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+ ŽIVOTNÍ JUBILEA 
ČERVEN 2020

 91 let Kalousková Soňa
 89 let Valenta Theodor
 87 let Dopitová Anna
  Zavadilová Věra
 86 let Danáková Helena
  Stoulil Josef
 85 let Pávková Anna
 84 let Drábková Miluška
  Krejčová Věra
 83 let Laláková Jaroslava
  Zeleňák Petr
  Milota Petr
 82 let Baťala Zdeněk
  Matějíčková Věra
 81 let Kratochvílová Eva
 80 let Kavka Jaroslav
 77 let Kordina Jan
  Sýkorová Marie

ČERVEN 2020

MĚSTSKÝ ZPRAVOD
ECHYŇSKÝB

Keramickou plastikou ožilo po 
letech náměstí T. G. M.

Open Air výstavu keramické plastiky 
žáků keramického oboru Střední umě-
leckoprůmyslové školy v Bechyni jsme 
uspořádali se záměrem oživit veřejný 
prostor. Chceme tím připomenout tradici 
keramického řemesla a současně navázat 
na výstavy keramické plastiky, které se 
konaly v  klášterní zahradě. 

Dvě plastiky jsou umístěny pod lípami 
na horní části náměstí. Dialog „Adam 
a  Eva“se zdvihá z  trávníku pod vyhlíd-
kovou věží u kostela sv. Matěje. Nejvíce 
keramických objektů (zvířátek) najdeme 
na trávníku v parku pod stromy při dolním 
konci náměstí naproti městskému muzeu.

Jednotlivá díla budou k vidění po celou 
sezónu a možná ještě nějaká přibudou.

Za Kulturní středisko města Bechyně 
Štěpán Ondřich 

Adam a Eva
foto: Marie Jahnová



+ KRÁTCE Z JEDNÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA 
4. 5. 2020

Schválen bezúplatný převod kostela sv. 
Michaela z vlastnictví Římskokatolické 
farnosti Bechyně do vlastnictví města 
Bechyně.

ź Schváleno poskytnutí dotace ve výši 
60.000 Kč pro FC Bechyně, z.s. na financo-
vání soutěží, turnajů, tréninkového a hráč-
ského vybavení, nutných administrativních 
nákladů, dopravy, údržby hřiště a na 
drobnou údržbu kabin.

ź Schváleno poskytnutí dotace pro 
Tělovýchovnou jednotu JISKRA Bechyně ve 
výši 55.000 Kč, která bude použita pro 
jednotlivé oddíly na uhrazení nájmů za 
tělocvičny, registraci hráčů u svazů, 
proplácení cestovného na soutěže, dotaci 
jimi pořádaných sportovních akcí a nákup 
sportovních potřeb, vybavení jimi užívaných 
prostor a údržbu objektu loděnice.

ź Schválen závěrečný účet města.
Zastupitelstvo města projednalo a schvá-

lilo závěrečný účet a účetní závěrku města 
Bechyně za rok 2019.

Plnění rozpočtu města Bechyně za rok 
2019 po konsolidaci:
celkové příjmy 177.951.950,11 Kč, celkové 
výdaje 194.359.716,94 Kč, saldo příjmů 
a výdajů (schodek) – 16.407.766,83 Kč. 
Schodek byl kryt finančními prostředky 
z  minulých let. Město Bechyně není 
zatíženo úvěrem ani půjčkou.

Účetní výsledek hospodaření města 
Bechyně k 31. 12. 2019 skončil se ziskem po 
zdanění ve výši 12.390.064,57 Kč.

ź Zastupitelstvo rozhodlo o způsobu 
vydávání souhlasu k budování lodžií, 
případně balkonů, ve vztahu k sousedícím 
městským pozemkům.

Podrobněji viz samostatný článek na této 
stránce...

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

   (fs) 

+ POZEMKY POD 
LODŽIEMI

Společenství vlastníků či bytová družstva 
přistavují k bytovým domům lodžie nebo 
mění stávající balkony za lodžie. Některé 
lodžie jsou pevně spojeny s pozemkem a ně-
které jsou zavěšeny v různé výšce nad zemí. 
Vzhledem k tomu, že pozemky v okolí byto-
vých domů jsou majetkem města, je třeba 
vypořádat se s právním titulem k užívání 
městských pozemků. 

Zastupitelstvo města Bechyně se na 
svém zasedání dne 4. května 2020 touto 
záležitostí zabývalo a zvolilo řešení, které 
podstatným způsobem zjednoduší vlastní-
kům bytových jednotek administrativní 
vyřízení této záležitosti. Zastupitelstvo se 
přiklonilo k řešení, které zvolila některá jiná 
města, a rozhodlo o tom, že části městských 
pozemků nebude prodávat. Souhlas se 
stavbou lodžií bude řešit rada města, a to 
souhlasem v podobě smlouvy o výstavbě. 
Uzavřením smlouvy mezi městem Bechyně 
a příslušným společenstvím vlastníků 
jednotek či bytovým družstvem bude udělen 
souhlas s realizací stavby, tj. umístěním 
lodžie na část městského pozemku či nad 

část městského pozemku. Cena za umístění 
stavby, resp. cena za uzavření smlouvy 
o  výstavbě byla radou města stanovena ve 
výši 10.000 Kč. Počet umisťovaných lodžií 
nemá na cenu vliv. Tím se velmi podstatným 
způsobem omezí administrativní náročnost 
pro vlastníky bytů v domě. K prodeji části 
pozemku bylo zapotřebí schválit záměr 
prodeje, nechat zpracovat oddělovací 
geometrický plán, záměr prodeje zveřejnit, 
schválit vlastní prodej, uzavřít kupní 
smlouvu a podat návrh na vklad do katastru 
nemovitostí. Vzhledem k tomu, že část 
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pozemku (obvykle cca kolem 4–7 m  
pozemku pro jednu lodžii) musela být 
prodána všem vlastníkům bytů v domě 
(nebylo možné uzavřít kupní smlouvu se 
společenstvím vlastníků či bytovým druž-
stvem) a všechny podpisy musely být 
úředně ověřeny, šlo o časově a admini-
strativně velmi náročnou záležitost. 
V  současné době tedy stačí podat žádost 
o  souhlas s výstavbou lodžií, kterou vyřizuje 
investiční odbor městského úřadu, a rada 
města pak uzavře smlouvu o výstavbě přímo 
se společenstvím vlastníků či bytovým 
družstvem.

JUDr. Anna Hrušková
vedoucí majetkového a právního odboru

OTEVŘENÍ KOUPALIŠTĚ

Zahájení provozu se plánuje k 1. 6. 2020 
za dodržení stanovených podmínek 
a momentální epidemiologické situace.

Provozní doba:

ČERVEN a ZÁŘÍ

 Po–Pá  14.00–19.00

 So–Ne  10.00–19.00

ČERVENEC – SRPEN

 DENNĚ  10.00–19.00 

POHÁDKA 
PRO RADOST 
V DOMOVECH 
SENIORŮ

Pohádka pro radost – to jsou stovky 
obrázků malovaných dětmi na téma oblí-
bené pohádky. Projekt organizuje nezisková 
společnost Mezi námi, která se již 7 rokem 
zabývá sbližováním generací především 
prostřednictvím společných aktivit těch 
nejstarších s nejmladšími. Jednou z nich je 
i  oblíbený program Povídej, ve kterém 
pravidelně dochází děti z mateřských 
a  základních škol do domovů seniorů. 
(pozn. redakce: je do něj zapojen také DPS 
Bechyně) 

Z důvodu aktuálních omezení je program 
pozastaven, což bylo právě impulsem pro 
vytvoření nového projektu Pohádka pro 
radost, který je současné situaci šitý na míru. 
Vyzývá naše nejmenší ze všech koutů naší 
vlasti k malování pohádek pro potěšení 
babiček a dědečků. K výzvě se připojil i prog-
ram UčíTelka, který ve svém vysílání o pro-
jektu informoval a oslovil spousty dětských 
diváků. Do aktivity jsou zapojeni i rodiče 
malých malířů, kteří obrázky fotí a prostřed-
nictvím webových stránek posílají do Mezi 
námi. Odtud po grafické úpra-
vě putují do tiskárny a ná-
sledně jsou koordinátory 
rozváženy do více než 
60 seniorských domovů 
v Praze a dalších více 
než 100 po celé České 
republice. 

