzea a neberte to jen jako 
pomoc. Tady zabijete tříhlavého draka. 
Podpoříte dětskou nemocnici či muzeum. 
Vkusný dárek může ještě udělat radost 
někomu třetímu a vy budete mít dobrý pocit 
z vykonaného dobra, no a v neposlední řadě 
kulturní zážitek (třeba z navštívených výstav 
v galerii, nebo pokud se bude juniorům líbit 
hra na strojvedoucího ve výstavě o Františku 
Křižíkovi, mimochodem jedná se o pradě-
dečka paní Heleny Schmaus-Shoonerové).

JJ

KNIHOVNA 
O PRÁZDNINÁCH

Nastal vytoužený čas 
našich dovolených a to je 
doba, kdy vás upozorňujeme 

na změnu výpůjční doby na tu prázdninovou. 
Máme pro vás připravené knižní novinky, pro 
které si neváhejte včas přijít nebo si je raději 
předem zarezervujte v našem katalogu na 
www. kulturnidum.cz v sekci knihovna. 

Pro letošní léto jsme jako novinku připra-
vili půjčování deskových her. V on-line 
katalogu je najdete pod názvem Hra a pra-
vidla půjčování jsou stejná jako u knížek, 
takže neváhejte a přijďte si vybrat. 

Pro nudící se děti chystáme opět každou 
středu od 13.–16. hodin hravé odpoledne, 
kdy mohou vyzkoušet některou z her nebo 
luštit hádanky, kvízy apod. Těšíme se na 
malé prvňáčky, které jsme v červnu slav-
nostně pasovali na čtenáře. Získali knihu 
vydanou jen pro tuto příležitost a možnost 
registrace v knihovně zdarma do konce 
kalendářního roku. Stačí přijít do knihovny 
v doprovodu rodiče, který dítě přihlásí (je 
třeba doložit občanský průkaz). V dětském 
oddělení si pak určitě vyberete z pestré 
nabídky vhodných knih. Najdete mezi nimi 
i ty označené jako Perlorodky, které vybízí 

děti k účasti v naší celoroční čtenářské 
soutěži. Přečtou, při vracení odpoví na 
4 kontrolní otázky a získají perlu. Kdo jich 
vyloví nejvíce, vyhrává. Před koncem škol-
ního roku jsme ve školách odměňovali ty 
nejlepší lovce z 3. kola. Účastnilo se 10 žáků 
ze školy Františka Křižíka a jen 3 čtenáři ze 
Školní a přečetli celkem 82. Na prvním místě 
se umístila Dana Mašterová s 25 přečtenými 
knihami. Druhé vybojovala Iveta Vondrouš-
ková se 17 knihami a nejmladší Barbora 
Svitáková s 10 knihami obsadila 3. místo. 
Gratulujeme a děkujeme všem, kteří se 
zapojili! 

A protože si život bez knížek neumíme 
představit, rádi je čteme, ale i posloucháme, 
zveme vás na Veřejné čtení za novoluní 
v pondělí 21. srpna ve 21 hodin. Setkáme se 
na letním náměstí u kašny již popáté, ale 
tentokrát bez úplňku, jelikož bude tzv. 
novoluní, kdy měsíc není vidět. Takže malá 
změna. Těšíme se na pohodový večer. A 
ještě prosba nakonec: vezměte s sebou 
baterky, budeme čarovat…

Miniknihovna na náměstí si našla své 
čtenáře. Proto zřizujeme na letní sezónu 
další, tentokrát na bechyňském koupališti! 
Půjčování je zdarma a platí stejná pravidla: 
Půjč si, vrať nebo přines jinou! Příjemnou 
zábavu u vody.

EH

Městský zpravodaj Bechyně / ČERVENEC–SRPEN 2017 9 



 BECHYNĚ
kultura a sport

Mobilní průvodce 
Bechyní

-



změna programu vyhrazena

 LÉTO 2017



Nejen pro turisty odjinud, ale především 
pro ty, kteří se rádi toulají po svém vlastním 
kraji, uspořádala turistická oblast Toulava 
a Kulturní středisko města Bechyně histo-
ricky první ToulavaFEST. V sobotu 17. 6. na 
náměstí v Bechyni vypukla oslava všeho 
místního a dobrého, co nám dal náš rodný 
kraj. Sjeli se výrobci místních dobrot i řeme-
slných výrobků, zástupci místních pivovarů 
a řada místních umělců, aby společně 
přivítali léto a oslavili, že táhnou za jeden 
provaz. Děti si užily bohatý zábavný program 
v parku na náměstí, nechyběli zástupci měst 
a jednotlivých regionů turistické oblasti 
Toulava, kteří nás pozvali na ta nejzají-
mavější místa, kam si třeba o prázdninách 
můžete udělat výlet.

Program oživil příjezd veteránů z Plané 
nad Lužnicí, vystoupil Blaťácký soubor 
Vlastiboř, mladí hasiči z Malšic, Dechový 
orchestr Temelín, zazněly svižné sborové 
písně od Domina Tábor, folkové rytmy od 
D.R.C., a v podvečer pořádný rock v podání 
kapel Vejlet, Fylozofy Jam a nakonec 
Monotonic Stereotype. V přísálí kulturního 
domu se proháněly parádní modely vláčků 
pana Kohoutka a v městském muzeu jsme 
se mohli stát pomocníky vynálezce Fran-
tiška Křižíka. Stálo to za to a příští rok se 
zatouláme s festivalem do Sedlčan.

Dík patří především zaměstnancům 
KSMB, Městu Bechyně, Městské policii, 
Policii ČR, ZUŠ Václava Pichla, SDH 
Bechyně, Nadaci ČEZ, ČD, MAS Lužnice, 
Jaroslavu Mrzenovi a také Jihočeskému 
kraji, za jehož podpory tato pohodová akce 
vznikla a poslouží také k tomu, abyste si 
letos skutečně užili Jižní Čechy pohodové.

