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MĚSTSKÝ ZPRAVODAJ
ECHYNSKÝB

+ Životní jubilea 
říjen 2017

 92 let Vlk Miroslav
 90 let Vávrová Marta
 88 let Cikánková Jarmila
  Turková Ludmila
  Výrutová Božena
 87 let Šestáková Hana
  Kokoška Jan
 84 let Čuba Václav
  Volek Miroslav
 83 let Bartošová Vlasta
  Lacina Jaroslav
 82 let Tomanová Ludmila
 81 let Boldiš Julius
  Severová Anna
 80 let Černochová Dagmar
  Kohout Bohumil
  Písačková Marie
  Trnková Drahomíra
 78 let Ondičová Edita
  Šonková Jiřina
 77 let Trojáček František
  Urbaníková Marie
 75 let Jiroušková Eva

+ VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

V úterý 12. září 2017 byli v obřadní síni při-
vítáni starostou města Bechyně Ing. Pavlem 
Houdkem tito noví bechyňští občánci:

Kristýna Davidová, Václav Pazourek, Jan 
Hrubý, Eliáš Vrchota, Anna Vandová, Emma 
Grašarová, Karel Sládek, Amélie Jiříčková, 
Josefína Kastnerová, Hynek Juračák 
a Rozálie Juračáková. Slavnostní obřad 
hudebně doprovodili pan učitel Luboš Zíta 
a Karolínka Válková ze Základní umělecké 
školy Václava Pichla v Bechyni. Přítomní 
rodiče se podepsali do pamětní knihy města 
a pro své děti obdrželi knihu s věnováním, 
pamětní list s dárkovým poukazem v hod-
notě pěti set korun, květinu a další dárky. 
Děkujeme všem, kdo přijali pozvání na tuto 
slavností akci. 

SPOZ při MěÚ v Bechyni

+ DIAMANTOVÁ SVATBA

Dne 14. 9. 2017 oslavili diamantovou 
svatbu manželé Anna a Josef Bosákovi 
z Bechyně. Manželství uzavřeli před šede-
sáti lety v Bzenci. Při rodinné oslavě 
manželům popřál také starosta města 
Bechyně, Ing. Pavel Houdek.

+ DNY OTEVŘENÝCH 
ATELIÉRŮ V JČ KRAJI

14.–15. 10. 2017

Již desátým rokem jihočeští výtvarníci 
otevírají své ateliéry, aby do nich pozvali 
návštěvníky, kteří mají zájem o jejich tvorbu. 
Za ta léta se akce rozšířila také mezi 
řemeslníky, architekty, výtvarné školy, 
galerie i dílny pro děti. Ti všichni během 
jednoho víkendu 14.–15. 10. 2017 představí 
svá díla a tvůrčí zázemí. Na cestách po 
ateliérech je nejkrásnější samotné setkávání 
se s lidmi. Poznáváte nejen jejich tvorbu, ale 
často i osobní příběhy. Zároveň jsou to cesty 
za objevováním jižních Čech a jejich 
kulturním bohatstvím. 

V letošním roce jsme pro Vás přichystali 
mnoho otevřených ateliérů a také bohatý 
doprovodný program v podobě komento-
vaných prohlídek s místními památkáři, 
architekty a historiky umění. Ve spřátelených 
galeriích a muzeích si můžete prohlédnout 
expozice a často se zapojit do výtvarných 
dílen nebo workshopů. Každý ateliér, dílna 
a galerie má své jedinečné kouzlo, jehož 
objevení však už spočívá na Vás. Přejeme 
Vám krásné podzimní cesty za uměním, 
řemeslem, designem a architekturou!

Koho budete moci v říjnu navštívit? 
Tištěný časopis s adresářem otevřených 
ateliérů naleznete na přelomu září a října ve 
všech informačních centrech Jihočeského 
kraje a on-line již nyní na webu v PDF 
https://issuu.com/doa2017/docs/doa_2017 
Facebook: DOA 2017

DOA 2017 – Bechyně
MICHAL BOSÁK
ateliér |výtvarné umění | keramik – modelář |
v sobotu od 10.00 do 16.00
v neděli od 12.00 do 16.00
Na Libuši 989, Bechyně
www.modelarsky-atelier.mypage.cz

SUPŠ BECHYNĚ
umělecká škola | ateliér sochařství |
ateliér kresby a malby | dílna grafických
technik | točení na kruhu |
Písecká 203, Bechyně
v sobotu od 10.00 do 17.00,
od 13.00 komentovaná prohlídka
www.supsbechyne.cz

MĚSTSKÉ MUZEUM BECHYNĚ
doprovodný program | muzeum | architektura 
| komentovaná prohlídka Významné vily 
Bechyně s Mgr. Janou Janáčkovou |
v sobotu od 15.00 (sraz před budovou 
muzea), v případě nepřízně počasí beseda 
v muzeu
nám. T. G. Masaryka 140, Bechyně
www.kulturnidum.cz

GALERIE 2+1
galerie | výtvarné umění |
v sobotu od 9.00 do 17.00
M. Jiřele, B. Malý, Š. Ondřich, – posezení
U Nádraží 602, Bechyně
FB: Galerie 2+1

VLASTA SUŠEROVÁ
galerie | malba |
v sobotu od 13.00 do 17:00
v neděli od 13.00 do 17.00
Galerie – nám. T. G. M. 148, Bechyně

TOMÁŠ PITLÍK
ateliér | malba | objekty | custom bike building |
v sobotu od 10.00 do 15.30
v neděli od 9.00 do 15.30
Plechamr 444, Bechyně

Příspěvky do listopadového čísla 
posílejte nejpozději 18. října na 
propagace@kulturnidum.cz
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+ KOTLÍKOVÉ DOTACE 
2. VÝZVA 
– základní informace

ZVEŘEJNĚNÍ PODMÍNEK PRO 2. KOLO 
KOTLÍKOVÝCH DOTACÍ V JIHOČESKÉM 
KRAJI 29. 9. 2017 na webu 
http://kotlikovedotace.kraj-jihocesky.cz/.

ZAHÁJENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ PRO 
2. KOLO KOTLÍKOVÝCH DOTACÍ 
V JIHOČESKÉM KRAJI 30. 10. 2017.

Na výměnu kotlů v rámci 2. výzvy je k 
dispozici 294 mil. Kč.

Dotace se bude vztahovat pouze na výměnu 
zastaralých kotlů na pevná paliva s ručním 
přikládáním 1. a 2. emisní třídy dle ČSN EN 
303-5 (tzn. podpora se nevztahuje na 
výměnu kotlů 3., 4. a 5. emisní třídy).

Dotace se nebude vztahovat na výměnu 
kamen, krbových kamen, krbů atp., a to ani v 
případě, že slouží k primárnímu vytápění 
rodinného domu.

Výměnu kotle je možné realizovat pouze 
v rodinných domech s max. 3 bytovými 
jednotkami po celém Jihočeském kraji. 

Výměna starého kotle v objektech, které jsou 
v katastru nemovitostí zapsány jako objekty 
k rekreaci, není možná.
Výše dotace a podporovatelné typy 
zdrojů tepla:

Max. 80 % způsobilých výdajů v případě, že 
je instalováno tepelné čerpadlo nebo 
automatický kotel na biomasu, nejvýše však 
120 tis. Kč;
Max. 80 % způsobilých výdajů v případě, že 
je instalován kotel na biomasu s ručním 
přikládáním, nejvýše však 100 tis. Kč;
Max. 75 % způsobilých výdajů v případě, že 
je instalován plynový kondenzační kotel, 
nejvýše však 95 tis. Kč;
Max. 75 % způsobilých výdajů v případě, že 
je instalován automatický kotel na uhlí 
a biomasu, nejvýše však 75 tis. Kč.
V druhém kole již nebudou podporovány 
nové kotle spalující čistě uhlí a kotle na uhlí 
a biomasu s ručním přikládáním.
Seznam podporovatelných zdrojů tepla je 
zveřejněn na webových stránkách v sekci 
Seznam výrobků pro kotlíkové dotace.

Žadatelé z tzv. prioritních obcí (České 
Budějovice, Dobrá Voda u Českých Budě-
jovic, Hůry, Litvínovice, Roudné, Rudolfov, 
Adamov, Planá, Vráto, Milevsko, Písek, 
Soběslav, Strakonice, Bechyně, Planá nad 
Lužnicí, Sezimovo Ústí, Tábor, Týn nad 

Vltavou, Vodňany) mají nárok na navýšení 
dotace o 7 500 Kč.

Uznatelnost výdajů:
Zpětně od 15. 7. 2015 za předpokladu 
splnění podmínek dotačního programu.
Podávání žádostí:
Pouze elektronicky s následným dodáním 
podepsaného papírového výtisku s povin-
nými přílohami.
Povinné přílohy: 
Doklad o kontrole technického stavu a pro-
vozu stávajícího kotle na pevná paliva (pro 
potvrzení emisní třídy stávajícího zdroje), 
příp. jiný doklad o emisní třídě starého kotle.
Fotografie štítku starého kotle (pokud exis-
tuje).
Fotografie starého kotle napojeného na 
otopnou soustavu a komínové těleso.
Písemný souhlas spoluvlastníků většino-
vého podílu na domě (je-li relevantní).
Písemný souhlas spoluvlastníků většino-
vého podílu k bytové jednotce a k rodinnému 
domu (je-li relevantní).
Písemný souhlas vlastníka pozemku (je-li 
relevantní).

Oproti 1. kolu odpadá povinnost realizovat 
mikroenergetické opatření.
Starý kotel je nutné ekologicky zlikvidovat 
v zařízení, které je k tomu oprávněno, a tuto 
skutečnost prokazatelně doložit.

MAS LUŽNICE 
ROZDĚLUJE 
PENÍZE PRO 
OBCE, ŠKOLY 
I SOCIÁLNÍ 
SLUŽBY

V průběhu října 2017 vyhlásí MAS Lužni-
ce, z.s. celkem čtyři výzvy k předkládání 
žádostí o podporu z Integrovaného regionál-
ního operačního programu a Operačního 
programu Zaměstnanost. V oblasti infra-
struktury je to Podpora bezpečné a ekolo-
gické dopravy v celkové výši okolo 12 mil. Kč 
a Podpora sociální infrastruktury v celkové 
alokaci 10,2 mil. Kč na výzvu. V případě 
Operačního programu Zaměstnanost se 
jedná o podporu služeb v sociální oblasti, 
podporu komunitní sociální práce a komu-
nitních center ve výši 3,3 mil. Kč a v nepo-
slední řadě také o podporu příměstských 
táborů a dětských kroužků (tzv. prorodinná 
opatření) v celkové výši 2,5 mil. Kč na výzvu.

Obce, neziskové organizace i soukromé 
subjekty působící na území MAS Lužnice 
mohou žádat o podporu na projekty v oblasti 
infrastruktury jako je např. oprava zastávek 
veřejné dopravy, budování chodníků, par-
kovišť, umístění zpomalovacích pruhů, 
pořízení ukazatelů měření rychlosti nebo 
výstavba a modernizace cyklostezek. 
V případě sociální infrastruktury je podpora 
zacílena např. na nákup, rekonstrukci nebo 
úpravu objektů pro poskytování sociálních 
služeb, sociálního bydlení nebo na rozvoj ko-
munitních center. V rámci sociálních a ob-
dobných služeb se jedná o podporu aktivit 

týkajících se např. odborného sociálního 
poradenství, terénních programů, osobní 
asistence, hospicové péče, nízkoprahových 
zařízení pro děti a mládež a mnoha dalších. 
V případě tzv. prorodinných opatření je 
pozornost věnována zejména na zajištění 
péče o děti v době mimo školního vyučování 
nebo v době školních prázdnin např. formou 
rozšíření nabídky kroužků nebo podporou 
příměstských táborů. Žadatelé mohou obdr-
žet podporu až ve výši 100 % způsobilých 
výdajů projektu, což ale závisí na charakteru 
projektu.

