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+ ŽIVOTNÍ JUBILEA 
KVĚTEN 2020

 92 let Hořejší Ladislav
  Zeilinger Antonín
 91 let Daňková Jaroslava
  Kocourek František
 90 let PhDr. Kasl Karel
  Zeman Josef
 89 let Fürbachová Květoslava
 86 let Borek Vladimír
  Kuchválková Milena
 85 let Hudec Josef
  Pihera Josef
  Štěpánek Josef
  Vystrčil Jan
 84 let Hájek Jiří
  Ing. Vernarec Ján
 83 let Drda Jan
 82 let Hrádková Marta
  Martinková Ludmila
 80 let Hrubantová Růžena
  Kovařík Václav
  Sýkora Václav
 79 let Baldínská Marie
  Měšťan Ladislav
 78 let Mik Pavel
 77 let Burianová Jaroslava
  Zeman Ludvík
 76 let Křikavová Jana
  Tůma Jaroslav
 75 let  Veselá Václava

Rád bych poděkoval všem, kteří se zapojili jakoukoliv formou do akce Roušky pro 
Bechyni. Dokázali jste neuvěřitelnou věc, kdy se vám podařilo ušít a předat potřebným 
lidem a  organizacím v  Bechyni a okolí několik tisíc roušek v době, kdy byl jejich akutní 
nedostatek. Prokázali jste neskutečnou míru solidarity a ochoty pomoci v této pro nás 
nelehké době. Myslím, že mohu říct za nás všechny, kterým jste pomohli, že si toho strašně 
moc vážíme.

Dál bych chtěl poděkovat Nadaci Martina Kuby, kdy společně s Nadací Jihočeské 
naděje rozdali seniorům v Bechyni potřebnou desinfekci. Také děkuji Panství Bechyně, 
které ve spolupráci s firmou Teetime předala potravinové balíčky našim seniorům v Domě 
s pečovatelskou službou, také všem dobrovolníkům, SDH, pečovatelské službě a Mírovi 
Novotnému, který nám daroval roušky a pomáhal se sháněním, když byl nedostatek.

A samozřejmě děkuji všem, kteří dodržují stanovená hygienická opatření.

Pavel Houdek



+NÁKUP POTRAVIN A LÉKŮ

Město Bechyně nabízí od počátku současné krizové situace službu osamělým 
seniorům nad 65 let a občanům zdravotně handicapovaným, kteří nemají možnost si 
sami obstarat potraviny, hygienické potřeby a léky a mají bydliště v Bechyni a jejích 
místních částech. 

Objednávku nákupu je stále možné uskutečnit na tel. čísle 381 477 025 v pracovních 
dnech od 8.00 do 11.00 hodin. Poté zájemce navštíví dobrovolnice, se kterou se 
domluví na obsahu nákupu a vyúčtování. Nákupy jsou realizovány v odpoledních 
hodinách. Pro uskutečnění objednávky je vyžadováno jméno, příjmení, adresa bydliště 
a  telefonní číslo. 

+ PEČOVATELSKÁ 
SLUŽBA MĚSTA 
BECHYNĚ 
V ROCE 2020

Pečovatelská služba města Bechyně je 
jako terénní sociální služba poskytována v  
domácnostech klientů na území města 
Bechyně a jejích místních částí. Město 
Bechyně tuto službu poskytuje již od roku 
1991. Klientů pečovatelské služby neustále 
přibývá, v roce 2019 jsme službu poskytovali 
celkem 64 klientům. 

V pečovatelské službě, která je orga-
nizačně začleněna do odboru vnitřních 
a  sociálních věcí městského úřadu, jsou 
zaměstnány dvě pečovatelky a na částečný 
úvazek sociální pracovnice. Pokud některá 
z  pečovatelek není v práci z důvodu nemoci, 
školení či dovolené, zastoupí ji brigádnice 
zaměstnaná na dohodu o provedení práce.

Město Bechyně každý rok žádá o dotaci 
na provoz pečovatelské služby. Poskytova-
telem této neinvestiční dotace je Jihočeský 
kraj. Pro rok 2020 činí rozpočet pečova-
telské služby 1.037.000 Kč. Požadovaná 
výše dotace byla 1.005.000 Kč, přidělená 
dotace pro rok 2020 činí 805.000 Kč. 
Zbývající část nákladů na pečovatelskou 
službu uhradí město Bechyně jako její 
zřizovatel. Během roku může samozřejmě 
dojít k dofinancování sociální služby 
prostřednictvím Jihočeského kraje, nebo 
bude vyhlášena jiná dotace, o kterou 
budeme moci žádat. Čím vyšší částku se 
nám na uhrazení nákladů na pečovatelskou 
službu podaří získat formou dotací, tím 
méně bude muset pečovatelskou službu 
financovat město Bechyně a ušetřené 
peníze pak budou moci být investovány do 
jiných projektů.

Více informací získáte u sociální pracov-
nice města Bechyně na tel. 381 477 025 
nebo na www.mestobechyne.cz 

Bc. Kateřina Jančíková, DiS.
sociální pracovnice města Bechyně

+ ROZHODNUTÍ RADY 
MĚSTA KE SNÍŽENÍ 
DOPADU 
MIMOŘÁDNÝCH 
OPATŘENÍ

Snížení nájemného nájemců nebyto-
vých prostor

Nájemci, kteří užívají nebytové prostory 
v  objektech města Bechyně, jimž byl 
maloobchodní prodej a prodej služeb 
v  provozovnách usnesením vlády ČR a mi-
mořádnými opatřeními Ministerstva zdravot-
nictví z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti 
s prokázáním výskytu koronaviru na území 
České republiky zakázán, mohou požádat 
o  snížení ročního nájmu za období od 
1. 3. 2020 do konce měsíce, v němž skončí 
účinnost krizových opatření Vlády ČR a mi-
mořádných opatření Ministerstva zdravot-
nictví.

Snížení ceny za poskytování služeb 
zabezpečování likvidace komunálních 
odpadů

Podnikající fyzické a právnické osoby, 
které mají s městem Bechyně uzavřenou 
smlouvu o zabezpečování likvidace ko-
munálních odpadů, a které byly dotčeny ve 
svém podnikání zákazem maloobchodního 
prodeje a prodeje služeb v provozovnách 
usnesením vlády ČR a mimořádnými 
opatřeními Ministerstva zdravotnictví z dů-
vodu ohrožení zdraví v souvislosti s proká-
záním výskytu koronaviru na území České 
republiky, si mohou požádat o snížení ceny 
za poskytování služeb zabezpečování 
likvidace komunálních odpadů o poměrnou 
část, která se rovná ceně za období od 
01.03.2020 do konce měsíce, v němž skončí 
účinnost krizových opatření Vlády ČR a mi-
mořádných opatření Ministerstva zdravot-
nictví.

Prominutí místního poplatku za před-
zahrádky

V souvislosti s vyhlášením nouzového 
stavu a jeho negativními dopady do 
ekonomické sféry rozhodl městský úřad, 
jako správce daně, o prominutí místního 
poplatku za užívání veřejného prostranství 
u  předzahrádek pro rok 2020.

+ OBNOVENÍ PROVOZU 
MĚSTSKÉHO ÚŘADU

Městský úřad Bechyně obnovil svou 
činnost od 20. dubna 2020 ve standardním 
rozsahu za současného dodržování zvý-
šených hygienických požadavků. Úřední 
hodiny se tak vrací do režimu před vyhlá-
šením nouzového stavu.

Nadále platí všechna hygienická opatře-
ní, která mají za cíl minimalizovat možnost 
šíření nákazy onemocnění COVID-19.

Žádáme veřejnost, aby se při návštěvě 
úřadu řídili všemi zveřejněnými informacemi 
a pokyny.

V rámci jednotlivých pracovišť je nutné 
nadále dodržovat všechna pravidla vy-
hlášená usnesením vládou v souvislosti 
nouzovým stavem.

Nadále doporučujeme:

ź Upřednostňovat písemný, elektronický či 
telefonický kontakt před osobním kon-
taktem ve všech případech, kdy je to 
možné, avšak při současném umožnění 
osobního kontaktu klientům v úředních 
hodinách platících před vyhlášením 
nouzového stavu.

ź Omezit osobní kontakt veřejnosti s úřed-
níky na nezbytně nutnou dobu.

ź Pro podání žádosti využívat přednostně 
pracoviště podatelny (přízemí budovy 
MěÚ).

Při osobním kontaktu:

ź Použít ochranných prostředků dýcha-
cích cest (nos, ústa), jako je respirátor, 
rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné 
prostředky, které brání šíření kapének.

ź Dodržovat odstup mezi osobami alespoň 
2 metry.

ź Při vstupu do budovy (kanceláře) či při 
odchodu použít dezinfekce rukou.

Ing. František Stach
tajemník MěÚ

Kontakty:
email: posta@mestobechyne.cz 
ústředna: 381 477 010 
další kontakty na www.mestobechyne.cz 

+ eROUŠKA SOUČÁST 
CHYTRÉ KARANTÉNY

Stáhnete si do telefonu aplikaci, zapnete 
Bluetooth a o víc se nemusíte starat. 
Aplikace eRouška totiž automaticky moni-
toruje vaše okolí a ukládá do telefonu 
lokálně anonymizovaná data o tom, s jakými 
dalšími lidmi jste se setkali. Pokud se 
u  někoho z nich projeví nákaza, odešle 
seznam hygienikům a ti telefonicky upozorní 
potenciálně nakažené. Aplikace je nyní ke 
stažení pro Android a iOS.
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+ OBNOVA NOVĚ 
VYSAZENÝCH 
STROMŮ NA LIBUŠI

Na sklonku loňského roku prošel další 
vnitroblok na sídlišti Na Libuši revitalizací, 
v  rámci které byla vysazena i nová zeleň, 
konkrétně pět kusů mladých stromků. 
Vysazeny byly, ale bohužel nepřežily. K malé 
radosti neznámého vandala, který zlikvi-
doval tři z vysazených lip, jsme k výsadbě 
připravili stromy nové. A větší. Prosíme 
slušné občany, aby dali na stromky pozor. 

A kdybyste snad znali totožnost toho 
dobrého člověka, dejte nám vědět. Odměna 
ho nemine. 
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Po celé Bechyni rozkvetly nově osázené cibuloviny.

1. etapa rekonstrukce Libušiny ulice odstartovala.

Služby města Bechyně doplnily zeminu do travnatých pásů v ulici 
Písecká u internátu, v ulici Za Trubným a na sídl. 5. května



+MOBILNÍ DOMY 
VYŽADUJÍ 
„POVOLENÍ“ 
STAVEBNÍHO ÚŘADU 

Trendem poslední doby jsou stále více 
přibývající nové prvky v katastrálním území, 
kterými jsou mobilní domy (zvané také 
„mobilhaus“, případně „mobilheim“). Vzhle-
dem k tomu, že se jejich majitelům dostává 
zřejmě nepřesných informací od prodejců, 
dovolujeme si informovat případné zájemce 
o pořízení, že umístění mobilního domu i na 
vlastním pozemku má svá pravidla a při 
jejich nedodržení se může majitel dostat do 
nepříjemné situace. Tomu bychom rádi 
předešli. 