Za Kulturní středisko města Bechyně
 Mgr. Štěpán Ondřich 
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BECHYNĚ

ŠKOLA PRO DĚTI

+ PROJEKT DEN ZEMĚ

V rámci projektu Den Země navštívilo 
133 žáků 1. stupně Rybářské muzeum ve 
Vodňanech. Ve dnech 1. června 1.–3. třídy 
a 2. června 4. a 5. třída. 

Muzeum se nachází v budově Střední 
rybářské školy. Erudovanými průvodci nám 
byli pan ředitel Dubský a studenti zdejší 
školy. Prohlédli jsme si zajímavé expozice 
historie rybářství, preparovaných ryb a dal-
ších živočichů. Zaujala nás i akvária s rybami 
a rejnoky či leguán Karel. Čas zbyl i na 
venkovní aktivity na interaktivním hřišti s ry-
bářskou tématikou. 

Velmi děkujeme za vstřícnost a skvělou 
organizaci vedení muzea – byli jsme 
opravdu nadšení. 

Petrův zdar!
Marie Fejklová

+ ZÁVĚREČNÉ SETKÁNÍ 
WAU

Ve dnech 15.–19. května 2017 naše 
škola pořádala závěrečné setkání dvoule-
tého projektu Water Around Us v rámci 
Erasmus+. Sjely se k nám děti z Litvy, 
Portugalska a Španělska, aby naposledy 
uviděly své české kamarády, které hostily 
během předešlých setkání v jejich zemích.

Náš tým pro partnery připravil bohatý 
program, který skloubil jak poznávání krás 
jižních Čech, tak práci na projektu (toto 
poslední pololetí se totiž týkalo vody, umění 
a rekreace). Děti tudíž mohly procházet 
Českým Krumlovem a hledat vodníka, 
podívat se přímo do výrobny nejznámější 
české tekutiny (opravdu jen podívat, 
ochutnávka nebyla!), vyjet do korun stromů, 
aby si prohlédly Lipno a pak ho porovnat 
s Orlíkem, podívat se, k čemu je dobrá voda 
v jaderné elektrárně nebo se pořádně zapotit 
během Water Games – disciplín ušitých 
našim vodním človíčkům přímo na míru.

Všem zapojeným (ať už do samotných 
výměn nebo do pořádání akcí) bychom rádi 
poděkovali, protože bez nich bychom 
nezažili tak krásně intenzivní týden, během 
něhož se spousta z nás obohatila nejen 
o informace, ale i nové přátele a zážitky, 
které naše životy posunuli zase o trochu dál.

Alžběta Němcová

12. 7. STŘEDA VE 21.00

ŠPUNTI NA VODĚ
Česká komedie v obsazení Jiří 

Langmajer, Pavel Liška, Hynek Čermák, 
Tatiana Vilhelmová, Anna Polívková 

a Jana Kvantiková. 83 min, přístupný

26. 7. STŘEDA VE 21.00

BEZVA ŽENSKÁ NA KRKU
Česká komedie o lásce, která lidem 
může pomoci. Od tvůrců filmu Ženy 

v pokušení. 97 minut, přístupný

9. 8. STŘEDA VE 21.00

VŠECHNO NEBO NIC
Česká romantická komedie, hrají Ondřej 
Sokol, Pawel Delag, Petra Hřebíčková, 
Zuzana Kronerová, Luděk Sobota, Jan 
Budař, Václav Upír Krejčí, Leoš Mareš 

a další. 107 min, přístupný od 12 let

23. 8. STŘEDA VE 21.00

ZAHRADNICTVÍ: 
RODINNÝ PŘÍTEL

České drama, první z filmů trilogie 
Zahradnictví, rodinné ságy, kterou Jan 

Hřebejk s Petrem Jarchovským považují 
za své „životní dílo“. 115 minut, přístupný

 26. 7. 19.30 
KONCERT LEKTORŮ KURZU
 – BAROKNÍ HUDBA (Sál ZuŠ)

 29. 7. 19.30 
SKLADBY ADAMA MICHNY 
Z OTRADOVIC A HEINRICHA 
SCHÜTZE  (Kl. kostel)

 1. 8. 20.00 
KONCERT LEKTORŮ 
KOMORNÍ HUDBY (Sál ZuŠ )

 11. 8. 19.30 
KONCERT LEKTORŮ 
ROMANTICKÉHO KURZU 
   (Sál ZuŠ)

 18. 8. 19.30 
JOSEPH HAYDN – 
ORATORIUM: STVOŘENÍ 
   (Kl. kostel)

NÁM. T. G. MASARYKA
LETNÍ KINOLETNÍ KINO

+SKVĚLÁ PŘÍLEŽITOST 
NEJEN PRO MAMINKY!

Mateřská je úžasný čas, ale tak trochu 
i zabiják pracovního sebevědomí. Maminky, 
od září pro Vás Attavena ve spolupráci s Kul-
turním střediskem města Bechyně připra-
vuje ucelený program PC a komunikačních 
dovedností. Součástí budou také přednášky 
externích odborníků na témata pracovního 
a osobního sebevědomí, sladění osobního 
a profesního života, time managementu 
a mnoho dalšího. Během pětiměsíčního kom-
plexního programu můžete využít hlídání 
dětí. A to vše zdarma!!

Kdo se může zapojit?
ź rodiče na rodičovské dovolené
ź rodiče v domácnosti, kteří chtějí do 

práce
ź rodiče pečující o dítě s postižením
ź zaměstnaní rodiče, kteří by rádi našli 

novou práci;
ź nezaměstnaní rodiče
ź rodiče samoživitelé

Podívejte se a přihlaste se na stránky 
projektu  www.vpracijakodoma.cz
nebo na tel. 774 223 428, 
michaela.lukacova@attavena.cz
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+ CELOŠKOLNÍ PROJEKT 
„RECYKLÁČEK“

V letošním školním roce se žáci naší 
školy snažili třídit odpad. Podařilo se nám 
nasbírat 13,78 tuny starého papíru, za který 
na účtu SRPDŠ přibylo krásných 23 100 Kč. 