V souvislosti s vyhlašováním výzev reali-
zuje MAS Lužnice, z.s. semináře, kde se 
zájemci dozví podrobnější informace o po-
dání žádosti o podporu. Jsou plánovány 
celkem čtyři semináře se zaměřením dle 
typu žadatelů. Podrobnosti se zájemci také 
dozví na internetových stánkách MAS 
Lužnice (www.masluznice.bechynsko.cz) 
anebo v kanceláři MAS Lužnice v Sudo-
měřicích u Bechyně.

MAS Lužnice je zapsaný spolek, který 
funguje od roku 2004 a jehož hlavním cílem 
je podpora a koordinace rozvoje mikrore-
gionu. Tohoto cíle dosahuje mimo jiné 
i prostřednictví přerozdělování finančních 
prostředků z evropských fondů. V minulém 
programovacím období 2007–2013 podpořil 
řadu veřejných i soukromých subjektů 
zejména prostřednictvím evropského 
programu LEADER.

 www.masluznice.bechynsko.cz

MAS Lužnice, z.s. si Vás dovoluje 
pozvat na semináře k níže uvedeným 
výzvám z Integrovaného regionálního 
operačního programu a Operačního 
programu Zaměstnanost:

Výzvy z IROP
MAS Lužnice – IROP – Podpora bezpečné 
a ekolog. dopravy (tj. terminály, parkov. sys-
témy, bezpečnost dopravy, cyklodoprava)
MAS Lužnice – IROP – Infrastruktura pro 
sociální začleňování (tj. sociální služby, 
komunitní centra, sociální bydlení)

Výzvy z OP Zaměstnanost
Výzva MAS Lužnice – Podpora sociálních 
služeb, komunitní sociální práce a dalších 
činností v rámci sociálního začleňování I.
Výzva MAS Lužnice – Prorodinná opatření I. 
(tj. zájmová mimoškol. činnost, příměst. tábory)

Harmonogram seminářů:
ź pro obce a dobrovolné svazky obcí
středa 4. října 2017 od 15.00 v zasedací 
místnosti MěÚ v Soběslavi
čtvrtek 12. října 2017 od 16.00 v zasedací 
místnosti OÚ Sudoměřice u Bechyně
ź pro školy, školská zařízení, organizátory 

mimoškolní činnosti a pořadatele 
příměstských táborů

v úterý 3. října 2017 od 15.00 v zasedací 
místnosti OÚ Sudoměřice u Bechyně
ź pro poskytovatele sociálních a obdob-

ných služeb
ve čtvrtek 5. října 2017 od 15.00 v zasedací 
místnosti OÚ Sudoměřice u Bechyně

Předpokládaná délka seminářů je 2 hodiny.
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Starosta města Bechyně podle § 15 
odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb. o volbách do 
Parlamentu České republiky a o změně 
a doplnění některých dalších zákonů
oznamuje:
1. Volby do Poslanecké sněmovny 
Parlamentu ČR se uskuteční dne
   20. října 2017 od 14 hodin do 22 hodin
a 21. října 2017 od 8 hodin do 14 hodin.

2. Místa konání voleb (je-li ve volebním 
okrsku obsažena celá část obce nebo ulice, 
nejsou u nich vypsána čísla popisná): 

VOLEBNÍ OKRSEK Č.1
VOLEBNÍ MÍSTNOST: ZŠ FR. KŘIŽÍKA, 
LIBUŠINA 164 (vstup hlavním vchodem)

BECHYNĚ
DLOUHÁ, FÁBEROVA (342, 343, 344, 345, 
346, 347, 348), KAŠPARA MALÉHO, 
KLÁŠTERNÍ, KŘIŽÍKOVA VILOVÁ ČTVRŤ, 
LÁZEŇSKÁ, LIBUŠINA ( 23, 24, 50, 51, 149, 
150, 151, 152, 153, 154, 158, 159, 163, 164, 
167, 169, 171,172,  173, 175, 176, 177, 178, 
179, 180, 182, 183, 184, 188, 190, 191, 192, 
193, 195, 196, 197, 199, 312), 
MASOKRÁMSKÁ, MICHALSKÁ, NÁM. 
T. G. MASARYKA, OBŮRKA, PARKÁNY, 
POD SCHODY, SOUKENICKÁ, ŠIROKÁ, 
TÁBORSKÁ, VALTROVA, VĚTROV, 
ZÁMEK, ZÁŘEČÍ.

VOLEBNÍ OKRSEK Č.2
VOLEBNÍ  M ÍSTNOST:  ZÁKLADNÍ  
ŠKOLA, ŠKOLNÍ 293

BECHYNĚ
ČECHOVA (294, 295, 296, 297, 298, 299, 
300, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 399), 
FÁBEROVA (303, 377, 378, 379, 380, 381, 
382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 
391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 400), 
LIBUŠINA (160, 161, 165, 166, 170, 181, 
185, 186, 187, 188, 189, 194), 
NOVODVORSKÁ, PLECHAMR, 
SÍDL. OBRÁNCŮ MÍRU.

VOLEBNÍ OKRSEK Č.3
VOLEBNÍ MÍSTNOST: KULTURNÍ DŮM – 
U NÁDRAŽÍ 602 ( klubovna č.3 – 1.patro)

BECHYNĚ
NA LIBUŠI (614, 615, 616, 617, 618, 619, 
620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 
629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 
638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 
647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 
656, 657, 658, 659, 660, 763, 989, 1002), 
PRÁDLO, ŠVESTKOVÁ, PŘÍČNÁ,
SOUBĚŽNÁ, LOMENÁ, LUČNÍ, KRÁTKÁ.

SENOŽATY

VOLEBNÍ OKRSEK Č.4
VOLEBNÍ MÍSTNOST: KULTURNÍ DŮM –
U NÁDRAŽÍ 602 (Městská knihovna)

BECHYNĚ
LÁZNĚ, NA LIBUŠI (661, 662, 663, 664, 665, 
666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 
675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 
684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 
693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 

702, 703, 717, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 
857, 858, 859, 891, 892, 920, 999),
TYRŠOVA, U NÁDRAŽÍ.

VOLEBNÍ OKRSEK Č.5
VOLEBNÍ MÍSTNOST: KLUBOVNA MO ČRS, 
U NÁDRAŽÍ 610

BECHYNĚ
LIŠKY, PÍSECKÁ (907, 908, 909, 910, 911, 
912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 948, 
949, 950), SÍDL. 5.KVĚTNA,
U VODOJEMU, ZA TRUBNÝM.

VOLEBNÍ OKRSEK Č.6
VOLEBNÍ MÍSTNOST: DOMOV MLÁDEŽE, 
PÍSECKÁ 365

BECHYNĚ
ČECHOVA (252, 253, 254, 255, 256, 257, 
258, 259, 260, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 
269, 270, 271, 272, 273, 274, 276, 277, 278, 
279, 280, 281, 282, 283, 284, 289, 899, 900, 
901, 902, 903, 904, 905, 906, 945, 946, 
947,22E, 32E, 44E), 
GABRIELOVA, PÍSECKÁ (198, 203, 204, 
205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 
215, 216, 217, 218, 219, 261, 262, 275, 357, 
358, 365, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 
374, 375, 376, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 
755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 823, 
830, 856, 887, 888, 889, 890, 944, 985, 988), 
ŠKOLNÍ, U STADIONU, ZAHRADNÍ. 

VOLEBNÍ OKRSEK Č.7
VOLEBNÍ MÍSTNOST: HVOŽĎANY – 
ŠKOLA

HVOŽĎANY

3. Právo volit do Poslanecké sněmovny 
Parlamentu ČR má státní občan České 
republiky, který alespoň druhý den voleb 
dosáhl věku nejméně 18 let. 

4. Volič po příchodu do volební místnosti 
prokáže svou totožnost a státní občanství 
České republiky platným cestovním, 
diplomatickým nebo služebním pasem 
České republiky anebo cestovním průkazem  
nebo platným občanským průkazem.

5. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní 
občanství České republiky, nebude mu 
hlasování umožněno.

6. Hlasovací lístky budou dodány všem 
voličům nejpozději 1 den přede dnem voleb. 
V případě potřeby obdrží volič hlasovací 
lístky ve volební místnosti ve dnech voleb.

7. K zajištění pořádku a důstojného průběhu 
hlasování ve volební místnosti je každý 
povinen uposlechnout pokynů předsedy 
okrskové volební komise.

8. Každý volič se musí před hlasováním 
odebrat do prostoru určeného pro úpravu 
hlasovacích lístků, jinak mu okrsková 
volební komise hlasování neumožní.

V Bechyni dne 14. 9. 2017

Ing. Pavel Houdek, 
starosta města

+
OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTU KONÁNÍ 
PRO VOLBY do Poslanecké sněmovny 
Parlamentu České republiky
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+ KRÁTCE Z JEDNÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA
20. 9. 2017

Schválen prodej částí pozemku č. par. 
1477/1 a 1477/2 v k.ú. Bechyně, za kupní 

2cenu ve výši 200 Kč za m  společnosti RSH – 
realitní společnost, a.s., IČ 29056349, se 
sídlem Opletalova 1417/25, Praha 1 za 
účelem výstavby rodinných domků s tím, že 
kupující uhradí veškeré náklady spojené 
s převodem nemovitostí včetně poměrné 
části nákladů na zpracování oddělovacího 
geometrického plánu a za předpokladu, že 
pozemky prodají i ostatní vlastníci v této 
lokalitě řešené uvedeným geometrickým 
plánem. Jedná se o pozemky v lokalitě 
„U studen“.

Schváleno poskytnutí dotace Židovské 
obci v Praze na obnovu kulturních památek, 
konkrétně 13.000 Kč na restaurování 10 ks 
kamenných náhrobků na židovském 
hřbitově v Bechyni a 66.000 Kč na 
restaurování fasády štítů včetně štukové 
výzdoby a barevné polychromie měšťan-
ského domu č.p. 37 v Klášterní ulici. Jedná 
se o podíl města Bechyně na dotaci 
poskytnuté Ministerstvem kultury.

Schválen prodej tří bytových jednotek 
v domech Na Libuši o velikosti 2 + 1 za kupní 
ceny 529.100 Kč, 444.444 Kč a 709.000 Kč.

Schválen záměr prodeje pozemku 
stp. č. 64, jehož součástí je obytný dům 
čp. 41 v k.ú. Senožaty u Bechyně.

S ohledem na rozsah některých přijatých 
usnesení není možné všechna zveřejnit ve 
zpravodaji. Všechna usnesení zastu-
pitelstva a jejich úplná znění jsou zveřejněna 
na úřední desce a na webu města 
(www.mestobechyne.cz), případně jsou 
k nahlédnutí na MěÚ.

Osadní výbor Hvožďany

Na základě proběhlých místních voleb 
určilo Zastupitelstvo města Bechyně za 
členy osadního výboru ve Hvožďanech:

 1. Vlastislava Hovorku
 2. Jana Hrušku st.
 3. Ditu Klasnovou
 4. Ing. Františka Vaníčka
 5. Václava Veselého

Předsedou osadního výboru ve Hvožďa-
nech zvolilo na návrh členů osadního výboru 
pana Vlastislava Hovorku. 

(fs) 

Pozvánka 
na semináře pro žadatele v dotačním 

programu „Kotlíkové dotace“ 
2. výzva v Jihočeském kraji

Cílem semináře je seznámit účastníky 
s podmínkami získání finanční podpory na 
výměnu zdrojů tepla (kotlů) na pevná paliva 
s ručním přikládáním v rodinných domech 
v rámci 2. výzvy „kotlíkových dotací“ 
v Jihočeském kraji.