Je potěšující, jaký zájem akce u dětí 
vyvolala a jak moc jim na nejstarší generaci 
záleží. Nakreslily přes 500 obrázků a k mno-
hým přidaly veselé a někdy i velmi dojemné 
vzkazy. 

V současnosti Pohádky dělají radost více 
než 10 000 babičkám a dědečkům. A z do-
movů přichází mnoho krásných reakcí 
a poděkování. 

„Dnes jsme všechny ty krásné obrázky 
ukázali našim babičkám a dědečkům a ne-
chali je vybrat ty, které si přáli dekorativně 
umístit ve společenské místnosti tak, aby je 
měli neustále na očích. Líbily se všechny 
obrázky, ale největší úspěch sklidily ty, kde 
jsou i písemná povzbuzení :-) To je přesně 
to, co naši uživatelé teď potřebují nejvíce 
a  účel to tedy naprosto splnilo! 

Zákazy návštěv a vycházek trvají už 
dlouho, osobně všechny naše klienty 
obdivuji, jak trpělivě, pokorně a statečně 
snášejí všechna ta nařízení a opatření. Je 
jim samozřejmě bohužel smutno, u někoho 
se už občas projevuje i určitá apatie, chybí 
jim kontakt nejen s vlastními dětmi a ro-
dinnými příslušníky, ale rovněž i s malými 
dětmi z MŠ, kteří do nich při návštěvách vždy 
„napumpují“ nový elán a dobrou náladu. 
Ještě jednou mnohokrát děkujeme Vám 
VŠEM, kteří se na této akci podílíte! Vám, 
Vašemu týmu, paním učitelkám, rodičům 
a  samozřejmě dětem! Děkují rovněž i naše 

babičky a dědové a vyřizují srdečné 
pozdravy...“  píše v dopise pan Dan, 
aktivizační pracovník z Domova pro 
seniory Centrin CZ s.r.o. v Praze 6.

Výzva Pohádka pro radost je stále 
aktuální, pokud byste se s dětmi chtěli 
přidat, přesný popis jak na to, najdete na 
stránkách www.mezi-nami.cz/pohadka-

pro-radost

Všem, kteří se již zapojili, ze srdce 
DĚKUJEME!

Buďte s námi Mezi námi a společně si 
dělejme radost!

(redakčně kráceno)



+ REKONSTRUKCE 
LIBUŠINY ULICE 
V BECHYNI

I přes nesnáze nouzového stavu, způso-
beného koronavirem, byly dne 20. 4. 2020 
zahájeny práce na rekonstrukci Libušiny 
ulice. V současné době probíhá realizace 
1. etapy, která se týká kanalizačního potrubí 
v Lázeňské ulici a v křižovatce ul. Tyršova – 
ul. Libušina. I přes nečekané okolnosti 
týkající se již zmiňovaného nouzového 
stavu, ale i ztížených podmínek stavby, 
jakými je například skalnatý terén v ulici 
Lázeňská, provádí dodavatelská firma 
DAICH s.r.o. stavbu v plném nasazení. 
Chtěla bych touto cestou poděkovat za 
trpělivost obyvatelům Lázeňské ulice 
a  Lázním Bechyně, které umožnily přístup 
právě obyvatelům a uživatelům objektů, kteří 
mají vlivem stavby ztížený přístup.

Kateřina Skaláková
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+ OBNOVA 
VNITROBLOKU 
NA SÍDLIŠTI NA LIBUŠI

18.dubna 2020 byla zahájena inves-
tičním odborem veřejná zakázka: Bechyně, 
obnova sídl. Na Libuši, 5. etapa – blok 
bytových domů č.p. 621–630. Jedná se 
o  opravu stávajících místních komunikací, 
parkovacích stání, zpevněných ploch 
a  přístupových chodníků k bloku bytových 
domů č.p. 621–630 na sídlišti Na Libuši 
v  Bechyni. Předmětem stavby je i oprava 
kanalizace uvnitř vnitrobloku, sadové úpravy 
a veřejné osvětlení. Stavba je prováděna 
firmou Stanislav Návrat Bechyně, která 
v  rámci elektronické aukce podala nejvý-
hodnější nabídku na realizaci. Stavba by 
měla být dokončena v  srpnu tohoto roku. 

+ PANELOVÁ CESTA

Pracovníci Služeb města Bechyně provedli velkou úpravu náletů dřevin a stromů 
v prostoru tzv. „PANELOVÉ CESTY“, kdy se tyto práce prováděly naposledy kolem roku 1992. 
Celá činnost byla provedena kvalitně, odpad byl odvezen nebo ekologicky zlikvidován. 

Protože mne v poslední době oslovují občané města, proč jsme navezli panely a nechali 
nepořádek v zadní části cesty, reaguji touto formou. Jedná se o soukromé pozemky a jde 
o aktivity vlastníků těchto ploch, na které nemáme vliv.  

Ing. Ladislav Janda



MĚSTSKÉ
MUZEUM
BECHYNĚ

100 LET 
SKAUTINGU 
V BECHYNI 
(1920–2020)

30. LÉTA 20. STOL., 
ZLATÁ ÉRA SKAUTINGU 
NEJEN V BECHYNI

Jak již bylo v předchozích číslech řečeno, 
letošní rok se nese ve znamení stoletého 
výročí ustanovení skautské organizace 
v  Bechyni. I přesto, že sešlo z některých 
plánovaných doprovodných akcí, chceme 
v  létě tuto událost připomenout výstavou 
v  galerii muzea. Bylo zde řečeno, že malý 
oddíl byl založen v roce 1920 jako odbor 
místní organizace Sokola. Následující dese-
tiletí je dnes považováno celostátně za 
zlatou éru. Vznikalo v té době mnoho odnoží 
skautských oddílů např. na náboženském či 
politickém ideovém základě. V Praze se roku 
1931 konal první Tábor slovanských skautů 
(jakési slovanské jamboree).

I předválečné období v Bechyni se neslo 
ve znamení rozvoje, ale také ve znamení 
hlubších změn. Ve společnosti menšího 
lázeňského městečka si museli skauti vydo-
být nejprve své místo: „...nedělní podvečery, 
kdy se na Libušině třídě rozezvučel hlas 
polnice. …pochodovali v několikastupech. 

V  prvé řadě šli ti nejmenší – vlčata, pak větší 
– skauti a ve třetí ti největší, zřejmě vedoucí. 
Bylo to někdy na počátku třicátých let a ve 
veřejnosti ještě nebylo pro tuto činnost moc 
pochopení.“ (vzpomínky J. Karafiáta, archiv 
skaut. střediska v Bechyni). V roce 1936 
tvořilo oddíl dohromady dvacet pět členů pod 
vedením V. Schusswohla (oddíl se dělil na 
družiny Tygrů s rádcem V. Dvořákem a na 
družinu Lišek s rádcem F. Krausem 
a  L. Kyrianem). Skauti mimo svoji běžnou 
činnost absolvovali zápasy v hokeji, ping-
pongu a deskových hrách. Promítali filmy na 
podporu své činnosti, či vystupovali na 
veřejnosti ve významných dnech (28. 10., 
oslavy narozenin prezidenta T. G. M.). 
Získali klubovnu v místě lázeňské plovárny. 

V zimě se scházeli např. na půdě v domě 
Ladislava Kyriana v blízkosti klášterní za-
hrady, později v budově dnešního muzea, 
pod širým nebem, u dodnes nedochované 
sochy anděla v blízkosti zámku. O víkendu 
pravidelně vyráželi na delší vycházky. 