Kontejner je umístěn u zadního vchodu 
do školy (i v období hlavních prázdnin). 
Všem, kteří nám při sběru papíru pomáhají, 
děkuji.

Mgr. J. Radvanová

+ ZAHRADNÍ SLAVNOST

8. června se na naší škole pod taktovkou 
9. A uskutečnila „Zahradní slavnost“. Všichni 
vystupující žáci dokázali, že jsou šikovní, 
kreativní, že dokáží pobavit sebe i jiné.

Žákům za to děkuji, děkuji samozřejmě 
i vyučujícím, kteří se nácviku a na organizaci 
celé akce podíleli.

Mgr. Jaroslav Matějka, 
ředitel školy

+ ATLETICKÝ ČTYŘBOJ 
V TÁBOŘE

V úterý 30. května se patnáct našich 
nejmladších atletů zúčastnilo tradičního zá-
vodu v Táboře. Soutěž družstev se skládala 
ze skoku dalekého, hodu kriketovým míč-
kem, běhu na 50 m a vytrvalostního běhu. 
Na stadionu Míru poměřili své síly v kon-
kurenci šestnácti škol a vedli si více než 
zdatně. Žáci a žákyně prvních tříd vybojovali 
cenné stříbro, kluci z páté třídy dokonce 
zlato ve své kategorii. V individuálním 
hodnocení pak Johanka Mášková získala 
stříbro a František Janda bronz. 

A kdo má tento obrovský úspěch ve 
čtyřboji na svědomí? 1. třída: Janda Štěpán, 
Urbánek Robin, Kašparová Anna, Mášková 
Johana, Lidinská Elen. 

Chlapci 5. třída: Janda František, Tupý 
Libor a Ondřich Marek . 

Všem sportovcům gratulujeme a děkuje-
me za vynikající sportovní reprezentaci.

Milan Petr

+ PASOVÁNÍ NA 
ČTENÁŘE

Jsou události , které se každý rok opakují. 
K těm příjemným patří Pasování prvňáčků 
na rytíře řádu čtenářského, které pořádá 
městská knihovna. 

Také letos, v pondělí 5. 6., si žáci 1.A 
z nové školy pozvali své rodiče, prarodiče 
a sourozence, aby se spolu s nimi podíleli na 
této slavnostní akci, která je zakončením 
jejich celoročního zápolení s písmenky. Za 
zvuků fanfár vešel i pan král. Děti nejprve 
složily přísahu na čtenářský řád a pak už 
všem přítomným dokázaly, že si pasování 
pohádkovým mečem z rukou pana krále 
zaslouží. Jejich výkony ocenil také pan 
ředitel J. Matějka. Žáci dostali za odměnu 
knihu a bezplatnou průkazku do knihovny na 
půl roku. Snad se díky tomu stane čtení 
součástí života malých rytířů. 

Děkuji za spolupráci městské knihovně v 
zastoupení paní Houdkové a Švadlenové, 
panu řediteli Ondřichovi, vedení školy a 
samozřejmě rodičům.

Mgr. Svatava Ingrová

+ OHLÉDNUTÍ ZA ŠK. 
ROKEM 2016 / 2017 

Rok se s rokem sešel a je tu opět konec 
školního roku. Dne 8. června proběhla již 
poslední akce, kdy se s námi rozloučili naši 
nejstarší žáci devátého ročníku „Zahradní 
slavností“. 30. června si došli pro poslední 
vysvědčení a skončila jedna jejich životní 
etapa.

I letošní rok byl plný úspěchů a pěkných 
akcí. Šestý ročník se zúčastnil adaptačního 
kurzu pod vedením svého třídního učitele 
Mgr. M. Petra. Deváté ročníky se rozjely 
v rámci projektu Den výživy na farmu v Sudo-
měřicích, aby viděly produkci kvalitních 
českých potravin. Žákyně Jolana Rayová se 
umístila na třetím místě v republikové sou-
těži „Talent roku“. V prosinci nás navštívily 
děti ze školky, aby si prohlédly výstavu prací 
z výtvarné výchovy. Proběhly již tradiční 
„Vánoční dílničky“ a prodej vánočních 
dekorací v městském muzeu. Výtěžek byl 
věnován do kasy SRPDŠ. V druhém pololetí 
se začali naši nejmenší zúčastňovat kurzu 
bruslení v Táboře. A protože byla velká zima, 
vzniklo na školním hřišti po dlouhé době 
oblíbené kluziště, kde proběhl školní závod 
v rychlobruslení. V druhém pololetí se také 
rozběhly vědomostní soutěže a naše žákyně 
z pátého ročníku přivezly první medaile. 

Začaly i sportovní soutěže, kdy jsme se 
nejen zúčastňovali, ale i umísťovali. Na-
příklad v turnaji „O pohár města Bechyně“. 
Čekaly nás Krkonoše a lyžařský výcvik. 
Přišlo jaro a naše děti odjely na plavecký 
výcvik do Srní. Po návratu se naši nejmenší 
začali zdokonalovat v jízdě na kole a do-
pravních značkách. Jaro přineslo i soutěž 
v recitaci, kdy naši žáci postoupili a vyhráli 
okresní kolo a postoupili do celostátní 
republikového soutěže. Na druhém místě se 
umístil na republice v aquatlonu i Michal 
Strejc z osmé třídy. V matematické Pythago-
riádě získal zlato Sebastian Ray. A na 
republiku se rozjeli i žáci s panem učitelem 
J. Pazourkem, aby zopakovali a obhájili 
vítězství. Velmi oblíbeným a úspěšným byl 
i kroužek zaměřený na matematiku Abaku, 
který reprezentoval naši školu dokonce až 
v Praze. Závěrem roku jsme nasbírali ještě 
několik medailí na okresní letní olympiádě 
v Táboře.