Seminář se uskuteční dne 
9. a 16. 10. 2017 od 16.30 hodin 

ve Velké zasedací místnosti Městského 
úřadu Tábor (3. patro), Husovo náměstí 
2938, Tábor.
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1. nová zpevněná parkovací plocha před MŠ
2. opravený chodník Na Libuši vedoucí od č.p. 624 k domovu pro seniory
3. do č.p. 805 na sídl. Obránců míru se buduje bezbariérová rampa 
pro vozíčkáře (obyvatele tohoto domu)
4. zahájena rekonstrukce chodníků v Libušině ulici, v rámci stavby dojde také 
k výměně podzemního vedení a sloupů veřejného osvětlení 
5. stojany se sáčky na psí exkrementy
6. na fasádě domu z Waltrovy ulice směrem od náměstí je nová malba, 
která ztvárňuje Dr. Pštrossa – původního majitele a architekta tohoto domu
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ZPRÁVY Z MUZEA

Je zde několik věcí, které 
bych ráda okomentovala. 
Inzerovaný Den pro seniory 

2. 10. bude pro nás zároveň derniérou pro-
dejní výstavy obrazů paní Emmy Srncové. 
Bylo nám ctí tuto výstavu v Bechyni opět 
předvést. Připomínám, že jak paní Emma 
Srncová, tak paní Helena Shooner-
Schmausová vystavovaly ve spolupráci 
s arteterapeutickými dílnami Dětské psy-
chiatrické nemocnice v Opařanech a výtě-
žek z prodané keramiky vyrobené právě 
dětmi pokryje chod nemocničních ateliérů na 
celý další rok. 

Letní sezóna v muzeu byla v souhrnu 
velice úspěšná. O vyšší návštěvnost se 
postarala zvláště výstava Vynálezy Fran-
tiška Křižíka, která nabídla program letním 
návštěvníkům, speciálně rodinám s dětmi. 
Novinkou bylo propojení s muzeem v Netě-
chovicích a se zámkem Mitrowicz smyslu-
plnou bonusovou kartičkou.

Opařanská keramika již odputovala, a tak 
v těchto týdnech může opět vyniknout kera-
mika studentů místní umělecko-průmyslové 
školy vystavená na dvorku muzea. Přijďte ji 
bezplatně navštívit. Podzimní porost jako 
kulisa jí sluší. Děkujeme za dlouhodobou 
spolupráci s touto školou a s některými 
pedagogy zvláště. Studenti pro nás letos na-
vrhli design suvenýrů, které nabízíme v na-
šem infocentru (tašky, sešítky). Jakmile 
žádáme o radu, názor, využití moderních 
technologií, či výměnu soch na dvorku, vždy 
je nám vyhověno. Těšíme se tak na další spo-
lupráci. Snad by i muzeum mohlo být pro stu-
denty inspirujícím prostředím (např. pro-
střednictvím dobrovolnického programu). 

V podzimním čase využije naši galerii 
výtvarný obor ZUŠ V. Pichla pod vedením 
Ivany Blažkové. Dále již tradičně plánujeme 

adventní trh. Opodstatněné byly 
stížnosti, že muzeem se nedá 
v jistou chvíli projít. Letos chce-

me zkusit otevřít trh v neděli 
3. 12. již v dřívějších odpo-
ledních hodinách. Před roz-
svícením vánočního stromu 

na náměstí tak bude dost 
času na klidnou prohlíd-
ku trhu a přemýšlíme 
o umístění některých 
stánků v parčíku před 
muzeem. Program 
této první adventní 
neděle bude dola-
děn s kulturním stře-

d iskem. Pokud 
máte zájem se do 
trhu zapojit, ozvě-

te se na 774 911 067. Po 
čas adventu a vánočních 
svátků vystavíme papí-
rové Betlémy ze sou-
kromé sbírky. 

JJ

MĚSTSKÉ
MUZEUM
BECHYNĚ

ŘÍJNOVÉ DĚNÍ 
V KNIHOVNĚ

S nastávajícím podzimem 
zaznamenáváme opět větší 

zájem o knížky než přes prázdniny. 
Zpracované novinky jsou rychle rozebrány. 
Kromě detektivního žánru, čtení pro ženy, 
sci-fi a podobně jsme nakoupili i cestopisy. 
Zmínila bych například sérii knih od Leoše 
Šimánka, který má rád divočinu. Postavil 
srub u jezera Clark v kanadských lesích, 
kam se pravidelně vrací s celou rodinou. 
Cestování je jejich život. Každý jednou 
zatouží odjet za dobrodružstvím. A proč se 
o své zážitky nepodělit s ostatními, kteří 
třeba touží cestovat, ale zatím jen přemýšlí 
o vhodné lokalitě. Využili jsme šanci a po 
dvou velmi úspěšných vystoupeních paní 
Blanky Peterkové v Domově pro seniory 
jsme ji oslovili a ona ochotně souhlasila. 
Domluvili jsme středu 25. 10. v 17 hodin 
v rámci Babího léta. Nenechte si ujít tuto 
příležitost a přijďte si poslechnout její 
poutavé vyprávění. Promítne nám fotografie 
z expedice a přinese na ukázku tradiční 
indiánské výrobky. 

Na listopad chystáme další cestova-
telskou besedu, tentokrát s autorkou knížky 
Kde ženy vládnou Kateřinou Karáskovou.

Ani na děti jsme v měsíci knihoven 
nezapomněli. S nimi se vydáme do světa 
zvířat. Prezentací projektu zaměřeného na 
ekologickou výchovu a ochranu volně 
žijících živočichů Co se děje kolem nás…? 
bychom chtěli v dětech probudit zájem 
o přírodu. Na ukázku promítneme filmový 
příběh z projektových DVD, která využijeme 
pro práci s dětmi v knihovně a v budoucnu 
nabídneme k půjčování do škol. Těm 
nejmenším z RC Hrošík přečteme ukázky 
z přírodovědných dětských knih, které zde 
vystavíme, popovídáme si o přečteném 
a nabídneme rodičům k vypůjčení. Protože 
mrňata číst neumí, ale zato rádi poslouchají!

Znovu bych chtěla připomenout, že 
spoustu vyřazených knih i dětských k dal-
šímu čtení máte k dispozici zcela zdarma 
před knihovnou.

A ještě upozornění na závěr: 
V pátek 20.10. bude knihovna uzavřená, 
neboť se změní ve volební místnost. 

EH

INFO z INFO

Opět nadešel čas bilan-
cování a hodnocení letní 
turistické sezóny, kterou tento 

rok zahájil fotograf a  cestovatel Jan Marek 
svými překrásnými fotografiemi v galerii 
Městského muzea. Tato výstava na nás 
dýchla dobrodružstvím a touhou cestovat, 
objevovat a posouvat své hranice. V tomto 
duchu jsme pokračovali dál a tentokrát 
malým návštěvníkům otevřeli svět objevů 
a vynálezů interaktivní výstavou – Vynálezy 
Františka Křižíka. Tato výstava potěšila 
nejen malé vynálezce, ale i rodiče, kteří se 
rádi vraceli do dětských let. Také ještě 
jednou děkujeme partě šikovných bechyň-
ských tatínků, která dokonce opravila část 
exponátu, který nevydržel náporu dychti-
vých kloučků. Dalším lákadlem pro návštěvu 
Bechyně byl projekt českých drah Léto na 
Bechyňce, díky němuž jsme opět obdivovali 
historické vlaky na trati Tábor - Bechyně. 
Milovníkům vláčků udělal radost i pan 
P. Kohoutek se svou hravou výstavou 
modelového kolejiště v kulturním domě.

Rodiče, kteří chtěli své ratolesti „unavit“ 
ale i poučit, se vydali na zajímavý okruh měs-
tem s naším novým tištěným Průvodcem 
Bechyní nejen pro děti (brožurkou s úkoly, 
informacemi o městě a malou odměnou na 
konci). Destinační oblast Toulava vydala na 
tuto sezónu příručku cyklo a pěších tras, 
kterou nabízíme i u nás v infocentru.

Opět i toto léto jsme možná měli štěstí jen 
na příjemné a dobře naladěné návštěvníky. 
Je to klid, příroda, historie co dává našemu 
městu kouzlo, ale i lidé co mu dávají duši. 
Děkujeme za každý úsměv, který přesvědčí 
dalšího výletníka se do Bechyně zase vrátit.

V měsíci říjnu se pomalu zavírá pomyslná 
brána turistické sezóny i když věříme, že 
lázeňští hosté či někteří vytrvalí turisté nám 
zůstanou věrní a i pod zamračenou oblohou 
najdou cestu do muzea a informačního 
centra. 

 

Otevírací doba Městského muzea 
a Městského informačního centra 

říjen – duben:
PO, ST:  9,00 – 12,00  12,30 – 17,00
ÚT, ČT, PÁ:  9,00 – 12,00  12,30 – 15,30

Romana Hlavničková

+ VŘELÉ PODĚKOVÁNÍ, 
VÝNOS DALŠÍ ETAPY 
VEŘEJNÉ SBÍRKY 
PŘEKVAPIVÝ

S koncem letní kulturní sezóny jsme opět 
sečetli kasičky veřejné sbírky organizované 
muzeem na podporu restaurování soch 
sv. Zikmunda a sv. Jana Nepomuckého. Vý-
sledek byl dojemný. V tomto druhém období 
jsme již takový úspěch nečekali a za vybra-
ných 24 964 Kč moc děkujeme všem, kteří 
hodili příspěvek v Galvíně, v knihovně, 
v městském informačním centru, na podatel-
ně městského úřadu nebo při akci bleší trh 
v muzeu. Společně s minulým obnosem 
máme k dispozici bezmála 50 000 Kč. Při-
pravujeme se tak na opravu sochy sv. Jana 
Nepomuckého, jak víte, již druhého z našich 
sbírek 

První restaurovanou sochu si můžete 
prohlédnout v chodbě muzea. Děkujeme též 
všem, kteří si odnesli cokoli z našeho 

bazárku, vzniklého právě na podporu této 
sbírky. Bazar i sbírka běží dál, ale již pouze v 
prostorách muzea. Další fáze bude 
směřovat k opravě sochy sv. Zikmunda. Pro 
její podporu můžete též věnovat něco do 
zmíněného dobrovolného bazaru, nebo si 
něco odnést za libovolnou sumu. Děkujeme 
tak panu Martinu Zelenkovi a našim 
spřáteleným institucím, že byli ochotni 
kasičky veřejné sbírky v druhé fázi u sebe 
umístit. Ještě jednou děkuji vřele všem, 
kteří do sbírky přispěli a kterým není 
lhostejné kulturní dědictví místního 
regionu. Snad nám rybí šupina, která 
vypadla z kasičky v Galvíně (a v bance 
ji nechtějí), přinese štěstí i do dalšího 
počínání. 

JJ

Skončila interaktivní výstava Vynálezy 
Františka Křižíka v Městském muzeu, a to je 
prostor pro poděkování společnosti Laufen, 
továrně v Bechyni za zapůjčení palet. 
Dřevěné palety byly jakýmsi základem, 
konstrukcí, ve které pak byla samotná 
výstava umístěna. Moc děkujeme.



KULTURNÍ KALENDÁŘ
www.kulturnidum.cz

KULTURNÍ KALENDÁŘ ŘÍJEN
2017

HUDBA

RODIČOVSKÉ CENTRUM 
+  PRAVIDELNÉ HERNY: 
Pondělky a středy 9.00–11.00 hodin 
Jednotlivé vstupné 15 Kč, 
zvýhodněná permanentka100 Kč / 10 vstupů
Středy – výtvarné dílničky

+  SETKÁNÍ RODIČŮ S NOSÍTKY A ŠÁTKY
Středa 11. října / 9.00–11.00 hodin / RC Hrošík

+  POHÁDKOVÁ DÍLNA
Sobota 14. října / 9.00–10.00 hodin / RC Hrošík
Výtvarná dílnička před pohádkou

+  BURZA DĚTSKÉHO OBLEČENÍ A POTŘEB
Sobota 4. listopadu / 9.00–11.00 hod. / Přísálí KD
Prodávající se mohou hlásit na rchrosik@centrum.cz. Prostor pro 
prodávající bude otevřen od 8.30 hod.