Vůdce V. Schusswohla ovšem čekala 
generační výměna pro špatnou organizaci 
činností, zejména jednoho z táborů. Mladý 
V. Dvořák se oddělil a založil oddíl katolic-
kých skautů pod záštitou majitele místního 
panství Alfonse Paara. Alfons Paar (přez-
dívkou Alouš), velkostatkář, člen mnoha 
spolků a organizací, mimo jiné okresní 
velitel Junáka, velice veškerý skauting 
v  regionu podporoval, poskytoval místo na 
táboření, často proviant, dřevo, později i klu-
bovnu v budově u vstupní brány do zámku. 
Katoličtí skauti se scházeli na faře, či 
v  prostorách františkánského kláštera a no-
sili šátky modré (ostatní skauti červené se 
zeleným lemem). Sliby často skládali v kos-
tele. 

Během třicátých let absolvovali místní 
skauti několik krátkých letních táborů u ne-
dalekého rybníku Rytíř. V blízkosti Bechyně 
se též často konaly tábory skautů z jiných 
měst (tábořili podobně jako bechyňští např. 
v místě tzv. poradní skály pod Obůrkou, 
u  Hutí, či v Židově strouze, u rybníků Rytíř 
a  Starý). Všeobecně se jednalo o období 
největšího rozkvětu skautingu od doby 
svého vzniku v regionu. V časopise Lázně 
Bechyně vycházely pravidelné hlášky 
o  činnosti místního oddílu též s apelem na 
vlastenectví a brannou výchovu (J. Lenz). 
Vycházky a přednášky začaly nabývat 

branný charakter vzhledem k politické 
atmosféře své doby. Postupující dějinné 
události, příchod druhé světové války, zhatily 
mnohý plánovaný program včetně táboření. 
Skautští vůdci byli akutně povoláváni ke 
cvičením a k vojenské službě v rámci 
celostátní mobilizace. V srpnu roku 1938 se 
konal na polním letišti v blízkosti Bechyně 
pod patronátem Masarykovy letecké ligy 
Letecký den. Bylo zde možné zhlédnout 
akrobatické prvky a absolvovat vyhlídkové 
lety. Skautský oddíl konal strážní a spojovací 
službu.

Těsně před válkou již v Bechyni existo-
valy svazové i katolické družiny jak dívčí, 
tak chlapecké. V rámci hrozby přicházející 

války byly tyto různé oddíly celostátně 
sloučeny v Junák, svaz skautů a skautek 
ČSR. Ten „pracoval“ až do prvního záka-
zu své činnosti ve vzniklém protektorátu 
v roce 1940. 

JJ

PS: Bazar na podporu restaurování před-
mětů z muzea opět běží. Přijďte si vybrat za 
libovolnou částku, či přineste starožitnosti, 
hračky, knihy aj. Budeme rádi.

KULTURNÍ STŘEDISKO MĚSTA BECHYNĚ

MĚSTSKÉ MUZEUM 
v Bechyni přijme brigádníka

na pozici edukačního průvodce k výstavě 
o lesní moudrosti a skautingu (na základě 
DPP., min. vzdělání SŠ, vhodné pro 
studenty VŠ pedagogického zaměření). 

Práce by byla vykonávána během 
předem vzájemně smluvených prázdni-
nových víkendů a v září a říjnu letošního 
roku ve dnech dle dohody. 
Bližší informace: 
muzeum@kulturnidum.cz, 774 911 067. 

Oldřich Plachta (Akela) se svými vlčaty

Mobilizace, skauti doprovázejí Jaroslava Lenze Letecký den 1938
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BECHYŇSKÉ 
VEDUTY 
STANISLAVA 
TRNKY 
ZAZÁŘILY

I když bez vernisáže a s jistými omeze-
ními danými koronavirovou dobou, rozběhla 
se v květnu prodejní výstava obrazů Stani-
slava Trnky. Bechyňské motivy zazname-
naly ohlas a během prvních pár dnů si našla 
řada z nich nové majitele. Zachycená 
zákoutí města očima malíře v Bechyni 
žijícího jsou svědectvím jeho lásky k městu. 
Na obrazech ožívají jak známá místa, tak i ta 
méně známá, a pro návštěvníky a obyvatele 
města je to Bechyně krásná, barevná 
a  vstřícná. Kdo jste výstavu nestihl, můžete 
zmenšeniny obrazů zakoupit v Městském 
informačním centru ve formě pohlednic.

+ ZÁVĚREČNÁ VÝSTAVA 
AKADEMIE UMĚNÍ 
A KULTURY PŘI ZUŠ 
V. PICHLA V BECHYNI 
(čtyřsemestrální studium 
univerzity třetího věku) 

Tak to je název výstavy a je tak obsáhlý, 
že je takřka zbytečné ještě něco dodávat. Ale 
nedá mi to. 

V Městském muzeu v Bechyni můžete od 
pátku 5. 6. 2020 do neděle 28. 6. 2020 
zhlédnout samostatné práce studentek 
výtvarného oboru. Jsou prvními průkop-
nicemi po dvouletém studiu (2018–2020), 
které jim umožnil Jihočeský krajský úřad 
v  Českých Budějovicích. Ten financuje 
studium seniorů na základních uměleckých 
školách a naše škola se do tohoto programu 
také zapojila. Výtvarný obor vám představí 

práce 17 studentek praktického výtvarného 
oboru a závěrečné teoretické práce 13 stu-
dentek dějin výtvarné kultury.

Za dva roky dokázaly udělat ohromný kus 
práce a mám z nich upřímnou radost. 
Gratuluji jim k odhodlání a vytrvalosti i snaze 
prozkoumávat nové techniky, učit se nové 
dovednosti a vědomosti. 

Pro další školní rok 2020/2021 máme pro 
případné nové zájemce 8 volných míst na 
praktickém výtvarném oboru. Vyučuje se 
v  čtyřhodinových blocích v dopoledních 
hodinách jedenkrát za 14 dní. Součástí 
studia jsou i společné návštěvy výstav 
(Bechyně, Hluboká nad Vltavou, Praha). 
Předpokladem je zájem o obor, ochota učit 
se nové věci a nekonfliktní povaha. Bližší 
informace v ZUŠ V. Pichla v Bechyni.

Dnešním absolventkám, z nichž mnohé 
budou pokračovat ve studiu, děkuji a dě-
kujeme i za vaši návštěvu výstavy v měst-
ském muzeu. 

Mgr. Ivana Blažková

+KERAMICKÉ 
PLASTIKY JSOU ZPĚT 
NA NÁMĚSTÍ

Náměstí ožilo keramickými plastikami 
studentů keramického oboru SUPŠ. 
Zvířátka v parku přilákala nejen děti, ale 
i  dospělé. Děti zjišťují, zda ježkovy bodliny 
píchají nebo jestli liška nejde probudit. 
Surikata vypadá, jakoby park hlídala, jen ji 
prosím nelezte na hlavu. Je to křehké zvíře 
a  má ráda tulení. V trávě pak polehává ještě 
hroch, medvěd, šnek a ovečka. Před 
kostelem najdete Adama a Evu, vzhlížející 
někam k nebi, a u jedné z lip se koupe 
černoška. S létem se keramické plastiky 
rozrostou do celého města. Prostě keramika 
do Bechyně patří a sluší jí to. 

-joma-

KNIHOVNA 
PO 
PANDEMII

Od 5. května zno-
vu v provozu. 

Fungujeme v nou-
zovém prázdnino-
vém režimu, dodržují 

se 2m rozestupy, po vstupu do budovy se 
dezinfikují ruce a knihy si se čtenářem 
podáváme mezi dveřmi. Největší nápor přes 
400 ks vrácených knih jsme zaznamenali 
v  prvním týdnu po otevření. Všechny odev-
zdané knihy musí na 4 dny do karantény. 
Upozorňujeme, že prodlužovací termín před 
nucenou uzávěrkou byl do 25. května, takže 
po uplynutí této doby už opět nabíhají 
poplatky z prodlení. 

V současné době půjčujeme pouze 5 knih 
dle našeho výběru nebo na objednání 
čtenáře mailem či telefonem, který si tituly 
vybere z domu v on-line katalogu knihovny. 
Ostatní služby zatím neposkytujeme. 
Doufáme, že tato situace nepotrvá dlouho 
a  budeme se s Vámi opět setkávat v běžném 
režimu.

