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+ ZLATÁ SVATBA

Dne 12. 6. 2020 oslavili Milan a Anna 
Deverovi vzácné 50. výročí uzavření sňatku 
v Bechyni. Ke krásnému výročí manželům 
Deverovým osobně poblahopřáli také 
starosta města Ing. Pavel Houdek a místo-
starosta Ing. Jiří Rejlek.

ČERVENEC/SRPEN 2020

MĚSTSKÝ ZPRAVODAJ
ECHYŇSKÝB

+ ŽIVOTNÍ JUBILEA 
ČERVENEC 2020

95 let Hovorková Vlasta
92 let Roesslerová Blanka 
90 let Vomáčková Růžena
89 let RSDr. Michal Otakar, 
 Řeháková Jarmila
88 let Ševčíková Marie, Klůfa Stanislav
87 let Lavičková Libuše
86 let Hovorka Josef, Matyásek Václav,
 Nováková Wanda
82 let Haškovcová Marie, 
 Chalupská Anna, Šmídová Růžena
81 let Kaisr Václav, Zelenková Zdeňka
80 let Kroupová Libuše, 
 Matyásková Věra
79 let Bursová Barbora, 
 Zákostelecký František
77 let Bílek Karel

+ VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Dne 25. 6. 2020 byli letos poprvé v nově 
upravené obřadní síni přivítáni starostou 
města Bechyně, Ing. Pavlem Houdkem, tito 
bechyňští občánci: Šimon Tůma, Antonín 
Vobořil, Julie Sušerová, Karolína Dobešová, 
Barbora Smetková, Matyáš Andrejs, Aleš 
Krystek, Matěj Rakovan, Matouš Vöröš, 
Anežka Klímová, Natálie Jindrová, Karla 
Musálková, Gabriela Sofie Fryčová, Jonáš 
Kubaň, Teodora Železná, Jan Železný, 
Michal Blažek, Jan Ševčík, Hana Dundrová, 
Matěj Vontroba, Ivan Majer. Slavnostní 
obřad zahájily hrou na zobcové flétny malé 
studentky ze ZUŠ Václava Pichla Bechyně 
pod vedením pana učitele Zíty. Přítomní 
rodiče pro své děti obdrželi drobné dárky 
a  poukaz k nákupu dle vlastního výběru 
v  místní kamenné prodejně. 

Děkujeme všem přítomným za účast. 

SPOZ

+ ŽIVOTNÍ JUBILEA 
SRPEN 2020

95 let Svitáková Milada
94 let Stínil Bohumír
90 let Husa Václav, Nosálková Ludmila
89 let Danák Jozef, Fábera Václav,
 Piskačová Marie
88 let Rathouská Anna
86 let Bakule Jaroslav, Tupý Václav 
85 let Bakulová Věra
84 let Kojnoková Marie
82 let Hovorková Marie, 
 Švecová Jaroslava,
 Vrůblová Ludmila
81 let Kordina Jaroslav
80 let Dobiášová Božena
78 let Cmuntová Věra, 
 Kratochvíl František
77 let Drdová Jindřiška, Mlázovská Jana,
 Peštová Irena, Plzák František,
 Trnka Josef, Zeleňáková Ľubica
75 let Andělová Jaroslava,
  Fábera Miroslav

Z obsahu:
Heřmanův Městec, město, které 
překvapí 2
Spořitelna nahradí pokladnu 
na přepážce bankomatem 2
100 let skautingu v Bechyni 6
Nejlepší custom motorky jsou 
z Bechyně (rozhovor) 8

Příspěvky do zářijového vydání po-
sílejte nejpozději 17. srpna na 
propagace@kulturnidum.cz

Židova strouha
Romantické místo kaňonu Žido-

vy strouhy objevil nejen leckterý 
turista, ale i řada filmařů. Záběry 
z  těchto míst jste viděli ve filmu 
Metráček, Čertova nevěsta, Zlatí 
úhoři nebo Ohnivé léto. Právě 
dolní tok patří mezi nejkrásnější 
a  nejvíc vyhledávaná místa milov-
níky přírody. Potok se zde kroutí 
mezi skalami a vytváří tůňky 
a  zákoutí tak fotogenická, až se 
tají dech. A vy jste nuceni jej 
neustále brodit a žasnout nad tou 
tajemnou krásou. 

Potok pramení nedaleko Bzí 
v nadmořské výšce 519 m. Měří 
pouhých dvacet a půl kilometru 
a  je levostranným přítokem Luž-
nice. V roce 1988 byl kaňon 
vyhlášen přírodní památkou. 



+ HEŘMANŮV MĚSTEC,
MĚSTO, KTERÉ 
PŘEKVAPÍ

Je to již dva roky, co 
jsme prostřednictvím 
tohoto zpravodaje 
zvali občany našeho 
spřáteleného města 
k  nám do Heřmanova 
Městce. A kdy jindy, 
než v této zvláštní 
době, by měli přátelé 
držet pospolu. Minulý 
měsíc jsme byli panem Štěpánem Ondři-
chem, ředitelem Kulturního střediska města 
Bechyně, pozváni do vašeho krásného 
města a  na oplátku zveme i my vás. Takže 
pokud ještě nemáte na léto konkrétní plány, 
případně se vám uvolní nějaký ten víkend, 
jste srdečně zváni. A na co vás lákáme?

GALLERY CYRANY

Máte rádi výtvarné umění? Znáte díla 
Zrzavého, Čapka, Kupky? Pak navštivte 
heřmanoměsteckou galerii Cyrany, která se 
nachází v původní židovské škole a shro-
mažďuje sbírku obrazů, plastik, kreseb, 
grafických listů a koláží nejen výše uve-
dených, ale i dalších umělců 20. století, kteří 
měli vztah k východočeskému regionu. 
Ucelenou sbírku darovali městu Heřmanův 
Městec manželé Ema a Josef Horákovi 
a  nese jméno jejich italských předků.

SYNAGOGA

Zajímáte se o židovskou historii? Víte, co 
je to aron ha-kodeš? Určitě tedy navštivte 
synagogu v Heřmanově Městci. Budova sy-
nagogy byla z původní barokní podoby do 
nynější novorománské přestavěna v roce 
1871. V roce 1991 byla pak synagoga, 
budova bývalé židovské školy a přilehlý 

dvojdomek zapsány do seznamu státních 
kulturních památek. V letech 1997–2001 
prošla synagoga celkovou rekonstrukcí 
a  dnes vás přivítá krásný interiér synagogy 
zrestaurovaný podle původní podoby.

ŽIDOVSKÝ HŘBITOV

Chcete získat více informací o tradičním 
židovském pohřbu? Zjistit, co znamenají 
symboly na náhrobcích? V tom případě stojí 
za návštěvu židovský hřbitov patřící mezi 
nejstarší a nejzachovalejší ve východních 
Čechách. Založení hřbitova se datuje 
pravděpodobně již na počátek 15. století. Ve 
21 řadách naleznete přes 1 000 náhrobních 
kamenů včetně tumby, a zajímavostí je 
márnice s minimuzeem a pohřebním vozem.

STEZKA JANA ZÁKOUCKÉHO

Jste zapálení turisté? Nebo jen máte rádi 
zajímavé výlety? V tom případě můžete pod-
niknout příjemnou procházku od pamětní 
desky Karla Jana Zákouckého na zdejší 
základní škole k památníku tohoto heřmano-
městeckého rodáka, velkého propagátora 
turismu a zakladatele odboru KČT v Heř-
manově Městci. 

AKCE V LETNÍM KINĚ 
U AUTOKEMPU KONOPÁČ:

10. a 11. července
HRÁTKY S ČERTEM 
– divadelní adaptace známého pohádko-
vého příběhu Jana Drdy v  podání Divadla ze 
mlýna. 

17.  července
DOMINIKA NA CESTĚ 
– cestovatelský večer s Dominikou Gawlic-
zovou, mladou motorkářkou, která proces-
tovala kus světa.

7. srpna
ABBA CZ 
– oblíbená revivalová kapela, která přiveze 
skvělou show a spoustu pozitivní energie.

14. srpna
Cestovatelský večer s MARTINEM 
DOLEČKEM, mořeplavcem, který obeplul 
sólo celý svět.

26. září
HEŘMANOMĚSTECKÉ SLAVNOSTI 
na náměstí v Heřmanově Městci

Těší se na vás Turistické informační 
centrum Heřmanův Městec

My se k pozvání do našeho partnerského 
města samozřejmě rádi připojujeme.

Za redakci Marie Jahnová

+ VYBÍRAT PENÍZE 
PŮJDE V BECHYNI 
BEZE SLOV – ČESKÁ 
SPOŘITELNA 
NAHRADÍ 
PŘEPÁŽKOVOU 
POKLADNU 
BANKOMATEM

Bechyně se od začátku července připojí 
k  rychle rostoucí skupině měst a obcí, ve 
kterých obyvatelé vybírají hotovost již jen 
prostřednictvím bankomatu. Stane se tak 
poté, co Česká spořitelna od 1. července 
2020 zruší pokladnu ve své pobočce 
v  Bechyni. Otevírací doba pobočky i rozsah 
péče o klienty ve všech ostatních oblastech 
zůstanou nezměněny. Zaměstnanci v po-
bočce budou v případě potřeby připraveni 
poradit klientům, jak lze bankomat využívat.

Kromě možnosti provádět výběry hoto-
vosti nepřetržitě 24 denně, včetně víkendů, 
umožňují spořitelní bankomaty uskuteč-
ňovat také například rychlé převody peněz, 
které se připíšou na účet příjemce v tu-
zemské bance do několika vteřin. Česká 
spořitelna je první bankou na domácím trhu, 
která rychlé platby skrze své bankomaty 
nabízí.

V případě, že klienti i tak budou potře-
bovat využít pokladní přepážku s obsluhou, 
veškeré vklady i výběry peněz, včetně 
vkladních knížek, budou moci vyřizovat 
v  Týně nad Vltavou (Tyršova 35), kde je 
pobočka České spořitelny s klasickou 
pokladnou.

Služby v pobočce v Bechyni se zaměří 
zejména na poskytování finančního pora-
denství a správu financí klientů. Přehled nad 
rodinnými rozpočty a jejich správou mají 
klienti České spořitelny nepřetržitý také díky 
modernímu internetovému a mobilnímu 
bankovnictví George, které spořitelna 
klientům nabízí a které je mezi svými 
uživateli stále populárnější. Kromě možnosti 
provádět platby, investovat, či spravovat svůj 
penzijní účet George dokáže analyzovat 
i  příjmy a výdaje a umožňuje tak domác-
nostem optimalizovat jejich hospodaření.

Ing. Petr Chotívka
bankéř pro veřejný a neziskový sektor
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+NOVÁ KOMUNÁLNÍ 
TECHNIKA U SMB

Dne 25. 5. 2020 předali zástupci firmy 
ELTRANS Liberec s.r.o. za účasti vedení 
města příspěvkové organizaci Služby města 
Bechyně nové komunální vozidlo, a to GAZ 
(Gazelle), které nahradí a doplní vozový 
park. 

Vozidlo je celoročně multifunkční. Bude 
využívat stávající nástavby, které nebylo 
potřeba kupovat, jako je čelní radlice a 
sypač. Zároveň má hákový nosič kontejnerů 
pro různé druhy nástaveb.

Ing. Ladislav Janda,
ředitel

+ PROVOZUJETE KOTEL 
NA PEVNÁ PALIVA? 
POZOR, REVIZE NENÍ 
KONTROLA.

Revize a kontrola kotle jsou pojmy, které 
jsou často zaměňovány. Přitom mají odlišný 
cíl, metody provedení, výstupy, zákonné 
lhůty a provádějí je osoby s odlišnými 
oprávněními. Pokud si objednáte revizi kotle 
a provede ji revizní technik kotlů, nesplnili 
jste zákonnou povinnost pravidelné kontroly 
kotle a hrozí vám pokuta až do výše 20 tisíc 
korun. 

Kontroly kotlů 
Každý provozovatel kotle na pevná paliva 

má zákonnou povinnost nechat každé tři 
roky zkontrolovat jeho technický stav. 
Jelikož se tato povinnost týká všech zdrojů 
spalujících pevná paliva s celkovým příko-
nem 10 kW a vyšším, které jsou napojené na 
soustavu ústředního vytápění, vztahuje se 
tato povinnost i na některá krbová kamna 
a  krby s teplovodní vložkou. 

Cílem pravidelných kontrol kotlů je mini-
malizace dopadu jejich provozu na životní 
prostředí. Kontroly kotlů primárně nesouvisí 
s bezpečností jejich provozu. Jedná se o vi-
zuální kontrolu, nikoliv o měření. Zkoumá se 
celistvost a těsnost kotle, řídicí jednotka, 
regulace a havarijní termostat, podávací 
zařízení a sklad paliva, i co a jak se v kotli 
spaluje. Kontroloři jsou povinni poskytnout 
poradenství a doporučit postupy k vylepšení 
stávajícího stavu. Výstupem z kontroly je 
doklad o provedení kontroly (Doklad o kon-

trole technického stavu a provozu spalova-
cího stacionárního zdroje na pevná paliva), 
který může obsahovat doporučení týkající se 
bezpečnosti provozu, nicméně nesmí pře-
rušit či ukončit provoz kontrolovaného 
zařízení. Tento doklad je nutné uschovat 
a  na požádání předložit obecnímu úřadu 
s  rozšířenou působností. 