+ DĚTSKÉ HRÁTKY A CVIČENÍČKO
Čtvrtky nebo pátky dle rozpisu / 9.30–10.30 hodin, děti 1–3 roky 
/ RC Hrošík / vstupné 15 Kč (zvýhodněná permanentka 100 Kč / 
10 vstupů) Bližší informace na tel. č. 733 344 473.

VÝSTAVY
GALERIE 2+1
 BŘETISLAV MALÝ 
 – BUTTERFLY EFFECT
 Vernisáž pátek 13. října / 19.00 hod. / Galerie 2+1 

GALERIE U HROCHA
 TEN DĚLÁ TO A TEN ZAS TOHLE...
Domov pro seniory Bechyně ve spolupráci se SUPŠ a Vlastou 
Sušerovou vás zvou na výstavu výtvarných prací z DpS Bechyně.

MĚSTSKÉ MUZEUM
 VÝSTAVA KERAMIKY 
 NA MUZEJNÍM DVORKU
Studentské práce Střední umělecko-průmyslové školy v Bechyni. 
Vstup volný.

 DEN PRO SENIORY V MUZEU
 Pondělí 2. října / 9.00–17.00 hod. / Městské muzeum
 Vstup pro seniory v tento den zdarma

 KOMENTOVANÁ PROCHÁZKA
 PO VÝZNAMNÝCH VILÁCH 
 A DOMECH V BECHYNI
 Sobota 14. října / 15.00hod. / sraz před Městským muzeem

V rámci akce DNY OTEVŘENÝCH ATELIÉRŮ V JIHOČESKÉM 
KRAJI. Přidejte se k nám, pokud bude pršet, procházku nahradí 
prezentace v prostorách Městského muzea.

GALERIE GALVÍNA
 LENKA HATAŠOVÁ 
 – OD ROZŠTĚPU K ÚSMĚVU
 Vernisáž v sobotu 14. října / 15.00 hod. / Galerie Galvína
Portréty osobností s rozštěpem obličeje – charitativní projekt 
fotografky Lenky Hatašové a organizace Šťastný úsměv, z.s.

PRO DĚTI

Sobota 14. října / 10.00 hod. / Velký sál KD / Vstupné 40 Kč
Klasická pohádka na motivy Jana Drdy, kde dobro vítězí nad zlem, 
kde lež má krátké nohy, kde není místo pro lenost ani pýchu a kde je 
největší zbraní dobré a láskyplné srdce. 

HRÁTKY S ČERTEM

Čtvrtky / 16.00  hod. / Klubovna KD
Kroužek „Angličtina hrou“ pro školkové děti ve věku 3-7 let. Bližší 
informace Lenka Chmátalová e-mail: chmatalova.l@seznam.cz, 
popřípadě tel. 605 111 802

ANGLIČTINA PRO NEJMENŠÍ

Pondělí 30. října / 19.00 hod. / Velký sál KD / Vstupné 340 Kč, 
315 Kč, 290 Kč
Jakub Smolík je současná umělecko-interpretační osobnost, jež 
svými sladce laděnými písněmi oslňuje zejména něžnou část 
publika. Má na kontě více než 24 alb a patří k českým interpretům 
s největší fanouškovskou základnou. Jeho koncerty doprovázené 
vlastní doprovodnou skupinou jsou obohaceny humorem i jevištní 
zábavou, čímž umocňuje divácký zážitek a potvrzuje skutečnost, že 
jeho představení není jen běžný koncert, avšak i zábavná show. 

Předprodej vstupenek na www.kulturnidum.cz, v kanceláři KD, 
v Městské knihovně a Městském informačním centru v budově 
muzea na nám. T. G. M.

JAKUB 
SMOLÍK s kapelou

Hraje BDS Lužnice



Úterý 3. října / 19.00 hodin / Kino / Vstupné 50 Kč
Černý Petr je jedním z prvních filmů československé nové vlny 
a zároveň hraným debutem jejího nejznámějšího představitele, 
Miloše Formana.

ČERNÝ PETR
BIO       BABÍ LÉTO

PŘIPRAVUJEME

Úterý 14. listopadu / 19.00 hodin / Velký sál KD / Vstupné 180 Kč
Zábavný večer plný písní Yvetty Simonové, kterým provází Saskia 
Burešová. 
Předprodej vstupenek od 2. října na www.kulturnidum.cz, 
v kanceláři KD, v Městské knihovně a Městském informačním 
centru v budově muzea na nám. T. G. M.

POHYBOVÉ AKTIVITY

PILATES

Úterky / 19.00–20.00 hod. / RC Hrošík / Lekce 70 Kč
Intenzivní trénink pro zrychlení metabolismu, redukci váhy 
a zlepšování kondice. Při lekci využíváme posilovací a balanční 
pomůcky (TRX, BOSU, činky, medicinbaly).

KRUHOVÝ TRÉNINK 

Čtvrtky / 19.00–20.00 hod. / RC Hrošík / Lekce 70 Kč
Zábavné dynamické cvičení, při kterém procvičíte celé tělo, 
zejména svaly nohou, hýždí, rukou a břišní svaly.

Permanentka na 10 lekcí 650 Kč (platnost 3 měsíce), permanentka 
na 5 lekcí 330 Kč (platnost 1,5 měsíce). Info Romana Honsová, tel. 
721 111 541. FB Cvičení s Romčou Bechyně

BOSU CARDIO®

Pondělky / 18.00–19.00 hod. / RC Hrošík / Lekce 70 Kč
Jeden z nejefektivnějších cvičebních programů pro hluboké svaly 
centra těla (core), zdravou páteř, klouby a dokonalou koordinaci.

ZUMBA PRO DĚTI

POWERJÓGA
Neděle / 18.30–19.30 hod. / RC Hrošík / Lekce 60 Kč
Powerjóga je dynamický styl jógy vhodný i pro začátečníky. Díky 
cvičení jógových pozic (ásan) se tvarují svaly, odbourává podkožní 
tuk, zlepšuje flexibilita těla, dochází k harmonizaci všech vnitřních 
procesů a díky správnému dýchání se odbourává napětí a stres.
Informace na FB Romana Hlavničková, tel. 602 313 137

Úterky / 16.30–17.30 hodin / RC Hrošík
Hravější než Zumba pro dospělé a jsou eliminované určité pohyby, 
které nejsou vhodné pro jejich fyzickou konstituci.
Info Nina Capouchová na tel. 737 825 662

PŘEDNÁŠKY, KURZY

Pondělky a úterky / od 8.15 a od 12.30 hod. / Klubovna KD
Kurz pořádaný neziskovou organizací Attavena ve spolupráci 
s Kulturním střediskem města Bechyně.

V PRÁCI JAKO DOMA

Lekce 6. a 25. října / 19.00 hod. / Velký sál KD / Vstupné 70 Kč
Prodloužená 13. října / 19.00 / Velký sál KD / Vstupné 100 Kč
Na prodlouženou si musejí zakoupit vstupenky i kurzisté. 
Rezervace a předprodej vstupenek v kanceláři KD, knihovně, 
infocentru a on-line na www.kulturnidum.cz.

KURZ TANCE
A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY

DYNAMIC YOGA
Středy / 18.00–19.00 hod. / RC Hrošík / Lekce 70 Kč
Zaměřená na harmonizaci pohybového systému, uvolnění 
zatuhlých svalů a kloubů, snížení stresu a psychického napětí.
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SASKIA BUREŠOVÁ

Středa 25. října. / 17.00 hod. / Knihovna / Vstup zdarma
Cestovatelka Blanka Peterková se představí návštěvníkům 
knihovny v rámci říjnových aktivit a setkání Babího léta. Těšit se 
můžete na nevšední zážitky z cest, promítání a ukázky tradičních 
indiánských výrobků. 

BABÍ LÉTO Cestování s knihovnou 
PO PERUÁNSKÉ DŽUNGLI

LEGENDY PŘICHÁZEJÍ

Středa 8. listopadu / 17.00 hodin / Náměstí T.G.M. / Vstup do 
KD dítě 20 Kč, dospělý 30 Kč
Tradiční lampionový průvod městem od kašny na náměstí T.G.M. 
ke Kulturnímu domu. V KD si poté zatancujeme, zasoutěžíme a 
užijeme spoustu legrace, takže lampiony a dobrou náladu s sebou.
Pořádá KSMB ve spolupráci s DM SUPŠ Bechyně.

REJ SVĚTLUŠEK

DIVADLO

Čtvrtek 19. října – neděle 22. října / Kulturní dům / Klášter
28. celostátní dílna středoškolské dramatiky a mladého divadla.
Akci pořádají za finančního přispění Ministerstva kultury: NIPOS-
ARTAMA, Sdružení pro tvořivou dramatiku, Kulturní středisko 
města Bechyně a občanské sdružení Tatrmani.

Do programu přehlídky byly letos vybrány tyto inscenace:

ANDREW COFFEY – VYPRÁVĚJ PŘÍBĚH
 Divadlo Vydýcháno, ZUŠ Liberec 
DÍVKA S POMERANČI 
 Knoflík, Slivenecký klub Švestka, Praha 5 
HORROR 
 ZUŠ Vítězslava Nováka, Jindřichův Hradec
KEČUPOVÁ MRAČNA 
 Veselé zrcadlo, Gymnázium Ústí nad Orlicí 
NÁVRAT NEŽÁDOUCÍ 
 VTAHU, SVČ Lužánky, Brno 
PROBUZENÍ JARA 
 ZUŠ Vítězslava Nováka, Jindřichův Hradec 
STÁLE DOKOLA 
 Stinné stránky, ZUŠ F. L. Gassmanna, Most 
SVĚT NÁS MÁ! – MAlá a VElká 
 DěS Český Krumlov, Městské divadlo Český Krumlov

Jednotlivá představení jsou otevřena veřejnosti a jsou zdarma. 
Aktuální program na plakátech a webových stránkách 
www.kulturnidum.cz.

NAHLÍŽENÍ



KINO BECHYNĚ ŘÍJEN 2017 

Změna programu vyhrazena

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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3. ÚTERÝ V 19.00

ČERNÝ PETR
BioGraf Babí léto
Drama / Komedie 

 Československo 1963
Černý Petr je jedním z prvních filmů 

Československé nové vlny a zároveň 
hraným debutem jejího nejznámějšího 

představitele, Miloše Formana.
89 min, mládeži přístupný, 50 Kč

5. ČTVRTEK VE 20.00

WIND RIVER
Akční / krimi / mysteriózní – USA

Stopař Cory Lambert objeví uprostřed 
zasněžené pusté krajiny Wyomingu tělo 
mrtvé indiánské dívky. Vyšetřování se 
ujímá novopečená agentka FBI Jane 

Bannerová, která do odlehlé indiánské 
rezervace Wind River přijíždí z Las 
Vegas, zcela nepřipravená na drsné 

podnebí, jež tam panuje.
107 min, české titulky, 

mládeži přístupný od 12 let, 110 Kč

7. SOBOTA V 17.00

LEGO® Ninjago® film

Animovaný / akční / komedie – USA
Ve filmovém dobrodružství ze světa 

Ninjago se mladý Lloyd, známý také jako 
Zelený Nindža, společně se svými přáteli, 

tajnými bojovníky a držiteli titulu LEGO 
Master Builder, zapojí do bitvy 

o Ninjago City.
97 minut, český dabing, 

mládeži přístupný, 120 Kč

7. SOBOTA VE 20.00

BLADE RUNNER 2049
Sci-Fi / Thriller

 USA, Kanada, Velká Británie
Třicet let po událostech prvního filmu 

odhaluje nový Blade Runner a důstojník 
losangeleské policie K (Ryan Gosling) 
dlouho ukryté tajemství, které je natolik 

zásadní, že by mohlo zcela rozvrátit 
poslední zbytky lidské společnosti. Toto 

odhalení ho nutí zahájit pátrání po 
Rickovi Deckardovi (Harrison Ford), 

bývalém Blade Runnerovi losangeleské 
policie, který je už 30 let nezvěstný.