Rok utekl jako voda a nezbývá si přát, aby 
ten další byl stejně úspěšný jako ten letošní.

Mgr. M. Borková
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+MALÝ POVZDECH: JAK 
DÁLE S KERAMIKOU 
V BECHYNI?

Dlouho jsem váhal, zda psát či nepsat na 
téma Mezinárodní muzeum keramiky v Be-
chyni. Nakonec jsem dospěl k názoru, že je 
třeba říci několik slov ke stavu, který zde nyní 
panuje. Rozhodně nechci kritizovat výstavní 
plán galerie, ten je doménou AJG, ale ke 
komunikaci, či spíše nekomunikaci ze strany 
AJG, se vyjádřit musím.

Především je zásadní, že muzeum nena-
plňuje obsah svého názvu. V prostorách prv-
ního patra pivovaru je vystavena školní sbír-
ka, která je v podstatě trpěna a rozhodně 
není mezinárodní. Celistvost výstavy, která 
byla udělána v režii školy absolutně bez jaké-
hokoli příspěvku AJG, byla narušena 
instalací další výstavy, a to sochaře Vajceho. 
Neměl bych nic proti tomu, pokud by s námi 
někdo z AJG komunikoval. Bohužel se to 
nestalo. Navíc není naše výstava uváděna 
na webových stránkách AJG, nebyli jsme na 
zahájení výstavy pozváni, výstava není 
uvedena ani na banneru u vstupu do AJG, byl 
jsem podepsán pod textem v tiskové zprávě, 
který jsem nepsal a neautorizoval. Necítím 
tedy vztah naší školy a AJG jako partnerský a 
rovnoprávný. Musím se domýšlet, že 
artefakty ze školního depozitáře slouží jako 
záplata na prostor, který by jinak zůstal 
neobsazen. 

Nerozumím tomu, že AJG má skvělou 
sbírku keramiky za padesát let od několika 
set autorů z celého světa, a úspěšně ji utají. 
Vyjednávání o zachování pobočky AJG 
v Bechyni probíhají již několik let bez jakého-
koli viditelného výsledku. Krásných ujištění 
jsem já sám slyšel tolik, že bych jimi mohl 
dláždit ulici. Vždy se zmíní tradice (keramika 
v Bechyni od 16. století, tradice školy, tradice 
sympozií – 50 let atd.), ale to se použije pou-
ze, když se to hodí. Jinak je tradice hadrem 
na podlaze, o který si kdekdo otře boty. Po-
kus o zřízení Mezinárodního institutu kerami-
ky v prostoru bývalých jatek na stadionu 
nevyšel. Druhý pokus s bývalým Domem 
služeb bez vazby na AJG rovněž. Bohužel. 
Letošní výstava zahradních architektů je 
skvělá, ale proč je v Mezinárodním muzeu 
keramiky?

Keramika se dělá s láskou, jako každé 
řemeslo a umění. Bez té lásky není nic. 
Obávám se, že „srdcaři“ chybí, že keramika v 
podobě mezinárodních sympozií nám 
z městečka odejde. Jistě, svět se nezboří. 
Jenom zmizí další z tradic našeho města. 
Bolí to někoho? 

Jiří Novotný, SUPŠ Bechyně, 
asistent na sympoziích od roku 1992

Pozn. redakce: 21. 6. zastupitelstvo učinilo 
vstřícný krok a schválilo bezúplatný převod 
budovy č.p. 301 na Jihočeský kraj, aby mohl 
požádat o dotaci. Odmítlo však požadavek 
doinvestovat projekt nad rámec dotace.

+ PRVNÍ MATURANTI 
OBORU TECHNOLOGIE 
KERAMIKY PO 
TŘINÁCTI LETECH

Studijní obor technologie keramiky patřil 
na naší škole dlouhá desetiletí k velmi 
úspěšným. Byl zaveden jako čtyřletý s matu-
ritou v roce 1954 a za padesát let existence 
vychovala naše škola stovky absolventů, 
kteří se uplatnili v keramickém průmyslu po 
celém Československu. Obor technologie je 
velmi důležitý – pokud není technologie 
studována odborně, keramika se dostává na 
úroveň zájmové činnosti.

Bohužel úpadek keramického a porcelá-
nového průmyslu, restrukturalizace, prodej 
firem a následné omezování výroby či do-
konce její zastavování v různých podnicích 
vedlo k masivnímu snížení zájmu o studium 
technického oboru. Poslední absolventy 
jsme měli v roce 2004, pak již nebylo možné 
obor držet. Následně (2012) skončil i obor 
aplikovaná chemie. Zdálo se, že technic-
kému vzdělání na naší škole odzvonilo. 

V roce 2011 se však začalo blýskat na 
lepší časy. Zlepšená situace v keramickém 
průmyslu po odeznění krize z let 2008–2010 
a po restrukturalizaci výrobních podniků 
a také odchody zkušených pracovníků do 
důchodu vedly ke zvýšení poptávky po 
odborně vyškolených pracovnících. Obnova 
čtyřletého studia zatím není reálná, pravdě-
podobně bychom obtížně naplňovali třídu 
tak, aby výuka byla rentabilní. Také pro 
průmyslové podniky by bylo neúnosné čekat 
čtyři a více let na nové absolventy. Nabízela 
se ale jiná cesta: dvouleté zkrácené poma-
turitní studium, do něhož firmy vyšlou své 
zaměstnance.

S velkou podporou Silikátového svazu, 

Sektorové rady pro sklo a 
keramiku a keramických 
firem jsme požádali naše-
ho zřizovatele, Odbor 
školství a mládeže Jiho-
českého kraje, o zřízení 
oboru v této formě studia. 
Žádosti bylo vyhověno 
a od 1. září 2015 je obor 
technologie silikátů (pod 
názvem školního vzdělá-
vacího programu techno-
logie keramiky) vyu-
čován. Kapacita oboru byla původně 20 stu-
dentů, od 1. 9. 2016 máme kapacitu 
navýšenou na 25 studentů, což nám 
umožňuje přijmout a otevírat každý školní 
rok studium pro skupinu 12 a 13 studentů. 
Bechyňská škola je tak v současné době 
jedinou školou v republice, kde lze získat 
maturitu v oboru technologie keramiky.