Kontroly kotlů mohou podle zákona 
o  ochraně ovzduší provádět pouze fyzické 
osoby proškolené výrobcem daného kotle, 
který jim udělil oprávnění k jeho instalaci, 
provozu a údržbě. Zákon tyto osoby 
označuje jako odborně způsobilé osoby 
(OZO). V lednu 2020 byla spuštěna on-line 
databáze odborně způsobilých osob na 
adrese https://ipo.mzp.cz/. Po zadání 
adresy provozovatele dle občanského prů-
kazu, okruhu vzdálenosti, ve kterém chceme 
OZO vyhledat, výrobce, typu, značky 
a  modelu kotle lze nalézt oprávněnou osobu 
s co nejmenší dojezdovou vzdáleností, od 
které se odvíjí i cena. Finanční limit pro 
částku za provedení kontroly je stanoven 
vyhláškou Ministerstva životního prostředí 
a  činí u kotlů a topidel bez regulační jednot-
ky 1 585 Kč a u zdrojů s regulační jednotkou 
1 848 Kč bez DPH. 

Revize kotlů 
Revize kotlů nemají nic společného se 

zákonnými pravidelnými kontrolami podle 
zákona o ochraně ovzduší  a běžných kotlů v 
domácnostech se netýkají. 

Revize kotlů smí provádět pouze odbor-
ně způsobilá osoba, která k této činnosti 
získala osvědčení u Technické inspekce 
České republiky (TIČR). Takové osoby 
vlastní „kulaté“ razítko s označením „revizní 

technik kotlů“. Toto razítko je automaticky 
neopravňuje k provádění pravidelných 
povinných kontrol kotlů.

Revize kotlů spočívající především v tla-
kové zkoušce či zkoušce těsnosti. V případě, 
že revizní technik zjistí závažné nedostatky 
z  pohledu bezpečnosti provozu, je oprávněn 
používání tohoto zařízení do odstranění 
zjištěných nedostatků zakázat. 

Bezplatně vám poradí v Energy Centre 
České Budějovice 

Pokud máte k této problematice dotazy, 
nebo pokud plánujete výměnu tepelného 
zdroje, stavbu či rekonstrukci domu, zvažu-
jete možnost získání dotací a využití obnovi-
telných zdrojů energie, bezplatně a komerč-
ně nezávisle vám poradí v poradenském 
středisku Energy Centre České Budějovice. 
Na osobní konzultaci se můžete objednat na 
tel. č. 387 312 580, 773 124 580 nebo na 
bezplatné lince 800 38 38 38. Odkaz na 
vkládání písemných dotazů naleznete na 
www.eccb.cz. Aktivity Energy Centre České 
Budějovice jsou financované z rozpočtu 
Jihočeského kraje.

+
že 48. ročník KOLOBĚŽKOVÉ

GRAND PRIX BECHYNĚ 
byl z důvodu Covid-19 a uzavření komunikací okolo 
restaurace Drak zrušen. Je nám líto tohoto kroku, 
protože závod se konal nepřetržitě od roku 1972, ale po 
dohodě z  vedením města Bechyně jsme byli nuceni 
k  tomu přistoupit. Doufáme, že účastníci to pochopí 
a  příští rok se sejdeme na startu v  hojném počtu, jak je 
obvyklé.

! ZBYTEK SVĚTA BECHYNĚ
oznamuje

Zveme širokou veřejnost 
na výstavu obrazů 

Jaroslavy
Jedličkové

pořádané ve spolupráci s obcí 
Hodonice do bývalé obecní školy 
v  Hodonicích. 

Zahájení proběhne 10. 7. 2020 
v  17.00 hod. a výstava bude ukončena 
dne 19. 7. 2020. 

J .  Jedl ičková je  absolventkou 
keramické školy a univerzity třetího věku 
pořádané LŠU v Bechyni v letech 
2018–2020. Motivem výstavy jsou domy 
a chalupy z Hodonic, Bechyně a Blat.
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+ HASIČSKÉ MUZEUM 
V BECHYNI ZAHÁJILO 
SEZÓNU

Desítky návštěvníků zavítaly v sobotu 
13. června do Hasičského muzea v Bechyni. 
Letos poprvé jeho brány otevřeli členové 
místního hasičského sboru. A je na co se 
dívat! V nově zrekonstruovaných prostorách 
bývalého zemědělského objektu nedaleko 
autobusového nádraží hasiči vytvořili zcela 
novou expozici české i zahraniční hasičské 
historie s exponáty starými až 400 let.

K vidění je historická hasičská technika - 
slaměné koše, první jednoduché stříkačky 
(píšťaly, berlovky, putnovky ze 16. století), 
dvoukolové stříkačky, čtyřkolové koňské 
stříkačky, žebříky, přenosné motorové stří-
kačky, dopravní i cisternové automobily. 
V  nové expozici je možné od letošního roku 
zhlédnout hasičskou výstroj a výzbroj, 
písemnosti, miniatury stříkaček, uniformy, 
zahraniční přilby a vyznamenání. Zajíma-
vostí je unikátní exponát – originální 
hasičská výstroj použitá při záchranných 
pracích po teroristickém útoku dne 11. září 
2001 na Manhattanu v USA.

V letní sezóně bude muzeum otevřené 
denně mimo pondělí. 

Bližší informace lze nalézt na webových 
stránkách www.muzeum.sdhbechyne.cz. 
Na vaši návštěvu se těší a srdečně zvou 
k  prohlídce členové Sboru dobrovolných 
hasičů v  Bechyni.

Petr Pokorný

+ NOC KOSTELŮ 
V KOMORNÍM DUCHU

Vážen í  č tenář i  BECHYŇSKÉHO 
MĚSTSKÉHO ZPRAVODAJE. V pátek 
12. června 2020 proběhla v našem městě 
v Bechyni NOC KOSTELŮ 2020. Letos byla 
komornější i vzhledem ke koronavirové 
pandemii. Jsem rád, že byly opět v našem 
městě otevřeny všechny tři kostely, a to farní 
kostel sv. Matěje, kde proběhlo zahájení, 
a  děkuji panu Mgr. Štěpánovi Ondřichovi, 
farníku a  koordinátorovi této akce, za jeho 
úvodní slovo i za jeho nasazení. Děkuji též 
za ministrantskou službu během mše svaté 
a při závěrečné adoraci našim ministrant-
kám. A také těmto našim ministrantkám 
děkuji za jejich obětavé vítání všech pří-
chozích do klášterního kostela Nanebevzetí 
Panny Marie. Děkuji též ostatním farníkům 
a  farnicím za jejich pomoc a jejich službu ve 
všech třech kostelech i za pohoštění, které 
připravily v ambitech klášterního kostela 
Nanebevzetí Panny Marie. Chci poděkovat 

tímto všem, kdo se obětavě věnují úklidu 
a  květinovému vyzdobení všech našich 
kostelů, a to nejen kvůli této události, ale 
i  během celého roku. Děkuji i našim 
varhaníkům za jejich službu a za jejich 
hudební doprovod. Chci také poděkovat 
vzácnému hostu panu Danielu Rausovi, 
redaktorovi Českého rozhlasu, za jeho 
přednášku „Křesťan a média“, kterou jsem si 
celou vyslechl z kůru farního kostela 
sv.  Matěje, a děkuji i za jeho krásné 
svědectví o jeho víře a o jeho vztahu k poezii 
Bible, kde krásně hovořil, že vstupní branou 
do Bible je právě poezie, a to třeba kniha 
Píseň písní, hovořící o lásce, kniha Job 
hovořící o lidském utrpení a bolesti a Žalmy 
či kniha Kazatel a další. 

Jsem rád, že letošní NOC KOSTELŮ 
začala duchovně mší svatou a také byla 
zakončena požehnáním Nejsvětější Svá-
tosti přítomným i celému městu a všem 
účastníkům a návštěvníkům. Již se těším na 
další ročník NOCI KOSTELŮ 2021. 

 

Každému z vás žehná P. Mgr. Tomáš Hajda, 
administrátor farnosti Bechyně
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+ LÉTO NA BECHYŇCE 
2020

Historická lokomotiva Bobinka vás 
srdečně zve na 5. ročník letních nostal-
gických jízd po naší nejstarší elektrifikované 
trati z Bechyně do Tábora. Těšit se můžete 
na jízdy historickou soupravou na vybraných 
pravidelných osobních vlacích, které jedou 
až do 13. září 2020 vždycky v sobotu, neděli 
a o státních svátcích, a to za běžný tarif ČD. 
Jinde v republice se nemůžete svézt histo-
rickým elektrickým vlakem, a historickým 
proto, že i naše Bobinka je již babičkou. 
Lokomotiva řady E422.0 (také označení 
100) byla sestrojena pro v Čechách unikátní 
napájení 1 500 V, které se dříve nacházelo 
už jen na trati Rybník–Lipno nad Vltavou. 
Výrobcem Bobinky byly tehdejší závody 
V. I. Lenina Plzeň, které vyrobily 4 kusy toho-
to typu lokomotivy, a to v letech 1956–1957. 
Bobinka může jet maximální traťovou 
rychlostí 50 km/hod.

A co dalšího můžete vidět v rámci Léta na 
Bechyňce? Je to například modelové 
kolejiště Českých drah a Pavla Kohoutka, 
které je umístěné v remíze (něco jako garáž 
na mašinky) v Bechyni. Remízu najdete 
naproti autobusovému nádraží na samém 
konci kolejí ve stanici. Prohlédnout si zde 
také můžete malou motorovou posunovací 
lokomotivu zvanou Prasátko. Otvírací dny 
remízy jsou 27. června, 11. a 25. července, 
8. a 22. srpna, 5. a 12. září vždy od 10:00 
do 14:30. Vstupné je 20 Kč a pro děti do 6 let 
zdarma.

A co Elinka? Momentálně je stále nepo-
jízdná, ale můžete si ji prohlédnout 12. a 13. 
září v táborské remíze. Vystavená bude také 
na akci Tábor s párou 10. října 2020.

Nostalgické jízdy vlaků Českých drah 
můžete najít na www.cdnostalgie.cz. Akce 
konané v jižních Čechách najdete také na 
www.cd.cz/jiznicechy, kde jsou umístěné i ty 
události, které sice nejsou nostalgické, ale 
mohly by vás zajímat. 

Letošní rok je vzhledem ke koronaviru 
specifický a tak se koná méně jízd než ob-
vykle, ale třeba si to na podzim vynahradíme.

+ZATOULEJ SE 
STEZKOU ÚDOLÍM 
LUŽNICE NEBO 
POUTNÍ STEZKOU

Pěší stezka údolím Lužnice z Plané nad 
Lužnicí přes Tábor a Bechyni do Týna nad 
Vltavou se stala díky turistické oblasti 
Toulava a KČT první dálkovou certifikovanou 
pěší trasou. Stezka je dlouhá 55 km a je 
rozdělena do 4 denních etap. Na trase leží 
historická města Tábor a Bechyně, zříceniny 
Příběnice a Dobronice, Stádlecký řetězový 
most, zámek Koloděje nad Lužnicí, ale 
především překrásné hluboké údolí Lužnice. 
V Bechyni končí třetí denní etapa a začíná 
čtvrtá, která přes bechyňské výhledy dovede 
turisty do Týna nad Vltavou, kde se nedaleko 
řeka Lužnice vlévá do Vltavy.

Stezka je vedena po stávajícím značení 
KČT, které se kvůli certifikaci v některých 
místech muselo upravit a přeložit na jiné 
cesty. Celou trasou vás provedou také 
informační cedule o zajímavostech kolem 
řeky (těch je celkem 18), jejichž součástí je 
i  vědomostní kvíz, aby spolu turisté mohli 
během cesty soutěžit. Duchovním průvod-
cem po stezce se stal spisovatel Zdeněk 
Šmíd (1937–2011), autor legendární vo-
dácké knížky Proč bychom se netopili, jehož 
poetické citáty z knihy Lužnice – putování 
s  řekou provázejí turisty po celé trase. Citáty 
byly použity se svolením syna pana Šmída – 
Darka Šmída.

Poutní stezky Toulavy

Vydejte se na pouť mezi třemi slavnými 
sakrálními památkami. Objevíte honosné 
baroko v Klokotech, starobylou románskou 
baziliku v klášteře Milevsko i gotický skvost 
v  klášteře v Bechyni. Mezi Táborem a Be-
chyní se navíc projdete po Svatkojakubské 
cestě. Poutní stezky jsou tři a propojují 
hlavní poutní cíle – Klokoty, klášter Milevsko 
a klášter Bechyně. Můžete si tedy vybrat, 
zda vyrazíte z Tábora do Bechyně, z Be-
chyně do Milevska, nebo z Milevska do 
Tábora. Anebo nejlépe, zda ujdete celý 
poutní okruh, který měří přes 100 km. Ale 
vyrazit můžete vlastně odkudkoli. A jak se 
stáváte poutníkem? Vyzvedněte si na info-
centrech nebo poutních místech kredenciál 
poutníka, průvodce s mapami tras a místem 
pro vaše poznámky. Poutníkem se stáváte, 
pokud do některého ze tří poutních cílů 
(Klokoty, klášter Bechyně, klášter Milevsko) 
doputujete pěšky minimálně 15 km (nebo 
30 km na kole). V kredenicálu poutníka nebo 
jiném zápisníku musí být razítko kostela, 
farnosti nebo infocentra vzdáleného mini-
málně 15 km. Pokud jste šli pěšky a proká-
žete se v jednom ze tří cílů tímto razítkem, 
dostane certifikát poutníka, každý poutník 
bude umístěn na seznam poutníků zápisem 
do poutní knihy a bude na něho pamatováno 
v modlitbách a při mši svaté.