163 minut, české titulky, mládeži 
přístupný od 15 let, 120 Kč

12. ČTVRTEK VE 20.00

8 HLAV ŠÍLENSTVÍ
Drama / životopisný – ČR, Slovensko
Aneta Langerová v hlavní filmové roli 

nespoutané ruské básnířky Anny 
Barkovové, která strávila přes dvacet dva 

let v sovětských lágrech a vyhnanství.
107 min, přístupný od 12 let, 110 Kč

14. SOBOTA VE 20.00

SNĚHULÁK
Krimi / Thriller – USA

Po tomhle filmu už nikdy nepostavíte 
sněhuláka s radostí. Nejúspěšnější autor 
současné krimi Jo Nesbø, nejsvéráznější 
románový detektiv Harry Hole a jeden z 

nejcharismatičtějších herců své generace 
Michael Fassbender se spojili v adaptaci 
slavného detektivního thrilleru, jenž spolu 

s dalšími deseti „Holeovkami“ kraluje 
žebříčkům nejčtenějších knih 

současnosti.
98 min, české titulky, 

mládeži přístupný od 15 let, 120 Kč

26. ČTVRTEK V 17.00 český dabing
26. ČTVRTEK VE 20.00 české titulky

THOR: RAGNAROK
Akční / Dobrodružný / Fantasy / 

Sci-fi – USA
Thor je uvězněn na opačném konci 

vesmíru bez svého mocného kladiva a je 
nucen pustit se do závodu s časem, aby 

se vrátil včas do Asgardu a zastavil 
Ragnarok – zkázu svého domova 

a konec asgardské civilizace.
124 minut, 

mládeži přístupný od 12 let, 120 Kč

28. SOBOTA V 17.00

ESA Z PRALESA
Animovaný – Francie

Maurice sice vypadá jako obyčejný 
tučňák, ale uvnitř jeho hrudi bije statečné 

srdce tygra. Však byl také vychován 
hrdou tygřicí. Maurice se touží stát 

nejlepším kung-fu mistrem na světě. To 
nebude vůbec snadné, protože vyniká 

spíše neohrabaností a nemotorností, ale 
také obrovským odhodláním.

97 minut, český dabing, 
mládeži přístupný, 100 Kč

28. SOBOTA VE 20.00

BAJKEŘI
Komedie – ČR

Bajkeři slibují být rozvernou letní komedií 
ve stylu Snowboaďáků a Rafťáků. Bajkeři 

chtějí přinést do podzimních kinosálů 
slunce, letní pohodu, okouzlení láskou i 

kamarádství utužené ve chvíli, kdy je 
třeba se opřít do šlapek.

95 minut, mládeži přístupný, 120 Kč

PROGRAM
v Lázních 
Bechyně s.r.o.

Taneční večery kavárna:
19.30–22.30 hod.
Vstupné 25 Kč
   3. 10. úterý Mr. Driver
   5. 10. čtvrtek Kodl Karel
   7. 10. sobota Countrio
 10. 10. úterý Mr. Driver
 12. 10. čtvrtek Kodl Karel
 14. 10. sobota Allegro band
 17. 10. úterý RM band
 19. 10. čtvrtek Mr. Driver
 21. 10. sobota Countrio
 24. 10. úterý RM band
 26. 10. čtvrtek Cora
 28. 10. sobota Countrio
 31. 10. úterý Echo es J. Hradeco

Taneční večery sál:
19.30–23.00 hod.
Vstupné 35 Kč 
 6. 10. pátek Ševětínka
 13. 10. pátek Echo es J. Hradec
 20. 10. pátek Ševětínka
 27. 10. pátek Echo es J. Hradec

Písnička – sál: určeno k poslechu
19.30–21.00 hod.
Zrušeno do konce roku

Spolek rodáků a přátel Bechyně
a Lázně Jupiter 

Vás srdečně zvou na třetí posezení

PIJEME KÁVU S... 
Vladimírem Šindelářem,

ředitelem Milevského muzea a autorem 
řady knih o historii zločinu, soubojů 

a historických zbraní

na téma
Hrdelní zločiny na jihu Čech 

16.–20. stol.

ve středu 18. října 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



+ TEN DĚLÁ TO A TA 
ZASE TOHLE...

Umění pochází od kořene slova „uměti“. 
Okřídlené české rčení praví, že „kdo umí, ten 
UMÍ“. Proto se v bechyňském DpS scházejí 
zdejší senioři pravidelných výtvarných 
dostaveníčcích – s touhou poznávat 
tajemství umění tvořit. Odborná lektorka, 
místní výtvarnice paní Vlasta Sušerová (mj. 
absolventka bechyňské – tehdy ještě 
keramické – průmyslové školy),  se 
individuálně věnuje družině šesti až osmi 
lidí. Frekventanti jejích kursů, obdaření 
uměleckou dychtivostí, se na těchto tvůrčích 
dílnách, moderně „workshopech“, aktivně 
seznamují s rozmanitými výtvarnými techni-
kami a postupy. Kreslí či malují, jindy lepí 
koláže.

Uměleckou žatvu ze své seniorské dílny 
v současné době představují v  Městském 
kulturním středisku. Na vernisáži 19. září 
2017 postupně vystoupili s krátkými projevy 
ředitelka DpS paní Mgr. Alena Sakařová, 
odborná lektorka paní Vlasta Sušerová 

a ředitel místní SUPŠ pan PaedDr. Jiří 
Novotný. Po chvilce hudby s flétnou a akor-
deonem ředitel KSMB pan Mgr. Štěpán 
Ondřich výstavu oficiálně zahájil a popřál jí 
hodně zdaru.

Pravda, geniální Michelangelo Buona-
rroti byl jenom jeden, ovšem – kdo ví. Možná 
se s dílky seniorů v budoucnu setkáme 
v aukčních síních věhlasných galérií. 
A kdyby nikoliv, rozhodující je přece radost 
z vlastní tvorby. Poznání, že i na „stará 
kolena“ může být člověk aktivně činný. 
Nejenom sedět v pokoji a „zírat“ na televizi.

Nejdůležitější na závěr. Výstava v Galerii 
U Hrocha představuje akvarely či koláže 
celkem čtrnácti seniorů, které doplňují 
stylizované fotografie květinových aranžmá 
pana PhDr. Karla Kasla, též obyvatele 
našeho DpS. 

Tedy přijďte se podívat a výstavu si 
prohlédnout. Dát za pravdu slovům anglic-
kého básníka Williama Blakea „umění je 
stromem života“.

A díky, paní Sušerová! Za váš čas 
a obětavost.

Karel Klaška

WALDHAUS SE 
VRACÍ DO 
BECHYNĚ

Bývalý voják, skaut, 
vodák a především umný 
kreslíř, nedávno zemřel. 
Zanechal nám po sobě 

velkou porci kreslených příběhů ze své 
pestré, pozemské pouti, směřované 
peřejemi humoru vždy jen k lepší náladě.

V Galerii záliv Lázně Bechyně se 
v sobotu 14. října 2017 v 18.30 otevře 
výstava jeho obrázků, akvarelů. Půjde 
o jakýsi historický komiks, vtipně mapující 
život letců v armádě před rokem 1989. 
Návrat do časů před třiceti, šedesáti lety 
bude vyvolávat trochu šalebný pocit nostal-
gie, umocněný vydáním publikace Jiho-
české námořní letectvo, která právě na 
vernisáži bude pokřtěna. A rozlétne se za 
svými čtenáři.

Hlavní podíl na zrození knížky plné 
legrace má Spolek rodáků a přátel a strážce 
Waldhausova odkazu, pan Josef Štefl. Nad 
výstavou převzal záštitu plukovník letectva 
v. v. PaedDr. Jan Novák, zasloužilý mistr 
sportu, plavec, který dosáhl několika svě-
tových rekordů a se kterým se v Bechyni 
setkáme osobně. Jen na okraj, když přepla-
val jezero Bajkal při ústí řeky Ankary při 
teplotě 4 stupně celsia, netušil, že dodnes 
jeho výkon nebude nikým překonán.

Možná dost troufale, ale myslím si, že ani 
Ottův letecký komiks, zasazený do rozpětí 
let 1950–1990, nebyl a možná nikdy ani 
nebude přešplhán jiným autorem. Waldhaus 
totiž kreslil skutečné zážitky, kterých se 
v něm za léta vojenské služby nakupilo 
nepřeberné množství.

Pavel Šmidrkal

+ VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ 
LENKY HATAŠOVÉ 

s názvem Od rozštěpu k úsměvu 
v Galerii Galvína. Fotografie (portréty) jsou 
doplněny skutečnými příběhy. Lenka 
Hatašová se věnuje portrétování osobností. 
Výstava fotografií osobností s rozštěpem 
obličeje je její charitativní projekt. Nezisková 
organizace Šťastný úsměv, z. s. se věnuje 
zlepšení informovanosti společnosti o vro-
zené vývojové vadě obličejovém rozštěpu. 

OD ROZŠTĚPU K ÚSMĚVU
14. 10. – 15. 11. 2017
Galerie Galvína
Libušina 176, Bechyně

Vernisáž 14. 10. 2017 v 15 hodin

Na výstavu Vás srdečně zve
Šťastný úsměv, z. s. a Jana Šibalová

Vernisáž sponzorsky podpořil Martin Zelenka

Lenka Hatašová
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+ EXPEDICE NA SOVÍ

Všude dobře, tak co doma. Na zápec-
nictví času dost v zimě, za mrazů a nevlídna. 
Dvanáctka obyvatel – cestovatelů – z be-
chyňského DpS se zkraje měsíce, 5. září, 
vydala nikoliv „na sovy“, leč v našem 
domovském mikrobusu směrem k hájence 
na Soví u Radětic.

Počasí přálo a v přívětivém pozdně 
letním dopoledni se část výpravy rozptýlila 
do lůna lesních hvozdů za účelem pátracím. 
Samozvaní mykologové ovšem raději 
nezohlednili rčení „všechny houby jsou 
jedlé, arciže některé pouze jednou“. Objevili 
tak čtyři suchohřiby, anobrž babky, dvě 
holubinky a mikroskopického kotrče – tzv. 
kuřátko. Nedosti, velitelka cesty, Mgr. Ma-
ruška Ondřichová, vyslídila dokonce i dvě 
velmi pěkně vybarvené brusinky! Zbytek 
posádky se věnoval potulce podél lesíka. 

Jen vylézt na bezmála třináct metrů vysokou 
rozhlednu se neosmělil nikdo. Ostatně, díky 
jasnému a slunečnému dni byl pohled na 
vůkolní panoráma beztak navýsost krásný. 
Dostatečně se pokochali všichni, teplo 
a paprsky příjemně hřejícího sluníčka 
vstřebali též, nastal čas návratu. Jistě si 
vzpomněli na cestovatelské rčení „sláva 
výletu – nezmokli jsme, už jsme tu“. Stejně 
tak cestou zpět všici kvitovali, ba chválou 
neskrblili, báječně vydařený výlet, zname-
nitý to počinek domovem zprostředkovaný.

Všem nám, účastníkům cesty, zbývá na 
závěr to nejdůležitější. Za skvělou organiza-
ci a průběh cesty budiž upřímné poděkováno 
výše již zmíněné Mgr. Ondřichové, oběma 
doprovázejícím koordinátorkám Vendulce 
Douskové a Blance Tomaňové, jakož 
zkušenému, spolehlivému řidiči panu 
Sakařovi. Už nyní se těšíme, až zjara opět 
zkontrolujeme „sovy“. 