EH
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PO 1. 6.  BADATELSKÉ POHÁDKY
15.00 hodin / Malý sál KD / Vstupné 40 Kč
Dva loutkáři v rolích badatelů vypráví a rozehrávají 
několik příběhů o známých i neznámých zvířatech ze všech koutů 
světa. Anekdotické příběhy z knihy Lenky Brodecké (Pišťucha má 
problémy) pobaví malé i velké.
Hraje: Divadlo ToTeM

PÁ 12. 6.  NOC KOSTELŮ
18.00–22.00 hodin / Vstup zdarma
I v letošním roce proběhne oblíbená akce Noc kostelů. Budou pro 
Vás otevřeny s drobným programem kostel sv. Michaela, kostel 
sv. Matěje včetně věže a kostel Nanebevzetí Panny Marie. 
Kompletní program na www.nockostelu.cz a plakátech. 
Pořadá Římskokatolická farnost Bechyně ve spolupráci s KSMB.

SO 27. 6.  KŘEST BÁSNICKÝCH SBÍREK 
 – NEBE PŘEPEŘUJE / JAROMÍR MATOUŠEK
  – NOVÁ TICHA / ETIENE LEVI
15.00 hodin / Galerie Galvína / Vstup zdarma
Program doprovodí hudební vystoupení FJ.

PŘIPRAVUJEME

SO 11. 7.  DIVADLO V TRÁVĚ – XXVIII. ročník
Klášterní zahrada
Bohatý divadelní program pro malé i velké diváky pod širým nebem.
Program a forma budou přizpůsobeny aktuální epidemiologické 
situaci. Více info v příštím zpravodaji a na plakátech.

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

ST 7. 10.  PARTIČKA NA VZDUCHU
20.00 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 a 390 Kč
V předprodeji od 1. června na www.kulturnidum.cz

KULTURNÍ
DLOUHODOBÉ AKCE

VÝSTAVY

GALERIE 2+1
VÝSTAVA VE VÝLOZE
Výstava výtvarného oboru ZUŠ Václava Pichla je přístupná po 
zapůjčení klíčů v knihovně nebo kdykoliv zvenčí, pro malé 
návštěvníky jsou přichystány schůdky.
Výstava potrvá do 23. srpna 2020.

MĚSTSKÉ MUZEUM
ZÁVĚREČNÁ VÝSTAVA AKADEMIE UMĚNÍ 
A KULTURY PŘI ZUŠ BECHYNĚ
Od 5. 6. / Vstupné 40 a 30 Kč ve spojení se vstupem do stálé 
expozice muzea.
Závěrečná výstava absolventů čtyřsemestrálního studia univerzity 
třetího věku. Výstava potrvá do 28. 6. 2020. 

PŘIPRAVUJEME červenec–říjen v Městském muzeu 

VÝSTAVA K VÝROČÍ 100 LET SKAUTINGU 
V BECHYNI

POHYBOVÉ AKTIVITY

JÓGA 50 PLUS
Úterky / 9.00–10.00 hodin / Klubovna KD/ Lekce 80 Kč
S sebou si prosím přineste podložku a deku. 
Info Kristýna Topinková 731 584 824.

ZUMBA PRO DĚTI
Úterky / 16.30–18.00 hodin / RC Hrošík  
Cílem je rozvinout u dětí zdravý životní styl. 
Info Nina Capouchová na tel. 737 825 662

PILATES
Pondělky / 18.00–19.00 hodin / RC Hrošík / Lekce 80 Kč
Jeden z nejefektivnějších cvičebních programů pro hluboké svaly 
centra těla (core), zdravou páteř, klouby a dokonalou koordinaci.

KRUHOVÝ TRÉNINK
Úterky /19.00 – 20.00 hodin / RC Hrošík / Lekce 80 Kč
Intenzivní trénink pro zrychlení metabolismu. 

DYNAMIC YOGA
Středy / 18.00 – 19.00 / RC Hrošík / Lekce 80 Kč
Zaměřená na harmonizaci pohybového systému, uvolnění 
zatuhlých svalů a kloubů, snížení stresu a psychického napětí.

BOSU CARDIO®
Čtvrtky / 19.00–20.00 hodin / RC Hrošík / Lekce 80 Kč
Zábavné dynamické cvičení, při kterém procvičíte celé tělo.
Permanentka na 10 lekcí 700 Kč (platnost 3 měsíce). Info Romana 
Honsová, tel. 721 111 541. FB Cvičení s Romčou Bechyně. 

PÁ 18. 9.  KURZ TANCE 
 A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY
19.00 hodin / Velký sál KD / Kurzovné 1500 Kč, gardenka 420 Kč 
    Zvýhodněné kurzovné 
    uhrazené do 30. června 1200 Kč!
Lektoři: Jiří Beneš, Hana Wolfová. 
Hlaste se již nyní v kanceláři kulturního domu
nebo na tel: 776 381 203, 
email: program@kulturnidum.cz

KALENDÁR
www.kulturnidum.czČERVEN 2020

DEN
DĚTÍ
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3. STŘEDA VE 20.00

EMMA
Romantický / Komedie – Velká Británie

Adaptace klasiky Jane Austenové o dívce, která si tak dlouho 
zahrávala s city jiných lidí, až sama onemocněla láskou.

132 min, české titulky, mládeži přístupný, 120 Kč

5. PÁTEK V 17.00

JEŽEK SONIC
Animovaný / Komedie – USA

Videoherní legenda ježek Sonic bude rychlostí blesku prchat 
před svým pronásledovatelem Doktorem Robotnikem.

99 min, český dabing, mládeži přístupný, 110 Kč

10. STŘEDA VE 20.00

PROBLÉMISSKY
Komedie / Drama – Velká Británie, Francie

Retro komediální příběh podle skutečné události disponuje 
neopakovatelným britským šarmem, vtipem i napětím. Ve 

hvězdně obsazeném filmu se představí Keira Knightley a další.
106 minut, české titulky, mládeži přístupný od 12 let, 110 Kč

11. ČTVRTEK VE 20.00

V SÍTI
Dokumentární / ČR

Pro velký zájem znova zařazujeme do programu.
100 min, přístupný od 15 let, 100 Kč

12. PÁTEK V 17.00

LEDOVÁ SEZÓNA: ZTRACENÝ POKLAD
Animovaný / Komedie – USA

Lední medvěd a polární lumíci v exotické džungli? Proč ne, když 
to situace v animované komedii vyžaduje!

111 min, český dabing, mládeži přístupný, 120 Kč

17. STŘEDA VE 20.00

AFRIKOU NA PIONÝRU
Dokumentární – Slovensko

Celovečerní road movie Afrikou na Pionýru přináší ještě 
bláznivější a odvážnější výpravu, než jaké známe díky žlutým 

trabantům Dana Přibáně.
104 min, slovenské znění, mládeži přístupný od 12 let, 100 Kč

19. PÁTEK V 17.00

LASSIE SE VRACÍ
Rodinný / Dobrodružný – Německo

Nejslavnější pes filmové historie, se vrací na plátna kin. 
100 min, český dabing, mládeži přístupný, 120 Kč

24. STŘEDA VE 20.00

KALIFORNSKÝ SEN
Romantický / Drama – USA

Hvězda série Padesát odstínů Dakota Johnson hledá svůj 
Kalifornský sen ve stejnojmenné hudební romanci.
113 min, titulky, mládeži přístupný od 12 let, 130 Kč

26. PÁTEK V 17.00

FRČÍME
Animovaný / Komedie – USA

Ve světě fantazie se dva elfští teenageři vydají na pozoruhodnou 
výpravu zjistit, zda ve světě zůstalo aspoň kousek magického.

112 min, český dabing, mládeži přístupný, 100 Kč

Kulturní středisko města Bechyně, U Nádraží 602, 
tel: 776 381 203, e-mail: program@kulturnidum.cz

Změna programu vyhrazena

ZE ŠKOL
Vážení rodiče,

vzhledem ke stávajícím hygienickým opatřením 
jsme rozšířili možnost přijít s dětmi na přijímací 
zkoušky do naší Základní umělecké školy na více 
dní. Budeme se na vás a vaše děti těšit 
v pátky 5., 12. a 19. června od 14 do 18 hodin. 