A teď už je to jen na vás, kam se zatou-
láte. Přejeme příjemné prázdniny.

Štěpán Ondřich

+NOVÝ START
– POMOC 
NEZAMĚSTNANÝM 
OSOBÁM 
K BEZPROBLÉMO-
VÉMU NÁVRATU NA 
PRACOVNÍ TRH 

Neváhejte využít naše zcela 
bezplatné poradenství.

Poradna Nový start 
– probíhá každé pondělí a středu 
od 8 do 16 hod. 

Právní poradenství 
s Mgr. Janem Röhrichem 
ve čtvrtek 16. 7. 2020 a 20. 8. 2020

Psychologické poradenství 
s PhDr. Jaromírem Matouškem 
v pátek 24. 7. a 28. 8. 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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MĚSTSKÉ
MUZEUM
BECHYNĚ

100 LET 
SKAUTINGU 
V BECHYNI 
(1920–2020)

POVÁLEČNÁ LÉTA
(ZNOVUZROZENÍ, CESTA K  DRUHÉ 
ILEGALITĚ)

Druhá světová válka byla pro český skau-
ting první velkou zkouškou. Po rozehnání 
táborů nacisty a zákazu činnosti v roce 
1940 mnozí skauti působili v odboji či v za-
hraničí. Z jejich řad je známo na 700 obětí. 
Během okupace se v Bechyni pokoušel 
ilegálně se skauty pracovat J. Lang (Papík). 
Chtěl tak zabránit šíření vlivu nacismu poté, 
co vznikla povinná organizace pro mládež – 
tzv. kuratorium. Ze vzpomínek vyplývá, že 
např. při hře na varhany během mše vkládal 
plynule melodii skautské hymny, aniž by si 
toho někdo všiml. Po příjezdu ruských 
vojáků do Bechyně v květnu r. 1945 se 
„vyrojili“ krojovaní bechyňští skauti, aby 
vojáky doprovázeli a také aby v dalších 
dnech nabídli pod vedením J. Lenze své 
služby k hlídkám, stráži na samotách, 
prohledávání okolí apod.

Skauti vítají Rudou armádu 

Celostátně se jednalo v  poválečných 
měsících o neuvěřitelný čas rozmachu. Přes 
vysoký zájem ale zoufale chyběli oddíloví 
vedoucí, bylo třeba jejich školení v tzv. 
lesních školách (např. v nedalekých Černi-
cích pod patronátem A. Paara, kde jedním 
ze zakladatelů Jihočeské lesní školy byl 
bechyňský skaut V. Dvořák). 

Stejně jako dění v celé zemi nakonec 
i  působnost Junáka ovlivnily události r. 1948, 
komunistický puč. V roce 
1950 přišel druhý zákaz 
v  dějinách skautingu 
v  Čechách. Následovalo 
období represí, politických 
procesů a dlouhodobého 
věznění týkajícího se řady 
skautů. 

V létě roku 1945 se 
ještě činnost plně nerozvi-
nula, což bylo způsobeno 
jednak špatnou hospo-
dářskou situací a také nut-
ností spolupodílet se na 
obnově země. Oddíly po-
máhaly v místě svého 

působení. Vedení se ujal Evžen Illín 
(Pedro), a hned v létě byl uskutečněn první, 
žňový tábor u Březnice na polích přísluší-
cích k majetku panství Bechyně. Po prázd-
ninách však Illín z Bechyně odchází na 
studia. Z Třeboně pak přišel jako účetní do 
tehdejší Družky Josef Blafka (Racek, strávil 
v Bechyni dva roky). Velkou oporou oddílu se 
též stává Jaroslav Karafiát (Karta, později 
perzekvovaný). Alfons Paar poskytl nakonec 
skautům dřevěnou boudu, která zůstala 
v  objektu zámku po německé armádě. 
Skauti ji přestěhovali do lesíka Eliáška nad 
říčkou Smutnou, postavili si tam i hřiště, 
táborový kruh s ohništěm, střelnici. Později 
byla klubovna zabavena a její části odve-
zeny na místo dnešní loděnice. Po válce byly 
také znovuobnoveny dívčí katolické dru-
žiny (M. Svatková) a také dívčí svazové 
družiny (S. Habadová).

Fotografie J. Karafiáta (zástupce) 
a J. Blafky (vůdce) 1. oddílu 

Příznačné je, že dobří a milovaní vedoucí 
museli povětšinou z Bechyně nakonec odejít 
kvůli studijním či pracovním povinnostem. 
Přes to všechno zde skauti v tu dobu velice 
dobře fungují, pořádají besídky, chodí na 
výlety, účastní se některých vzpomínkových 
aktivit a hlavně! Absolvují takové letní tábory, 
na které se do smrti nezapomíná… V roce 
1946 pořádal letní tábor 1. oddíl na Otavě, 
pod sv. Annou. Společně s jinými skauty 
pomáhali bechyňští hasit požár statku 
v  Oslově. 2. oddíl tábořil v letech 1946, 1947 
na potoce u obce Velislavice u Českého 
Krumlova pod vedením E. Illína. Jedná se 
o  honácký či žňový tábor – chlapci pomá-
hali v pohraničí s pastevectvím (i přes nestá-
lou situaci). Po skončení druhého z táborů 
část skupiny pořádá tzv. „puťák“ po Šumavě. 
V  r. 1947 pak pod vedením J. Blafky (1. odd.) 
se uskutečnil tábor na Nové řece u  Třebo-
ně, a to za velkého trápení s komáry.

Vzpomínka Miloše Majky Čecha na skaut-
ský tábor na Šumavě, červenec 1946:

„Dostali jsme za úkol nakácet slabší 
stromy a ohradit kus lesa. Tam byl sváděn 
dobytek od Němců, kteří jen s tím, co unesli 
nebo uvezli na ručním vozíku, odcházeli za 
hranice. Hlídání a pasení dobytka byla 
romantická záležitost, hráli jsme si na 
kovboje, a tak měl náš tábor dobrodružnou 
náplň. Byl jsem zástupcem vedoucího oddílu 
a šéfkuchařem. Naučil jsem se doma vařit 
a  dokázal jsem to i pro celý oddíl. Měli jsme 
dobré zásobování, dostali jsme mouky 
a  masa, kolik jsme snědli. Byli jsme v nej-
žravějších letech, vyhladovělí po válce, a tak 
nebylo zvláštností, že vytrávený kovboj 
snědl tři bifteky, patnáct koleček knedlíků 
a mísu kompotu.“ 

Z povídky Madagaskar, cesta za ostro-
vem snů v srpnu 1948, publ. in: Semínka, 
příloha časopisu Roverský kmen 33, únor 
2004.

Do roku 1950 proběhlo několik větších 
putovních táborů. Po zákazu činnosti se ješ-
tě nejvěrnější sešli s vůdcem J. Karafiátem 
na pramicích a kanoích na Lužnici a Vltavě. 
Po roce 1955 dokládá vůdce J. Karafiát, že 
z  jeho oddílu v Bechyni skoro nikdo ne-
zůstal. V dalších letech se samovolně u ohňů 
občas sešla malá skupinka. V 60. letech 
uspořádali malý tábor na Lužnici či tajná 
setkání v krojích atd. Čekali tak znovu na 
čas, kdy se budou moci svobodně opět sejít.

JJ

KULTURNÍ STŘEDISKO MĚSTA BECHYNĚ
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LETNÍ 
PUTOVÁNÍ 
ZA 
NAUČNÝMI 
STEZKAMI

Za rašelinou na blata
Naučná stezka Borkovická blata je 

dlouhá 5,5 km a startuje se na parkovišti, 
které je 3 km od obce Mažice. Proč se podí-
vat na trochu bahna s vodou? Příjemná trasa 
vede většinou po povalovém chodníku 
(„prkenné chodníky“) a mezi bohatým 
rostlinným pokryvem najdete i masožravou 
rosnatku okrouhlolistou, bělostné okolíky 
rojovníku, klikvy či bublinatky a spoustu 
drobných živočichů. Seznámíte se s těžbou 
rašeliny a následnou rekultivací ploch po 
těžbě. Přírodní rezervací byla blata vyhlá-
šena v roce 1980. Blata najdete cca 22 km 
od Bechyně, směr jihovýchod. Než k nim 
dojedete, projedete mnoha vesničkami, kde 
najdete malebné domy selského jihočes-
kého baroka – Svinky, Vlastiboř, Záluží, 
Mažice, Zálší, Klečaty, Komárov... poslední 
jméno vesnice mně připomnělo, že blata 
jsou i o komárech. Připravte se na ně a do 
batohu přibalte i repelent. A tou rašelinou 
neboli slatinou se můžete nechat hýčkat 
v  lázních v Bechyni. 

Za stromy do Černické obory
Kolem Bechyně najdete v lesích nejen 

houby a borůvky, ale také naučnou dendro-
logickou stezku přírodním parkem Černická 
obora. Obora byla založena už na konci 
16. století Petrem Vokem z Rožmberka a za 

přírodní rezervaci ji vyhlásili již v roce 1880. 
Název si přinesla ze zaniklé obce Černice, 
která oboře ustoupila. Samotná naučná 
stezka byla otevřena v roce 2016 a její délka 
je 3,5 km. 12 zastavení vám představí různé 
druhy stromů, oborní bránu a Černický zá-
meček postavený za knížete Václava Paara. 
Barokní lovecký zámeček z roku 1776 je 
nazýván také Hvězda, a to díky tříbokému 
půdorysu připomínající jednoduchou hvěz-
du. Některé stromy, např. dub letní, dosahují 
stejného stáří jako zámeček. Černická obora 
se nachází 1,5 km východně od obce 
Sudoměřice u Bechyně. Start naučné stezky 
je u golfového lesního hřiště, kde se dá 
zaparkovat. Najdete zde informační panel 
s vyznačenou trasou a zastávkami. 

Za mohylami do Rataj
Je to hromada kamení nebo něco jiného? 

Zakladatel české archeologie Jan Karel 
Hraše v tom měl jasno. Archeologickými 
průzkumy v 19. století tento rodák z Rataj 
dokázal, že se jedná o mohylová pohřebiště 
a valy středověké tvrze. A tak naučná 
archeologická stezka jdoucí v jeho stopách 
začíná u rodného mlýna v obci Rataje a naj-
dete na ní 7 zastavení s informačními 
panely, které vás seznámí se způsoby a me-
todami výzkumu, se zpracováním výsledků 

a fotografiemi nálezů. Trasa je vhodná jak 
pro pěší, tak pro cyklisty na horských kolech 
a má 15 km. Obec Rataje je cca 8 km sever-
ně od Bechyně, směr Radětice. Budete-li mít 
zájem vědět a vidět víc, zamiřte do Měst-
ského muzea v Bechyni. Ve stálé expozici 
najdete nálezy i z této doby a oblasti. 

Za trochou hry s recesí
V Sudoměřicích u Bechyně mají nadhled 

a čůrajícího Žižku a také krátkou naučnou 
stezku Mistra Z. W. Fixleyho s podtitulkem 
„Hrajme si!“. Na stezce najdete dílka 
z  Keramických seminářů a vy sami můžete 
přispět svým tvořením k další výzdobě a po-
stavit např. domečky z kamenů a dříví. Na 
stezce se pořádně rozhlížejte, k objevování 
je toho spousta. Za ideou stezky stojí spolek 
Tatrmani, který se telepaticky spojuje s Mis-
trem Z. W. Fixleyem a v jehož stanovách se 
klade největší důraz na svobodnou tvorbu, 
citlivost, komunikaci, kreativitu a fantazii. 
Stezka z roku 2015 začíná za stodolou, vede 
po hraně lesa a končí u hřbitova a nikam 
daleko se nedostanete. Ale možná si odsko-
číte na houby a borůvky. První směrovku 
s mapou najdete na návsi a vydáte se 
směrem ke kostelu Všech svatých a dál obcí 
k lesu. Obec Sudoměřice u Bechyně je cca 
5 km východně od Bechyně.

KNIHOVNA 
PRO VÁS…

§ v prázdninovém 
režimu

§ v červenci
 v rouškách a s dezinfekcí u vchodu do
 kulturního domu
§ poskytuje již všechny služby, vrácené 

knihy hned k vypůjčení, internet k dis-
pozici

§ zpřístupňuje regál s darovanými nebo 
vyřazenými knihami ve vstupní chodbě

§ tradiční slavnost pasování prvňáčků 
odsouvá na podzim

§ instalovala na letní období miniknihov-
ničku na náměstí TGM, kterou perfektně 
zrenovovali žáci výtvarného oboru ZUŠ 
Václava Pichla Bechyně.

Kontrolní otázka:

Uhodnete, které knížky děti inspirovaly 
k  vyzdobení naší miniknihovny?

EH
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Mohl byste nám přiblížit disciplínu, které 
se věnujete?

Tato technicko-umělecká disciplína má 
kořeny cca v šedesátých letech minulého 
století, ale současná forma, která má 
podobu přehlídek a soutěží, vznikla někdy 
těsně po roce 2000, přičemž první světový 
šampionát se konal v roce 2004 v USA. 
A  první české mistrovství následovalo o dva 
roky později.

Co vás k tomuto koníčku přivedlo, i když 
mluvit o koníčku v tomto případě se ani už 
nedá... a jste sám motorkář?