Podmínkou pro přijetí ke studiu je, aby 
uchazeč měl maturitu v jakémkoli oboru 
(gymnázia, střední odborné školy atd.), 
neboť obsahem studia jsou pouze odborné 
předměty, a to matematika, ekonomika, 
informační a komunikační technologie, 
metody analýzy, technická příprava, tech-
nologie a praktická cvičení v dílnách 
(malírna, sádrovna, točírna). Součástí studia 
jsou také odborné exkurze do firem.

V prvním roce (2015) se přihlásilo 18 zá-
jemců, z nichž úspěšně absolvovalo 17. 
Studium probíhalo jednou za čtrnáct dní 
v pátek odpoledne a v sobotu dopoledne. 
Skupina, která se sešla, byla velmi kom-
paktní a příjemná, byť věkový rozdíl mezi 
frekventanty byl téměř čtvrt století. V názoru 
na výuku se shodli jak studenti, tak vyučující. 
Navíc byli technologové velmi zodpovědní 
a úspěšní prospěchově, což nakonec doká-
zali i při maturitní zkoušce (celkem 12 
vyznamenání, 5 prospělo). Také třídní 
učitelka a zároveň vedoucí tohoto oboru na 
naší škole Ing. Marcela Pánková právem 
chválou nešetřila.

První absolventi oboru technologie 
keramiky po 13 letech tedy mají studium 
za sebou a my se těšíme na další skupinu, 
která začne studium v září 2017.

Jiří Novotný, ředitel školy

+ZA KULTUROU 
DO PRAHY

Červen je pro většinu studentů časem 
školních výletů, a proto jsme pro žáky naší 
školy připravili na úterý 13. 6. 2017 celoden-
ní výlet do Prahy, a jelikož jsme umělecká 
škola, tak s velkou dávkou kulturních a umě-
leckých zážitků.

Z bohaté nabídky výstav a divadelních 
představení jsme se rozhodli pro návštěvu 
Galerie Mánes, kde probíhá výstava Luká-
še Musila (MUSA) pod názvem Signatura. 
Jde o první takto rozsáhlou pražskou expo-
zici mladého výtvarníka, který už dosáhl 
uznání jako mezinárodně proslulý tatér. 
Hlavním tématem výstavy je vzájemný vztah 
člověka a zvířat. Díla tohoto mladého výtvar-
níka jsou velmi osobitá, někdo by řekl 
„čmáranice“, ovšem podle reakcí studentů 
vzbuzují v každém návštěvníkovi galerie zvě-
davost a touhu přečíst si obraz do hloubky.

Dalším místem návštěvy byla již tradičně 
Kampa. Kouzelné místo s pohledem na 
Vltavu, rozsáhlým parkem vyzývajícím k 
odpočinku a relaxaci a hlavně s muzeem, 
které nabízí jedinečné expozice. Letos nás 

zaujala velká přehlídka díla Adolfa Borna, 
která byla uspořádána u příležitosti výročí 
úmrtí tohoto jedinečného výtvarníka, jenž 
nebyl jenom ilustrátorem ale také uznáva-
ným grafikem a scénografem.

Procházkou po turisty přeplněném Kar-
lově mostě, mimochodem také s přehlídkou 
pouličních výtvarníků a hudebníků, jsme se 
dostali k Národnímu divadlu, kde na stu-
denty čekala prohlídka historické části di-
vadla s odborným a zajímavým výkladem 
o historii „Zlaté kapličky“. Ta neměla chybu! 
Divadlo jsme si prohlédli doslova od sklepa 
až po půdu. Studenti měli možnost vidět zá-
kladní kameny divadla, dozvěděli se spoustu 
zajímavých historek o architektonickém 
zpracování stavby, o stavitelích a vý-
tvarnících. Velkým zážitkem bylo také zpří-
stupnění střechy ND a pohled na Prahu 
z výšky.

Na závěr dne jsme zhlédli divadelní 
představení Manon Lescaut v hlavní roli 
s Vladimírem Polívkou a Pavlínou Štorko-
vou. Zmodernizovaný milostný příběh v režii 
Daniela Špinara byl uměleckou tečkou 
příjemně stráveného dne v matičce Praze.

Soňa Houdková
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PROGRAM
v Lázních 
Bechyně s.r.o.

Taneční večery kavárna:
19.30–22.30 hod.
Vstupné 25 Kč

 1. 7. sobota Countrio
 4. 7. úterý RM band
 6. 7. čtvrtek Kamarádi z pískoviště
 8. 7. sobota Countrio
 11. 7. úterý Allegro band
 13. 7. čtvrtek Countrio
 15. 7. sobota Countrio
 18. 7. úterý RM band 
 20. 7. čtvrtek Allegro band
 22. 7. sobota Echo
 25. 7. úterý RM band
 27. 7. čtvrtek Echo
 29. 7. sobota Allegro band
 1. 8. úterý Karel Kodl
 3. 8. čtvrtek Countrio
 5. 8. sobota Kája band
 8. 8. úterý RM band
 10. 8. čtvrtek Allegro band
 12. 8. sobota Echo
 15. 8. úterý Allegro band
 17. 8. čtvrtek Mr. Driver
 19. 8. sobota Echo
 22. 8. úterý RM band
 24. 8. čtvrtek Cora
 26. 8. sobota Countrio
 29. 8. úterý Mr. Driver
 31. 8. čtvrtek Allegro band