Využijte, prosím, možnost domluvit se telefonicky na dnu a hodině – 
místo konání v ZUŠ bude konkrétní upřesněno dle vyvíjející se 
situace:

HUDEBNÍ OBOR
Luboš Zíta (724 515 478)

LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR 
Martina Svobodová (723 166 346) 
Celý proces urychlíte, když přijdete s předem vyplněnou přihláškou, 
která bude od začátku června ke stažení na webu školy 
(http://www.klaster-bechyne.org/) nebo v tištěné podobě před 
hlavním vstupem do ZUŠ.

VÝTVARNÝ OBOR
Mgr. Ivana Blažková 
Zájemci o studium výtvarného oboru vyplní přihlášku, která bude od 
začátku června ke stažení na webu skoly (www.klaster-
bechyne.org) a na papír velikosti A4 nakreslí jakoukoliv lidskou 
postavu (maminku, prince, traktoristu ap.). Kreslete pastelkami, 
fixami, voskovkami. Kresbu prosím označte jménem dítěte a spolu 
s  vyplněnou přihláškou ji doručte do ZUŠ nejpozději do 19. 6. 2020. 
Možnosti doručení: mailem na adresu zus@klaster-bechyne.org, 
nebo osobně, do poštovní schránky před vstupem do ZUŠ.

Případné dotazy rád zodpovím 
– 724 204 282 (PaedDr. Jan Svoboda, ředitel ZUŠ)

O pauze jsme nelenili, leccos pro vás 
připravili:

Výtvarný obor vás zve na dvě výstavy: první VÝSTAVA VE 
VÝLOZE je již otevřena v Galerii 2+1, druhou pod výmluvným 
názvem ZÁVĚREČNÁ VÝSTAVA AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY 
PŘI ZUŠ V. PICHLA V BECHYNI (čtyřsemestrální studium univerzity 
třetího věku) můžete navštívit od 5. 6. v prostorách Městského 
muzea. Hudební a literárně-dramatický obor uzavřou letošní školní 
rok vystoupením na náměstí v druhé polovině června (termín 
upřesníme).

Jan Svoboda, ředitel školy 

           MOJE VČELA

         Vlastně ani nevím, jak jsem začala malovat. Najednou jsem 
byla sama překvapená, že na mě z papíru začala vystupovat včela. 
A  já vždy, když vidím včelu, vzpomenu si na svého tatínka. Je totiž 
včelař. Mám s ním spoustu krásných zážitků ze včelína. Například, 
když mě učil odvíčkovávat  plástve a já jako malá byla cela ulepená 
od medu, nebo jako když jsme vyráběli rámečky. Také mě o včelkách 
mnoho naučil, vím už, že včela je nesmírně důležitá pro přírodu, bez 
včely bychom neměli ovoce a spoustu jiných plodů a nakonec ani 

med, který je plný zdra-
vých věcí. Včelek se ne-
musíme bát, i když mají 
žihadlo a bodnutí bolí, ale 
když nejste alergici, maxi-
málně otečete. Tatínek mi 
poradil, že je nejlepší 
opatrně žihadlo vyndat 
nehtem a po tom ranku 
pomazat vlhkou hlínou. 
Až budu větší, chci být 
také včelařkou, zatím 
tatínkovi pomáhám a cho-
dím mlsat med. 

AO

www.kino.kulturnidum.cz
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Červnová odpoledne 
a večery v 2. patře LD Olga 
tento program je zdarma:

 1. 6.  Pránájáma, vědomý dech 15.00

 1. 6.  Jóga prstů 19.00

 2. 6.  Bechyňský hrad a zámek + film 15.00

 3. 6.  Pránájáma, imunita 
  pro každou dobu 15.00

 3. 6.  Akupresura s Indem PhDr. Sandhu 19.00

 5. 6.  Manželé Benešovi v Sezimově Ústí 
  + film 14.30

 8. 6.  Pránájáma, síla mysli v nás  15.00

 8. 6.  Cestujeme, navštívíme Izrael + film 19.00 

 9. 6.  Bechyňská nostalgie, staré filmy 16.00 

 10. 6.  Pránájáma, meditace silná 
  a uzdravující 15.00

 10. 6.  Navštívíme Tibet + film 19.00 

 11. 6.  Nu Skin – zlepšení životního stylu 15.00 

 12. 6.  Dietní zásady 14.30 

 15. 6.  Ozdravný proud prány k nám 15.00 

 15. 6.  Filmový večer 19.00 

 16. 6.  Ema Destinnová, operní pěvkyně 
  + film 15.00 

 17. 6.  Vědomý dech pro prevenci a léčbu 15.00 

 17. 6.  Filmový večer 19.00 

 22. 6.  Historie bechyňského lázeňství
  + film 13.30 

 22. 6.  Posilujeme imunitu 15.00 

 23. 6.  Léčíme přírodou, Karitol a rašelina 
  + film 15.00 

 24. 6.  Pránájáma, sobě pro zdraví 15.00 

 29. 6.  Pránájáma, dech z kvantového pole 15.00 

   Těšíme se na Vás

www.laznevbechyni.cz
facebook.com/laznebechyne

Lázně

PROGRAM

ČERVEN 
Taneční večery kavárna:
19.30–22.30 hod.  Vstupné 40 Kč

   2. 6. úterý RM band
   4. 6. čtvrtek Capella
   6. 6. sobota Countrio
   9. 6. úterý Duo Echoes
 11. 6. čtvrtek INYCH - kytara
 13. 6. sobota Allegro band
 16. 6. úterý INYCH - kytara
 18. 6. čtvrtek Live music tropicana
 20. 6. sobota Countrio
 23. 6.  úterý Duo Echoes
 25. 6. čtvrtek Capella
 27. 6. sobota Allegro band
 30. 6. úterý Duo Echoes

Taneční večery sál:
19.30–23.00 hod. Vstupné 50 Kč

   5. 6. pátek Ševětínka
 12. 6. pátek Ševětínka
 19. 6. pátek RM band
 26. 6. pátek Ševětínka

Pohádky s reklamou

Galerie Záliv Lázně Bechyně už od poloviny června vystaví 
sběratelskou lahůdku. Půjde o tiskovinu, tzv. dvojlístky malého 
formátu A6, které obsahovaly text krátké pohádky, doprovozený 
barevnou ilustrací a na zadní straně vždy reklamu. Výrobci, 
obchodníci, prodejci, zboží drogistického, ale i potravinářského, 
zejména pak hokynáři se odvděčovali svým zákazníkům za každý 
větší nákup – pohádkou pro dětského čtenáře. Klasické pohádky 
Boženy Němcové či Karla Jaromíra Erbena a desítek dalších autorů 

krášlili obrázkem známí ilustrátoři: Cyril Kotyšan, Alois Salač, Artuš Scheiner a mnoho jiných. 
Stejně tak vydavatelům záleželo na tom, aby i reklama ze zadní stránky byla na úrovni a tak 
se její provedení zadávalo tvůrcům soustředěným ve známých grafických ateliérech. Jedním 
z nich byl například proslulý ateliér Rotter. Pohádky s reklamou jsou dnes těžko dohledatelné 
a ve výborném stavu vzácné. Mezi jejich nadšené sběratele patří například režisér Zdeněk 
Troška nebo už zesnulý herec Jiří Krytinář. 

Filmový plakát

Diváky k návštěvě filmu vábí reklama, 
nejčastěji  opíraná o filmový plakát, který už 
dávno obsadil důstojné místo mezi žá-
danými položkami mezi sběrateli. Plakát by 
měl něco výstižného prozradit či napovědět  
o sdělovaném příběhu, a tak se k jeho vzniku 
vyjadřují i tvůrci daného filmu, kteří většinou 
zvolí z vícero návrhů ten nejlepší. A už na 
začátku vybírají z grafiků a malířů osvěd-
čená jména, kterým práci na plakátu svěří. 
Někdy se plakát proslaví paradoxně víc, než 
sám film, ale většinou sláva filmu svým 
odleskem padne i na plakát. Jeho cena na 
burzách a v aukcích je také rozdílná a roste 
součtem několika faktorů. Galerie Záliv 
Lázně Bechyně už v červnu představí 
kolekci filmových plakátů, které patří mezi ty 
kvalitní a žádané. Celý soubor zahrnující 
naše i zahraniční snímky pro výstavní účel 
připravili Osvětáři jihu. 