Mobilní dům je obytné vozidlo pro volný 
čas, které nesplňuje požadavky na kon-
strukci a provoz silničních vozidel, a dle 
příslušné normy je určen pro dočasné nebo 
sezónní ubytování (nikoli pro bydlení či 
rodinnou rekreaci). Podle stavebního záko-
na je výrobkem plnícím funkci stavby, který 
je považován za stavbu a spadá do režimu 
stavebního zákona, tzn., že jeho umístění 
vyžaduje územní rozhodnutí nebo územní 
souhlas stavebního úřadu. 

Pokud by měl být mobilní dům využíván 
pro bydlení nebo rodinnou rekreaci, musí být 
posuzován ze stejných hledisek jako stavba 
rodinného domu nebo stavba pro rekreaci 
(světlá výška obytné místnosti musí být min. 
2500 mm, šířka chodby min. 900 mm, 
energetická náročnost stavby musí splňovat 
předepsané hodnoty, obytné místnosti musí 
mít minimální plochy dané normou, atd.). 
Stavba musí být také umístěna na pozemku 
v souladu s územně plánovací dokumentací, 
musí odpovídat architektonickým hodnotám 
v území, musí splňovat podmínky mechanic-
ké odolnosti a stability, požární bezpečnosti, 
hygieny, úspory energie a tepla, životního 
prostředí atd. 

Ačkoliv rozumíme tomu, že mobilní domy 
jsou pro mnohé vlastníky pozemků atrak-
tivním prvkem, který by chtěli vlastnit 
a  užívat, tak při jejich umístění a užívání 
v  rozporu s příslušnými předpisy je stavební 
úřad nucen postupovat podle zákona. 
Zájemcům o pořízení mobilního domu proto 
doporučujeme nejprve se informovat na 
příslušném stavebním úřadu, zda je možné 
v  dané lokalitě mobilní dům umístit a jaké 
podmínky musí splňovat, aby mohl být pro 
požadovaný účel využití povolen. 

Podle zákona č. 256/2013 Sb., o katastru 
nemovitostí (katastrální zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, se do katastru nemo-
vitostí zapisují budovy spojené se zemí 
pevným základem. Na základě výše uve-
deného se stavby mobilních domů do 
katastru nemovitostí nezapisují.

 odbor VaŽP

+ CESTA PETU 
– Z KONTEJNERU 
ZPĚT DO LAHVE I DO 
SPACÁKU!

Polyethylentereftalát, neboli PET oslaví 
příští rok již 80. narozeniny. A za tu dobu se 
stal jedním z nejčastěji používaných termo-
plastů. Když je řeč o PET, nejčastěji si vyba-
víme PET lahev, ale vyrábí se z něj i fólie 
a  další obaly. Napříč odvětvími je PET velmi 
vyhledávaným materiálem, a to nejen pro 
své výrobní vlastnosti, ale i pro jeho recyklo-
vatelnost. Lze jej vyrobit buď chemicky, 
z  ropy – polykondenzací dimethyltereftalátu 
a glykolu, nebo recyklací již použitého 
materiálu 

PET k další recyklaci lze získat z několika 
zdrojů – v ČR jsou to nejčastěji žluté 
kontejnery a menší nádoby na tříděné plasty, 
kde PET lahve tvoří asi čtvrtinu obsahu 
a  jsou tak nejčastějším druhem odpadu ve 
žlutých nádobách. 

Aktuálně třídí odpady 73 % obyvatel ČR 
a  tímto způsobem se daří z trhu v ČR sebrat 
více než 80 % použitých PET lahví.  Pro sběr 
plastů je v ČR k dispozici bezmála 200 000 
žlutých kontejnerů a menších nádob. Další 
variantou, která funguje v některých evrop-
ských zemích vedle klasického třídění 
plastů, je zálohový systém na PET lahve. 
Třetí možností, jak získat použité PET lahve 
zpět, je takzvaná uzavřená smyčka, to je 
cirkulace PET mezi konkrétním zpracova-
telem a jeho konkrétním spotřebitelem. 
Obecně lze říct, že nápojové PET lahve 
z  jakéhokoliv uvedeného zdroje jsou zpra-
covatelské firmy schopny využít pro mate-
riálovou recyklaci jak na výrobu nových 
obalů, včetně obalů pro styk s potravinami, 
tak pro výrobu vláken či do jiných aplikací.

 Recyklace nápojových PET lahví zpět 
pro styk s potravinami probíhá za nejpřís-
nějších hygienických podmínek. Principiálně 

musí technologie PET lahve sesbírané 
jakýmkoliv procesem rozdrtit, vyčistit a vy-
robit granulát, který lze dále zužitkovat. 
Důležité je, že pro technologie zabývající se 
výrobou plastových produktů pro styk s po-
travinami jsou u nás i ve světě udělovány 
certifikace procesu, na jejichž základě musí 
zpracovatelé plnit přísné hygienické normy.

 Samotný rPET – recyklovaný PET – však 
lze využít i pro výrobu obalů, které nejsou 
určeny pro styk s potravinami, či textilních 
vláken na výrobu spacáků, bund, hojně se 
využívá i pro výrobu prvků v automobilovém 
průmyslu. Zde jsou normy pochopitelně 
mírnější. Problémem při recyklaci mohou být 
smršťovací PVC fólie, kterými bývají některé 
PET lahve obalené. Takové lahve jdou jen 
obtížně recyklovat. 

 A jak je to s dalším životem rPET? Má 
stejné chemické složení jako PET, takže je 
možné jej recyklovat opakovaně. rPET tedy 
může několikrát projít procesem drcení, 
čištění, granulace, použitím pro výrobu 
a  opět tříděním.

 V budoucnu nás tak možná čeká situace, 
kdy by některé plastové výrobky mohly 
obsahovat až 100 % rPET. S využitím rPETu 
v plastových výrobcích by měla pomoci 
i  evropská a česká legislativa. Podle 
Bruselu, resp. podle směrnice o omezení 
jednorázových plastů (SUP), by teoreticky 
měla každá petka do roku 2025 obsahovat 
aspoň 25 % recyklátu. A do roku 2030 ještě 
o  pět procentních bodů více. Jakým způso-
bem má být ale rPET z odpadového toku 
získán, směrnice neuvádí. 

Když EKO-KOM zjišťoval potřebné 
informace přímo u výrobců rPETu určeného 
pro styk s potravinami, ujistili nás, že dokáží 
zpracovat PET lahev z jakéhokoliv uvede-
ného systému sběru, tedy jak zálohového 
sběru, tak i z dobrovolného tříděného sběru 
realizovaného prostřednictvím husté sítě 
žlutých kontejnerů na třídění všech plastů 
včetně PET lahví.

LB

+ PODĚKOVÁNÍ 
PENSIONU ELEKTRA

V této koronavirové době jsme si všichni 
zvykli nějak víc děkovat. Děkuje se všem, 
kteří se nějakým způsobem podílejí na tom, 
abychom tuto pohnutou a složitou dobu ve 
zdraví zvládli. A děkuje se nejrůznějšími způ-
soby. Děkuje se potleskem z balkonů, 
rozsvěcováním světel, on-line koncerty 
a  divadly anebo prostým slovem DĚKUJI, 
mnohdy třeba  ani nevysloveným. V Bechyni 
bylo poděkováno velmi originálním způso-
bem dobrovolníkům, kteří hned v prvních 
dnech povinného nošení roušek je začali 
spontánně šít. Šili pro své známé, přátele, 
sousedy, ale i pro domov pro seniory, obyva-
tele domu s pečovatelskou službou, pro 
nemocnice... A těmto dobrovolníkům se 
dostalo krásného poděkování od Pensionu 
ELEKTRA. V krabičce se sloganem „Pro 
dobrovolné pomocníky, máte od nás velké 
díky a k tomu skvělé dezertíky“ se skrývalo 
pět přenádherných a ještě více chutnajících 
dortíků. Bylo to neobyčejně milé, příjemné, 
povzbuzující. A proto si myslím, že i Pensio-
nu ELEKTRA by se slušelo poděkovat za 
toto jeho poděkování. Dovoluji si tedy za 
všechny dobrovolníky „rouškaře“ poděkovat 
za jeho sladké poděkování. 

JUDr. Anna Hrušková

+ DALŠÍ NÁDOBY NA 
POUŽITÉ OLEJE
ROZMÍSTĚNY

Služby města Bechyně počátkem dubna 
rozmístily další 3 zelené nádoby na použité 
oleje a tuky, tentokrát do Hvožďan, Senožat 
a Zářečí. Tyto nádoby najdete na místech 
určených ke sběru tříděného odpadu.

S tuky a oleji po smažení se musí 
nakládat jako s odpadem. Občané mohou 
použité oleje z kuchyní doma nalévat do 
použitých plastových obalů (PET lahve atd.), 
které uzavřou a následně uloží do určených 
separačních nádob – označené 240 litrové 
zelené plastové popelnice. Do nádob 
nepatří motorové oleje. Nádoby jsou určeny 
pro použité potravinářské oleje a tuky 
ros t l i nného  původu  z   domácnos t í , 
ne z provozoven! 

T u k y  n e-
vylévej te do 
WC ani dřezů, 
do kanalizace 
nepatří. Ničíte si 
tím odpad a zne-
čistíte obrovské 
množství vody.

LB
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Vážení občané …

Všichni prožíváme nelehké chvíle. Snažíme se přijímat opatření na ochranu 
nás samotných i našich blízkých. Jsme si vědomi toho, že někteří z nás jsou 
ohroženi vzhledem ke svému zdravotnímu stavu víc, než jiní. Jsou to ti, kteří trpí 
poruchami imunitního systému, onkologickým onemocněním, kardiovaskulárním 
onemocněním, musí na dialýzu a podobně, ale také ti, kteří pečují o někoho doma 
a mohli by ho ohrozit. 

Právě pro tyto lidi připravil Jihočeský kraj spolu se starosty obcí balíček, 
kterému říkáme KPZ. Ta zkratka znamená krajská pomoc zranitelným. Balíček je 
určen právě ohroženým lidem a obsahuje 2 respirátory třídy FFP2, 
10  chirurgických ústenek a látkové ústenky. Tyto ochranné prostředky vám 
pomohou ochránit se na cestě k lékaři či jinam. 