K. Klaška

+
Malé zastavení a ohlédnutí se za 
uplynulým rokem v Domově pro 
seniory Bechyně

„TO JE ŽIVOT“
Mnoho lidí se domnívá, že nástupem do 

Domova pro seniory vše končí. Ale to je velký 
omyl vážení! Po mém osmiletém působení 
v tomto zařízení jsem byla svědkem několika 
doslova znovu zažehnutí plaménků života. 
Díky péči a přístupu erudovaného personálu 
se nám podařilo vtáhnout do života mnoho 
seniorů a nebojím se říci, že si další životní 
etapu náležitě užívají. A v čem spočívá ten 
životní elixír? V ničem převratném, ale 
v „obyčejných“ věcech, které v životě děláme 
a ani o nich nepřemýšlíme. Tak například 
tradice. Kolik veselí a radosti se zažije při 
masopustu, kolik radosti a života se do krve 
vlévá lidem na plese, nebo když se losuje 
tombola a kapela hraje známé písně, při 
kterých mnozí našli svoji první lásku ve víru 
tance! A jak důležité jsou Velikonoce – svátky 
jara a znovuzrození? Důležitou a nedílnou 
součástí je i připomenutí si Dušiček – svátku 

zesnulých. Příprava věnců, zapálení svíčky 
a zavzpomínání na ty, kteří již nejsou mezi 
námi. I tyto okamžiky je velice důležité sdílet 
a prožívat a to nejen pro naše seniory, jejich 
rodiny, ale také pro nás samotné. A už vůbec 
se nemusím zmiňovat o Vánocích provo-
něných perníčky, jehličím, protkanými tóny 
vánočních koled, tajemnem a duchaplností. 
A co úžasného nám přináší úplně běžný, 
všední život a den? I ráno je hned krásnější, 
když jej provoní bílá káva z melty, s chutí se 
pustíme do oběda, který si sami připravíme, 
i když jsou to „prachobyčejné“ bramboráky 
nebo palačinky. S radostí pozorujeme, jak se 
daří zahrádce, o kterou každoročně pe-
čujeme a s ještě větší radostí pak sklízíme 
úrodu. Nebo zdobíme stoly tím, co jsme 
vypěstovali, rádi si společně zazpíváme, 
předčítáme nebo trénujeme paměť zábav-
nou formou. Ženy, ale občas i muži přivítají 
návštěvu „bazárku oblečení“, který míváme 

několikrát do roka v naší aktivizační míst-
nosti. Tady se sluší poděkovat našim dárcům 
za přinesené oblečení, které jim už službu 
udělalo a nyní čeká na nové majitele, kterým 
dělá další radost a ještě jim poslouží. Díky. 
Jednou za týden si naši klienti rádi 
popovídají v naší Zámecké hospůdce, 
kterou jsme vytvořili v jednom z respírií. Jak 
by ne, vždyť na vsi se chlapi vždycky 
scházeli v hospodě a tam všechno vyřešili. 
Běžný den a běžné činnosti jsou alfou 
a omegou celého života v domově. Ale 
jednou za čas se všichni rádi „hodíme“ do 
gala a vybočíme z běžných kolejí. Jindy se 
zúčastníme třeba módní přehlídky, ale nejen 
jako diváci, nýbrž i jako modelky a modelové, 
zajedeme si na výlet do nedalekého zámku, 
lesa nebo muzea, navštívíme cukrárnu na 
náměstí, či prověříme naše schopnosti na 
sportovních kláních. Rádi si poslechneme 
zajímavou přednášku nebo upleteme 
čtverce, ze kterých se sešijí deky dětem v 
Africe. 

Stačí jen mít otevřené oči a srdce 
a všichni si užijeme své životy plnými doušky 
až do posledního okamžiku. Vždyť někdy 
postačí pouhý úsměv a pohlazení, chycení 
za ruku a sdílení i obyčejného ticha a přitom 
je všem krásně.

Jsme moderní poskytovatel sociální 
pobytové služby, a proto využíváme pro 
komunikaci s veřejností sociální sítě. Tam 
zájemci o dění v domově mohou sledovat, co 
všechno se u nás pořádá, co nabízíme 
našim klientům, ale někdy je uspořádaná 
akce tak zajímavá, že strhne i zaměstnance.

Je moc fajn, že naši klienti mají příležitost 
žít plnohodnotný život. K němu ovšem patří 
i chvíle, kdy jde veškerá zábava stranou 
a člověk se musí opravdu zásadně roz-
hodovat a rozhodnout. Všichni víme, že náš 
život prostě jednoho dne vyhasne. To je 
jediná spravedlnost na tomto světě. Ale jsme 
schopni a ochotni hovořit o těchto zále-
žitostech sami se sebou, se svými nej-
bližšími? Víme, za jakých připravených 
podmínek chceme opouštět tento svět? My 
našim klientům chceme v tomto pomáhat. 
Téma odchodu na „onen svět“ je stále v naší 
společnosti tabuizováno, jako by se to 
nikoho z nás netýkalo, ale opak je pravdou. 
Každý má určitě představu o tom, jak chce 
svůj život dožít. Jak má být vypraven na 
poslední cestu života, kdo ho má pohřbít 
a jak, koho chce či nechce na pohřbu. 
Nechceme se plést do záležitostí klientů, ale 
chceme mu být partnerem a pomocníkem, 
bude-li to potřebovat, ve věcech praktických, 
v rozhodování, ale především v realizaci.

Chápeme, že v době, kdy se o těchto vě-
cech nemluví, je to nesmírně těžké začínat 
otevřené rozhovory na takové těžké téma, 
a proto nabízíme našim klientům pomoc. 
Jsou to otázky, které se týkají institutu Dříve 
vysloveného přání, otázky paliativní péče, 
otázky opatrovníka, který za něho tyto zále-
žitosti vyřizuje (nikoliv ovšem v oblasti ne-
svéprávnosti) a mnoho dalších oblastí, které 
jsme se naučili tak elegantně vytěsňovat 
a obcházet, že dnes stojíme před úkolem 
znovu se naučit o těchto věcech mluvit 
a hlavně být připraven vyslovit svá přání 
o věcech posledních, nesmírně důležitých.

Tak teď jsme spolu nahlédli do sou-
časnosti a tak trochu i do budoucnosti, 
protože toto je úkol od současnosti do 
dalších dnů, týdnů i let. 

Lenka Králová, aktivizační pracovnice
Alena Sakařová, ředitelka domova
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ZE ZÁPISKŮ
Vlasty Filipové,
roz. Kazimourové

ŠKOLA

Za první republiky, kdy byl prezidentem 
Tomáš G. Masaryk, trvala povinná školní 
docházka od 6 do 14 let, tedy 8 let. Na každé 
vesnici byla škola. Podle počtu dětí 
jednotřídka, dvojtřídka až pětitřídka. Tato 
škola se jmenovala obecná. Děti se v ní 
naučily číst, psát, počítat. Dalšími předměty 
byly: vlastivěda, zpěv, kreslení, ruční práce, 
náboženství a tělocvik. Tělocviku se 
nevěnovala taková pozornost, jako dnes. 
Vesnické děti měly pohybu dost. Musely 
doma pomáhat při ošetřování domácích 
zvířat, při práci v zahrádce i na poli. 

Děti mohly do obecné školy chodit celých 
osm let (školné se tam neplatilo), nebo 
mohly po pěti letech přejít na tříletou školu 
měšťanskou a ještě pak absolvovat jedno-
roční učební kurz určený hlavně pro ty, kteří 
chtěli dál studovat. V měšťanské škole se 
platilo školné a děti si musely kupovat 
učebnice. U nás byla nejbližší měšťanská 
škola v Bechyni a pak v Bernarticích. Velmi 
nadané děti mohly z 5. třídy přestoupit do 
gymnázia nebo na reálku. To ovšem 
znamenalo dojíždět do Tábora nebo do 
Písku.

Já jsem nastoupila do radětické dvojtřídní 
obecné školy 1. září 1929, když mi bylo 6 let. 
Do školy mě vedla babička. Šla s námi i má 
sestra Blaženka a několik týdnů se mnou do 
školy chodila. V kastrůlku jsme si nosily jídlo, 
které nám v hostinci „U Tíkalů“ za poledne 
ohřívali. Školu řídil pan řídící František Knot, 
nadšený muzikant, který ovládal hru na 
housle, klavír a všechny dechové nástroje. 
Byl dobrým přítelem našeho tatínka. Po-
cházel z malé vesničky Častrova na 
Vysočině. Byl z chudých poměrů, ale díky 
svému nadání a houževnatosti vystudoval 
a stal se učitelem. Měl krásnou ženu se 
světlými vlnitými vlasy a hnědýma očima. 
Poznali se v Bernarticích. Pak přišla 
1. světová válka a František musel na-
rukovat na ruskou frontu. Upadl do ruského 
zajetí, kde zažil mnoho útrap a hladu, až se 
mu podařilo připojit se ke skupině českých 
muzikantů. Z války se vrátil jako ruský 
legionář a oženil se se svou krásnou 
snoubenkou, která na něho šest let věrně 
čekala. Dostal učitelské místo v Raděticích, 
asi 7 km od Bernartic. V radětické škole byl v 
přízemí byt pro učitele a v 1. patře dvě 
učebny a záchody. Knotovi měli dvě děti: 
Zděňka, který byl starý jako já, a Helenku, 
která byla asi o dva roky mladší. 

Moje sestřička Bláža byla sotva pětileté 
dítě, když se mnou začala chodit do školy. 
Nezlobila, dávala pozor, ale o přestávce si 
nejraději šla sednout k panu řídícímu 
Knotovi na klín. Když začaly podzimní 
plískanice, rozhodl tatínek, že Bláža zůstane 
doma a do školy nastoupí až v příštím roce, 
kdy jí bude 6 let. 

Nemohu tvrdit, že jsem se na školu těšila, 
ale brala jsem ji jako samozřejmost. Když 
jsem šla do první třídy, uměla jsem se 
podepsat, to mě naučily služky, ale na čtení 
a počty mě nikdo nepřipravoval. Ráno mě 

obvykle některá z našich dvou služek 
vyprovodila z našeho údolí na vršek až na 
cestu, odkud bylo vidět Radětice, a pak už 
jsem šla sama. Naše učebna byla v 1. patře 
a měla okna k jihu. Za dveřmi bylo ploché 
umyvadlo, do něhož se napouštěla voda 
kohoutkem z plechové nádržky visící na 
stěně. Vedle byla černá dřevěná tabule, 
která byla pohyblivá – visela na lanech. 
Vlevo od tabule byl na stěně obraz 
prezidenta Masaryka. Pan řídící nás naučil 
píseň k jeho poctě:

„Tatíčku starý náš, šedivou hlavu máš. 
Dobře je tu ještě s námi, 
dokud ty jsi mezi námi, 
tatíčku starý náš.“

Podlaha učebny byla dřevěná a na ní 
stály dvě řady lavic. Byly dřevěné, měly 
dřevěné sedátko a trochu sešikmenou 
zeleně natřenou svrchní desku, která měla 
nahoře žlábek na odkládání tužky a pera. 
Pod deskou byla polička na sešity a učeb-
nice. Nahoře v desce byly zapuštěny 
skleněné kalamáře s duběnkovým in-
koustem. Vzadu v rohu třídy byla velká 
železná kamna. Pan řídící Knot byl vážný 
a vlídný. Nepamatuji si, že by někoho fyzicky 
trestal. Patřila jsem k dobrým žákům. Ale 
nejnadanější byl Pepík Cvach. Ten pak na 
měšťance v Bechyni dostal medaili presi-
denta Masaryka jako nejlepší žák školy. 

Do sešitů jsme nejprve psali tužkou, 
později perem. Tenkrát se ještě neroz-
lišovalo, kdo je pravák a kdo levák, a tak 
jsme všichni psali pravou rukou. Jen spo-
lužačka Pepka Týlová psala velmi hezky 
levou rukou. Na pravé ruce měla totiž jen 
palec. O další čtyři přišla, když vstrčila ruku 
do řezačky na trávu, v níž se připravovalo 
krmení pro dobytek. 