Malování a vůbec výtvarnictví mne, sa-
mozřejmě, naplňovalo odjakživa. Nicméně 
vzdělání mám v oboru strojírenském. 
Motorkář jsem, i když asi ne úplně typický. 
Ale když o tom přemýšlím, jsem opravdu 
vděčný za to, že se mi podařilo uplatnit svoje 
znalosti i nějaké dovednosti v druhu umění, 
které je skutečně zcela nové. A i když je 
vytváření nového objektu vzrušující, zábava 
to dost často není. Zvláště když je daný 
pevný termín a člověk pak ani nemá moc 
času na odpočinek, protože tady se už 
nebavíme o desítkách, ale o stovkách hodin, 

někdy dost náročné práce. Vlastně by se to 
dalo i přirovnat ke sportu, protože pokud se 
účastním soutěže v cizině, nereprezentuji už 
jenom sám sebe, a to je dost závazné.

V které kategorii jste na Grand Prix v Brně 
zvítězil? Představil byste nám váš vítězný 
stroj? Kolik ocenění již máte?

V Brně se mi podařilo získat absolutní 
vítězství – titul „Best of“ – tzn. napříč všemi 
kategoriemi – a tím i přímý postup na oficiální 
Mistrovství světa, které bude letos v říjnu 
v  Kolíně nad Rýnem. Jinak je to moje 
jedenácté vítězství od roku 2008 – ovšem 
v  kategoriích různých. Exponát, se kterým 
jsem se účastnil, je zvláštní tím, že má náhon 
na přední kolo, což je v konstrukci motocyklů 
zcela ojedinělé. 

Krátké video s motorkou najdete na 
YouTube – „TnorF“

Kde berete inspiraci pro vaše díla?

To bude asi podobné jako v jiných obo-
rech. Musím sledovat, co vzniká v zahraničí, 
ale zároveň podrobně studuji historii. A lze-li 
říct, že základním zadáním pro vytvoření 
nového objektu je především důraz na jeho 
originalitu, předcházejí všemu ještě stovky 
hodin kreseb, studií konstrukcí i detailů.

Jaké máte plány do budoucna? 

Srpen – výstava v galerii Galvína v Be-
chyni a říjen – Worldchampionship Kolín nad 
Rýnem.

Co je Váš sen, co ještě chcete vytvořit?

Moc rád bych postupně zrealizoval 
všechny koncepty, které mám již připravené 
ve fázi studií a projektů. Ale mezitím se chci 
věnovat i malbě i tvorbě sochařské.

Děkujeme za rozhovor

MIC a MM Bechyně

NEJLEPŠÍ CUSTOM MOTORKY JSOU Z BECHYNĚ+
Žije v Bechyni a dlouhodobě se věnuje výtvarné tvorbě. Především se ale Tomáš Pitlík 

proslavil stavbou motocyklů – jedinečnými, originálními uměleckými díly, ale přesto plně 
funkčními stroji. Jeho díla jsou sochy i motocykly zároveň. Tento obor má své jméno 
Custom Bike Building, neboli individuální stavitelství motocyklů. V březnu přidal do své 
sbírky za další jedinečný exemplář ocenění v Mezinárodní soutěžní výstavě Czech 
Custom Grand Prix, která byla poprvé součástí seriálu AMD Worldchampionship, tedy 
oficiálního Mistrovství světa. 

8 Městský zpravodaj Bechyně / ČERVENEC–SRPEN 2020



Vážení přátelé a příznivci 
Keramických trhů v Bechyni,

každoroční Keramické trhy Bechyně 
se staly oblíbenou jihočeskou tradicí. 

Vzhledem k současné situaci s ohle-
dem na COVID-19 a s tím souvisejícími 
omezeními však nemůžeme zodpo-
vědně zaručit, v jakém formátu a rozsahu 
se letošní ročník uskuteční. Jsme 
odkázáni na vládní nařízení platná 
v  termínu konání, která mohou tuto akci 
omezit, a my jako pořadatelé jsme tato 
omezení povinni akceptovat. 

KERAMICKÉ TRHY9. ročník

 BECHYNĚ
Devátý ročník Keramických trhů Bechyně, 

plánujeme uspořádat v sobotu 25. 7. 2020  na 
bechyňském náměstí T. G. Masaryka. Můžete se 
těšit na bohatou nabídku stánků s keramikou, 
nejrůznějšími dobrotami, ukázkami lidových řemesel 
a dalších prodejců z celé republiky, ale i ze zahraničí. 

Dále pro Vás chystáme vystoupení 8 kapel, 
včetně dechovky. V předvečer, v pátek 24. července, 
již tradičně hudební setkání pod stanem. Akci bude 
doprovázet také program pro děti.

Jste všichni srdečně zváni !!!

Velké poděkování patří všem partnerům, 
Jihočeskému kraji a Městu Bechyně za poskytnutí 
příspěvku, který pomůže pokrýt náklady na orga-
nizaci a kvalitní kulturní doprovodný program. Jako 
vždy se žádné vstupné neplatí !!! 

Program průběžně aktualizujeme.
Sledujte zde :
www.trhybechyne.cz
www.facebook.com/trhy.bechyne

SOBOTA 25. 7. 2020 
nám. T. G. Masaryka

Těšíme se na vás 
a děkujeme za přízeň.

Spolek tradičních 
keramických řemesel

MĚSTSKÉ 
INFORMAČNÍ 
CENTRUM 
BECHYNĚ

zajišťuje PŮJČOVNU ELEKTROKOL

Budova Městského muzea, nám. T. G. M. 140, Bechyně, tel. 778 545 509 

POHODLNÁ SEDAČKA, NÍZKÝ NÁSTUP, ELEKTRICKÝ POHON

LETÁČEK S POPISEM TRAS OKOLÍ BECHYNĚ

DOJEZD AŽ 90 KM

GPS NAVIGACE

CELODENNÍ PŮJČOVNÉ:

Senior 55+ a ZTP: 200 Kč/den

Ostatní: 300 Kč/den 

červen, červenec, srpen, září

PO–NE 

9.00–12.00 12.30–17.00

květen, říjen

PO– PÁ 

9.00–12.00 12.30–17.00 

SO 12.30–17.00 
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SO 4. 7.  JIHOTVAR: HRDĚJOVICKÁ KERAMIKA
  60. LET 20. STOLETÍ
14.00 hodin / AJG / Slavnostní zahájení

NE 5. 7.  VÝSTAVA K VÝROČÍ 100 LET 
  SKAUTINGU V BECHYNI a HERNA 
  V DUCHU LESNÍ MOUDROSTI
17.00 hodin / Galerie muzea, sál, parčík před muzeem 
Během zahájení dne 5. července bude zapálen slavnostní oheň, 
hudba, špekáčky s sebou. V případě nepřízně počasí bude náhradní 
program ujasněn.

ST 8. 7.  LETNÍ KINO – ZAKLETÉ PÍRKO
21.30 hodin / Náměstí T. G. M. / Vstupné dobrovolné

SO 11. 7.   DIVADLO V TRÁVĚ – XXVIII. ročník
Od 10.00 hodin / Klášterní zahrada / Vstupné dospělí 180 Kč, 
děti 80 Kč, rodinné 2 děti+2 dospělí 440 Kč 
Bohatý divadelní program pro malé i velké diváky pod širým nebem

ST 22. 7.  BONSAI Č. 3
19.00 hodin / Náměstí T. G. M. / Koncert před letním kinem

ST 22. 7.  LETNÍ KINO – ROCKETMAN
21.30 hodin / Náměstí T. G. M. / Vstupné dobrovolné

SO 25. 7.  KERAMICKÉ TRHY – IX. ročník

V předvečer, v pátek 24. července hudební setkání pod stanem.

SO 1. 8.  BROUK V HALVĚ
15.00 hodin / Galerie Galvína
Vernisáž výstavy obrazů Simony Churanové a Tomáše Pitlíka

PÁ 7.–SO 8. 8.  BECHYŇSKÉ DOTEKY – VII. ročník
7. 8.  19.00 hodin / Kostel Nanebevzetí Panny Marie
 19.00 hodin / Náměstí T. G. Masaryka
8. 8.  13.00 hodin / Náměstí T. G. Masaryka

NE 9. 8.  BECHYŇSKÝ FESTIVAL 
  DECHOVÝCH HUDEB – XXVIII. ročník
13.00 hodin / Náměstí T. G. M. / Vstupné dobrovolné
Třeboňská 12, Chodovarka, Veselí muzikanti z Podkrušnohoří, 
Babouci a Keramička. Konferuje Helena Hýnová.

ST 12. 8.  LETNÍ KINO – VLASTNÍCI
21.00 hodin / Náměstí T. G. M. / Vstupné dobrovolné

SO 22. 8.  NĚCO MEZI
od 17.00 hodin / Náměstí T. G. M.
Příjemné odpoledne s možností ochutnat pivní speciály. 
Hudební doprovod zajistí kapela Vodovod a DJ Mushroome.

ST 26. 8.  LETNÍ KINO
   – PŘÍPAD MRTVÉHO NEBOŽTÍKA
21.00 hodin / Náměstí T. G. M. / Vstupné dobrovolné

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 zůstávají v platnosti.

KULTURNÍB E C H Y N Ě
K L Á Š T E R N Í Z A H R A D A

11. 7.
2 0 2 0

X
X

V
III

Projekt podpořili:
Ve spolupráci: ZUŠ V. Pichla

SUNCABARET

Divadelní 
šapitó

kavárna
Restaurace Univerzita 

a Cukrář Kulík

Občerstvení:

 10.00 Zahájení  
 10.10  Popelka 
   Divadlo Víti Marčíka
 11.00  Bajaja!
  Divadlo Navětvi 
 12.00 DIVADELNÍ WORKSHOP
   Divadlo U plotny
  žonglování, akrobacie, klaunérie, slackline
 14.00  Prasečí cirkus
  Bratři v tricku
 15.00  Svět z papíru
   Mirka Eliášová a kol.
 16.00  Větrná pohádka
  Teátr Pavla Šmída
 17.00  Král Karel
   Toy Machine
 18.00  O rybáři a rybce
   TEArTR Rajdo
 19.00  Kde budeme bydlet
    vi.TVOR

změna programu vyhrazena















Akci podpořili:

+ ZAHRADNICTVÍ U BENEŠŮ + SDH BECHYNĚ +

ST 7. 10.  PARTIČKA NA VZDUCHU
20.00 hodin / Velký sál KD / Vstupné 550 Kč
V předprodeji na www.ticketstream.cz

ST 21. 10.  CAVEWOMAN
19.00 hodin / Velký sál KD / Vstupné 340 Kč
Přesunuté představení z 19. 5. 2020.

ÚT 24. 11.  VÁCLAV NECKÁŘ – Půlnoční turné
19.00 hodin / Velký sál KD / Vstupné 390 Kč, 450 Kč a 490 Kč
V předprodeji na www.kulturnidum.cz

VÝSTAVY 

MĚSTSKÉ MUZEUM
VÝSTAVA K VÝROČÍ 100 LET SKAUTINGU
V BECHYNI a HERNA V DUCHU LESNÍ MOUDROSTI
Vstupné 50 a 40 Kč (včetně stálé expozice), rodinné 150 Kč, v rámci 
skupiny za osobu 20 Kč a vedoucí zdarma, skauti v krojích vstup 
zdarma. Potrvá do 18. 10. 2020. 

GALERIE 2+1
VÝSTAVA VE VÝLOZE
Výstava výtvarného oboru ZUŠ V. Pichla. Potrvá do 23. 8. 2020.

GALVÍNA
SETKÁNÍ Jan Hlavatý – obrazy, Květuše Kovářová – scénografie, 
Jiří Novotný – keramika. Potrvá do 29. 7. 2020

BROUK V HALVĚ – Simona Churanová a Tomáš Pitlík

AJG
JIHOTVAR: Hrdějovická keramika 60. let 20. stol.
PAULINA SKAVOVA – PAR FORCE
Denně 10.00–18.00 hodin / Mezinárodní muzeum keramiky / 
Základní vstupné 50 Kč. Výstava potrvá do 30. 9. 2020

KALENDÁR

www.kulturnidum.cz

ČERVENEC/SRPEN 2020
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Projekt podpořili: 

echyňské doteky
7.–9. srpna  2020 (VII. ročník)

7. 8.   vstupné dobrovolné

 19.00 VARHANNÍ KONCERT – Ladislav Šotek (klášterní kostel)
19.00 až 22.00 DISCO – DJ LÜBKE, DJ KRTEK  nám. T. G. M. (před Čajobarem SOVA)

8. 8.  nám. T. G. M.  vstupné dobrovolné

 od 13.00 ŘEMESLNÝ TRH
  atrakce pro děti (skákací hrad, dílna RC Hrošík)
 14.00 a 16.00 PĚNOVÁ SHOW pro děti
 13.00 JOSEF PANSKÝ TRIO
 14.30 STANDA FUKA A MOŽNÁ I KOLEKTIV
 16.00 DIXIE STREET BAND TÁBOR
 17.45 VYSMAHNU ALLSTARS
 20.00 CIRCUS PROBLEM
 22.00 DJ LÜBKE

9. 8.   nám. T. G. M.  vstupné dobrovolné 

 13.00 BECHYŇSKÝ FESTIVAL DECHOVÝCH  HUDEB (XXVIII. ročník) zm
ěn

a 
pr

og
ra

m
u 

vy
hr

az
en

a
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KINO BECHYNE 
 

www.kino.kulturnidum.cz

Bechyně
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červenec–srpen 2020

ČERVENEC

1. STŘEDA VE 20.00

3BOBULE
Komedie – ČR

Volné pokračování letní komedie 
z prostředí prosluněných moravských vinic.