Taneční večery sál:
19.30–23.00 hod.
Vstupné 35 Kč
 
 7. 7. pátek Ševětínka
 14. 7. pátek Ševětínka
 21. 7. pátek RM band
 28. 7. pátek Ševětínka
 4. 8. pátek Ševětínka
 11. 8. pátek Mr. Driver
 18. 8. pátek Kocábka
 25. 8. pátek Ševětínka
 30. 6.  pátek Ševětínka

Písnička – sál: určeno k poslechu
19.30–21.00 hod.
Vstupné 30 Kč

 3. 7. pondělí Malá muzika
 10. 7. pondělí Allegro band
 17. 7. pondělí Echo
 24. 7. pondělí Malá muzika
 31. 7. pondělí Malá muzika
 7. 8. pondělí Malá muzika
 14. 8. pondělí Echo
 21. 8. pondělí Allegro band
 28. 8. pondělí Luňáčci

SPOLEK RODÁKŮ 
A PŘÁTEL BECHYNĚ 
VYDAL ROČENKU 
PRO ROK 2017 

Jejím obsahem jsou bechyňské 
události vztahující se k výročím 

tohoto roku. Je k dostání na tradičních 
místech ve městě.

Josef Štefl 

Spolek rodáků a přátel 
Bechyně

a Lázně Jupiter 
Vás srdečně zvou na třetí posezení

PIJEME KÁVU S... 
PhDr. Rudolfem Slabou

na téma

10 přírodovědných expedic 
do BOLÍVIE

Povídání s bechyňským rodákem, 
fotografem, autorem knihy Kamenný 

most v Písku, které se uskuteční 

ve středu 9. srpna 2017 
od 18.00 hod.

v salonku v 1. p vily Vlasty, Lázně Jupiter, 
Libušina třída čp. 188 v Bechyni.

Rezervaci míst si můžete zajistit na 
e-mailu: info@rodacibechyne.cz, 

nebo telefonu 736 640 157 

Vstupné 50 Kč bude použito na činnost 
Spolku rodáků a přátel Bechyně

Lázně                  Jupiter

Bechyně

+Stalo se před 50 lety
(z kroniky od Josefa Rypla)

Že ani výroba družstva Jas v Bechyni 
není malá, i když zde pracuje pár lidí, 
zejména mladých děvčat. Ročně vyrobí na 
200 000 malých vodicích loutek, největší 
zájem se těší 15 cm loutky v souboru po 
12 kusech. Z jednotlivých se těší největší 
oblibě Špejbl a Hurvínek. Malé loutky 
10centimetrové se vyrábí v sadách po 10 
kusech. Pro ÚLUV Praha vyrobí družstva 
Jas až 70 tisíc kusů polotovarů panenek, 
tyto se oblékají do národopisných krojů 
a jsou žádaný vývozní artikl. Vedoucím 
výroby je pan Kodad.

Byla projednána otázka vhodnosti dal-
ších stavebních parcel pro garáže v sídlišti, 
kde původní areál u nádraží, je již dosta-
tečně zastavěn. Byly určeny parcely v zá-
stavbě u sídliště směrem k zahrádkářské 
kolonii, východně k sídlišti na Libuši. Místo 
je určeno k výstavbě více jak 30 garáží. 
Všechna místa byla okamžitě obsazena.

Dne 14. 8. 1967 byla ukončena brigád-
nickou prací celá obrubníková část širo-
kého promenádního chodníku, který vede 
od vnitřního města až k novému kera-
mickému závodu. Asfaltování však bude 
provedeno až příštím rokem, pro nedo-
statek kapacity odborné firmy. Práce byly 
provedeny zdarma zaměstnanci středisek 
závodu.

Klášter má zvláštní historické náhrobky, 
které soustřeďují pozornost návštěvníků, 
pokud se jim podaří zachytit otevírací doby 
klášterní lodi. Nejvíc pozornosti poutá reliéf 
železného rytíře z červeného kamene, 
který patří z období gotiky panu Kryštofovi 
ze Švamberka, který pocházel ze starého 
českého rodu pánů z Krasíkova. Labuť 
v erbu značí právě otce Švamberka 
(německy labuť).

Vybral Martin Gärtner

VÝZVA
Spolek Rodáků a přátel Bechyně 
společně s KVD Bechyně prosí 
všechny spolky a sdružení 
působící na území našeho 
města, aby nám poskytly své 

poštovní, telefonní a e-mailové kontakty 
pro vzájemnou spolupráci. 
Děkujeme Vám.

Štefl Josef
rodacibechyne@seznam.cz

PROVOZNÍ DOBA 
KOUPALIŠTĚ
červenec – srpen denně 10–20 hod.
Za nepříznivého počasí uzavřeno

vstupné základní / 1 den 60 Kč
od 16 hodin 40 Kč
permanentky na 10 vstupů 390 Kč

děti 4–15, senioři nad 65 let, ZTP/P
 celý den 40 Kč / od 16 h 30 Kč
permanentky na 10 vstupů 230 Kč

vstupné rodinné  celý den / od 16 h
 permanentky 
 na 10 vstupů
1 dospělý + 1 dítě do 15 let 80 / 50 Kč
 560 Kč
1 dospělý + 2 děti do 15 let 100 / 70 Kč
 740 Kč
2 dospělí + 1 dítě do 15 let 110 / 90 Kč
 810 Kč
2 dospělí + 2 děti do 15 let 150 / 110 Kč
 940 Kč
Děti do 4 let a 1 m výšky vstup zdarma

NOVÁ OTEVÍRACÍ DOBA 
na sběrném dvoře města 
Bechyně od 1. 9. 2017:

PO, ST, PÁ 12–17 hodin
SO 8–12 hodin
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Provádíme rizikové kácení stromů 
v těžko přístupných místech. 