Vyzvednout si je můžete proti podpisu a uvedení čísla občanského průkazu 
osobně nebo prostřednictvím blízké osoby na MěÚ Bechyně u paní Kateřiny 
Jančíkové (Odbor vnitřních a sociálních věcí) . Pokud z nějakých tel. 381 477 025
důvodů chcete získat balíček ze zdroje mimo obec, budou k dispozici v jihočeských 
nemocnicích pro pacienty rizikových skupin, lze kontaktovat také kraj na telefonu 
uvedeném v balíčku.

Věříme, že Vám usnadníme život.
I.S.

KRAJSKÁ POMOC ZRANITELNÝM

SLET ČARODĚJNIC LETOS 
JEN VIRTUÁLNÍ...



Karel Kazimour

+ OSUDY ŠESTI JMEN

V minulém čísle jsme připomněli jména 
židovských obyvatel města Bechyně, 
umučených během druhé světové války. 
Nyní nastal vhodný čas vzpomenout na 
občany další, kteří byli zavražděni nacisty za 
nejrůznějších okolností. V článku připo-
meneme základní informace o těchto 
zahynulých občanech, jejichž jména jsou 
uvedena na pamětní desce, kolem které 
mnozí často procházíme. Pokud nám 
pomůže někdo z rodin uvedených, někdo 
z místních badatelů apod. informace upravit 
či doplnit, budeme rádi (tel. muzeum: 
774 911 067). Informace z materiálů sebra-
ných pracovníky Městského muzea, které 
jsou uloženy v muzejním archivu, zpracovali 
pracovníci Městského informačního centra.

JJ

V souvislosti s letošním 75. výročím 
ukončení druhé světové války se pojďme 
zastavit u hotelu Panská, na jehož fasádě ze 
strany z Libušiny ulice je umístěna pamětní 
deska s šesti jmény (v minulosti měla tato 
deska ještě jednu část, se stručným ko-
mentářem, ta však po opravách domu 
nebyla vrácena na své původní místo). Kdo 
byli tito občané a jaké byly jejich osudy 
spojené s druhou světovou válkou?

JUDr. Karel Homér byl synem starosty 
Karla Homéra, členem Jednoty Sokol, 
předsedou Kroužku bechyňských studentů. 
Jeho zatčení proběhlo na základě udání, a to 
pro společenský styk s židovkou Alžbětou 
Herlingerovou. 13. února 1942 byl trans-
portován do Osvětimi, kde zemřel v březnu 
roku 1943. Alžběta Herlingerová zahynula 
v  Osvětimi o rok dříve, v roce 1942.

Karel Kazimour nar. 15. 4. 1889, mlynář 
na Viktorově mlýně u Radětic, byl známý 
jako nadaný muzikant a hudební skladatel, 
dirigent hudebního odboru Sokola a člen 
Filharmonického orchestru v Bechyni. 
Během heydrichiády byl zatčen za utajování 
informací o parašutistech, kteří měli mít 
kontakty v Bernarticích a být zde i ukrýváni. 
Společně s ním byli zatčeni všichni, kdo 
o  nich buď věděli, nebo jen slyšeli, mnoho 
z  nich bylo následně vyslýcháno, mučeno 
a  popraveno. Sám Karel Kazimour byl 
popraven zastřelením v Lubech u Klatov dne 
2. 7. 1942 ve věku 53 let.

Jan Kovařík byl odborný učitel, tajemník 
školského výboru v Praze. V květnových 
dnech byl členem revolučního Národního 
výboru v Bechyni a členem deputace, která 
vyjednávala s německou posádkou dosud 
přebývající na zámku. Když 8. května přijela 
do již tak bouřlivé atmosféry ve městě auta 
čety vládního vojska z Písku, která měla 
provést odzbrojení německé posádky v Be-
chyni, došlo, snad nedopatřením, k výstřelu 
z jedné ze zbraní a na náměstí a v přilehlých 

MĚSTSKÉ
MUZEUM
BECHYNĚ

KULTURNÍ STŘEDISKO MĚSTA BECHYNĚ

JUDr. Karel Homér

Jan Kovařík
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Pohřeb ppor. Jana Kovaříka 11. května 
1945 se konal v parku před radnicí za velké 
účasti občanů z Bechyně a okolí. Smuteční 
obřad sloužil kněz Československé církve, 
nad rakví promluvil MUDr. Jan Nehasil. 
Účastnila se ho četa Národní stráže, 
Národní výbor, sokolové, skauti, hasiči, 
Podpůrná jednota Svépomoc. Čestnou stráž 
u katafalku stáli důstojníci a sokolové.



ulicích se strhla přestřelka mezi Němci 
a  vládní jednotkou, do které se rychle 
zapojili i někteří bechyňští občané. Při ní byl 
Jan Kovařík, který s puškou v ruce bránil 
postupu Němců z náměstí Libušinou třídou 
dál do města, zasažen a zraněním následně 
při převozu do táborské nemocnice podlehl. 
Toto místo připomíná i samostatná pamětní 
deska na hradebním zdivu vedle vchodu do 
obchodního domu Zuzana.

Růžena Kodadová pocházela z be-
chyňského Plechamru, v čase války žila 
a  pracovala v Praze. Z dochovaných výsle-
chů vyplývá, že pomáhala ukrývat a zajiš-
ťovat jistého Jaroslava Vintra, činného 
v  ilegální komunistické organizaci. Byla 
obviněna z „přechovávání osob říši nepřá-
telských“, vězněna a popravena stětím 
gilotinou na Pankráci 9. září 1943 ve věku 

pouhých 23 let. V jednom ze svých motáků 
Růžena ve věznici napsala: „Je to vůbec 
myslitelné, že se něco takového může ve 
20. století stát?“ Tato těžko zodpověditelná 
otázka je dodnes mrazivým mementem 
zvůle nacistické totality a hrůz pankrácké 
sekyrárny.

František Synek pracoval jako zubní 
technik u zubaře Jozefa Čecha, byl členem 
jednoty Sokol. V roce 1941 byl jako komu-
nista zatčen a odvezen do písecké věznice 
a  odtud do terezínské Malé pevnosti, 
posléze do Drážďan, kde byl odsouzen ke 
třem letům káznice. Zemřel umučen v kon-
centračním táboře v Terezíně.

Václav Tůma se narodil 4. 11. 1901 
v  Hůrkách u Lišova. Hospodařil na statku 
Nový dvůr v Bechyni, byl náčelníkem sboru 
bechyňských hasičů. Za války jezdil 
sanitním vozem z Bechyně a okolí do 
všeobecné nemocnice v Táboře. Zemřel 
v  Terezíně před koncem války 22. března 
1945. Důvody jeho zatčení neznáme.

M.K.

Růžena Kodadová

František Synek

PŘIJĎTE SI 
ORAZIT

Naše krásná Bechyně leží na značené 
trase Svatojakubské poutní cesty, která 
směřuje od Prahy přes Český Krumlov do 
německého Pasova s cílem ve španělském 
Santiagu de Compostela. Toto město, v je-
hož katedrále jsou uloženy ostatky apoštola 
Jakuba, je jedním z nejvýznamnějších pout-
nických cílů již od 9. století a v posledních 
letech se pouti v různém rozsahu účastí 
ročně až 300.000 lidí z celého světa.

Symbolem poutníků putujících do San-
tiaga de Compostela je pak tradičně 
svatojakubská mušle hřebenatka a mušlí 
v  modrém poli je také poutní cesta značena 
jak v Čechách a na Moravě, tak i v celé 
Evropě. Můžete si jí všimnout na turistických 
směrovkách Klubu českých turistů. Málokdo 
ví, že svým natočením mušle udává správný 
směr jako šipka. 

V Městském informačním centru jsme 
letos nejen pro svatojakubské poutníky, ale 
i  pro poutníky po Poutních stezkách Toulavy, 
turisty, vandráky, čundráky a výletníky 
připravili nové razítko s motivem bechyň-
ského poutního chrámu Nanebevzetí Panny 
Marie a jakubskou mušlí. Autorem návrhu je 
student maturitního ročníku Střední umě-
leckoprůmyslové školy v Bechyni Jiří Bílek. 
Hned jak to podmínky dovolí, bude se naše 
razítko těšit na vaše turistické deníky, 
kredenciály, zápisníky, notýsky a my na vás.

JomaKNIHOVNA 
BEZ 
ČTENÁŘŮ

Období jarních dní jsme si představovali 
trochu jinak. Chystali jsme se na vyhlášení 
nejlepších dětských čtenářů, kteří poctivě 
sbírali zasloužené perličky za přečtené 
knihy. Koncem března jsme  soutěž uzavřeli. 
Zúčastnilo se 16 dětí a přečetly celkem 179 
knih. Velký souboj svedla děvčata z 2., 3. 
a  6. třídy. Nakonec vyhrála třeťačka s 24 
knihami, druhé místo vybojovala šesťačka, 
která stihla přečíst 21 knížek a 3. příčku 
obsadila s 12 knihami další čtenářka 
z  2.třídy. Jakmile se školy i knihovna vrátí 
k  běžnému provozu, všechny tři od nás 
získají očekávané odměny! 

Z důvodu náhlého uzavření knihoven se 
neuskutečnila letošní Noc s Andersenem, na 
kterou jsme upozorňovali v březnovém 
Zpravodaji. Náhradní termín ještě nebyl 
určen. 

A co se dělo nebo děje v knihovně, kam 
nemůžou chodit čtenáři? Hned po uzavření 
jsme se zapojili do šití potřebných roušek, 
kterých jsme předali 200 ks. 

Dokončili jsme přečalounění zbývajících 
kolečkových křesel, takže všechna místa k 
sezení jsou už v jednotném kabátku. 
Vyhledáváme a zpracováváme besedy pro 
školáky, kontrolujeme řazení fondu, 
přebalujeme knihy, aktualizujeme fond, 
vybíráme a zpracováváme knižní novinky, 
na požádání studentům kopírujeme materiál 
pro domácí přípravu apod. 

Všechny výpůjčky automaticky prodlou-
žíme a po 13. březnu nové upomínky promi-
neme. 

O pravidlech práce a chování v knihov-
nách po skončení krizového virového ob-
dobí se před vydáním tohoto Zpravodaje 

ještě nemluví, ale určitě se zpracovávají. 
Budeme vás informovat na webových strán-
kách a facebooku. 

Už teď se těšíme, že se s Vámi zase brzy 
uvidíme!

EH
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Pokračování přepisu knížky autorek 

Milky Preissové roz. Procházkové 

a Emilie Soukenkové

II. ŽENA HO VĚRNĚ PROVÁZELA

(Pokračování z října 2019)

Roku 1873 povolali inženýra Křižíka jako 
telegrafního přednostu do Plzně. Bydleli 
v  budově na plzeňském nádraží, kolem níž 
dosud uhánějí rychlíky. Zde se jim narodil 
první synek Bernard. Brzy se přestěhovali do 
města, nedaleko Besedy, k panu domácímu 
Stelzlovi. Tam se narodily další tři děti. Paní 
Pavlína měla dost práce s vařením, úklidem, 
s tolika prádlem a pouze jednou služečkou 
k  ruce. Večer, když děti konečně usnuly, 
nabrala si plnou zástěru správek. Byla ku 
podivu šikovná, šila všechny dětské šaty 
a  sebe také oblékala, ale až naposled. 
Vždycky trpělivá, vždycky za svou povin-
ností.