Pavel Šmidrkal a Zdeněk Smolík 
za spolek Osvětáři jihu
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POKRAČOVÁNÍ 
PUTOVÁNÍ ZA 
MALÝMI 
SAKRÁLNÍMI 
STAVBAMI 
BECHYŇSKA

Dalším cílem našeho putování za malými 
sakrálními památkami v okolí Bechyně jsou 
Hvožďany. Leží na vyvýšenině na pravém 
břehu Lužnice. Do Hvožďan si můžete 
z  Bechyně vyjít po silnici nebo z náměstí 
přes Větrov, kolem Obůrky. 

Soupis malých sakrálních staveb z po-
loviny 19. st. existuje i pro Hvožďany. Podle 
doloženého seznamu má „ves Hvožďany 
následující kaple a kříže. Uprostřed obce je 
kaple – patronát nad ní má obec. U vody proti 
mlýnu Červenému je kaple, patronát nad ní 
má Franz Hauslovský.“ Kromě těchto dvou 
kaplí stálo v té době v okolí 8 křížků.

Půjdeme-li do Hvožďan přes Větrov, 
kolem Obůrky, tak u polní cesty před Hvož-
ďanami budeme míjet křížek, který měl na 
starosti v r. 1830 Vojtěch Jaroš z č. 40. /1/

Pokud bychom odbočili z cesty a šli 
kolem plotu Obůrky, našli bychom křížek, za 
který zodpovídal Franz Hauslovský. Stojí 
tam dodnes. Polní cesta nás zavede na 
silnici do Hvožďan. V zatáčce na okraji obce 
je křížek na vyvýšeném podstavci, o který se 
staral Franz Jaroš. /2/ 

Nad vsí směrem ke Šternberku – v Lužci 
– stojí křížek, o který pečoval Jan Hašek 
z č. 3. /3/ 

Na chrástenské (chrástské) cestě na 
okraji lesa Hemera stojí křížek, o který se 
starala hvožďanská obec. /4/ 

Na chrástenské cestě stojí, směrem do 
Eliášky, křížek dnes zlomený. 

Na vysvětlenou: chrástenská (chrástská) 
cesta byla cesta, která vedla z Chrášťaň 
přes Šternberk do Bechyně. Vyhýbala se 
Hvožďanům, vedla od lesa nad Hvožďany 
(Hemera) přímo přes pole, úvozem k potoku 
Smutný a dál přes Větrov do Bechyně. 
V  minulosti byla hodně využívaná poutníky 
k  Panně Marii Bechyňské.

Další křížek, který z té doby stojí, je za vsí 
směrem k Dubovému vrchu.

Dne 9. června 1861 žádají u c. k. okres-
ního úřadu a soudu v Bechyni manželé Jan 
a  Barbora Hruškovi z č. 24 z Hvožďan o zá-
pis zástavního práva spojeného s povinností 
starat se o litý kříž, který postavili u pěšinky 
z  Bechyně k Dražíči vedle pole Jana Jaroše 
z  Hvožďan, a to v platnosti pro všechny 
budoucí držitele usedlosti č. 24.

Návesní kaplička podle katastrální mapy 
z  r. 1828 už tehdy ve Hvožďanech stála. 
Uvnitř je oltáříček a sošky svatých. /5/ 

Malá kaplička u řeky byla zasvěcena 
sv. Vojtěchovi, patronu vorařů. Původní soš-
ka sv. Vojtěcha skončila v Lužnici, p. Turek, 
profesor keramické školy, namaloval kolem 
r. 1980 na stěnu kapličky obraz sv. Vojtěcha, 
v  současné době je v kapličce soška sv. 
Vojtěcha od Miroslava Olivy, profesora 
SUPŠ v Bechyni. /6/

Hvožďanští se o svoje památky dobře 
starají, zvláště p. Stach a Hovorka. Finanční 
pomoc poskytuje jednak obec a jednak 
manželé Pokorných z výtěžku každoročních 
výstav betlémů. Díky jim.

V současnosti je v okolí Hvožďan osm 
křížků, prakticky na stejných místech jako 
byly v 19. století.

Text: Jiřina Trčková
Foto: Jiří Bílek ml.

Z HISTORIE BECHYŇSKA
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+ŽIVOT V HOSPODĚ 
U MRSKOŠŮ POD 
SKALOU 

Ke 300 letům 
připojení Zářečí k Bechyni

Chtěl bych se s Vámi podělit o osobní 
zážitek ze setkání s dcerou řezníka a hostin-
ského Františka Mrskoše, paní Musialovou. 
Zde je přepis z našeho povídání o Zářečí ze 
srpna 2018:

„Můj děda se podruhé oženil, byl mlynář-
ským, pan Bárta byl tatínkův nevlastní bratr.“

Hospoda v té době byla proslavená 
hlavně voraři, vzpomenete si?

Voraře jsme měli rádi, už jako děti. 
Skládka dřeva byla i vedle Burianů a druhá za 
kamnárnou, a tam vázali vory. Telefon jsme 
tady v hospodě neměli, ten byl až bůhví kdy, 
první byl ve mlejně a u Zemanů. Pamatuji se, 
já byla malá holka, tak do páté třídy, tatínek 
naložil na loď buřty, chleba a on musel pivo 
stáčet, to se nevozily flašky. V hospodě byl 
sklep se sudy, a tak se stáčelo do džbánů. Jel 
na lodi plavcům  naproti, když nechtěli stavět, 
a tak si od něj nakupovali. A když přijela celá 
parta, tak vorů byla plná řeka. Naši pro ně 
měli ve stodole přichystanou slámu, ta se 
potom dala do šenkovny na podlahu a na 
slámě pak spali. Večer jim tatínek hrál na 
housle a na harmoniku, a pak bylo na nás, na 
dětech, abychom plavce obsluhovaly a my 
jsme to dělali rádi. A  pamatuji si, že jsem 
měla něco v žákovskej knížce a já se modlila, 
pane Bože, ať přijedou voraři. A oni přijeli! A 
když byl v hospodě největší frmol, tak jsem to 
dala tatínkovi podepsat. A on to v rychlosti 
podepsal, ani nevěděl co!

Já sem tu hospodu neměla moc ráda, bylo 
tam moc práce, musela jsem škrabat kupu 
brambor a pak s černýma rukama obsluhovat 
hosty, musela jsem si pořizovat kdejaké 
rukavice. A v hospodě jsem musela dělat 
všecko. Nejdřív se vařilo jen na sobotu a ne-
děli, ve válce ale tady byl takový starší pán, 
materialista Epiáš Kunc, a ten přišel, jestli by 
nebylo možné vařit každý den a nakonec 
jsme vařili 70 obědů denně. Když po válce 
začala keramická škola, otevřeli jim menzu, 
ale hned druhý den byli u nás na obědě. 
A  protože nesměli do hospody, moji rodiče 
jim dali do vedlejší místnosti stůl a tam se 
stravovali. Platilo se od oběda 15 a od večeře 
10 korun, ale braly se i lístky, to bylo ještě 
všechno na lístky. Chlapi chodili do hospody 
na karty, hráli šestákový mariáš – na to bylo 
pro naši hospodu vystaveno povolení, muzi-
ku obstarával gramofon. Když došlo pivo a li-
monády, chodili jsme k Dudychovi pro šťávu, 
ta se dala k vodovodu a každej si dal podle 
svého.

Vory uvazovali před námi, jeden zacho-
valý kruh je ještě před naším barákem.

A jak to plavci tatínkovi platili? Platili 
dřevem?

Ne, určitě ne, my jsme netopili dřevem, 
topili jsme pilinami z paarovské pily, někdy se 
vozily borky z Blat, hodně se topilo borkami.