100 min, mládeži přístupný, 130 Kč

3. PÁTEK V 17.00

MEDVÍDCI BOONIE: 
CESTA DO PRAVĚKU
Animovaný / Komedie – Čína

Vick a jeho medvědí bráchové se dostali 
do pravěku a nemůžou zpátky! Všude 
kolem nich jsou obrovská zvířata, která 

mají v hlavě jediné – OBĚD!
90 min, český dabing, mládeži přístupný, 

100 Kč

10. PÁTEK VE 20.00

BOURÁK
Komedie – ČR

Komedie Ondřeje Trojana s Ivanem 
Trojanem v roli Bouráka, věčného frajera, 

kterému teče do baráku i do života 
a  rodina už ho má plný zuby. Ale i srdce.

110 min, přístupný od 12 let, 100 Kč

15. STŘEDA VE 20.00

TÉMĚŘ DOKONALÁ 
TAJEMSTVÍ

Komedie – Německo
Režisér bláznivých komedií „Fakjů pane 

učiteli“ a jejich tři hlavní tváře včetně 
představitele učitele se znovu sešli  
a  natočili spolu jiskřivou komedii.
111 minut, český dabing, mládeži 

přístupný od 15 let, 120 Kč

17. PÁTEK V 17.00

SUPER MAZLÍČCI
Animovaný / Komedie – Německo, Čína, 

Velká Británie
Toulavý pes Roger je odjakživa rebel, 
který každému v nouzi rád pomůže. To 
ovšem znamená občas okrádat o jídlo 
rozmazlené domácí mazlíčky. A těch je 

v Robo City víc, než dost.
89 min, český dabing, přístupný, 100 Kč

24. PÁTEK V 17.00

VZHŮRU ZA SNY
Animovaný / Komedie – Dánsko
Snění nebylo nikdy zábavnější.

81 min, český dabing, přístupný, 120 Kč

29. STŘEDA VE 20.00

HAVEL
Životopisný / Drama – ČR

Celovečerní film přináší příběh jedné 
z  nejvýraznějších osob naší historie 

Václava Havla z časů disentu, kdy ještě 
nebyl slavnou osobností. „Portrét státníka 
nečekejte,“ slibuje režisér Slávek Horák.

100 min, přístupný od 12 let, 130 Kč

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

31. PÁTEK V 17.00

VELKÉ DOBRODRUŽSTVÍ 
MALÉ PANDY

Animovaný / Komedie – USA / Rusko
Bláznivý čáp omylem přinese miminko 

pandy k nesprávným dveřím. Parta 
zvířecích kamarádů: medvěd, vlk, tygr a 
králík se rozhodnou vydat se na zábavné 
dobrodružství, aby malou pandu vrátili k 

správným rodičům.
84 min, český dabing, přístupný, 120 Kč

SRPEN

5. STŘEDA VE 20.00

POSLOUCHEJ
Psychothriller – ČR

Je to jen noční můra, halucinace, nebo 
snad partner skrývá daleko hrůznější 
tajemství, než jsou občasné zálety?
77 min, přístupný od 15 let, 100 Kč

7. PÁTEK V 17.00

SPONGEBOB VE FILMU: 
HOUBA NA ÚTĚKU

Animovaný / Komedie – USA
SpongeBob je nejoblíbenější mořská 

houba na světě.
99 min, český dabing, mládeži přístupný

14. PÁTEK V 17.00

VELKÉ PŘÁNÍ
Animovaný – Mexiko 

Najde šestnáctiletá Salma všechny 
indicie odkazující k rodinné minulosti, aby 
se konečně mohla setkat se svými rodiči, 

které nikdy nepotkala? 
90 min, český dabing, přístupný, 100 Kč

14. PÁTEK VE 20.00

TENET
Sci-fi / Thriller – USA, Velká Británie
Hlavní zbraní hrdiny nového akčního 
filmu režiséra Christophera Nolana je 

jediné slovo – TENET. V temném světě 
mezinárodní špionáže bojuje o záchranu 

celého světa.
120 min, české titulky, mládeži přístupný 

od 12 let, 140 Kč

19. STŘEDA VE 20.00

ŠTĚSTÍ JE KRÁSNÁ VĚC
Komedie – ČR

Výhra balíku peněz v loterii člověku 
rozhodně změní život. Otázka je, jak…

99 minut, mládeži přístupný, 130 Kč

21. PÁTEK V 17.00

HURÁ DO DŽUNGLE
Animovaný / Komedie – Německo
Když do džungle zavítá návštěvník 
z  vesmíru, zvířátka jsou nadšena, 

protože jim předá schopnost mluvit. To 
ale ještě netuší, že ve skutečnosti byl 

vyslán, aby jejich planetu ovládl.
84 min, český dabing, přístupný, 120 Kč

21. PÁTEK VE 20.00

MEKY
Dokumentární – ČR

Miro Žbirka, kterému všichni říkají prostě 
Meky. Jeho jméno a hity znají všichni, 

Žbirku samotného a jeho skutečný život 
zná ale málokdo.

80 min, mládeži přístupný, 110 Kč

28. PÁTEK V 17.00

TROLLOVÉ: SVĚTOVÉ TURNÉ
Animovaný / Komedie – USA

Animovaná nálož dobré nálady, to je 
pohádka Trollové: Světové turné.

91 min, český dabing, přístupný, 120 Kč

28. PÁTEK VE 20.00

ŠARLATÁN
Životopisný / Drama – ČR, Irsko, Polsko, 

Slovensko
Strhující životopisné drama inspirované 
skutečným příběhem výjimečného muže 
obdařeného léčitelskými schopnostmi.
118 min, přístupný od 12 let, 130 Kč

PŘIPRAVUJEME 
KONCERTY

18. 9. 
CERMAQUE 

(folk – alternative Praha) 

SOUVRAT 
(folk Praha)

25. 9. 
KVĚTY 

(alternative – experimental Brno)

17. 10. 
ILLEGAL ILLUSION 

(alternative – indie Bílovec)

FIVE SECONDS TO LEAVE 
(alternative Jindřichův Hradec)

Změna programu vyhrazena



Červencová a srpnová 
odpoledne a večery 
ve 2. patře LD Olga  
 
 Tento program je zdarma:

  1. 7. Pránájáma, 
  vzít zdraví do vlastních rukou 15.00
  3. 7. Nostalgická Bechyně 14.30
  7. 7. Čím léčíme, Karitol a rašelina 15.00
  8. 7. Pránájáma 
  – východní medicíny 15.00
 10. 7. Problematika dolních končetin 14.30
 13. 7. Vítání lázeňských hostů 
  + historie lázeňství 14.30 
 13. 7. Akupresura 
  – osobní konzultace 15.00
 13. 7. Akupresura 
  s PhDr. Sandhu CSc. 19.00
 14. 7. Schwarzenberkové 
  v jižních Čechách + film 14.30
 15. 7. Pránájáma, meditace 15.00
 15. 7. Filmový večer 19.00
 17. 7. Dietní zásady při osteoporoze 14.30
 20. 7. Umění bytí s filmem 15.00
 21. 7. Karitol a rašelina, 
  léčíme přírodou 15.00
 22. 7. Tarotové karty 15.00
 22. 7. Čtyři rytmy ženy 19.00
 27. 7. Fáze nemoci 15.00
 27. 7. Tajemství dávných léčitelů 19.00
 29. 7. Pránájáma, vědomý dech 
  uzdravuje 15.00

 3. 8. Vítání lázeňských hostů 
  + historie lázeňství 14.30
 3. 8. Akupresura 
  – osobní konzultace 15.00
 3. 8. Akupresura 
  s PhDr. Sandhu CSc. 19.00
 4. 8. Karitol a rašelina, 
  léčíme přírodou 15.00
 5. 8. O buddhismu s filmem 19.00
 7. 8. Problematika dolních končetin 14.30
 10. 8. Uzdravujeme se 
  vlastním dechem 15.00
 10. 8. Filmový večer 19.00
 11. 8. Putování po Blatech + film 14.30
 12. 8. Pránájáma, životní energie 15.00
 13. 8. Hudební odpoledne 13.30
 13. 8. Jóga, teorie a praxe 13.30
 17. 8. Vítání lázeňských hostů, 
  historie lázeňství  14.30
 18. 8. Nostalgická Bechyně 15.00
 20. 8. Prezentace kosmetiky 
  z kozího mléka 13.00
 21. 8. Hudební odpoledne 14.30
 24. 8. Diagnostika pohledem 15.00
 24. 8. Cestujeme po Indii 
  s. M. Rychlíkovou + film 19.00
 25. 8. Hudební odpoledne 14.30
 26. 8. Režim dne pro zdraví 15.00
 27. 8. Prezentace kosmetiky 
  z kozího mléka 13.00
 31. 8. Vítání lázeňských hostů 
  + historie lázeňství 14.30
 31. 8. Vše je v hlavě  15.00
 31. 8. Ajurvéda pro šťastný život 19.00

Těšíme se na Vás

www.laznevbechyni.cz
facebook.com/laznebechyne

Lázně

LÉTO PANA PŘÍHODY V GALERII ZÁLIV

Karel Příhoda věnoval všechnu životní sílu keramické tvorbě, mazlavá hlína stala se mu věrnou přítelkyní. Někdo 
dokonce prohlásil, že už jako kojenec spával v hliněné kolébce a mezi jeho první hračky patřil keramický koník. Jeho 
jméno se nese zvučně celým krajem a svými křídly přelétlo i dál. Málokdo ale ví, že v posledních letech se věnoval 
i  malířství a také psaní vzpomínek. Galerie Záliv přinese výběr z jeho 
obrazů a představí ho jako autora realistických i abstraktních motivů, 
inspirovaných a spojených s jihočeskou krajinou, místem jeho 
domova. Některá díla budou i prodejná a jejich cena se mile přikloní 
možnostem zájemců. Keramická tvorba Karla Příhody se v sou-

běžném letním čase ocitne v Zámeckém pivovaru v Bechyni, kde se stala součástí rozsáhlé 
sbírky prezentované kurátorkou Evou Ballovou. A tak Karel Příhoda probudí a naplní kulturní 
léto v Bechyni hned na dvou místech. A že bude co obdivovat!

Pavel Šmidrkal

PROGRAM

ČERVENEC a SRPEN
Taneční večery kavárna:
19.30–22.30 hod.  Vstupné 40 Kč

   2. 7. čtvrtek Countrio
   7. 7. úterý RM band
   9. 7.  čtvrtek INYCH kytara
 14. 7. úterý RM band
 16. 7. čtvrtek INYCH kytara
 21. 7. úterý Duo Echoes
 23. 7. čtvrtek Countrio
 28. 7.  úterý Duo Echoes
 30. 7. čtvrtek Capella
   4. 8. úterý Duo Echoes
   6. 8. čtvrtek Capella
 11. 8. úterý Live musiv tropicana
 13. 8. čtvrtek INYCH kytara
 18. 8. úterý Duo Echoes
 20. 8. čtvrtek Countrio
 25. 8.  úterý Duo Echoes
 27. 8. čtvrtek Countrio

Taneční večery sál
19.30–23.00 hod. Vstupné 50 Kč
  3. 7. pátek Duo Echoes
 10. 7. pátek Ševětínka
 17. 7. pátek Capella
 24. 7. pátek Ševětínka
 31. 7. pátek Ševětínka
   7. 8. pátek Capella
 14. 8. pátek RM band
 21. 8. pátek Ševětínka
 28. 8. pátek Duo Echoes

CHVOJKOVÁ VE VITRÍNĚ PŘEKVAPENÍ

Když zazní někde jméno Jiří Trnka, vyběhnou nám z paměti loutky v jeho filmech, ilustrace 
v  desítkách knih, obrazy v galeriích. Byl zařazen v čítankách, učilo se o něm na výtvarných 
školách, znala ho půlka světa. Ale že po jeho boku v roli manželky a matky jeho tří dětí (Zuzana, 
Jirka, Helena) nenápadně žila malířka, ilustrátorka, spisovatelka Helena Chvojková, už 
málokdo ví. A že byl v roce 1968 a 1969 na rodinné chatě v Plané nad Lužnicí, kde se setkal 
s  Rudolfem Hrušínským st. i Josefem Kemrem, o tom už se někde v  tisku vyprávělo. Ale!

Jedna vitrína v lázních, Vitrína překvapení v Galerii Záliv, přinese ukázku prací jeho ženy 
Heleny Chvojkové, která ilustrovala řadu knih, např. Majerové Robinsonku, Šmahelové 
Karlínská č. 5 aj. Svými kresbami doprovodila i desítky časopiseckých povídek. Sama vydala 
knihy Zuzanka objevuje svět a Život je příležitostí k lásce. Ve vitríně půjde sice jen o malé, ale 
něžné překvapení, které má být vzpomínkou na polozapomenutou výtvarnici. 

Pavel Šmidrkal a Zdeněk Smolík
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ZE ŠKOL
ZPRÁVIČKY 
Z JAHŮDKY 

V květnu byly v MŠ 
přijímány žádosti k před-

školnímu vzdělávání. Pro školní rok 
2020/2021 bylo zatím zapsáno 55 dětí. 

Loučení s předškoláky proběhlo za pří-
tomnosti pana starosty, tentokrát na školní 
zahradě MŠ.

Děkujeme paní Danuši Vontrobové za 
sponzorský finanční dar pro děti v MŠ 
Jahůdka, který byl využit na zakoupení 
občerstvení k oslavě MDD. 

Další poděkování patří „Zahradnictví 
a  květinářství Jana Bártová“ v Týně nad 
Vltavou za květinovou a bylinkovou výsadbu 
do areálu MŠ.