Jaká to byla krásná, ale těžká léta. Žena 
velkého muže musí býti obětavou, on nepatří 
jen rodině. Mladý vědec měl hlavu plnou 
myšlenek. Byl zadumaný; neměl času lézti 
s  dětmi po podlaze a veseliti se jejich 
rozkošnými nápady. „Buďte zticha!” na-
pomínala je paní Pavlína. „Tatínek přemýšlí 
o vynálezech. Budou to zvonečky a světélka 
pro vlaky, aby jezdily pěkně za sebou 
a  nesrazily se.“ Velmi dobrým řešením byl 
nájem malé dílny v domě „U zvonu”, kam 
později byla zasazena pamětní deska.

Tou dobou bydlela babička Křižíková 
v  Plzni. Měla svůj vlastní příbytek, ale 
odváděla děti denně na procházku. Za 
pěkného počasí odstěhovala se paní 
Pavlína s dětmi na Lochotín; nejstarší 
navštěvovaly odtud obecnou školu v Plzni. 
Na Lochotíně nakazil se nejstarší hoch, 
Bernard, spálou. Ostatní tři děti byly rychle 
dopraveny do Plzně k babičce. Jaká smůla! 
Sotva se Bernardek po šesti nedělích 
vystonal, nastoupila maminka další oše-
třovatelskou službu u tří ostatních. Dostaly 
neštovice. V celém okolí řádila nákaza, lidé 
umírali. Křižíkovy děti měly na nožičkách 
neštovice slité jako bačkůrky. Pan doktor 
Šel, výborný lékař a roztomilý starý pán, 
nakázal mazat je černou mastí; zapáchala, 
ale pomohla. Za skleněné dveře přicházel 
v  doprovodu babičky Bernardek a pozoro-
val, jak pozvolna se sourozenci uzdravovali.

Roku 1878 jel Křižík se svým předsta-
veným Reichertem na světovou výstavu do 
Paříže. Zvláště si všímal elektrických 
zařízení. Po návratu do Plzně dílna „U zvo-
nu” jevila se malou. Inženýr Křižík přestěho-
val své pokusy do části starého cukrovaru. 
Roku 1880 byly dány do provozu pověstné 
zvonkové signály. Tentýž rok zazářila 
Křižíkova oblouková lampa. Srdce Pavlíny 
zaplavilo tiché, vroucí zadostučinění: na 
celém světě nebylo dokonalejší elektrické 
obloukovky! Zrodila se z české hlavy a vyšla 
z českých rukou. Vynálezce neměl však 
znalostí obchodních a tak se ujal zpeněžení 
francouzský průmyslník Piette, tehdy ředitel 
papírny v Plzni. Byl uhlazeným Francouzem 
a zastával se obchodních zájmů Křižíko-
vých. Poněvadž měl vlivné přátele mezi 
Angličany, byla jeho prostřednictvím oblou-

ková lampa za 200.000 zlatých prodána do 
Anglie.

Rok nato podivoval se celý kulturní svět 
Křižíkovým obloukovkám na Elektrotech-
nické výstavě v Paříži. Svítily ve společnosti 
Edisonových žárovek na hlavním schodišti 
výstavního paláce.

Představme si: Náš úředník od dráhy 
a  jeho žena, která se doposud věnovala jen 
rodince ve své domácnosti, jedou do metro-
pole nad Seinou!

Paní Pavlína zde slyší po prvé telefon.

„Na pařížské Elektrotechnické výstavě 
byly čtyři zvlášť upravené kabinety: dva 
státní a dva privátní, ve kterých se nalézaly 
telefony, spojené s místnostmi a s jevištěm 
Velké opery francouzské, 1.500 m vzdálené. 
V každém kabinetu bylo 30 párů telefonů 
připraveno pro hosty. „Pavlína Křižíková byla 
jedna z těch vyvolených, kterým bylo 
popřáno do místností těch vstoupiti.“ Pod-
laha i stěny byly vystlány tlustými koberci, 
aby kroků a hlasů z venku nebylo slyšeti. 
Prostor byl jen slabě osvětlen, ticho a hlucho 
všude. Přiložíme dychtivě ucho k jednomu 
z  těchto přístrojů a nasloucháme. Za malou 
chvilku zazněl na stolku jemný zvoneček, 
dávající znamení, že opera počala. – Zdá se 
nám, že ve vedlejší místnosti zpívá mohutný 
tenor, rozeznáváme dobře modulaci hlasů, 
rozumíme textu, slyšíme každý jednotlivý 
nástroj v orchestru.” –  (Světozor 1881.)

Po prvé v životě paní Pavlína nemusila 
úzkostlivě šetřit. Koupila dětem čepečky 
a  modrozelený taft na kabátky, které po 
návratu do Čech sama ušila a zdobila 
růžovými pentlemi. Dcera Anna (provdaná 
Schmausová) vzpomíná: „Taft byl pro nás 
novotou. Takhle jsme si jezdily nehtíčky po 
bocích, ono to hvízdalo a matka se pak 
divila, že kolem kapsiček byly kabátky tak 
brzy roztrhané.“

Inženýr Křižík přivezl si z Pařiže zlatou 
medaili. Velmi si jí vážil. Devadesátiletý 
stařec rád ji bere ze zásuvky a klade ji do 
rukou svých přátel. „République française – 
Exposition internationale d'Electricité Paris 
1881“. Na rubní straně je rozvětvený strom, 
v  jehož středu napsáno: „Piette et Krizik”... 
A  jak je těžká!

Roku 1882 zajel inženýr Křižík do Chru-
dimě. Syn varhaníka Procházky, student 
Josef Bartoloměj, zanechal o tom záznam ve 
svém deníčku: „Dostali jsme velmi vzácnou 
návštěvu. Byla zde totiž pořádána před-
náška Musejním spolkem o elektřině a k té 
přibyl též Křižík, vynálezce nejdokonalejší 
dosud elektrické lampy. Je s námi velmi 
dobře znám. Bylo mi líto, že jsem nemohl 
zůstati, když k nám přišel; musel jsem jíti do 
školy, jakmile bylo tři čtvrti na dvě. Slíbil též 
Křižík, že osvětlí za nějaký čas celé město.“ 
Mladému vynálezci sláva nezkazila povahu. 
Našel cestu do malého přízemního domku 
naproti hotelu „Bída“, kde se vdova po 
klatovském varhaníku Procházkovi živila 
krupařstvím.

O Hromnicích 1884 stěhovala se Křiží-
kova rodina do Prahy. Najali si čtyřpokojový 
byt v Jindřišské ulici. Inženýr Křižík byl nucen 
odjet do Vídně, mladá paní řídila sama 
stěhování a vkročila se čtyřmi dětmi do 
nového domova. Byl třeskutý mráz, pokoje 

nebyly po malířích uklizeny, uprostřed 
každého ležela na podlaze hromada smetí. 
Kam je odklidit? Mladá paní, vyčerpaná 
balením a cestou, s pátým děťátkem pod 
srdcem, nevěděla si tentokrát rady. Až do 
noci byla na nohou, bedny otvírala, zařídila 
nejnutnější. Pak k ní musili volat lékaře. 
Nastaly hodiny úzkosti. – Manžel byl daleko. 
– Matku se podařilo zachrániti, avšak 
děťátko bylo mrtvé.

Inženýr Křižík si založil svou vlastní 
malou továrnu v Karlíně u Daňků. Měl sedm 
dělníků a začátky byly těžké. Na štěstí nebyl 
v těchto starostech inženýr Křižík sám. 
Oporou mu byla jeho žena. Po dobré úvaze 
udílela mu praktické rady. I úvěr mu dovedla 
opatřit. Pouze někdy vzdychla: „Oč jistější by 
byla státní služba a peníze za obloukovku, 
uložené ve spořitelně.“

Aby nebyla tak daleko od továrny, 
přestěhovala se rodina do Karlína. Najali si 
domeček od Meissnerů, s krásnou zahra-
dou. V tomto idylickém zákoutí skláněla se 
Pavlína Křižíková ještě čtyřikrát nad ko-
lébkou. Nepodceňovala dětské radosti 
i  bolístky, žila je se svými dětmi a největší 
úspěch sklidila, když jim vlastnoručně 
potáhla houpacího koně. Větší děti měly 
příležitost pozorovat jezdecké koně v sou-
sedních stájích. Nejstarší syn Bernard chodil 
již na reálku, ale maminka mu stále ještě 
přešívala obleky z tatínkových. Taková 
spořivá maminka! Vedla přesně domácí 
účty, na všecky pamatovala, jen na sobě 
šetřila. Z vnitřního města do Karlína vedla 
tehdy koňka. Paní Křižíková s dětmi se 
vracela k Prašné bráně pěšky, poněvadž 
odtud do Karlína byly lístky místo po deseti 
krejcarech po pěti. – Rodina vynálezce měla 
nejisté příjmy. Bylo třeba zajistit budoucnost 
dětí. Pavlína Křižíková požádala muže, aby 
zdvojnásobil obnos, určený měsíčně pro 
domácnost. Rád vyhověl. Zase zapadl do 
svých vynálezů. A tak se ženě podařilo 
uspořiti za málo let slušné jmění 100.000 
zlatých.

Mlýn v Dolích u Luže převzal bratr paní 
Křižíkové, Theodor Štulík. Poněvadž se 
oženil s dívkou z velkého statku, přikoupil 
Horní mlýn. Později přišel do hospodářských 
nesnází. – Rodný mlýn koupila paní Pavlína 
Křižíková.

Jak je štěstí s bolem v životě divně 
promícháno. Sedmnáctiletý Bernard závodil 
na kole do kopce, zchvátil se a koupelí 
v  zapuštěné mramorové lázni se tak na-
chladil, že dostal zápal pohrudnice. Profesor 
Thomayer marně se ho snažil zachránit – 
Dostavila se plicní choroba. Ani předepsaná 
cesta na jih nepřinesla zlepšení. Matka 
nemocného doprovázela, avšak v její nepří-
tomnosti nachladila se v Praze její dceruška 
Pavlínka: chodila do Sokola a po cvičení, 
lehce oblečena a uhřáta, usedla na kámen. 
Zemřela, dvanáctiletá, 31. března 1890.

Tento rok byl rodině Křižíkově těžce 
osudným. Dvanáctý den po sestřině smrti 
následoval ji bratr Bernard. Tehdy zbělely 
Pavlíně Křižíkové vlasy. Mlčela a od hrobu 
se vrátila do dětského pokoje k svým 
nejmladším. S ní truchlila babička Křižíková, 
protože všechna vnoučata byla jejími mi-
láčky.