Nakupovat jsme chodili do krámu k Drdá-
kům, dlouho jsem kamarádila s paní Ančou 
Chlupáčovou, co bydlela vedle Drdáků, ale 
už je také mrtvá. Společně jsme chodily na 
májovou. 

A kdo vedl v Zářečí tyto církevní oslavy?
Oslavy nevedl kněz. Ty pořádala k večeru 

sama paní Bakulová – vždycky předříkávala 
nějaké motlitby, když začala, chytla jsem 
stoličku a utíkala k ní, k sv. Jánu, a tam se 
společně Zářečáci modlili, trvalo to tejden 
a  nakonec tady bylo procesí májový, od 
svatýho Jána až k sv. Antonínu, všude jsme 
se pomodlili a poklonili, my jsme to milovali. 
Na májové procesí přicházel kněz, začínali 
jsme u sv. Antoníčka, kde jsme se zastavili, 
pomodlili a šli nahoru k sv. Jánu, kde procesí 
končilo výkladem a modlitbami k tomuto 
světci.

Děkanem v té době byl P. Kocáb, ve škole 
nás učil náboženství a já chtěla svatbu v klá-
šterním kostele. Kvůli tomu musel tatínek 
s  dědou za děkanem několikrát zajít, on tu 
svatbu v klášteře nechtěl povolit, že je to 
neúcta k jeho kostelu. Klášter byl asi pro lepší 
lidi. Já se na klášter dívala z domova každý 
den a znala jsem i P. Quadriána.

Když byla Anča vdovou, chodili jsme přes 
lávku do hájovny k paní Veisharové na kávu 
a  obdivovaly jsme ji, že se tam samotná 
nebojí.

Vedle hospody jsme měli řeznický krá-
mek, tatínek se vyučil řezníkem v Milevsku 
a  také jako číšník. Děda mu tam vystřílel 
skálu a udělal mu tam řeznickou dílnu vedle 
krámu. K tomu musel koupit od knížete Karla 

2Paara 8 m  pozemku – skály.
Ke svážení masa si pořídil koně a bryčku, 

pak přišlo všechno pryč, Němci nám našeho 
šimla odvedli, na náměstí jsme se s ním 
loučili, ale koncem války nám ho vrátili zpátky. 
V té době jsme maso dostávali z Tábora. 
Nakonec jsme dostali dva mladé koně, s nimi 
jsme měli v zatáčce u sv. Antonína nehodu, 
nikomu se nic nestalo, jen moje koleno bylo 
odřené o zábradlí. Tady v té zatáčce a stou-
pání k mostu se utopilo hodně koní. Dokonce 
do řeky sjelo i auto.

Z kuchyně se chodilo do sklepa po 
několika schodech, vždyť nebyly lednice. Po 
válce, když jel otec na první veletrh, tak nám 
koupil pračku, do krámu koupil velkou lednici, 
byla to velká skříň. Každé ráno musel jezdit 
na jatka, kde měl každý bechyňský řezník 
box, led brali v protivínské lednici pod 
obecním rybníkem. Večír se opět odváželo 
maso na jatka do chladícího boxu. Jatky si 
pamatuji tam, kde je dnes stadion. A tatínek, 
když něco zapomněl, musela jsem tam jet na 
kole sama – to proto, že mě měl jatecký rád 
a  dědovi by vynadal. Tak došel do tatínkova 
boxu a já jela s masem domů.

Po válce nám všechno zabrali, tatínek 
jezdil za prací na nucený výsek do Týna nad 
Vltavou, dvakrát do týdne dělal v řeznictví 
v  Bechyni na náměstí vedle Protivínky. Už 
nevím, jak se ten řezník jmenoval, na té 
straně bylo moc řezníků – byli tam dva 
Pichlové, Sedláček, Hermann...

A jaké jste čepovali pivo?
Pivo jsme měli, Ježíši! – Popovice a pak 

jsme měli to dobrý pivo – Budvar. Naproti 
v  hospodě u Janků (Dolní lázně) měli Proti-
vín. Tady u nás to bylo všechno frekvento-
vaný, než byl most, všechno šlo tudy. Hlavně 
v neděli byl frmol, já musela do krámu brát 
peníze – je to ta fotka – protože šlo spoustu 
lidí z těch vesnic pěšky do kostela. A po mši 
jsme měli plnou hospodu, oni chodili v čer-
nejch šatech, hlavně chlapi. Maminka mu-
sela mít vždycky obrovskej hrnec guláše a tu 
polívku – no – dršťkovou. Nejvíc kupovali 
salámy, to uměl tatínek výborně. Pro salámy 
a párky sem chodili i lidi z města. Já 
dodneška vzpomínám, když teď koupíte 
vinnou klobásu, tak to nikdo nejí, tatínek je 
nedělal často, ale byly vyhlášené. Je za-
jímavé, že jako řezník prosperoval, přestože 
v Bechyni bylo devět řezníků. Ti ostatní měli 
k  řeznictví kus pole, aby se uživili. I náš děda 
– tatínkův otec – měl kus polí, ale hodně jich 
vyvlastnili kvůli letišti. Pole byly tam, jak se 
říká v Americe, a u Kamenného dvora, byla 
tam i stodola, ve které se mlátilo obilí. Teď 
nám ta pole vrátili. Jednou, když tatínek 
stonal, mu ze zámku půjčili kočár, aby k němu 
dovezli z  města doktora Nehasila. Tenkrát 
taxíky nebyly, to až Strangmüller měl autokar 
a tím nás skauty (svazové, vedl nás učitel 
Lenz) vozil na výlety. Když jsme přijeli z výletu 
pozdě, čekal na mne u hřbitova, tam, kde měl 
Strangmüller garáže, pan Bohuslav, městský 
ponocný, a odvedl mě na přání tatínka domů. 

Václav Mrskoš, manželka Anna, synové Karel a František v roce 1905

Otec s dcerou Miroslavou 
v řeznickém krámu
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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

 

Seřizování plastových oken 
a dveří, montáž a opravy žaluzií. 

Petr Halama, tel: 604 718 306

REKONSTRUKCE BYTOVÝCH 
JADER, BYTU, DOMU na míru.
Práce: obkladačské, zednické, 
malířské, podlahářské, elektro, 
instalatérské... Tel: 605 829 610

3

SPORT 

+ RAFTOVÉ ZÁVODY
 – 20. ROČNÍK

Vážení přátelé vodních sportů a recese, 
přestože situace není jednoduchá kvůli 
pandemii koronaviru a z ní vyplývajících 
opatření, náš oddíl kanoistiky jubilejní 
20. ročník Raftových závodů bude pořádat, 
konkrétně v sobotu 11. července tradičně 
pod Bechyňskou duhou.

Prezence posádek bude probíhat v den 
závodů v loděnici od 9 do 11.30 hodin, poté 
se rozjede kvalifikace a vyřazovací souboje 
ve sprintu na 150 m. Soutěží čtyřčlenné 
posádky v těchto kategoriích: mládež, mixy, 
ženy, muži a veteráni. Rafty, pádla, vesty 
mají všichni účastníci k dispozici na místě. 
Speciální kategorií jako každoročně bude 
soutěž o nejlépe ustrojenou posádku, témat, 
díky pandemii, určitě vaše fantazie najdou 
dostatečně. Večer proběhne vodácká párty 
s živou kapelou Pitt band. Srdečně všechny 
zveme, přijďte si zazávodit nebo zafandit, 
určitě se budete dobře bavit! 

Samozřejmě také sledujeme aktuální 
dění v ČR a o případných změnách či 
zrušení akce vás budeme neprodleně 
informovat prostřednictvím Fb či městského 
rozhlasu. 

za oddíl kanoistiky pazi

My jsme v té době měli tady pod schody 
dobrou patru dětí, se zářeckými jsme se moc 
nestýkali, naše byla Obůrka a lesík u potoka. 
Pamatuji si i na moji svatbu, to Strangmüller 
přijel v nějakém americkém autě – měl tam 
příbuzné a vyměřoval, zda se za hospodou 
s  ním otočí. Jó bylo to tu hezký, já už tu niko-
ho nemám, ženský okolo mě zemřeli.