Přejeme všem hezké léto a pěknou 
dovolenou.

KS

+ RECYKLÁČEK 
2019/2020

V letošním školním roce se naše škola již 
podesáté zapojila do soutěže ve sběru 
starého papíru, kterou vyhlásila společnost 
Austrian Recycling s. r. o. Celkem jsme 
získali částku 28 302 korun. Na prvním místě 
se umístila třída 2.A, která dostává 4 000Kč, 
druhé místo obsadila 3.A a získává 3 000Kč 
a na třetím místě je 9.A s částkou 2 000Kč. 
Ostatní třídy, jako poděkování za účast 
v  soutěži, půjdou na začátku školního roku 
2020/2021 na bowling. Všem, kteří se do 
sběru papíru zapojili, děkuji.

Mgr. Jitka Radvanová

ŠKOLA PO 
UVOLNĚNÍ 
MIMOŘÁDNÝCH 
OPATŘENÍ…

Dne 11. 5. 2020 vstoupil do školy devátý 
ročník, který se začal připravovat na přijíma-
cí zkoušky z matematiky a českého jazyka 
třikrát v týdnu. 16 žáků intenzivně pracovalo 
s vyučujícími, protože dne 8. června je čekal 
jejich důležitý den – přijímací zkoušky na 
střední školy. 

V další vlně uvolnění jsme přivítali 
v  pondělí 25. 5. 2020 žáky 1. stupně. Všichni 
se do školy těšili na svoje třídní učitelky 
a  učitele. Po 10 týdnech opět škola ožila 
hlasy dětí. Nástup jsme všichni zvládli a děti 
určitě chodily do školy rády.

V pondělí 8. června již do školy mohl 
i  zbytek žáků 2. stupně. Mohl, říkám přesně, 
protože z důvodu hygienických pravidel by 
se žáci do školy najednou nevešli. Výuka 

probíhala formou konzultací, pro každý 
ročník 2 dny v týdnu.  Měli individuální rozvrh 
příchodů a délka vyučování  byla 3 hodiny. 
Vyučující se zaměřili na hlavní předměty 
a  opakování.

Do školy nastoupilo přibližně 80 % žáků 
z  každé třídy. Ti, co zůstali doma, dostávali 
nadále distanční práci. Prázdniny se rychle 
přiblížily, nezbývá než si přát, abychom se 
po prázdninách sešli v plném počtu a ve 
zdraví. 

Vedení školy

POKRAČOVÁNÍ 
PUTOVÁNÍ ZA 
MALÝMI 
SAKRÁLNÍMI 
STAVBAMI 
BECHYŇSKA

Obec Radětice leží při silnici z Bechyně 
do Bernartic. Kousek za Bechyní u cestičky 
do Pouště stojí kříž s datací 1869. Je často 
označován jako Šimákův, údajně jej nechal 
postavit MUDr. Šimák z Bechyně. Další 
křížek stával blízko odbočky do Pouště. 

Nechali ho postavit Josef a Marie Filipovi 
z  Radětic č. 70 roku 1917 na svém poli na 
památku svého syna Františka, který zemřel 
v roce 1916 ve válce. Starost o křížek dali 
zapsat pro budoucí majitele statku č. 70 jako 
závazek do gruntovních knih. V 70. letech 
minulého století byl křížek zničen. Kamenný 
podstavec převezl Josef Haškovec k domu 
č. 70. Díky radětickým patriotům stojí Filipův 
křížek na původním místě. 1/ 

V okolí Radětic je několik křížků, které 
postavili v průběhu 1. svět. války rodiče buď 
na památku padlých  synů, nebo jako prosbu 
za jejich návrat při odchodu do války.

Na seznamech sakrálních staveb z ob-
dobí okolo roku 1830 bylo v Raděticích 
6 křížků. Nejstarší dochovaná písemná 
zmínka o křížku je z 8. listopadu 1817. 
František Hladký z č. 14 se písemně zava-
zuje, že on i jeho potomci budou kříž, který 
postavil jeho otec, udržovat. Asi to byl kříž 
postavený na kopci za vsí „Na Krchově“ 
v  době morové epidemie (1771–72) v místě, 
kde byli pohřbeni zemřelí z Radětic. Po 
Hladkých bydleli v č. 14 Lososovi a ti v tom 
místě postavili r. 1918 křížek na památku 
syna Františka. 4/

Další křížek ze seznamu „postavil Klíma 
a stará se o něj Kocourek“. Stál asi v místě, 
kde byl roku 1914 postaven rodinou Bendů 
z  č. 81 křížek na památku syna Karla. 
Původní křížek stál u silnice z Radětic do 
Bechyně pod „Kamenným kopcem“. 2/ 

1 4

Z HISTORIE BECHYŇSKA
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O křížek označený na seznamu „kame-
nický“ se měli starat majitelé statku č. 5. 
Křížek stával za obcí u křižovatky silnice se 
„svatojánskou cestou“ do lesa Poušť – dnes 
je zarostlá. 3/ 

Nechal ho postavit člen rodiny Lebedů, 
která žila v Raděticích od poloviny 17. století 
do poloviny 19. století. Oba křížky byly 
v  minulém století poškozeny, ale v současné 
době opět stojí díky radětickým patriotům. 
O  čtvrtý křížek ze seznamu se měl starat 
Čítek z č. 42. Křížek stál u silnice do Bechyně 
na hvožďanské cestě. Hejlovi, kteří bydleli 
kolem roku 1880 v č. 42, nechali na jeho 
místě postavit dřevěný kříž s plechovou 
postavou Krista. Dřevěný kříž byl později 
nahrazen železným na kamenném pod-
stavci. V současné době se místní patrioti 
rozhodli, že místo železného kříže u hvož-
ďanské cesty postaví velký dřevěný kříž. 

Křížek, o který se měl starat Šťástka, 
postavila obec. Asi to byl křížek postavený 
na návsi v místě, kde dnes stojí Obecní úřad. 
Kříž je zakreslen na mapě stabilního 
katastru z r. 1828.

Poslední křížek na seznamu nechal 

postavit Matěj Kožíšek. Podle úředního 
záznamu víme, že stál „blíže vsi a to sice od 
školy 240 kročejů vzdálený a stará se o něj 
a  bude starat na svůj vlastní náklad Matěj 
Kožíšek.“ Také zavazuje následující držitele 
gruntu č. 21 péčí o tento křížek. Závazek byl 
sepsán 3. května 1832. Od roku 1857 stojí 
u  cesty do Bechyně půlkruhová kaplička 
(výklenková boží muka). Stavbu zaplatil 
sedlák Jan Kožíšek z č. 21. Kaplička je na 
místě kříže postaveného Matějem Kožíš-
kem. 5/

Další křížky a kapličky přibyly v druhé 
polovině 19. století a ve století dvacátém. 
Manželé František a Johana Bendovi 
nechali postavit v r. 1875 železný křížek 
s  kamenným podstavcem. Byl postaven na 
volném prostranství před domem č. 36. 
V  roce 1898 byly u něho vysazeny 4 lípy – na 
památku 50 let zrušení roboty. 

Tento křížek se ze svého původního 
místa několikrát stěhoval. Torzo, které zbylo 
po jeho poničení, bylo přeneseno na 
zahradu u Bendů č. 30 a roku 1938 z toho 
místa k silnici vedoucí do Bernartic. 
Důvodem posledního stěhování bylo zřízení 
školní zahrady. Dnes jeho následovníka 
najdeme u silnice mezi topoly. 6/

Už jsme si všimli, že za 1. světové války 
vzniklo několik křížků. Mezi ně patří také 
křížek postavený rodinou Honsů na památku 
odchodu syna Františka do války. Stojí mezi 
lipami u silnice do Bernartic. 7/

Jeden z dokumentů v Okresním archivu v 
Táboře z roku 1931 se týká obecní kaple a 
obrazu sv. Jana Křtitele. Okolo vysvěcení 
kaple vznikly problémy. Bechyňský děkan 
odmítl kapli a obraz vysvětit, dokud nebude 
jasné, kdo bude kapli a hlavně obraz 
udržovat. Kaple byla postavena roku 1921 
radětickými zedníky, ale obraz sv. Jana 
Křtitele byl v kapli umístěn a vysvěcen až 
roku 1931 /1938/. Obraz maloval Bohumil 
Babáček, na jeho zhotovení se dělala mezi 
radětickými sbírka. Kvůli obrazu a jeho 
vysvěcení se vedla korespondence i s 
biskupstvím v Českých Budějovicích. Biskup 
nakonec rozhodl, děkanovi v Bechyni 
odpověděl:“… když se na obraz dělala 
sbírka, tak ať se pořídí a vysvětí.“ 8/

Na závěr našeho putování za malými 
sakrálními památkami musíme konstatovat, 
že žijeme v krajině, kde zvláště křížků je 
velký počet, a také to, že lidé v obcích se o ně 
dobře starají. Poznali jsme, že na některých 
místech stojí křížky 150 i 200 let. Nejsou sice 
původní, ale místa, na kterých byly před 
mnoha desetiletími postaveny, jsou stále 
stejná. Dík patří všem, kdo se o tyto drobné 
památky starají. 

Text: Jiřina Trčková
Foto: Jiří Bílek ml.

3
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+ PODĚKOVÁNÍ 
BECHYŇSKÉ POLICII

Rád bych vyjádřil touto cestou podě-
kování příslušníkům bechyňské POLICIE 
ČR za rychlé nalezení věcí, které mi byly 
odcizeny. Bez jejich pomoci by se ukra-
dené věci jen stěží našly. 

Ještě jednou mnohokrát děkuji.

Jiří Bílek
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+POSLEDNÍ ŽIJÍCÍ 
PLAVEC – VORAŘ 
VÁCLAV HUSA 
VZPOMÍNÁ NA 
OBYVATELE ZÁŘEČÍ

Pane Husa, 
letos je 300 výročí připojení Zářečí 

k  městu, mluvil jsem také s paní Miroslavou 
Musialovou – za svobodna Mrskošová – to 
byla dcera posledního řezníka a hostinského 
ve vorařské hospodě pod skalou...

„Nó jó, to já sem znal eště jejího dědečka, 
myslím, že se menoval Václav Mrskoš, to byl 
vobchodník. A její táta ten František byl jedi-
nečnej řezník a kuchař, takovej klidnej, vý-
bornej člověk, ale na hospodu se moc 
nehodil. A jeho táta to byl absolutní vopak, 
rozenej vobchodník. U Mrskošů bylo dobře 
i  za války. Franta měl sestru Vrkočovu Vy-
hnanic a tam bylo velký hospodářství. 
V hospodě tedy měli dost masa, i bez lístků, 
ale to maso bylo dražší. Ale laciný maso sme 
měli od Františka i po válce, to když mu 
zabrali hospodu, dělal na nuceným výseku 
na jatkách v Týně a já k němu jezdil pod sklálu 
pro to maso. Taky si pamatuji, že sme 
u  Mrskošů taky spali, to sme si vozili na 
vorech dlouhou žitnou slámu, byla na druhým 
pramenu v boudě, někdy se spalo i na voru 
v  tej boudě na slámě.

Ale k hospodě, to sme jednou připlouli ze 
Slavňovic, víš kde to je – to je pod Řepčí – 
vona tam měla vobec dřevo ve stráni nad Luž-
nicí, dřevo patřilo vobci Řepeč. Já byl malej 
kluk, dyť to bylo za války, mně bylo 12 nebo 
13 let. Já v letě s tátou a strejdou jezdil a udr-
žoval sem na pramenu voheň. Tak jsme to 
naházeli do řeky, já tedy ne, já byl malej kluk, 
ale naši a plouli sme. Pamatuju se, že jsme 
k  večeru připloli do Bechyně, ale tam bylo 
pramenů, pravej břeh plnej od Zemanů až 
k  mostu, tak jsme to uvázali za stromy až 
u  Dolních lázní, tam byl Hruška, tak se meno-
val, a měl ty lázně. Jinak to nešlo uvázat, mu-
sela se zachovat volná plavební dráha. Bylo 
nás šest, dva vrátný, čtyři plavci a já, malej 
kluk. Deme společně přes ten most, poněvač 
sme šli do hospody k Mrskošům. S námi šel 
i  druhej vrátnej, nějakej Pisingr z Doubravy. 
Všichni mu říkali Machulín, nikdo nevěděl, jak 
k tej přezdívce přišel, ale správně se menoval 
František Pisingr, ten měl patent na všechno 
– od Vyššího Brodu i Lužnici.“ 

A on s Vámi plul ten den? 
„No jó, on byl vrátnej na tom druhým pra-

menu. My sme plouli ty dva prameny, první 
pramen měl strejda, to byl mezinárodní 
vrátnej. No a ten Machulín – tak ho znala celá 
řeka, jen poříční správa věděla, že je Pisingr 
– i můj strejda rozenej 12. března 1899 
a  tenhle Machulín byl rozenej 1882 a i strejda 
mu vykal, ale říkal mu strejdo i já mu řikal 
strejdo. No von byl něco, pak se mu narodil 
syn František 10. srpna 1910, von byl stejně 
starej jako moje matka. Ale taky výbornej 
vrátnej. Ale starej Pisingr byl nešťastnej 
z  toho, že není panskej jako von! Starej 
chodil zpříma, měl fajfku a pěkný fousy a nosil 
se jako něco! Kdežto Franta, ten byl po ma-
mince, jeho matka byla ze Všemyslic ze stat-
ku a jmenovala se také za svobodna Pisin-
grová. No a když se starej napil, tak povídá: 
„Hoši, moje máme mi provdala méno!“ Ale 
s  nim se dobře ploulo, to se nesmělo nic 
platit! To von všechno za nás platil! 