(pokračování někdy příště)

DVĚ ŽENY ZE ŽIVOTA ČESKÉHO EDISONA
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Milí čtenáři a příznivci kultury,

dovolte mi Vás informovat o aktuálním dění v Kulturním 
středisku města Bechyně v těchto těžkých časech. Na základě 
nařízení vlády z 13. 3. 2020 jsme byli nuceni uzavřít všechna 
střediska a zrušit nebo přesunout některá představení a projekce. 
Během nouzového stavu jsme ale nezaháleli, v některých 
sektorech jsme šili roušky, opravovali a modernizovali vybavení, 
katalogizovali, revidovali a snažili se nabídnout, sice omezeně, 
kulturu přes nové elektronické platformy. I pro nás to byla a je nová 
zkušenost a někdy se objevily zajímavé možnosti interakce 
s  diváky. 

V současnosti pro Vás připravujeme program, výstavy 
a  produkty cestovního ruchu na letní sezónu, neboť pevně 
doufáme a věříme, že se podaří situaci stabilizovat a postupně vrátit 
do normálu. Dovolte mi ještě upozornit na pár akcí, které se buď 
uskuteční v náhradním termínu, nebo v jiném rozsahu, či se ruší 
bez náhrady. Tradiční slet čarodějnic se letos uskuteční jinou 
formou (viz níže). Oblíbený Den dětí, který jsme pořádali ve 
spolupráci s 15. ženijním plukem a Lázněmi Jupiter, bohužel letos 
neproběhne. 

K postupnému otevíráni Kulturního střediska dojde na základě 
harmonogramu uvolňování opatření podnikatelských a dalších 
činností. Více informací najdete na našich webových stránkách 
nebo facebookovém profilu.

S přáním všeho dobrého do květnových dnů 

Mgr. Štěpán Ondřich 
ředitel Kulturního střediska města Bechyně

ČT 30. 4.  SLET ČARODĚJNIC

Drahé kolegyně, drazí kolegové, milé čarodějnice a milí 
čarodějové. Jelikož se v letošním roce nemůžeme na živo sejít, tak 
jak jsme zvyklí, rozhodla jsem se na vás obrátit pomocí moderních 
technologií. Zlo je potřeba sesbírat a spálit i letos, ale sama určitě 
nezvládnu posbírat všechno. Proto vás prosím, napište mi každý 
jedno zlo, které je podle vás potřeba spálit, a pošlete mi ho na email: 
program@kulturnidum.cz. Ke zlu prosím připojte vámi nakreslený 
obrázek čarodějnice, abychom se alespoň takhle viděli. Určitě 
z  vašich kreseb vznikne krásná čarodějná výstava. 

Možná se ptáte, co budu dělat se všemi těmi zly? Nebojte, i o ně 
bude postaráno. Všechny předám hlavnímu čaroději, který je 
společně s Ohnivákem 30. dubna rituálně spálí. Sledujte proto 
nadále FB profil KSMB, ať o to nepřijdete. 
Těším se na vás zase za rok. 

Vaše čarodějnice Bludimíra

PŘIPRAVUJEME

ST 16. 9.  OLYMPIC 
  PERMANENTNÍ TOUR 2020
 

19.00 hodin / Velký sál KD / Vstupné 590, 650 a 690 Kč

Přesunutý koncert z 23. 4. 
Vstupenky zůstavají v platnosti. V případě, že vám termín nebude 
vyhovovat, kontaktujte nás na tel: 778 545 507 nebo e-mailu 
ucetni@kulturnidum.cz

KULTURNÍ
ST 7. 10.  PARTIČKA NA VZDUCHU
19.00 hodin / Velký sál KD / Vstupné 550 Kč

A je to tady! Po 3,5 letech se rádi vracíme za Vámi do Bechyně! 
Podzimní turné je tady a skvělá improvizační partička, která si říká 
Partička, se vrací k Vám! 
Geňa, Michal, Bohouš, Igor, Marián a vždy jeden speciální host. 
To je opět jistota perfektní a originální zábavy. 
V předprodeji na www.ticketstream.cz

ST 21. 10.  CAVEWOMAN
19.00 hodin / Velký sál KD / Vstupné 340 Kč
Mysleli jste si, že Vás už nic nedokáže rozesmát? Přijďte se podívat 
na volné pokračování kultovní one man show Caveman.
Přesunuté představení z 19. 5. 2020
Vstupenky zůstavají v platnosti. V případě, že vám termín nebude 
vyhovovat, kontaktujte nás na tel: 778 545 507 nebo e-mailu 
ucetni@kulturnidum.cz.
Využijte uvolněné vstupenky z původně vyprodaného představení.

ÚT 24. 11.  VÁCLAV NECKÁŘ 
  SE SKUPINOU BACILY 

  – Příběhy, písně, balady
19.00 hodin / Velký sál KD / Vstupné 490 Kč, 450 Kč 
V předprodeji od 1. června na www.kulturnidum.cz

MĚSTSKÉ MUZEUM 
otevírá pro veřejnost 11. května (dle v době uzávěrky aktuálních 
nařízení). Navštívit můžete prodejní výstavu díla 

Stanislava Trnky – 

BECHYŇSKÉ VEDUTY V BAREVNÉ GRAFICE 

(oleje, pastely, akvarely).

KALENDÁR

www.kulturnidum.czKVĚTEN 2020
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA FRANTIŠKA KŘIŽÍKA

1928

BECHYNĚ

ŠKOLA PRO DĚTI

ZE ŠKOL

+ PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY 
V ZŠ FRANTIŠKA 
KŘIŽÍKA BECHYNĚ

Také o letošních letních prázdninách 
připravuje Základní škola Františka Křižíka 
Bechyně ve spolupráci se společností 
Attavena o. p. s. příměstské tábory pro žáky 
1. stupně. Věříme, že do prázdnin se 
koronavirová pandemie uklidní a tábory 
budou moci proběhnout. Podmínkou pro 
přihlášení je, že rodiče zúčastněných dětí 
jsou zaměstnáni, jsou OSVČ nebo jsou 
uchazeči o zaměstnání na ÚP. Cena tábora 
je od 400  Kč za dítě a týden (stravné + pitný 
režim). Více informací a přihlášky naleznete 
na www.attavena.cz, kde můžete děti 
online přihlašovat, poté budete e-mailově 
kontaktováni projektovou koordinátorkou 
Andreou Kočerovou (tel.: 774 223 887, 
andrea.kocerova@attavena.cz ), která vám 
sdělí veškeré informace. 
Termíny příměstských táborů:

13. 7. 2020 – 17. 7. 2020
20. 7. 2020 – 24. 7. 2020
27. 7. 2020 – 31. 7. 2020

Mgr. Milan Kožíšek, ředitel školy

+ OBNOVENÍ VÝUKY 
NA 1. STUPNI 
ZÁKLADNÍCH ŠKOL 
– ŠKOLNÍ SKUPINY

Dle sdělení Vlády České republiky 
bude od 25. května 2020 obnovena 
výuka na 1. stupni základních škol 
formou tzv. školních skupin. Účast ve 
výuce bude pro žáky dobrovolná. Účast 
je podmíněna vyplněním a podepsáním 
čestného prohlášení o bezrizikovosti 
dítěte i domácnosti. Zákonní zástupci, 
kteří budou mít o tuto formu výuky zájem, 
musí dítě přihlásit a podepsat čestné 
prohlášení v týdnu od 11. května do 
15. května 2020 v kancelářích škol. Bez 
podepsaného čestného prohlášení se 
dítě nebude moci výuky účastnit. Obě 
školy potřebují dopředu znát počty žáků 
v  jednotlivých třídách k organizačnímu 
a personálnímu zajištění výuky a k zajiš-
tění zvýšených hygienických požadavků 
na výuku, aby se první den obešel bez 
zmatků a chaosu. Veškeré podrobnosti k  
výuce budou zveřejněny na webových 
stránkách jednotlivých základních škol 
nejpozději ve čtvrtek 21. května 2020.

www.zsbechyne.cz
www.zslibusina.cz

Mgr. Milan Petr
Mgr. Milan Kožíšek

+ CO SE DĚJE, KDYŽ JE 
ŠKOLA ZAVŘENÁ 
ANEB ŠKOLA V DOBĚ 
KORONAVIRU

Základní škola ve Školní ulici v této 
nelehké době není zcela bez života. Sice 
naše žáky nevídáme, jsou doma s rodiči, ale 
vzdělávání probíhá jinou formou. Naši 
vyučující se museli poprat s distanční 
formou vzdělání našich žáků. Usedli jsme 
tedy k počítačům a začali komunikovat 
s  rodiči a žáky maily, chaty, telefony. Všichni 
učitelé připravují materiály, vymýšlí úkoly, 
hledají videa a snaží se pokračovat ve 
vzdělání svých žáků. 

Pokud to technické možnosti rodin i školy 
dovolí, pustili se některé kolegyně a kole-
gové do video konferencí, zejména se žáky 
2. stupně. Právě absence IT technologie 
v  některých rodinách nám nedovoluje použít 
tento způsob výuky ve všech třídách. 

Další možností vzdělání je systém tiš-
těných materiálů. Žáci mají možnost si 
vyzvedávat a odevzdávat zadanou práci 
v  boxech před školou. 

Začátkem dubna proběhl plánovaný 
zápis budoucích prvňáčků, letos však pouze 
administrativní formou, bez účasti dětí. 

Po krátké pauze opět od 6. dubna 2020 
funguje školní kuchyně pro cizí strávníky 
i  žáky obou škol. Doufáme, že odběr stravy 
je pro ně vítanou změnou, protože vymýšlet 
stále, co budeme doma vařit, je úmorné.

V měsíci dubnu probíhají i různé činnosti, 
které byly naplánovány na letní prázdniny. 
Proběhlo čistění plechové střechy budovy 
školy s následným novým povrchovým 
nátěrem. V tomto čase provádíme revizi 
veškeré elektroinstalace, včetně všech 
elektrických spotřebičů ve škole i školní 
kuchyni. Dokončujeme opravu soklů 
v  prvním pavilonu. Využíváme uzavření 
školy pro generální úklid všech prostorů. 

Všem žákům, rodičům a kolegům pře-
jeme velkou míru trpělivosti, optimismu 
a  pevné zdraví.

Vedení školy 

Die Fremdsprachen humorvoll
CIZÍ JAZYKY ZÁBAVNĚ
Domácí práce žáků a žákyň 
ze 7., 8. a 9. třídy na libovolné 
témav době karantény

Projekt pod vedením paní učitelky 
Valérie Borysové
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ZÁPIS DO MŠ 
PRO ŠKOLNÍ 
ROK 2020/2021

Zápis proběhne bez přítomnosti dětí.
Více informací k možnostem podání 
žádosti na webových stránkách školy

Kde to žiji? Ze svého nejbližšího okolí 
neznám nikoho, kdo by zareagoval na 
současnou situaci panikou. Dokonce ani mí 
klienti, kteří ke mně měsíce a někdy i roky 
chodí kvůli úzkostem a depresím. 