Tel: 606 931 760

ČIŠTĚNÍ 
PEŘÍ

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

TÁBOR – Alena Berková 
Třebízského 839,tel:777 27 38 34

40 DRUHŮ 

SYPKOVIN

VAŠE PEŘÍ DO VAŠÍ PEŘINY

www.persaltus.cz  

+420  605  512 451  

 

 
NEJLEVNĚJŠÍ PALIVOVÉ DŘÍVÍ 
Neš�pané palivové dřevo  v délkách 2 m

 (cena bez 15 % DPH):
jehličnaté palivové dřevo  

650 Kč/prm  
listnaté palivové dřevo bříza   

 
750 Kč/prm  

listnaté palivové dřevo dub     800 Kč/prm  

 

borovice, smrk

listnaté palivové dřevo měkké 550 Kč/prm

TĚŽBA A VÝKUP DŘEVNÍ HMOTY

NÁKUP A PRODEJ 
LESNÍCH POZEMKŮ

Chcete znát cenu Vašeho lesa? 
Tržní ocenění zdarma.

Ceny viz. webové stránky

BYTENES
Bechyně 
spol. s r.o 

přijme od 1. 8. 2017 
do pracovního poměru řidiče (také na 
jiné pomocné práce). Požadujeme řidič-
ský průkaz sk. C s profesním průkazem, 
kartou řidiče. Strojní průkaz, zkušenosti 
s kontejnery a manuální zručnost vítána. 
Nástupní plat 15 000 Kč + prémie, 
stravenky a 5 týdnů dovolené.
Více informací na 
603 179 307 pí. Ryplová – vedoucí TS
603 892 616 Ing. Janda – jednatel spol.

Životopisy můžete zasílat na adresu: 
Bytenes Bechyně spol. s r.o.
Na Libuši 892
391 65 Bechyně
nebo na email: pam@bytenes.cz 
do 20. 7. 2017.

+JIHOČESKÉ 
ZEMĚDĚLSKÉ MUZEUM

– zábava pro celou rodinu! 

Jihočeské zemědělské muzeum dokáza-
lo v Netěchovicích u Týna nad Vltavou za 
krátkou dobu své existence připravit 
návštěvníkům mnoho neobyčejných zážitků. 

Toto netradiční muzeum je místem, kde 
na návštěvníky čekají nejen poučné infor-
mace, ale hlavně zábava a nezapome-
nutelné zážitky. V prostorách bývalého 
šlechtického statku naleznou interaktivní 
expozice zaměřené jak na život na venkově, 

tak i na zemědělskou techniku a oblíbené 
traktory. Expozice muzea jsou nejen 
interaktivní, ale hlavně dotykové, tzn., že na 
většinu vystavených předmětů a strojů je 
možné sahat a dokonce si je návštěvníci 
mohou i vyzkoušet. Není tak problém si 
v muzeu vlastnoručně vymlátit obilí, namlít 
mouku, upříst na kolovrátku přízi apod. Při 
akcích a zážitkových programech potom 
upéct chleba, vyrobit domácí sýr, vykovat 
podkovičku nebo různými způsoby zpraco-
vat ovčí rouno. 

Jihočeské zemědělské muzeum je 
prostor, kde návštěvníci mohou zemědělství 
nejen vidět, ale hlavně zažít. Součástí statku 
je totiž i minifarma se živými zvířaty, Agro-
hopsárium, kde se děti dokonale vydovádí 
na prolézačkách z balíků sena a slámy, 
dětský agrokoutek s mnoha hračkami, 
prodejna masa z místního chovu, prodej 
výrobků z minimlékárny, na dvoře muzea 
mnoho traktorů, na které si mohou návštěv-
níci dle libosti vylézt a mnoho dalšího. 
V Jihočeském zemědělském muzeu se 
zkrátka zabaví celá rodina.

Muzeum je otevřeno denně kromě 
pondělí od 10 do 18 hodin, a to až do konce 
září. V říjnu pak je otevřeno jen o víkendech. 
Všechny zájemce o farmářskou zábavu 
zveme nejen na prohlídku areálu muzea, ale 
i  na FARMADEN  v  muzeu,  k terým 
odstartujeme prázdniny hned 1. 7. 2017.

Mgr. Lenka Houdková
Ředitelka muzea

Letos 9. června jsme se již potřetí zapojili 
do celostátní akce Noc kostelů, které se 
zúčastňují stovky kostelů v celé naší zemi.

Podobně jako v předcházejících letech 
jsme i letos měli připravený program ve 
všech třech bechyňských kostelech. V na-
šich chrámech zaznívala hudba různých 
období při řadě koncertů, měli jsme také 
velmi zajímavou přednášku zvonaře Michala 
Votruby o dějinách a současnosti zvonařství, 
která vyvrcholila představením našich zvonů 
ve věži kostela sv. Matěje a jejich mohutným 
vyzváněním. V programu nemohla opět 
chybět komentovaná prohlídka klášterního 
kostela.

Již tradičně byla při této akci volně pří-
stupná kostelní věž, z níž si mohli návštěv-
níci prohlédnout večerní a noční Bechyni.

V ambitech klášterního kostela bylo 
připraveno pohoštění, které pro nás připra-

vily naše farnice. Mohli jsme opět okusit 
a následně konstatovat, že v Bechyni jsou 
skvělé kuchařky. 

Také letos jsme měli připraveny záložky 
s fotografiemi našich kostelů. Letos to byly 
fotky hlavních oltářů všech tří chrámů. 
Záložky byly rozdávány jako památka všem 
návštěvníkům a zároveň pro nás byly 
jakýmsi počítadlem, díky němuž jsme mohli 
poměrně přesně určit, kolik lidí naše chrámy 
navštívilo. Naše kostely si prohlédlo 
a programu se zúčastnilo 550 návštěvníků.

Chtěl bych i touto cestou poděkovat 
všem, kteří se na přípravě a průběhu letošní 
Noci kostelů v Bechyni podíleli a přiložili 
pomocnou ruku k dílu, které pomáhá propo-
jovat život různých institucí ve městě. 
Odměnou všem pomocníkům je jistě spoko-
jenost návštěvníků a dobré ohlasy na celou 
akci.