No a na tom zářeckým mostě nás zastavil 
jako každýho dědeček Václav Mrskoš 
a  všechny honil do hospody. I nám povídá – 
hoši, hoši děte do hospody, hraje tam 
harmonika, máme guláš a výborný pečený 
maso – krkovici, dejte si!

My tam zapadli, hospoda byla plná, pro-
tože děda každýho, co šel po mostě, směro-
val na dobrou kuchyni a pivo k nim do hospo-
dy. Když přišel z „naháňky“, obcházel stoly, 
každého poplácal po zádech a povídá: „Tak je 
se Vám u nás hoši líbí?“ Zastavil i u nás a po-
vídá: „Tak kluci jak vám chutnala ta krkovič-
ka?“ A starej Machulín mu povídá: „No vono 
nebylo na co ste nás lákal, ale stejně to bylo 
dobrý!“

Děda zbrunátněl a zakřičel: „Cože, plavci, 
vy ste neměli, co jsem Vám slíbil?“ Vběhl do 
kuchyně – nó bylo to jako když vybuchne 
bomba – slyšeli jsme řinkot nádobí a zvýše-
nej hlas, no spíš řev dědy, všechno to bylo 
slyšet skrz votevřený dveře. Najednou se 
vyvedl kůň ze stáje, přistavila se bryčka 
a  synátor – řezník – uháněl na jatka nebo 
k  Hermanovi na náměstí pro maso. Pak 
k  nám přišel děda ke stolu a povídá: „Páni 
plavci, večeři máte zdarma, když nebylo to, 
co se vám slíbil, já dyž něco řeknu, tak to tu 
musí bejt!“

Takovej to byl člověk….

A podělte se s námi ještě o tragický příběh 
jediného plavce a vrátného ze Zářečí, pana 
Rudolfa Kocourka.

To bylo tak, z Hladný se chodilo na dráhu 
na starý nádraží do Bechyně, to bylo nej-
kratší, z Tejna se muselo před Budějice, 
z  Bechyně se jelo na Tábor. Nebyly ještě tele-
fony, využíval se telegraf dráhy. Přednosta 
v  Bechyni Grunel informoval vrátnýho Ko-
courka, byl to třetí barák po vodě na levým 
břehu v Zářečí, první byl Killianův, barák po 
Kocourkovi koupil Šmidrkal, jeho manželka 
dělala servírku na „Dietce“. Ten Šmidrkal mi 
slíbil svěrku, kterou v baráku našel, co se s ní 
měřil průměr kmenů. Ale ňák k tomu nedošlo, 
asi to dal do muzea, pak prodal barák něja-
kýmu Hubkovi.

Ten Kocourek dostal tu zprávu od před-
nosty, že musí být v pondělí ráno na pile 
u  pana šéfa Rudolfa Peřiny v Plané – Peřina 
to byl takovej tlustej, ale jedinečněj chlap, 
dokonce mi za války dával nějaké cukroví, 
když sem tam k němu jezdil.

No a ten Kocourek nečekal, popadl kolo 
a  ujížděl na Hladnou za mým strejdou. Bral to 
polní cestou přes Štemberk, kolem chrášťan-
skýho kostela a zajel k vodě naproti naší 
chalupě a volá: „Pepíku, Pepíku“, a strejda 
hned sedá do lodi a chce ho převést. Ale 
Kocourek volá: „Nemám tolik času, žene se 
bouřka, hele v pondělí ráno musíme bejt 
v Planý u šéfa – pana Peřiny. Buď ke mně přiď 
na noc, abychom stihli ranní vlak na Tábor, co 
jede ve štyry hodiny“. Von strejda u Kocourka 
spával, dyž měli plout z Planý. „Nebo musíš 
v  tu dobu už čekat na nádraží.“ To se událo 
nejspíš v roce 1943. 

Pan Husa vysvětluje: „Vzaly prameny 
v  Planý nebo z Roudný, to nemůžu s určitostí 
říc. Každej z těch dvou vrátnejch měl svou 
partu. Kocourek měl z Bechyně Dejmka a ješ-
tě nějakýho ze zdál, ze Senožat a z Dobronic. 
Protože v Bechyni v tý době nebyl žádnej 
další plavec.

Strejc na něho přes řeku volá: „A ty ani 
nezajdeš Rudo?“ Von ho chtěl strejda převést 
tou pramicí“. A von říká: „Ne, ne Pepíku, žene 
se bouřka, chvátám domů“. Při pohledu na 

nebe se už to připravovalo na bouřku, Ruda 
zase volá přes řeku: „Jedu domů, ale nezapo-
meň na to Josef.“

No a von člověče přejel tady ty Chrášťany 
a mezi Chrášťany a Štemberkem jel takovou 
pěšinou, dnes už se na ní nevejde ani zvěř. 
Začlo lejt a von se tam schoval pod nějakej 
strom, promok těžce… a za tejden byl 
pohřeb. Zápal plic. 

No a strejda, protože tady v Bechyni byly 
připravený ňáký dva prameny, když se vrátil 
z  Prahy, vzal tu partu toho Kocourka a vod-
plul ty prameny. Jel tehdá ve dne v noci, furt 
pryč. 

No a ty peníze za plavbu nechal u Peřiny 
poukázat tej vdově Kocourkový, to už po jeho 
smrti. Voni byli velký kamarádi.

A Kocourkův kamarád byl taky Franta 
Podlahů, co měl v Bechyni hospodu a hodně 
vo něm v hospodě vyprávěl.“

A víte, kdy ploul poslední pramen na 
Lužnici?

„Stalo se to v roce 1956. Ale plavba 
oficiálně skončila v roce 1952. No a tenkrát já 
sem seděl u Podlahů, a mě to nenapadlo. To 
se dělal Vorlík a my sme čistili stráně Červen-
skejch proudů. Stromy, ty poráželi Slováci 
a  my to čistili.

No a ten Podlaha chodil na ryby. Franta to 
byl. Von chodíval pod horní mlejn, tedy 
Bredův mlejn.

A povídá v hospodě: „Hoši, dneska tady 
ploul pramen!“ A Jarda, ten elektrikář, mu 
povídá: „Co blbneš, dyž už se tu dávno 
neplave!“ Ale Franta povídá: „Ráno sem byl 
na rybách, bylo tak deset hodin.“ Pan Husa 
dodává: „No voni museli z Dobronic vyplout 
dost brzo.“ A Podlaha tvrdil to svoje a my sme 
se tomu smáli, a já sem si říkal, dyť tam se 
přece neplave, na Lužnici. 

Tak sem to v hlavě potom probíral a pak 
sem si najednou vzpomněl. Pak povídám, 
pro všechno, von měl ten Podlaha pravdu. 
Kdyby se ten Podlaha vsadil, tak vyhrál. Ale 
von nepil, každý to znal, tak by se nevsadil.

U Červenskej proudů jsme tam byli od 
pondělka do pátku, v sobotu sme jezdili domů 
a já doma na Hladný tahal nějakýmu Ková-
řovi písek.

A já si do dneška pamatuju, že to bylo 
v  sobotu. A tenkrát sem pásl mámě krávy 
okolo řeky a při tom tahal písek.

A najednou uvidím pramen. Ploul vod toho 
Koutenskýho elektrárny. Povídám si, jak to, 
na Vltavě ani na Lužnici se neplave, co je to 
za pramen. A ten pramen najednou připlul 
k  nám a někdo volá: „Vojtěchu, Vojto!“

No a vona to slyšela matka, měla na dvoře 
slepice a zrovna je krmila. A povídá: „Pane 
Skala, táta je v Alberci, to víte, šel tam 
nakupovat, ten sedí v hospodě a příde až 
večír. To já už znám! Vy asi potřebujete přejet 
přes tu novomlejnskou stoku, někdo po ní 
neumí ani chodit. A jak vidím tak nemáte 
žádný plavce. Přes tu retardérku potřebujete 
pomoc. Ale to nevadí, Václav pase krávy 
u  řeky, tak tam s vámi sjede k tý elektrárně. 
Zná to a budete mít po starosti.“

No a tak ještě pohovořili o svých rodinách, 
protože lidi vod řeky se znají široko daleko.

My sme tak s otcem k tomu Skalovi jezdili 
do Dobronic, von bydlel proti tej vile Supra-
phonu.

Teď ten pramen pluje dolů a Franta Skala 
mě vzal. A teď tam byli ti dva dědkové a jeden 
kluk, asi stejně starej jako já a ten uměl trochu 
jezdit za veslo.
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Já povídám: „Pane Skala, kde ste se tady 
vzal s tim pramenem?“  No, podívej se 
Václave, tam v Dobronicích bylo dřevo 
v  nějaké strouze, Lesy tam chtěly dát nějaký 
navijáky a vytáhnout to nahoru, nesměli to 
dřevo tam nechat. Bylo to u vody a tak se to 
naházelo do řeky. A já to svázal.

Tohleto se mnou na pramenu sou lesní 
dělníci. Ale největší sranda byla, když sme 
přijeli na levou stranu k tý retardérce. Ta byla 
jediná mezi Prahou a Českými Budějicemi, 
která se vyhražovala elektricky. Byl tam 
knoflík, tím se to spouštělo nahoru nebo 
dolů. No a teď ty dědové, když viděli, že ten 

knoflík elektrárenskej zmáčk a voda se valila 
na dvaadvacet retardér – von ten jez je dva 
metry vosumdesát vysokej a byl slyšet ten 
hukot vody, tak dědci volali: „Franto, Franto, 
zastav to, ty nás chceš utopit, máme vnou-
čata!“ Dědkové řvali jako tuři, objímali se, 
a  víte, co jim řek Skala? Skala povídá: „Hoši, 
já vás nepotřebuju,“ a říká tomu klukovi, 
„tady se dívej, jak se jezdí pod tou elektrár-
nou.“ No a tak jsme vjeli do tý šlajsny a Skala 
dědkům povídá: „Snad nechcete, abych vám 
dal hadr na voči, jak se to dělá bejkům. 
Zavřete voči a ničeho se nebojte.“ Dědkové 
seděli při sobě a mačkali se k sobě. No a my 

to sjeli dolů. Ale dole de zpáteční voda, tam 
se musí doleva. A já u vesla čekal, až Skala 
řekne teď. Vzali jsme za to a vohnuli to tam 
doleva. Vesla musela jít do rytmu – vltavský 
plavci používají průpovídku na přesný zá-
seky jenho, jenho, jako když se mlátí 
cepama obilí. Vesla se musí zasekávat 
pravidelně, jinak se nikam nedojede.

Ale Skala místo toho vltavského jenho, 
jenho, tak křičel hop, hop, hop. Tak sem 
poznal lužnickýho vrátnýho a jeho mluvu… 
A  to dříví šlo na Žďákov, na schwarzen-
berskou pilu.

Josef Štefl

Pokračování přepisu knížky autorek 

Milky Preissové roz. Procházkové 

a Emilie Soukenkové

II. ŽENA HO VĚRNĚ PROVÁZELA

(Pokračování z května 2020)

Rodina Křižíkova přestěhovala se do 
Vítkovy ulice k Tichým. Paní Pavlína ne-
směla se dlouho oddávati bolesti. Dvě 
dorůstající dcerky docházely naproti k archi-
tektu Nekvasilovi, s jehož dětmi se přátelily. 
Byly tam pořádány domácí plesy a jedinečné 
Mikulášské zábavy, o kterých ještě dnes 
ráda vypravuje Křižíkovic Aninka. Valčík 
i  čtverylka patřily k dobré výchově. Pro krásu 
vzpomínek zavedla paní Pavlína dcerky do 
tanečních – k Linkovi. Byla to způsobná 
děvčátka. S počátku si netroufala ani 
promluvit. Matka je strojila velmi jednoduše. 
Když jí přítelkyně vyčetla, že děvčátka málo 
vynikají, hrdě odporovala: „Však se ještě 
dost vytančí. A budou nosit takové šaty, jaké 
jim budu dávat."

Vychovávala své děti skromně. Během 
života pozorovala, že na majetek není radno 
se spolehnouti. Chtěla, aby její děti dovedly 
všechno, co každodenní život jim pod ruku 
přináší. Ku příkladu: Bylo to na letním bytě; 
vypletenou židlí probořila se neopatrná 
dětská bota. V celém okolí nebylo vhodného 
řemeslníka. „Maminko, jakpak bychom tu 
židli spravili?“ – „Tak si objednáme rákos 
a  sedadlo budeme protahovat osmi proutky. 
Když to dovedou slepí, pročpak bychom my 
to neuměli?“

Dceruška Anna se vdávala. Na cestu z do-
mova dala jí maminka zlatou radu: „Aničko, 
když si bereš úředníka, ne aby sis něco 
objednala, aniž bys to zaplatila. Jakmile se 
úředník dostane do dluhů, vícekrát z nich 
nevyjde. Kup si na šaty, až na ně budeš mít!“ 
Pak se obrátila k mladším sourozencům: 
„Raději když vám, děti, dva krejcary zbydou, 
než aby se vám nedostávaly.“

Křižík, český Edison, byl neúnavným 
a  pronikal. Velkou slavností Pražanů bylo 
zahájení provozu jím zbudované elektrické 
dráhy z Belvederu na Letnou do Královské 
obory. Koňka byla zastíněna! Rodina 
Křižíkova má zajímavou koncesní listinu této 
dráhy, nádherně vybavené dílo: Stanovy 
jsou ručně psané s umělecky malovanými 
iniciálkami a zakončuje je podpis císaře 
Františka Josefa. V rakouské říši nebylo jiné 
elektrické dráhy, jejíž zrození bylo zpeče-

těno tak závažnou listinou, jíž se dostalo jen 
velkým drahám, jako ku příkladu Vídeň 
–Terst.