Nezmatkují ti, kteří musí nebo mohou 
pracovat. Situaci dobře zvládají i ti, kteří si 
dosavadní rozumnou a skromnou formou ži-
vota vytvořili finanční rezervu. Dále potom ti, 
kteří žijí v dobrých a pevných vztazích v ro-
dině a s druhými. Kvalitní zájmy a koníčky 
jsou jako kýl lodi, který přispívá k rovnováze 
života a prožívání i v nepříznivých dobách. 
Každý, kdo nezištně udělá v těžké situaci 
něco pro druhé, zažije oprávněný pocit 
štěstí. Vzájemně viditelná ohleduplnost nám 
dává pocit tolik důležité solidarity. Snad z ní 
něco zbude i na pak.

Na základě mých zkušeností z mimořád-
ných situací vím, že lidé často zlehčují život 
ohrožující nebezpečí, ale velmi se bojí o svůj 
budoucí ekonomický standard. To jsme my 
lidé. V rozporu s logikou tohoto strachu by 
mohli vyprávět doručovatelé e-shopů, jaké 
zbytečnosti a jak drahé přepravují i v této 
době. Potřebu udělat si radost stůj co stůj 
máme v genech. Jednou z funkcí systému 
odměn, které dáváme sami sobě, je únik z tí-
živé situace. 

Ze své psychologické praxe vím, jak 
mnoho lidí touží po radě. Je dost těch, kteří 
jsou bez jakéhokoli nápadu, jak sami sebe 
zaujmout a tím se vytrhnou z nudy, která 
tvoří obal jejich nespokojeného života. Když 
radu dám, naběhnu si. Banální příklad: „Jít 
na houby by Vás nebavilo?“ „Ano, ale v lese 
jsou klíšťata.“ 

Na závěr se pokusím, snad ne zcela 
zbytečně, dát v situaci dnešních omezení 
pár rad, které se mně osvědčily. 

1. Zkusit cokoli o čem vím, že na to 
nemám buňky. Když mi to nepůjde, nemohu 
mít na sebe vztek. To není ztráta času, to je 
zaměstnání mozku, při kterém emoce nepa-
nikaří. Se ženou sledujeme na YouTube 
přednášky profesora Petra Kulhánka o fyzi-
ce vesmíru. Maximálně soustředěni nero-
zumíme – ale krásně.

2. Žena naslepo zapíchla nůž do Kuchař-
ky naší vesnice. No nazdar, bábovka z ma-
jonézy. Svěřit se bezpečné náhodě je 
zábavné a v tomto případě i chutné.

3. Dát si na půl hodinky rozchod do růz-
ných koutů bytu s úkolem napsat básničku. 
To, s čím se vrátí naše děti, nás leckdy 
ohromí. Rodinné čtení, potlesk, úklony.

4. Než si budeme moct zajít k Pichlům na 
něco dobrého, radím přečíst si o Václavu 
Pichlovi (Evropsky významné osobnosti 
osmnáctého století) alespoň na Wikipedii. 
Na YouTube je několik jeho krásných kon-
certů. Zkusme je alespoň ochutnat a ne-
buďme jako malé děti, které tvrdí, že něco 
nerady, aniž to vezmou do úst. 

5. Dávejme si v rodině vzájemné 
a  upřímné komplimenty. Každý každému 
alespoň 1x denně. Učme se navzájem vidět 
na druhém to hezké a nevšední. 

6. Těm, se kterými se nemůžeme vidět, 
neposílejme SMS, ale volejme. Hlas může 
hladit. 

7. Kdykoli se s někým potkáme, usilujme 
v rozhovoru o společný, byť krátký smích.

Mnoho zdraví a klidnou mysl všem přeje

 Jaromír Matoušek

+ ÚSPĚCH V SOUTĚŽI 
PANGEA

V únoru se na naší škole konalo školní 
kolo matematické soutěže PANGEA. 
Soutěžní příklady počítalo celkem 41 žáků 
ze 4. až 9. ročníku, kteří se někdy i dobro-
volně přihlásili k soutěži. Nejlépe ze všech 
matematické příklady vypočítal Sebastian 
Ray, který postoupil do celorepublikového 
finále. Béda v kraji obsadil krásné 2. místo 
a  těší se na finále, které se tradičně konalo 
v  Praze a měřili zde své matematické 
dovednosti jen nejlepší žáci z celé republiky. 
Pořadatelé přislíbili, že chtějí, aby se finále 
konalo, možností je více, uvažuje se i o ter-
mínu na podzim. Tak uvidíme, jak se situace 
vyvine. Bédovi gratuluji za celou školu 
a  doufám, že ho matematika bude stále 
bavit. 

I. Mašterová 

+ NOVÝ START 
V BECHYNI

Od poloviny letošního dubna funguje 
v  Bechyni bezplatná poradna „NOVÝ 
START“. Jak název projektu volně napovídá, 
jedná se o poradenskou a konzultační 
pomoc nezaměstnaným osobám k uleh-
čenému návratu na pracovní trh. Jde 
o  aktivitu, kterou v Bechyni organizačně 
a  personálně zajišťuje Centrum mladé 
rodiny Milísek, se sídlem v Milevsku. Jedná 
se o příspěvkovou organizaci zapojenou do 
širokého spektra činností mikroregionu 
Lužnice.

Odborné poradenství má složku právní, 
psychologickou a pracovní. Při pracovním 
poradenství klient aktivně spolupracuje 
s  konzultantem na vyhledávání vhodné 
pracovní pozice, má možnost prodiskutovat, 
sestavit i vytisknout svůj profesní životopis. 
Ve všech složkách odborného poradenství 
je dbáno na individuální potřeby a specifické 
požadavky klienta. 

Je pravděpodobné, že blízká doba 
přinese změny ve struktuře pracovních 
příležitostí. Získat informace, realisticky 
posoudit své možnosti, vytvořit si osobní 
plán a vědět o možnostech, k nimž patří 
i  rekvalifikace, to vše může být skutečným 
novým startem. 

Poradenství probíhá v nádherných 
prostorách lázeňského domu Jupiter, a to 
přímo v budově postavené dle návrhu 
zakladatele moderní české architektury 
Jana Kotěry. 

Pracovní poradenství Nový start 
probíhá každé pondělí a středu 
od 8:00 do 16:00 hod.

Právní poradenství 
vždy jednou v měsíci s Mgr. Janem 
Röhrichem. 
Květnový termín je středa 13.  5.  2020.

Psychologické poradenství vždy jednou 
v  měsíci s PhDr. Jaromírem Matouškem. 
Květnový termín je čtvrtek 21. 5. 2020.

Na všechny typy poradenství je nutné se 
objednat předem na tel.: 723 407 029

Těšíme se na Váš zájem
J. M.

www.msjahudka.cz

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 
ZUŠ VÁCLAVA PICHLA, 

BECHYNĚ 

▼ HUDEBNÍ OBOR 
4 hra na zobcovou a příčnou flétnu
4 hra na bicí nástroje
4 hra na kytaru
4 hra na klavír
4 hra na akordeon
4 hra na klarinet
4 sólový a sborový zpěv

▼ LITERÁRNĚ – DRAMATICKÝ OBOR 
4 práce s tělem
4 technika řeči a výrazu
4 schopnost improvizace

▼ VÝTVARNÝ OBOR
4 kresba
4 malba
4 grafické techniky
4 modelování
4 prostorové vytváření
4 akční a fotografická tvorba

Přijímací zkoušky pro příští školní rok se 
budou konat v průběhu měsíce června. 
Termín a způsob bude upřesněn na 

www.klaster-bechyne.org

Na telefonním čísle 724 515 978 
nebo 478 je možné si domluvit náhradní 
termín zkoušky.
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POKRAČOVÁNÍ 
PUTOVÁNÍ ZA 
MALÝMI 
SAKRÁLNÍMI 

STAVBAMI BECHYŇSKA

Vydejme se z Bechyně po levém břehu 
Lužnice. Na mírném návrší v blízkosti Židovy 
strouhy, stojí vesnice Nuzice. Z Bechyně je 
dobré jít po turistické značce ze Zářečí 
k  soutoku Židovy strouhy s Lužnicí a dále do 
Nuzic.

Stoupáte-li od řeky po polní cestě k silnici, 
mohli byste v r. 1820 a dalších letech vidět na 

poli směrem k Židově strouze na vyvýšenině 
„na hradci“ dřevěný kříž. Ten tam nechala 
postavit obec Nuzice jako připomínku tra-
gické události, která se tam kdysi odehrála. 
Sedlák z Nuzic oral v blízkosti bývalého 
hradiště pole, koně se splašili a i se sedlákem 
spadli ze skály u Židovy strouhy a všichni se 
zabili. Představitelé obce 5. prosince 1830 
písemně potvrzují, že budou tento kříž 
opatrovat a případně „sejití zase jiný postaviti 
nechají.“

Ze soupisu malých církevních památek 
z  r. 1820 zjistíme, že kromě kříže „na hrad-
cích“ byly v Nuzicích ještě křížky tři, jedna 

boží muka a kaplička na návsi. K některým 
křížkům se dochovaly i písemné doklady. 
Z  nich se dozvídáme, že křížek „u mlýnské 
cesty nechal postavit Tomáš Bakule a za-
vazuje se o něj dobře starat.“ /1/ 

Od roku 1820 stojí také křížek u cesty do 
Bechyně. Nechal ho postavit nuzický sedlák 
Tomáš Stach z č. 7. I on se zavázal, že on 
i  jeho následovníci na živnosti jej budou 
udržovat v dobrém stavu. /2/ 

Vedle Stachova křížku stojí a i tehdy stála 
boží muka. /2/ 

Třetí křížek stával na levé straně cesty do 
Týna. Dnes už tam není, ale za to stojí křížek 
u cesty k bývalému kravínu. /3/ 

+ JAK SE U NÁS SLAVÍ 
KULATÉ NAROZENINY 
(příspěvek k 300 let připojení 
Zářečí k městu)

Bylo nebylo, ale událo se to takhle z jara, 
ještě ležel sníh, řeka plná vody, jez hučel 
jako blázen a pod ním metrové vlny. Byl čas 
oběda, když osazenstvo chalupy blízko řeky 
vyhlíželo tu nehostinnou mizérii za oknem. 
Spatřili něco jiného, než obvykle a upoutalo 
to jejich pozornost. Na vytažené, převrácené 
lodi na břehu ležely nějaké věci.

To tam někdo zapomněl, či co? Na lodi 
pokryté popraškem sněhu leželo ledabyle 
rozházené oblečení s taškou a v okolí nikde 
nikdo.