Do třídy s námi chodil také Jarouš. Byl to 
debilní chlapec. Po vsi se říkalo, že mu 
matka dávala odvar z makovic, aby dobře 
spal. Jarouš se nenaučil číst ani psát. Při 
psaní dělal do sešitu jen vlnovky. Nikdo z děti 
se mu nesmál. Nebyla tehdy šikana. 

Jednou týdně přicházel do školy pan 
děkan Kocáb a učil nás náboženství. Všichni 
jsme byli katolíci, jen rodina Knotova se 
hlásila k českobratrské církvi. Mnozí muži, 
kteří přežili hrůzy 1. světové války, buď 
přestali věřit v Boha, nebo se hlásili k jiné víře 
než katolické. 

Čtení ze slabikáře mi zpočátku moc 
nešlo. Asi jsem byla trochu dyslektik. Pan 
řídící měl ve škole žákovskou knihovnu. Z té 
dětem půjčoval knížky přiměřené jejich 
věku. Bylo mi asi 9 let, když jsem si přečetla 
„Povídky z Černé Hory“. Tenkrát mě udivilo 
a vyděsilo, že existuje něco tak hrozného 
jako je „krevní msta“. Jakmile jsem se 
naučila sama s porozuměním číst, stala se 
četba mým největším koníčkem. Tatínek měl 
v knihovně světovou literaturu, zejména 
francouzskou, polskou a ruskou. Do svých 
patnácti let jsem ji přečetla všechnu.

Pan řídící Knot se řídil heslem: „Co Čech, 
to muzikant.“ Radětické chlapce, kteří měli 
nadání, začal už když jim bylo 12–14 let učit 
hrát na různé dechové nástroje. Za několik 
let z nich sestavil dechovou kapelu, která 
hrála s úspěchem na slavnostech a bálech 
nejen v Raděticích, ale i okolních vesnicích. 
Náš tatínek skládal a upravoval pro mladé 
muzikanty různé taneční skladby: polky, 
valčíky a mazurky.

Pan řídící Knot také zkoušel do vyučo-
vání zavést některé moderní metody. 
V počtech zůstal sice věrný deseti prstům 
a velkému kuličkovému počitadlu, na němž 
tak dobře vysvětloval přechod přes desítku, 
ale při čtení se rozhodl zkusit něco nového. 
Místo slabikáře, v němž se děti učily skládat 
písmena ve slabiky a slabiky ve slova, zvolil 
opačnou – analytickou metodu. Děti měly 
číst celá slova a ta pak rozkládat na 
písmenka. 

Bylo září 1939, když naše Bláža začala 
chodit do 1. třídy. Po půl roce experimentu 
musel pan řídící přejít zase zpátky ke 
slabikáři, protože většina dětí číst neuměla. 
Jen naší Bláže to šlo dobře. Byla ovšem 
velmi nadané dítě. Z nás tří dětí byla 
nejchytřejší. Přála si být zdravotní sestrou 
a mne moc mrzelo, že rodiče za 2. světové 
války neměli dost peněz, aby mohla jít 
studovat. 

Pan řídící nás každý rok vzal na výlet, 
abychom poznali významná místa naší 
vlasti. Dobře si pamatuji výlet do Českých 
Budějovic, kde jsme v Zátkově továrně na 
výrobu limonád každý dostal jednu láhev 
malinovky nebo citronovky. 

Ve třetím školním roce nám děvčatům 
přibyl nový vyučovací předmět – ženské 
ruční práce. Učila nás slečna učitelka 
Novodvorská. Byla to industriální učitelka, 
která obcházela během týdne několik 
vesnických škol, kde zasvěcovala žákyně do 
umění šití, háčkování a pletení. Já jsem 
v ručních pracích vůbec nevynikala. 

Náboženství nás učil pan děkan Fran-
tišek Kocáb. Byl to hodný a veselý člověk. 
Bydlel v domě na náměstí v Bechyni vedle 
farního kostela. Měl tam svoji maminku, 
která mu dělala hospodyni, i neteř a sy-
novce, kterým umožnil vzdělání. Pan děkan 
Kocáb měl sice kázání na biblické motivy, ale 
vždycky do nich zapletl i politiku. A tak se 
z kazatelny během 2. světové války ozývala 
kritika nacismu, po roce 1948 kritika komu-
nismu. A tyto režimy kritiku špatně snášely. 
Tak se stalo, že byl pan děkan krátce vězněn 
jak od nacistů, tak od komunistů. Vždycky ho 
ale pustili.

Pan řídící Knot nás učil jen tři roky. Pak 
koupil malý rodinný domek v Táboře na 
Blanickém předměstí a učil v nedalekých 
Čekanicích. Zdeněk začal chodit do kla-
sického gymnázia. To byl důvod pro Knotovi 
opustit Radětice. Pan řídící nám dal na 
památku knížky. Já jsem dostala Filozofskou 
historii od Aloise Jiráska, Bláža povídky od 
Boženy Němcové. 

Poslední dva roky nás učila slečna 
učitelka Neubauerová, vysoká štíhlá dáma, 
která měla zajímavé vyučovací metody. 
Slečna učitelka mi nakreslila do památníku 
skupinu břízek černou tuší a napsala: „Život 
je velké bludiště. Lidé, kteří by se měli sejít, 
kteří by měli jeden druhému do srdce vejít, ti 
se nescházejí, jenom kus cesty se pro-
vázejí.“ V dospělosti jsem si často na ten text 
v památníku vzpomněla.

Kdyby bylo možné, aby se alespoň část 
mého života mohla opakovat, přála bych si, 
aby to bylo těch pět let, kdy jsem chodila do 
obecné školy v Raděticích. Bylo to sice 
období světové hospodářské krize, ale my 
děti jsme si žily bezstarostně. 
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+ PONDĚLÍ 4. ZÁŘÍ – 
ZAČÁTEK 
NOVÉHO ŠKOLNÍHO 
ROKU 
2017–2018

Nejmladší prvňáčky, jejich rodiče i pra-
rodiče odvedli žáci a žákyně devátého 
ročníku do jejich nového prostředí – třídy 
1. A. Během první hodiny ve škole se děti 
seznámily s třídní učitelkou, pozdravit 
a přivítat je přišel pan starosta a vedení 
školy. 

První školní den třída zakončila společ-
ným fotografováním s třídní učitelkou i rodiči. 
A nyní už dětem začne každodenní práce, 
povinnosti, ale i zábava v novém kolektivu. 
Tak ať se jim na naší škole líbí.

Vedení školy

+ ODPOLEDNÍ AKCE 
V 7. A

V pátek 8. září pro nás páni učitelé připravili akci pod jménem „Netradiční sporty v 7. A“. 
Mohli jsme se zúčastnit soutěží a tak soutěžit o diplomy, které jsme před akcí sami vytvořili. 

Také jsme vyzkoušeli chůzi na chůdách nebo slalom po slepu, ale i jiné aktivity. Po 
dokončení všech sportů bylo vyhlášení, jak jednotlivé soutěže dopadly. A na konec skvělého 
dne jsme si opekli nějaký ten buřtík nebo klobásu.

 Šárka Vostoupalová, 7. A

ZÁKLADNÍ ŠKOLA FRANTIŠKA KŘIŽÍKA

1928

BECHYNĚ

ŠKOLA PRO DĚTI

	

	

	

	

	

+ PRVNÍ DEN VE ŠKOLE

Svůj úplně první den ve škole si užilo 40 prvňáčků v 1. A a 1. B. Ke 
slavnostní atmosféře přispěla i návštěva pana starosty a stužkování 
prvňáčků za přítomnosti rodičů a známých.
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Z historie

NOVINKY ZE 
ZUŠ

Výtvarný obor ZUŠ 
Václava Pichla v Bechyni 
si vás dovoluje pozvat na 
v ý s t a v u  s k l e n ě n ý c h 

šperků. Práce vznikly ve spolupráci 
s výtvarnicí Andreou Horákovou Balčíkovou 
metodou lehaného skla. Výstava proběhne 
od 1. do 10. 11. 2017 v Městském muzeu 
v Bechyni. Vernisáž 1. 11. od 17 hodin. 
Potěšte se křehkou krásou v sychravých 
podzimních dnech.

   za VO Mgr. Ivana Blažková

+ DRUŽSTVO 
KERAMIKŮ 
V BECHYNI – 
ZÁŘEČÍ

Před 95 lety bylo založeno druž-
stvo keramiků v Zářečí. Vyvlastnilo 
pomocí Státního pozemkového 
úřadu v Praze bývalou paarovskou 
továrnu v Zářečí a cihelnu v Čeč-
kově s přilehlými pozemky. Do 
jejího vedení byli zvoleni bechyňští 
občané, za předsedu Jan Švec, 
kamnář, místopředsedu Rudolf 
Novák a pokladník Rudolf Krajc, 
oba keramici. 

K předmětu činnosti mělo druž-
stvo v zakládací listině napsáno: 
„Podpora členů společným provo-
zováním podniku pro výrobu a prodej 
keramického zboží, snaha o povznesení 
keramického průmyslu a obchodu na 
družstevním základě a zřizování vlastních 
dílen, závodů a poboček v Československé 
republice“.

K rozběhu provozu investovalo družstvo 
cca 200.000 Kč a počalo s výrobou sporáků 
– modrých i bílých, stáložárných šamoto-
vých kamen vlastní konstrukce a provádělo 
po okolí opravy všech druhů kamen a sporá-
ků. Tak navázalo na dobrou pověst místních 
kamnářů. Vyrábělo i vlastní sádrové formy 
pro kamnáře i hrnčíře a úspěšně je dodávalo 
do mnoha měst v Československé republi-
ce, ale dařil se i vývoz do zahraničí, např. do 
Německa.

To již byli ve vedení družstva: prof. kera-
mické školy Josef Haškovec, Karel Židlický 
a odborný učitel František Gärtner. První 
živnostenský list byl ale vydán na absolventa 
keramické školy v Bechyni a kamnáře 
Eduarda Panocha z Tesliče v Jugoslávii. 
Pozdější živnostenský list nesl jméno Bohu-
mila Miloty, odborného učitele keramické 
školy.

Na počátku 30. let 20. století prof. Josef 
Haškovec po dlouholetém ověřování zavedl 
do výroby družstva velmi oblíbená stáložár-
ná násypná kamna s vnitřní šamotovou 
vyzdívkou. Nesla název „Meta“ a byla na 
tehdejší dobu jak po stránce konstrukční, tak 
i estetické na špičkové úrovni. Kamna se ve 
větším měřítku začala vyrábět v roce 1932, 
kdy prof. Haškovec předsedal družstvu. 
Výrobní práva k těmto kamnům bezplatně 
daroval k rozvoji bechyňského keramického 
podniku. Od roku 1935 se přikročilo v druž-
stvu i k výrobě přenosných násypných ka-
men, na stejném principu, jako měla kamna 
zn. Meta.

V průběhu dalších let se ve vedení druž-
stva vystřídala řada význačných bechyň-
ských osobností, v roce 1926 uváděn jako 
místopředseda kamnář Antonín Lenner, 
k roku 1941 jako místopředseda ředitel 
Odborné školy keramické v Bechyni Josef 
Šimák, ke květnu 1945 je uveden Bohumil 
Milota.

Za Protektorátu byl v r. 1942 zaveden 
německý název – Genossenschaft der Kera-
miker in Beching, registrierte Genossen-
schaft mit beschränkter Hauftung – jméno 
úředně zaniklo v roce 1945 a vymazáno bylo 
z rejstříku až v roce 1947.

Družstvo keramiků po II. sv. válce v letech 
1945 a 1946 vyrábělo reprodukce figurální 
keramiky – převážně ruské trojky – pro pana 
Františka Petráčka, obchodního zástupce 
v Bechyni. V roce 1947–1948 vypomáhalo 
družstvo keramické společnosti – KERASu, 
protože kapacitně akciovka nestačila pokrýt 
poptávku po svých výrobcích.