Osobně bych chtěl ještě přidat to, že 
mám radost z podařené akce, jíž se vlastně 
zakončuje moje působení v Bechyni, které 
trvalo dva a půl roku, a popřát všem obyvate-
lům a návštěvníkům Bechyně radostné a 
spokojené dny naplněné Božím požehná-
ním.

Petr Plášil, bechyňský farář

Opět nás potěšila. Nejen množstvím 
návštěvníků, kteří vytvořili nádhernou 
atmosféru, ale i skvělou spoluprací tří 
subjektů (farnost Bechyně, ZUŠ V. Pichla, 
Kulturní středisko města Bechyně), kteří se 
na její realizaci podíleli. Děkujeme všem 
dobrovolníkům, kteří se věnovali občer-
stvení, a samozřejmě našim žákům a peda-
gogům za připravený program. Zvláště pak 
divákům, kteří s námi prožili páteční večer 
a noc a vytvořili pro naše účinkující žáky 
nezapomenutelnou atmosféru.

PaedDr. Jan Svoboda ředitel ZUŠ 
Václava Pichla v Bechyni

v BECHYNI

I letos jsme se podíleli na organizaci akce 
Noc kostelů v Bechyni. 

Chtěl bych touto cestou poděkovat Věře 
a Ondíkovi Štěpánkovým, ZUŠ Václava 
Pichla a panu faráři Petru Plášilovi za 
skvělou akci, která už se zabydlela v našem 
městě.

Za KSMB Štěpán Ondřich
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+ BECHYŇŠTÍ KARATISTÉ BUDOU REPREZENTOVAT 
NA MISTROVSTVÍ SVĚTA

Jménem Martina a Tomáše Hánových děkuji představitelům města Bechyně za poskyt-
nutou podporu pro jejich sportovní činnost, děkuji řediteli ZŠ Františka Křižíka p. Kožíškovi za 
velmi vstřícný přístup k řešení potřeby individuálních tréninků v tělocvičně ZŠ.

Kluci pod vedením senseie Petra Cibulky splnili hlavní cíl letošní sezony a vybojovali si ve 
velmi silné konkurenci především starších závodníků reprezentace JKA ČR nominaci na 
Mistrovství světa JKA, které se koná 17.–20. srpna v Irsku a kde jistě budou šířit dobré jméno 
bechyňského karate.

Hána Pavel

TĚLOVÝCHOVA & SPORT

+ RAINBOW IV 2017

Dopravní nehoda autobusu a třech osob-
ních vozidel, havárie v jaderném energetic-
kém zařízení nebo zásah v objektu podzemí 
továrny, kde po havárii došlo k zasypání 
vchodů. Takové modelové situace, které 
mohou nastat i v běžném životě, řešili 

záchranáři v rámci cvičení Rainbow IV 2017. 
Účastnilo se jej téměř 100 osob a zapojeni 
byli jak příslušníci záchranných rot a Aktiv-
ních záloh 15. ženijního pluku, tak studenti 
ČVUT z Kladna a Jihočeské univerzity 
České Budějovice, oboru krizového řízení.

Kapitánka Jana Sedláčková, 
tiskový a informační důstojník 

15. ženijního pluku

+ SETKÁNÍ 
PŘÍSLUŠNÍKŮ 

151. PĚŠÍ ROTY AKTIVNÍCH 
ZÁLOH ČESKÉ 
BUDĚJOVICE 
S PREZIDENTEM ČR

Dne 12. 6. 2017 proběhlo přátelské 
setkání s panem prezidentem, na které byli 
pozváni příslušníci Aktivní zálohy 151. pěší 
roty při KVV České Budějovice, které 
proběhlo v areálu Krajského úřadu. V této 
jednotce slouží už od roku 2011 i občan 
našeho města, který je zároveň zaměst-
nancem společnosti BYTENES Bechyně 
spol. s r.o.

Ing. L. Janda (kpt. v zal.)

PŘÍZNIVCI HRY 
 PÉTANQUE

s e  s c h á z í  k a ž d o u  n e d ě l i 
a  č tv r tek  od  14  hod in  za 
příznivého počasí na stadionu 
v Bechyni. 
Přijďte si tuto zábavnou hru taky 
vyzkoušet.

Tímto Vás zveme 

12. srpna 
ve večerních hodinách 
na náměstí T. G. M., kde budou 

vystavená vozidla jedné 
italské značky...

Organizátoři akce nemohou napsat, 
o kterou značku se jedná, jelikož díky 
dnešním možnostem medií a internetu 
lze zjistit téměř vše. Celá akce je utajená 
do poslední chvíle. Letošní rok koná již 
po čtvrté a počítáme, že do cíle dorazí 
50–70 vozů. Měli by dorazit jak nové 
typy, tak i veteráni. Věříme, že se bude 
na co koukat. 

Nyní bohužel nemůžeme prozradit 
více, budeme velice rádi, když se 
přijdete podívat a tím celou akci 
podpoříte. Po skončení akce se můžete 
těšit na další článek i s fotografiemi.

Organizátoři akce, PC

+ AMPLE STRIKE 2017

Na území naší republiky se uskuteční 
cvičení za účasti členů a partnerů NATO od 
23. srpna do 12. září 2017, bude se týkat 
také Bechyně. Největší letové úsilí bude od 
28. srpna do 8. září v pracovní dny od 9 do 23 
hodin. Ve dnech pracovního klidu může dojít 
k jednotlivým přeletům mezi operačními 
prostory. Lety v nočních hodinách budou 
omezeny na minimum. Podrobné informace 
budou postupně zveřejňovány na FB,
www.lznamest.army.cz a amse.jmic@army.cz
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Do nově vzniklého provozu 
v objektu vrakoviště v Bechyni 
přijmeme:

• paní na úklid
• mechanika
• asistentku do kanceláře

Více informací získáte 
na tel. 606 272 373, e-mail 
auta.bechyne@seznam.cz
nebo v kanceláři firmy 
– Bežerovice 52, Bechyně