V chalupě tomu nevěnovali dál pozor-
nost, zaměstnávali je běžné domácí práce. 

Když v tom zvonek crrrr crrrr vyvádí jako 
blázen. 

„To se někdo zbláznil, že tak zvoní jako 
o  život?“

Ke zvonku přiběhla nejmladší obyvatelka 
a od dvířek volá: „Honem sem pojďte, za 
vrátky je něco strašného!“ Za nimi stál 
roztřesený zelenomodrý mužík a k tomu ješ-
tě nahý, jen ve slipech, za sebou zanechával 
otisky bosých nohou ve sněhu. A co hůř! 

Crčela z něj krev ze všech stran. Vůbec 
nebylo k poznání, o koho jde. Byl tak ztuhlý 
a  promrzlý, že se zněj nevypáčilo ani slovo.

Osazenstvo chalupy se kolem něho 
seběhlo a ihned začala záchranná akce. 
Vedení se ujala nejmladší, byla to studentka 
střední zdravotní školy. Ta rozhodla: „Na-
pusťte mu vlažnou vodu do vany, v teplé by 
mohl omdlít, já mu zatím ošetřím rány, 
necháme jej ve vodě pomalu rozmrznout.“ 
A  tak se i stalo. Z vany byl vytažen již člověk, 
hoden toho jména a bylo mu ustláno na 
gauči v obýváku. To stále ještě nemohl 
promluvit, ale posuňky naznačil, že chce 
spát. Na prohřátí vnitřností se chtěl uvařit 
grog, rum ale v chalupě nebyl, jako náhraž-
kou se vařil životabudič ze slivovice. Po 
vypití léčivého balzámu mu bylo vyplněno 
přání a zabalen do dvou teplých dek usnul...

Osazenstvo se radilo, zda zavolat či 
nezavolat lékaře: „Počkáme, až se probudí 
a  jak mu bude.“ 

A opravdu lékař nebyl třeba. Panáček po 
dvou hodinách přiběhl do kuchyně jako by se 
nic nestalo! Přisedl si ke stolu a začal 
vyprávět: „Je mi dnes padesát a oslavuji to 
od rána s kamarády v hospodě. Hrdě jsem 
zde při panáčcích kořaličky prohlašoval, že 
vždy o svých narozeninách přeplavu Lužnici, 
že je to moje letitá tradice. Asi nevěřili, ale já 

to chtěl dokázat. Vyrazil jsem k Lužnici, 
shodil ze sebe oblečení a vrhl se do řeky.“ 

To vysvětluje odložené věci na převráce-
né lodi. Taška obsahovala peněženku i jeho 
doklady. 

A pokračuje ve vyprávění: „Podcenil jsem 
ale proud, ten mě strhl přes jez a začal jsem 
se otáčet ve víru pod jezem. Nemohl jsem 
z  toho bubnu vyplavat, zachránily mně velké 
kameny po kterých jsem vyručkoval ven. 
Pak jsem po čtyřech přelezl zbytek koryta, 
stále jsem se přidržoval kamenů, s posled-
ním zbytkem sil vylezl na břeh a zamířil 
k  první chalupě.“ Proto ty rozedrané ruce 
a  kolena!

„To jste se podruhé narodil, v poledne zde 
nebývá mnoho lidí!“ odpovídají mu obyva-
telé chalupy. 

„Chcete zavolat doktora?“ 
„Ne, ne! Já jsem už v pořádku,“ odpovídá 

oslavenec. „Akorát se převléknu a vyrazím 
za kamarády.“

„A do čeho se převléknete? Vždyť je 
všechno vlhké, leželo to na sněhu!“

Bylo mu sneseno mužské ošacení z cha-
lupy, své promočené jednoduše vyhodil 
z  okna na silnici.

Poděkoval za pomoc, vzal tašku s do-
klady a šel do hospody dál slavit!

Za pár dní přinesl dárky a děkoval 
především ještě jednou své zachránkyni, 
budoucí zdravotní sestře...

Josef Štefl

Z HISTORIE BECHYŇSKA

1 2 3

12 Městský zpravodaj Bechyně / KVĚTEN 2020 



JARO NA VČELNICI

V březnu proběhla v kulturním 
domě volební schůze ZO ČSV 

Bechyně, novým předsedou byl zvolen přítel 
Roman Šafránek, místopředsedou se stal 
přítel Roman Šonka. Po zhodnocení sezony 
2019 proběhla velmi zajímavá přednáška 
o  racionalizaci včelaření učitele včelařství 
Martina Palečka. Velmi kladně bylo zhod-
noceno vlastní zpracovávání vosku a výroba 
mezistěn. I když v současnosti všichni 
řešíme problémy s pandemií Covid-19, tak 
včely pilně pracují a nosí první snůšku. 
Máme za sebou úklid včelnic a kontrolu 
přezimovaných včel. 

Květen je měsícem rojivosti včel. Chtěl 
bych upozornit veřejnost, že se jedná o zcela 
běžnou věc a v momentě rojení nejsou včely 
v zásadě agresivní. Nejdůležitější je zacho-
vat klid, počkat až včely usednou, když 
nedochází k přímému ohroženi zdraví, ne-
chat roj uklidnit, během pár dnů sám odletí. 
Ohrožuje-li roj bezprostředně bezpečnost, je 
třeba zavolat hasiče.

Na začátku letošní včelařské sezóny nám 
a včelám počasí celkem přeje a úhyny ZO 
organizací nejsou nijak dramatické. Dovolte 
mi nakonec poděkovat Městu Bechyně, ZŠ 
školní za podporu činnosti našeho spolku. 

Jezte lokální med od svého včelaře, je to 
zdravé :-). Vice informací o naší činnosti na 
https://vcelarstvizobechyne.webnode.cz/

Ať nám to bzučí!
Štěpán Ondřich, 

jednatel 

Dodnes stojí kaplička na návsi. /4/

Na pravém břehu Židovy strouhy, naproti 
Nuzicím, leží Hodonice. Do Hodonic 
můžete vyrazit z Nuzic cestou k hájence 
a  přejít Židovu strouhu a po pěšině vyjít do 
Hodonic, nebo můžete jít z Bechyně kousek 
po silnici směr Týn n. Vltavou.

Na cestě od Bechyně, za starým lihova-
rem už zase stojí litinový kříž na žulovém 
podstavci s nápisem V. K. F a letopočtem 
1912. Kříž i se soklem byl roku 2007 pova-
len, ale podařilo se jej roku 2009 na náklady 
obce Hodonice obnovit. V dolní části kříže je 
umístěna Panna Marie. /5/

U silnice před obcí je další torzo křížku, 
zůstal z něho jen velký čtyřboký podstavec 
ze žuly, na horní straně s tympanonky. V těs-
né blízkosti Hodonic za rybníčkem stojí 
secesní litinový kříž s Kristem a Pannou 
Marií zasazený v žulovém podstavci. Okolo 
křížku je dřevěná ohrádka. /6/

Na kraji obce těsně u domu Šonků jsou 
zděná boží muka. V horní části mají dvě 
římsy a mezi nimi čtyři výklenky, výzdoba 
v  nich chybí. /7/ 

Na návsi stojí poměrně velká kaplička se 
zvoničkou zasvěcená sv. Janu Nepomuc-
kému. /8/

Text Jiřina Trčková
Foto: Jiří Bílek
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BURIAN V BECHYNI

Galerie Záliv Lázně Bechyně zahájila svoji činnost 
výstavou Burian v Bechyni v lednu roku 2017. Zájem hostů 
(ale i médií) byl nečekaně velký. Z plánovaných šesti týdnů se 
musela expozice prodloužit na celé tři měsíce. Ukázalo se, že 
král komiků stále promlouvá ke svým divákům, i když jde 
zejména o lidi ve věkové kategorii nad 50 let. Jeho humor 
zestárnul maximálně o jednu vrásku, jinak je stále při životě, 
což u řady jiných našich komedií nelze prohlásit, poněvadž 
dosti rychle vyčpěly.

Dokládáme fotografii z natáčení filmu Ryba na suchu, který 
vesele přicházel na svět v Bechyni a jeho natáčení se 
zúčastnilo mnoho Bechyňáků. Sám Burian se stal po válce 
vyhlédnutou obětí a byl vláčen, stíhán a odložen (měl tzv. 

malý dekret) pro spolupráci 
s  nacistickými okupanty. Při-
tom nikomu neublížil, nic špat-
ného se mu neprokázalo. 
Sláva mu také dopomohla 
k  mnoha nepřátelům, někteří 
historici uvádějí, že mu svým 
způsobem záviděl i jeho nej-
lepší herecký partner, Jaro-
slav Marvan, který se ho nikdy 
nezastal (jak se očekávalo), 
na rozdíl od Jana Wericha. Ten 
ho nechal zazářit ve filmové 
pohádce Sůl nad zlato, a to byl 
vlastně poslední záblesk v ko-
mikově kariéře.

Dnes je na bývalé Burianově vile v pražských Dejvicích 
umístěna pamětní deska, ale zahrada s pověstným 
tenisovým kurtem je tichá. A  v lázních jsou rozvěšené jeho 
fotografie z  doby, kdy se v Bechyni koupal (léčil) v  rašelině.

Zdeněk Smolík a Pavel Šmidrkal 
za spolek Osvětáři jihu

LÁZNĚ SE 
ODMLČELY, 
GALERIE 
KLIMBÁ, OŽÍVAJÍ 
VZPOMÍNKY

Nepamatujeme v dějinách Lázní Bechy-
ně dobu, která by jejich chod utlumila tak, jak 
je tomu dnes. Časem se ale závora zvedne 
a  lázeňské prostory i přilehlý park se znovu 
rozproudí životem. Aby se vyplnila nynější 
prázdnota, hodí se zavzpomínat na jednu 
z  úspěšných výstav, která proběhla v Galerii 
Záliv už před dvěma roky, a tou byla prezen-
tace starých hudebních dvoulistů. Šlo 
o  zápůjčku z Vojenského ústředního archivu 
a od soukromých sběratelů.

Jednalo se o písničky filmové, pochodo-
vé, trampské, kabaretní, skladby trojice 
Werich-Voskovec-Ježek a tehdejší šlágry 
Vlasty Buriana. Bohatá kolekce dvoulistů, 
kterých bylo do konce první poloviny dvacá-
tého století vydáno téměř deset tisíc jednotli-
vých titulů, pamatovala i na jména slavných 
skladatelů, Karla Valdaufa, Bedřicha Niko-
déma, Jaromíra Vejvody a  dalších. Ale 
výstava sledovala hlavně grafické řešení 
titulní strany, na kterém se podíleli výtvarníci 
zvučných jmen, třeba Adolf Hoffmeister či 
František Bidlo nebo Toyen.