A kníže Paar k Vám chodil na pivo?
Ne to ne, ale chodil okolo, častěji jen 

kněžna s hraběnkou Eleonorou, a když 
přicházeli, vyběhli naproti všichni od Čiháků 
a  začali jim líbat ruce.

Jinak sem chodil jeden den v týdnu pan 
farář, Hejlík a ten Bílek, co měl autoopravnu. 
Ono totiž bechyňskou zvláštností bylo střídat 
každý den v týdnu hospody a tím neurazit 
a  nerozhněvat si hostinské, co kdyby je 
potřebovali. Maminka jim vždycky připravila 
něco k jídlu, hodně ledvinky.

Pamatuji si, když hořel mlejn u Mrázů 
(Dolní mlýn), ono to bylo všechno dřevěný. 
Tatínkův bratr, strejda Karel, byl zrovna na 
divadle v Tejně a on šel vod mohyly dolů 
a  viděl zář, honem běžel k tatínkovi ho 
vzbudit, tatínek šel ke mlejnu a strejda šel 
budit hasiče. Telefony ještě nebyly, ale první 
telefon v Zářečí byl ve mlejně. I my si ho 
časem pořídili, ale zase se k tomu večír 
nikomu nechtělo chodit, protože to zname-
nalo dojít k někomu něco vyřídit.

Náš rajon byla Obůrka a cesta kolem 
Lužnice, chodili jsme i do Pouště k těm 
železničním vagónům, ale to bylo se skau-
tem a sokolem. V roce 1948 jsem byla v Pra-
ze na sokolském sletu. Já tady v Zářečí 
pamatuji dvě veliké třenice. To nás naší 
odvedli k  Junkům – to byl holič na hlavní 
třídě – protože jsem s jejich Maruškou cho-
dila do školy a my u těch Junků jednu noc 
i  spaly. Měly jsme s sebou malý kufírek, 
v  tom nějaké věci a vkladní knížky. U vody se 
ale nic nedělo, hasiči u nás v hospodě spali, 
pak se ledy hnuly a vzalo to všechny kabiny 
z  lázeňské plovárny. Ledy byly víc jak půl 
metru silné a byly až u chalupy. Celé nábřeží 
bylo pod ledem, a pak nějaké brigády to 
odstranily a naproti na zahradách ledy ležely 
ještě na jaře. A pak byla ještě jedna třenice, 
tatínek nás také vyhnal a přišli kluci 
z  keramiky, kdyby bylo potřeba pomoci, 
most to vydržel a  ledy se i odstřelovaly. 
Pamatuji se i na dvě lodě, jak se šoufkem 
těžil písek a vykládal se pod mostem na 
levém břehu, tam kde bydleli Killianové 
a  písek se vyhazoval na dřevěné tretny a dál 
se pak prodával a nakládal na vozy... 

Zde skončilo naše povídání o starém 
Zářečí, k dalšímu slibovanému již bohužel 
nedošlo... přesto děkuji, 

Josef Štefl 

+ NOVÝ START – pomoc 
nezaměstnaným osobám 
k  bezproblémovému 
návratu na pracovní trh

V minulém čísle zpravodaje jsme vám 
představili poradenskou činnost projektu 
Nový start. Nyní bychom rádi představili 
i část vzdělávací, po jejímž absolvování 
mohou účastníci bezplatně získat řidičský 
průkaz či rekvalifikaci a značně tím ovlivnit 
své uplatnění na trhu práce.

I. běh podpůrného programu v rámci 
projektu Nový start máme úspěšně za 
sebou. Zúčastnilo se ho celkem 6 žen, které 
prošly dvěma fázemi tohoto programu – 
bilanční diagnostikou a pětidenním kurzem, 
který zahrnoval 3 dny osobnostního rozvoje 
pod vedením psychologa, právní minimum 
a  kurz získávání měkkých dovedností při-
spívajících k návratu na trh práce. Během 
času, který ženy trávily vzděláváním, pe-
čovala o jejich děti naše odborná chůva. 

Děti i maminky byly nad rámec spo-
kojené, což nám jako realizátorům projektu 
bylo pozitivní zpětnou vazbou. II. běh 
projektu právě realizujeme. Na III. běh se 
můžete těšit v  měsíci září, při zájmu o účast 
nás neváhejte kontaktovat již teď na telefon-
ních číslech 723 407 029, 723 449 409.

Služeb naší poradny můžete využít v těchto 
dnech:

Pracovní poradenství Nový start probíhá 
každé pondělí a středu od 8 do16 hod.
 

Právní poradenství s Mgr. Janem Röhri-
chem ve středu 17. 6. 2020.
 

Psychologické poradenství s PhDr. Jaro-
mírem Matouškem pak v pátek 19. 6. 
2020. 

Na všechny typy poradenství je nutné se 
objednat předem na tel.: 723 407 029 
Poradenství NOVĚ probíhá v prostorách 
1. patra hotelu U Draka.

Těšíme se na Váš zájem 
Centrum mladé rodiny Milísek
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Akční skladové vozy ŠKODA jsou vám okamžitě 
k dispozici. Stačí jen nastoupit.

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozu
ŠKODA SCALA: 4,1–5,1 l/100 km, 96–116 g/km

Ilustrativní fotografi e IHNED
k odběru

Výkupní bonus 
30 000 Kč

KDYŽ CHCETE

JEZDIT.
NE ČEKAT.

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

AUTOSERVIS NOVOTNÝ
Táborská 568
375 01 Týn nad Vltavou
Tel.: 385 732 616
www.autoservisnovotny.cz

Vyberte si z akční nabídky skladových vozů, které snadno vyhoví vašim potřebám. Pořiďte si například praktický hatchback 
ŠKODA SCALA s bohatou výbavou a celou řadou prvků Simply Clever. Kromě dynamického designu vyniká také množstvím 
asistenčních systémů, které se starají o vaši bezpečnost. Model 
zvýhodněním až 73 000 Kč. Zastavte se v našem autorizovaném dealerství ŠKODA nebo nás kontaktujte telefonicky.

ŠKODA SCALA

od Kč344 900

 ŠKODA SCALA může být váš již za 344 900 Kč se

ČIŠTĚNÍ 
PEŘÍ

PÉŘOVÉ 
VÝROBKY
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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

 

 ŘIDIČ SKUPINY „C“

Nabízíme pracovní místo řidič sk. „C“ 
s  platným profesním průkazem. Náplň práce: 
řízení vozidel a obsluha pracovních strojů 
v  majetku města s minimální 3letou praxí 
v  řízení vozidel, zimní pohotovost (Po–Ne). 
Výhodou: svářečský průkaz, strojní průkaz 
pro čelní nakladač nebo vysokozdvižný vo-
zík, zkušenosti s křovinořezem a motorovou 
pilou, základní znalosti oprav a údržby 
vozidel a strojů. Nabízíme: 5 týdnů dovolené, 
stravenky, práce ve smíšeném kolektivu 
a  v  katastru města Bechyně, letní a zimní 
pracovní doba (6.30–15.00, 7.00–15.30). 
Mzda brutto: 17.500–23.500 Kč.

ZAHRADNÍK/ce

Nabízíme pracovní místo Zahradník/ce 
s  platným řidičským oprávněním sk. B. 
Náplň práce: údržba městského mobiliáře, 
zimní pohotovost (Po–Ne). Nabízíme: 5 týd-
nů dovolené, stravenky, práce ve smíšeném 
kolektivu a v katastru města Bechyně, 
letní a zimní pracovní doba (6.30–15.00, 
7.00–15.30). Mzda brutto: 16.120 + osobní 
ohodnocení. 

Předpokládaný možný nástup 
od 1. 6. 2020 nebo dohodou. 
Kontaktní osoba: ředitel organizace
 telefon732 784 667 nebo 734 278 890

NABÍDKA PRÁCE – Služby města Bechyně:

Provádíme rizikové kácení stromů 
v těžko přístupných místech. 

Tel: 606 931 760