Na pražské národopisné výstavě roku 
1895 svítila Křižíkova fontána. U ní se 
shromažďovala pražská mládež, uvědomělá 
a hrdá na hospodářské vzkříšení národa. 
Z  tohoto období horečnaté práce je znám 
výrok paní Pavlíny: „Měla jsem si vzíti 
k  dětem vychovatelku, udělat kurs a vésti 
tatínkovi továrnu."

1896 začíná jezdit Křižíkova bezkouřová 
dráha Praha-Vysočany a brzy nato je koňka 
úplně vytlačena elektrickými pouličními 
drahami jak v Praze, tak i v Plzni.

Inženýrovi Křižíkovi se dostalo nejvyš-
ších poct. Byl jmenován členem rakouské 
panské sněmovny, dvorním radou a rytířem 
řádu Františka Josefa. Jaké to jsou vzpo-
mínky! „Já, takový chudý český člověk, byl 
jsem přijat u Ferdinandovy dráhy za nejniž-
šího úředníka. Po letech jsem se setkal se 
svým bývalým generálním inspektorem – to 
mě již oslovil: „Herr Kollege, wie geht es 
Ihnen?´ Seděli jsme spolu v panské sně-
movně. Z našich tam byli profesor Goll 
a  profesor Ott.“

Kam paní Křižíková vstoupila, všude ji 
měli rádi, poněvadž měla kladný poměr 
k  lidem. Její praktický duch rázem uhodl, 
kde je třeba pomoci. Bylo to v letech deva-
desátých, kdy ušlechtilé pražské paní 
dožadovaly se její účasti při budování spolku 
„Záštita“. Paní Pavlína se rozhodovala. 
Vždyť všechny její děti ještě nedorostly 
a  místostarostenství „Záštity“ mělo zabrati 
poslední volné chvíle týdne. Radila se 
s mužem. „Když myslíš, pak tedy ano.“

Pavlína Křižíková doprovázela svého 
muže na velkou výstavu do Lvova (1896). 
Bývalá dcerka z mlýnské samoty setkávala 
se s vysokými hodnostáři. Hovořila s nimi 
s  obdivuhodným klidem, její osobní kouzlo 
bylo důstojné a podmaňovalo. Každý jí byl – 
jen člověkem. Křižíkův pavilon budil ve 
Lvově značnou pozornost a Poláci slíbili, že 
do něho uvedou císaře Františka Josefa. 
Pořad slavnostní návštěvy byl však pozmě-
něn. Císař udílel slavnostní audienci v hlavní 
výstavní budově. Hodnostáři čekali v cerclu, 
mezi nimi čeští průmyslníci: Jahn, Brumlík, 
Škoda, Šulc, Ringhoffer a náš milý Křižík na 
nejzazším konci polokruhu. „Já jsem se 
nikdy netlačil,“ vzpomíná Křižík. Císař vstou-
pil do dveří, rozhlédl se a namířil rovnou ke 
Křižíkovi. Podal mu ruku a řekl vlídně: „Sie 
sind auch da?“ Toto žertovné oslovení bylo 

považováno za velké vyznamenání českého 
člověka a vyvolávalo závist.

Na prahu tohoto století vidíme rodinu 
Křižíkovu bydlet u Národního divadla v domě 
paní Pinkasové - Vendulákové.

Spolek „Záštita“ vytkl si krásný úkol: 
ubytovati a pečovati o studující dívky z nezá-
možných rodin. Bylo třeba postaviti spolkový 
dům a vyskytly se nesnáze peněžní. Paní 
Červinková – Riegrová dobře rozpoznala 
vynikající vlohy paní Křižíkové a přičinila se 
o  to, aby byla zvolena místostarostkou. 
Pavlína Křižíková byla na svém místě. 
Laskavá i rázná, neobyčejně pronikavého 
rozumu, který ji nikdy nezklamal, měla nadto 
vzácný smysl předem správně hodnotiti lidi 
a  chystanou práci. Byla přesná v maličkos-
tech a při tom velkorysá. Ve výroční zprávě 
„Záštity“ z r. 1928 starostka paní Augustino-
vá vzpomíná: „Svými rozvětvenými spole-
čenskými styky usnadňovala výboru často 
cestu k rozhodujícím osobnostem, zejména 
v době stavby domu spolkového, kdy záležel 
mnoho na přízni jednotlivce zdárný výsledek 
jednání. Svoji srdečnou účastí se zájmy 
spolkovými, svojí klidnou, moudrou rozva-
hou ve vážných, rozhodných dobách vývoje 
spolkového byla povždy výboru pevnou 
oporou a zároveň povzbuzovatelkou k další 
práci...“ K takové práci nestačil chladný 
rozum, hybnou silou všeho dobrého na světě 
je srdce. I mimo „Záštitu“ nalezla paní 
Křižíková vždycky cestičku, jak by pomohla 
potřebnému.

V těchto slunných letech úspěchu se 
mateřské srdce paní Pavlíny ještě jednou 
nejbolestněji sevřelo. Na podzim 1906 
zápasí se smrtí a podléhá její sedmnáctiletý 
František. Po této ráně se paní Pavlína již 
nikdy zcela nezotavila. Trpěla srdeční choro-
bou, kterou mistrně skrývala. Nedovedla se 
šetřit, místo na svou nemoc myslela na jiné 
lidi. Při tom měla smysl i pro knížky, ale 
omlouvala se: „Já nejsem velkou čtenářkou, 
ale čtu náramně ráda. Leckterou básničku 
jsem si uschovala. Mnoho si vyčtu přímo ze 
života.“ Dobrá a usměvavá paběrkovala 
poslední čisté radosti života při pohledu na 
hlavičky svých vnoučátek. Jak dobře je to 
zařízeno: podzim je tu, zima se blíží, ale jaro 
je prolíná... V péči o druhé nacházela 
Pavlína Křižíková vyplnění stáří; taková a ne 
jiná byla její cesta k Bohu. Odvolal ji k dětem, 
které ji předešly, 7. května 1923. Vzpomínka 
na ni těší a vzpružuje.

(A to je konec...)

DVĚ ŽENY ZE ŽIVOTA ČESKÉHO EDISONA
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TĚLOVÝCHOVA & SPORT 

 bistro Něco mezi (v hotelu Panská) 
vás všechny srdečně zve na jednoduchou víkendovou kuchyni, malé 

studené pochutiny, výbornou italskou kávu a hlavně  
pivní speciály od poctivých minipivovarů jako jsou:  

OBORA, CHŘÍČ, VOLT, RAVEN, ZICHOVEC, MATUŠKA a další… 
V nabídce máme degustační set za 25 Kč.

Více informací u nás v bistru. www.resort-bechyne.cz, tel. 777 962 899.
bistro s pivními speciály

+ TURNAJ ZBYTKU SVĚTA 
V MALÉ KOPANÉ

V sobotu dne 13. 6. 2020 uspořádal  
Zbytek světa Bechyně po menší odmlce tur-
naj v malé kopané. Mužstva byla rozdělena 
do dvou kategorií, do 50 let a nad 50 let. Nad 
50 let se zúčastnili 3 týmy a zvítězil Leader 
Bechyně, do 50 let se zúčastnilo 5 týmů 
a  zvítězil Zbytek světa. Po celou dobu 
turnaje bylo zajištěno občerstvení, k obědu 
guláš, odpoledne ryby a večer prasátko na 
rožni. Účelem turnaje bylo, aby se mladí 
i  starší fotbalisté pobavili, jak hrou, tak večer 
při hudbě. Doufáme, že příští rok nám bude 
doba příznivější a účast mužstev místních 
i  okolních větší. Akce byla uspořádána za 
pomoci starosty a města Bechyně.

Ing. Zdeněk Šindelář

+ RAFTOVÉ ZÁVODY
– 20. ROČNÍK 

V sobotu 11. července pořádá kanoistický 
oddíl TJ Jiskra Bechyně jubilejní 20. ročník 
raftových závodů ve sprintu na 150 m, 
kterého se účastní čtyřčlenné posádky. Akce 
se uskuteční pod Bechyňskou duhou před 
loděnicí Jiskry Bechyně, kde bude probíhat 
v  den závodu prezence posádek od 9.00 do 
11.30 hod. Přijďte se včas zaregistrovat, 
počet posádek z důvodu vládních opatření 
může být omezen! 

Závodí se v pěti kategoriích: mládež, 
ženy, mixy, muži a veteráni. Startovné 
zůstává stejné, tj. 200 Kč za dospělou 
a 100 Kč za mládežnickou posádku. 
K  dispozici jsou na místě připravené rafty, 
pádla a  vesty pro všechny posádky. 
Tradičně se budou hodnotit a vyhlašovat 
nejlépe ustrojené posádky! Po vyhlášení 
výsledků proběhne vodácká zábava se 
skupinou Pitt Band. Srdečně zveme 
všechny příznivce vodáckého sportu a 
recese na tuto tradiční bechyňskou akci! 
Motto těchto závodů zní jasně: „Ani covid 
ani vláda, tuhle akci neovládá!“ 

za oddíl kanoistiky Pazi

Zveme všechny příznivce zdravého 
pohybu na závod

„Zářečská 8 
 na počest krále JANA“

Tradiční 6. závod se uskuteční

v sobotu 29. 8. 2020

Pro děti a chodce start: 10:00 hod.
Pro běžce start: 10:30 hod.

Start: zářečské náměstí
Trať pro děti: Zářečím

Trať: kolem řeky, Obůrky a zpět
Plánek bude na zářečském internetu.

Občerstvení na trati zajištěno

Startovné 100 Kč 
Děti start zdarma

Hlavní cena pro vítěze: Putovní mísa 
krále Jana

Děti dostanou diplomy a medaile.
Přihlášky formou smsky 

na tel. č.: +420 731 478 408
 a nebo na emailu 

elektrokubera@seznam.cz

PS: Vše na vlastní nebezpečí. 

Nejdůležitější je, abychom se všichni 
dobře pobavili a do cíle dorazili 

v pořádku. 
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PROGRAMÁTOR SW
 - VŠ, SŠ - VHODNÉ PRO ABSOLVENTA
 - znalost práce na PC - Windows, MS Office, programovací jazyk C 

nebo C++
 - aktivní znalost AJ nebo NJ 
 - samostatnost, zodpovědnost, pečlivost, ochota učit se novým věcem
 - znalost elektroniky, příp. práce s návrhovým systémem pro tvorbu 

plošných spojů VÝHODOU

OBSLUHA A SEŘIZOVAČ CNC STROJŮ 
 - vyučen ve strojním oboru
 - základní znalost čtení výkresové dokumentace
 
PRACOVNÍK / PRACOVNICE KONTROLY LANKOVÝCH SENZORŮ 
 - středoškolské vzdělání technického směru
 - uživatelská znalost práce na PC
 - znalost AJ nebo NJ výhodou
 - manuální zručnost, pečlivost, smysl pro detail, samostatnost

PRACOVNÍK / PRACOVNICE MONTÁŽE LANKOVÝCH SENZORŮ
 - střední odborné vzdělání 
 - manuální zručnost, pečlivost, chuť učit se novým věcem
 - zkušenosti v montáži výhodou
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Díky programu ŠKODA Plus 
se už nemusíte bát pořídit si ojetý vůz.

Zastavte se u nás a vyberte si z nabídky 
ročních vozů, které mají najeto maximálně 
30 000 km, a navíc prodlouženou 
značkovou záruku až na 5 let. Nebo sáhněte 
po široké nabídce vyzkoušených ojetých 
vozů s garancí prověřené historie 
a technického stavu.

skodaplus.cz

ŠKODA PLUS
MĚNÍME MINUSY
  OJETÝCH VOZŮ
     NA PLUSY

Váš autorizovaný partner programu ŠKODA Plus:

AUTOSERVIS NOVOTNÝ
Táborská 568, Týn nad Vltavou
Tel.: 358 732 616
www.autoservisnovotny.cz

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

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

 

 
Koupím známky, mince, bankovky, 

obrazy, staré hodiny, vojenské 
předměty – šavli, uniformu 

a podobně. Můžete nabídnout i jiné 
staré předměty nebo celou sbírku 

a pozůstalost. Tel: 722 777 672

Prodám Dacia Duster SUV
1,6 i 77 kW, r. v 2014, benzin+LPG, 
najeto 51 000 km. ABS, ESP, ASR,
asistent rozjezdu do kopce, funkce 

Economy a mnoho dalších. 
Couvací senzory, barva šedá–khaki. 

NOVÁ zimní kola. 
Auto jako nové za 260 000 Kč. 

Zdravotní důvody, dohoda možná. 
Mob. 737 359 191 kdykoliv, Bechyně.

Seřizování plastových oken 
a dveří, montáž a opravy žaluzií. 

Petr Halama, tel: 604 718 306

ZŠ Týn nad Vltavou, Hlinecká hledá 
vyučenou kuchařku do školní 

kuchyně, nástup možný 1. 9. 2020, 
plný pracovní úvazek, jednosměnný 

provoz, perspektiva práce.
Bližší informace na telefonu ředitelky 

školy mob.: 725 032 581, 
email: zdenahajkova@seznam.cz

+UZAVŘENÍ SBĚRNÉHO 
DVORA

Ve dnech 4. a 6. července 2020 bude 
UZAVŘEN Sběrný dvůr.