V současné době se výstava přesouvá do 
Prahy 6 (Malá galerie Tudy k badatelně), 
která spolu s Obcí Želeč (Obrazárna 
Špejchar Želeč) přispěla na tisk obsažné 
knížky Písně v obleku. Ta představuje jakýsi 
doprovodný katalog, bohatě nasycený nej-
zajímavějšími dvoulisty, který bude volně 
k  zapůjčení v Městské knihovně v Bechyni.

Jakmile se lázně oživí příjezdem klientů, 
přichystá Galerie Záliv hostům další origi-
nální výstavy, mezi které se zařadí i Pohádky 
s reklamou o kterých budeme čtenáře po-
drobněji informovat v červnovém vydání 
zpravodaje.

www.laznevbechyni.cz
facebook.com/laznebechyne

Lázně



+ POCHVALA

Milí Bechyňáci, ale i návštěvníci našeho 
města,

jistě jste si povšimli, jak nám za poslední 
léta Bechyně zkrásněla. Lehce se to napíše, 
ale kolik práce a mozolů (o potu ani nemluvě) 
se nachází za každým upraveným zákoutím 
města. Tohle si málokdo dokáže představit. 

Víme, že mnohý z Vás třeba namítne, 
vždyť za svoje úsilí jsou pracovníci Tech-
nických služeb placeni, ale dovolíme si 
oponovat. Ne vše se dá penězi vyjádřit, 
a  proto bychom chtěli vzdát hold a dík všem, 
kteří udržují a zkrášlují nejen střed města, 
ale i jeho okolí. Není snad návštěvníka, který 
by opomenul obdivovat se úpravnosti i čis-
totě, zvláště lázeňské hosty bývá často 
slyšet pět chválu, ale i stýskat si. Kdyby to 
takhle vypadalo u nás. Ne, není to samozřej-
most. Co se jen chlapi z technických na-
lopotili, třeba s úpravou panelové cesty za 
fabrikou. Co se děvčata naohýbala při 
úpravách záhonů. Jen z pohledu na ty 
pracovité lidičky nás bolí v bedrech. 

Važme si těch dělných rukou, pod kterými 
naše město tak vzkvétá a neházejme 
kritickými slovy, když vidíme, že se právě 
některý z pracovníků Technických služeb 
zastavil, aby narovnal bolavá záda. 
Probouzet se do čisté a upravené Bechyně a 
se stejně příjemným pocitem každou noc 
usínat je dar, který nespadl z nebe.

Na podnět občanů 
(p. Bohuslava, p. Říhy, p. Šplíchalové) 

zpracovali Osvětáři jihu

+ PODĚKOVÁNÍ

Moc rád bych poděkoval v městském 
zpravodaji pracovnicím Služeb města 
Bechyně za nalezení peněženky s doklady 
a  platební kartou. 

Dne 25. března jsem nakupoval víno ve 
vinotéce a cestou na parkoviště před 
Rubínem mi z kapsy vypadla peněženka 
s  hotovostí a veškerými doklady. Požádal 
jsem o pomoc pracovníky SMB, zda by byli 
tak hodní, aby až budou vyvážet ve městě 
odpadkové koše, tak je před vysypáním 
prohlédli, jestli peněženku někdo nevyhodil. 

Dvě pracovnice 26. března skutečně moji 
peněženku nalezly v koši za benzínkou 
u  rybníka Trubný. V této složité době, kdy je 
omezený provoz úřadů, to byla pro mě 
skvělá zpráva. Nedovedu si představit to 
trápení při vyběhávání nových dokladů 
a  platební karty. Bohužel mi jejich jméno 
nebylo sděleno. 

Proto moc děkuji alespoň touto cestou.

Josef Kočárek 

PÍŠETE NÁM 

+ PODPORA TURISMU 
PŘEDNĚJŠÍ ŽIVOTA 
MÍSTNÍHO 
OBYVATELSTVA?

Smutný pohled se naskytl jednoho břez-
nového dne převážně obyvatelům dvou 
panelových domů v ulici Novodvorská v Be-
chyni. Vedle nyní rekonstruovaného objektu 
bývalého domu služeb pro přesun meziná-
rodní keramické sbírky Alšovy Jihočeské 
galerie započala první fází příprava na 
plánované parkoviště, kterému bohužel 
padla za oběť klidová zóna se stromy a la-
vičkami tvořící součást parku mezi domem 
s  pečovatelskou službou, nyní rekonstruo-
vaným objektem a domem č.p. 168 v ul. 
Novodvorská. Město Bechyně, na jehož 
pozemku má parkoviště vzniknout, zjevně 
vyšlo vstříc Alšově jihočeské galerii a svolilo 
ke vzniku parkoviště. Část parku a klidová 
zóna nenávratně zmizí, důležité je, že 
návštěvníci muzea keramiky budou mít kde 
zaparkovat svá vozidla. Stejně jako mají kde 
parkovat zákazníci supermarketů. Nelze 
jistě namítat nějakou nezákonnost, předsta-
vitelům města byla však přednější podpora 
turismu nad zachováním přírodního životní-
ho prostoru obyvatel domů v ulici Novodvor-
ská. Město si může se svými nemovitostmi 
nakládat dle libosti, jak se mu zlíbí a není 
povinno se ptát obyvatel domů, co by řekli na 
zbudování parkoviště na úkor klidové zóny. 
Odpověď lidí na případný dotaz ohledně 
parkoviště by byla předem známa. Nač se 
ale tázat někoho, kdo není účastníkem 
stavebního řízení? Nač plýtvat energií? Dle 
zákona tedy vše v pořádku, ale jistý mravní 
aspekt a zájem na udržení kvality života 
dotčených obyvatel zůstaly zcela bez po-
všimnutí. Říká se o právu, že je to minimum 
morálky. V tomto případě to bylo naplněno 
beze zbytku a taktéž bylo učiněno zadost 

soudobému trendu vybetonovávání a as-
faltování životního prostoru, který je dnes 
a  denně ukrajován v zájmu budování blaho-
bytu a podpory čím dál více pohodlnějšího 
druhu homo sapiens. Nebylo možné vyřešit 
naznačenou problematiku parkování alter-
nativně, tj. zachovat předešlý stav, kdy 
Mezinárodní muzeum keramiky sídlilo v Be-
chyni v bývalém zámeckém pivovaru, při-
čemž návštěvníci muzea běžně parkovali na 
náměstí T. G. Masaryka v Bechyni, a ne-
existovalo žádné speciální parkoviště co 
nejblíže muzeu? Nebylo do budoucna 
možné potenciální návštěvníky odkázat 
s  parkováním vozidel opět na náměstí, 
odkud by to měli pěšky do ulice Novodvorská 
přibližně 300 m? Dát tedy přednost nám 
„domorodcům“ a zachovat nám životní 
prostor a tím snad i hodnotu našich 
nemovitostí, jejichž bezprostřední okolí má 
výhledově „krášlit“ parkoviště? Ale holt, kde 
není zájem a vůle… Takže, opravdu 
„děkujeme“.

P. Pazourek
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+ PODĚKOVÁNÍ

Dovolte mi poděkovat vedení města 
a  řediteli SMB za pomoc při odstraňování 
následků požáru ze dne 19. 3. 2020, ke 
kterému došlo v jednom z přízemních bytů 
v  panelovém domě vedle areálu Laufen. 
I  když zde nedošlo k újmě na zdraví a HZS 
JčK ÚO Tábor požár uhasilo v brzké době, 
bylo nutné co nejdříve odstranit první škody. 
Město Bechyně ještě v ten den nabídlo při-
stavit kontejnery na likvidaci a následný 
odvoz poničeného bytového zařízení a ná-
bytku. 

Ještě jednou moc děkujeme za spoluprá-
ci a vstřícnost při výše uvedené záležitosti.

Ondřej Špaček, správce objektu
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BECHYNĚ – Pracovní oděvy
u autobus. nádr., tel: 602 659 011

TÁBOR – A. Berka 

Třebízského 839, tel:777 27 38 34

40 DRUHŮ 

SYPKOVIN

VAŠE PEŘÍ DO VAŠÍ PEŘINY

 

 

Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:

AUTOSERVIS NOVOTNÝ
Táborská 568
375 01  Týn nad Vltavou
Tel.: 385 731 513
www.autoservisnovotny.cz

Rozšiřte možnosti svého vozu a vyberte si ze 
stovek inovativních a praktických produktů 
ŠKODA Originálního příslušenství. Získáte 
bezpečné a kvalitní doplňky, které jsou plně 
kompatibilní s modely ŠKODA a podléhají 
náročnému testování. Navíc můžete do konce 
května na akční sortiment příslušenství využít 
slevy až 50 %.

Více informací získáte na ŠKODA Infolince 
800 600 000 nebo na www.skoda-auto.cz .

Originální příslušenství

Do 31. 5. 2020

Sleva až 50 %

   BUĎTE V KLIDU! 
MY  VÁŠ VŮZ 
   NA JARO 
      PERFEKTNĚ 
   PŘIPRAVÍME!

Seřizování plastových oken 
a dveří, montáž a opravy žaluzií. 

Petr Halama, tel: 604 718 306

www.persaltus.cz

+420  605  512 451 

NEJLEVNĚJŠÍ 

PALIVOVÉ DŘÍVÍ

 
400 Kč/prm

bříza   
 800 Kč/prm

dub
    

850 Kč/prm 

borovice, smrk

osika 500 Kč/prm

NÁKUP A PRODEJ 
LESNÍCH POZEMKŮ

Chcete znát cenu Vašeho lesa? 
Tržní ocenění zdarma.

druh dřeva     neš�pané (2m)    š�pané (33cm)

650 Kč/sprm

950 Kč/sprm  

 1000 Kč/sprm

 

Provádíme rizikové kácení stromů 
v těžko přístupných místech. 

Tel: 606 931 760

Prodej slepiček

Červený Hrádek prodává slepičky 
Tetra hnědá, Dominant ve všech bar-
vách, Green Shell – typu Arakauna 
a  Dark Shell – typu Maranska

Stáří:     15 – 19 týdnů
Cena: 169 – 219 Kč/ks

Prodej Bechyně 
u vlakového nádraží 
14. 5. 2020 – 14.15 h
17. 5. a 14. 6. 2020 – 14.00 h

Výkup králičích kožek – cena dle 
poptávky

Informace:  Po–Pá 9 – 16 hod. 
Tel: 601 576 270, 728 605 840 

www.drubezcervenyhradek.cz

Nabídka práce:

SMB přijmou na DPP pracovníka, 
pracovnici na SBĚRNÝ DVŮR. Pracovní 
doba / činnost bude 1–2krát týdně podle 
otevírací doby na SD (webové stránky 
organizace). 
Nástup možný od 4. 5. 2020.
Informace na tel. číslech: 734 278 890, 
732 784 667

Ing. Ladislav Janda, ředitel 