Po nezdařeném jednání o sloučení obou 
provozů v Bechyni (mezi Keramickou akcio-
vou společností – KERAS a Družstvem 
keramiků v Bechyni – Zářečí) byl v roce 1950 
u Krajského svazu výrobních družstev zapo-
čat projekt socializace soukromých keramic-
kých provozoven v Jihočeském kraji. Tak se 
stalo, že továrna na užitkovou keramiku 
v Hrdějovicích a malé hrnčířské provozovny 
na Klikovsku byly združstevněny a přičle-
něny k Družstvu keramiků v Bechyni.

V této době si bechyňské družstvo našlo 
odbytiště v Praze u Družstevní práce Praha. 
Pro Prahu byla zavedena výroba mocca 
souborů. Ale figurální keramika se vyráběla 
souběžně – stále se dařil prodej reprodukcí 
vlastních modelů a originální keramiky 
v majolice – jako Boží muka, Pasáčci a 
Písničky.

Pro nezájem vedení sloučeného druž-
stva nastala stagnace ve výrobě figurální 
keramiky. To již byl bechyňský závod 
součástí v.d. JIHOTVAR – Jihočeského 
keramického družstva s vedením ve Veselí 
nad Lužnicí. Přesto však závod č. 13 – 
Bechyně vyráběl dál figurální keramiku. 
Vyráběla se do konce roku 1959.

Produkce Bechyně byla cca 500 tisíc Kčs 
ročně, zásahem vedení byly vyřazeny z vý-
robního programu žádané výrobky figurál-
ních reprodukcí, které byly zároveň i výrobně 
snadné, a nahrazeny složitějšími a nároč-
nějšími figurami. Tím klesla produkce na 
380 tisíc Kčs. Současně s tím byl snížen 
i počet zaměstnanců.

V říjnu 1959 vyhořela nad pecí sušárna. 
Proto byly provedeny nutné opravy a poda-
řilo se vylepšit technologii výroby. A opět se 
prosadila výroba figurální keramiky. V roce 
1963 se začaly vyrábět reprodukce moder-
ních modelů převážně na lidské a zvířecí 
motivy.

V šedesátých letech 20. století vedl 
podnik pan Karel Koutský, koncem 70. let 
František Sušer a po něm vedl provozovnu 
Jan Dousek.

Josef Štefl

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

V současné době dochází, jak cítím, 
k rozkolu mezi vedením Komunistické 
strany a prostými řadovými členy. Při-
pomínky zdola jsou zcela lehkomyslně 
zodpovídány, či nezodpovězeny vůbec. 
Účasti na schůzích jsou obtížně zajišťo-
vány, lidé cítí, že mnoho frází jim nic 
neříká, že problémy osobností v politickém 
životě jsou velmi potřebné, hledají čistotu 
osobnosti, a to takovou, aby na ní nenašli 
žádnou z chyb, pro které jim nemohou 
věřit, aby se na ně nevztahovala kritika 
veřejnosti pro rozkrádání socialistického 
majetku a jiné přestupky.

Vybral Martin Gärtner
Pozn. redakce:
Text je autentickým přepisem bez korektur.

ZPRÁVIČKY 
Z JAHŮDKY

Po prázdninovém provozu jsme 
zahájili opět další školní rok. 

Začínají i naše oblíbené kroužky – keramika, 
pohybovky, šikulky, dramatika. Koncem září 
začal plavecký výcvik, na který se před-
školáci pokaždé moc těší. I letos pokraču-
jeme ve spolupráci s DPS v projektu „Mezi 
námi o.p.s.“. Budou probíhat akce pro rodiče 
předškoláků – Tématické setkávání a spo-
lupráce s rodiči dětí v MŠ. 
Více info na www.msjahudka.cz

Š. Š.
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TĚLOVÝCHOVA & SPORT

+ DRAGON BOATS – 
MISTROVSTVÍ SVĚTA 
ITÁLIE 2017

Na MS Dračích lodí, které letos hostily 
italské Benátky, se česká výprava rozhodně 
neztratila a svými výsledky se zařadila mezi 
nejúspěšnější výpravy na mistrovství. Zís-
kala celkem 3 zlaté, 5 stříbrných a 6 bronzo-
vých medailí. 

Na MS se celkem představilo několik 
desítek týmů z celého světa, včetně dračích 
velmocí Hongkongu, Filipín, Ruska, Ukra-
jiny, Maďarska či Německa. Velký podíl na 
těchto výsledcích mají kanoisté z bechyň-
ského oddílu, kteří závodili v kategoriích 
muži open a mix open na velkých dračích 
lodích, kterou tvoří posádka 20 pádlujících 
a kormidelník s bubeníkem. Jan Pazourek 
a František Uhlík společně vybojovali tituly 
Mistra světa na 500 m v mixové posádce, 
stříbro ve sprintu na 200 m také v mixu 
(pádluje 12 mužů a 8 žen) a navrch ještě 
přidali 4 bronzy v mužských posádkách na 
všech distancích 200 m, 500 m a 2 km, tj. 
celkem 6 cenných kovů z mistrovství světa! 
Na dvou kilometrové trati v mužích open jim 
těsně unikla další medaile o dvě sekundy za 
bronzovými Italy. Našim kanoistům se tak 
povedlo navázat velmi úspěšně na loňské 
MS v Moskvě, kde získali 2 bronzové 
medaile. 

Proto borcům patří skromná gratulace 
a poděkování za vynikající reprezentaci 
Česka, potažmo našeho bechyňského 
kanoistického oddílu.

Za oddíl kanoistiky pazi

+ MISTROVSTVÍ SVĚTA 
V KARATE JKA

Ve dnech 18.–20. 8. 2017 se na uni-
verzitě v irském Limericku konalo mistrovství 
světa  v  kara te  JKA (Japan kara te 
association). Světového šampionátu se 
zúčastnilo více jak 2.500 návštěvníků, 
z čehož bylo 1.350 soutěžících z 58 zemí.

Na tento nejvýznamnější světový závod 
byla nominována i dvojice bratrů Hánových 
z oddílu Shotokan karate klub Bechyně. 

Mnoho let v řadě působí oba v reprezentaci 
ČR a mají za sebou několik desítek 
národních i mezinárodních úspěchů a titulů. 
Z Jihočeského kraje šlo o jediné zástupce 
reprezentující ČR na této akci.

Tomáš Hána reprezentoval ČR v dis-
ciplíně kata v kategorii 16-18 let. Byl před 
ním velmi početný pavouk 68 závodníků, 
který ho čekal na cestě do finále. Kvalifikační 
síto je rozhodováno ve dvojicích cvičenců na 
praporky a jediné zaváhání znamená konec 
nadějí. Tomáš v prvním duelu porazil závod-
níka z Mexika a v druhém duelu vítězně 
postoupil přes borce z Nového Zélandu. Ve 
finálové šestnáctce se již kata cvičí 
jednotlivě a je hodnocena na body. Tomáš 
zacvičil mistrovskou kata Empi a umístil se 
na celkově 13. místě na světě. Od 10. místa 
ho dělila bodová ztráta pouze 0,2 bodu.

Martin Hána startoval v disciplíně 
kumite v kategorii 16–18 let. Los mu 
nebyl moc nakloněn, protože v úvodním 
zápase mu byl soupeřem Dmitrij 
Diděnko z Ruska, kterému bude 
měsíc po šampionátu již 19 let, 
a ještě k tomu se na MS JKA v Tokiu 
2014 umístil na 3. místě. Po velmi 
vy rovnaném zápase  p lném 
rychlých a tvrdých akcí od obou 
borců Tomáš těsně prohrál o půl 

bodu. Tím pro něj skončil šampionát, ale 
zanechal u soupeřů velký respekt pro příští 
léta a další soutěže na té nejvyšší úrovni.

Michal Polanecký

BABÍ LÉTO NA 
VČELNICI 

Léto je již definitivně minulostí 
a na nos se nám snáší jemné pavučiny 
babího léta. Sezóna je úspěšně za námi. 
Medu letos nebylo ani málo, ani mnoho, 
prostě tak akorát. Zájemci o kvalitní med od 
místních včelařů mohou najít kontakty na:
http://vcelarstvi-zobechyne.webnode.cz/. 

Začal nový školní rok a s ním i včelařský 
kroužek. Zájemci nechť se dostaví 4. 10. 
2017 od 15 hodin do dílen „Nové školy“. 
Doporučený věk 11 a více. Jako budoucí 
včelaři se naučíte poznávat přírodu 
a prožijete spolu se včelami celý včelařský 
rok. Další informace o činnosti kroužku na 
www.vcelar-bechyne.cz.

Za ZO ČSV Štěpán Ondřich, 
jednatel



Provádíme rizikové kácení stromů 
v těžko přístupných místech. 

Tel: 606 931 760

PIVOVAR
Do nově vznikajícího 1. bechyňského 

pivovaru hledáme pracovníky 
na pozice:

ź obsluha výčepu (výčepák)
ź obsluha na place (číšník, servírka)
ź úklid (kosmetička podlahových 

ploch)
Upřednostňujeme osoby nezatížené 
hostinskou profesí (ale není podmín-
kou), sami zaučíme!

Tel: 602 181 827

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

	

TAAR	s.r.o.	Veselí	nad	Lužnicí 	
Daňový	sklad:	BECHYNĚ

	přijme

dělnice	do	výroby	
tabákových	výrobků	na	HPP

	

Informace	na	tel.	čıśle	606	846	376	

	

· přepisovánı	́textů	do	elektronické	
podoby	

· gra�ická	úprava	textů 	
· jazyková	korektura	
· tvorba	grafů	
· tvorba	tabulek	
· psanı́	dopisů,	smluv,	žádostı	́apod.	
· vyplňovánı	́formulářů	
· tvorba	podnikatelských	záměrů	
a	studiı	́proveditelnosti	

· tvorba	prezentacı́	
· přepisovánı	́seminárnı́ch,	
bakalářských,	diplomových	pracı,́	
jejich	gra�ickou	úpravu	

· kontakt	s	úřady	
· a	mnoho	dalšıh́o	
	

Dále	nabıźıḿe	zprostředkovánı́:	
· pojištěnı	́
· překladů	(i	úřednı́ch)	
· zpracovánı	́znaleckých	posudků	

	
Kontakt	na	tel.:			725	825	815					

LEDETA,	z.	ú. 	

	

Nabízíme	veškeré	kancelářské	
práce,	 jako	je:	
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+
BECHYŇŠTÍ 
RYBÁŘI 
INFORMUJÍ – 
RYBÁŘSKÝ 
KROUŽEK

Místní organizace Českého rybářského 
svazu tradičně pořádá dětský rybářský 
kroužek. Novinkou je, že kroužek už není 
začleněn do činnosti Školského klubu při 
základních školách, ale je organizován 
přímo místním rybářským spolkem. 

Schůzky probíhají od 4. října 2017  
každou středu od 16.00 hodin v rybářské 
klubovně (budova naproti autobusovému 
nádraží), pod vedením zkušeného ve-
doucího, kterým je pan Václav Bambule. 

Pro zájemce máme připravené kompletní 
rybářské vybavení, audiovizuální výukové 
programy a možnost získávání prvních 
rybářských zkušeností i na našich chovných 
rybnících. Vstupné do kroužku zůstává na 
částce 400 Kč. Dětem, které budou kroužek 
poctivě navštěvovat až do závěrečných 
zkoušek (v červnu 2018), bude tento 
poplatek vrácen. Pro děti to tedy znamená, 
že nemusí nakupovat žádné rybářské 
vybavení a kroužek je pro ně pořádán 
zdarma. 

Přiveďte Vaše děti a vnuky mezi nás, 
nechte je s námi učit úctě k přírodě a poz-
návat tajemství rybářského sportu. Těšíme 
se na Vás.

S pozdravem Petrův zdar!

Ivan Horňák, 
předseda MO ČRS Bechyně

 Seřizování plastových oken 
a dveří, montáž a opravy žaluzií. 

Tel: 604 718 306


