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ŽIVOTNÍ JUBILEA
ZÁŘÍ 2021
90 let Šťastná Stanislava
89 let Koucký Jan
Semrád Karel
88 let Bosák Josef
87 let Hrušková Marie
Nováková Božena
Linhartová Marta
86 let Čábela Miloslav
Stachová Anna
85 let Jiříčková Anna
84 let Kolihová Marie
83 let Bosáková Anna
Kasáčková Marie
82 let Dejmek Jaroslav
Vitha Karel
81 let Blažková Jiřina
Chaluš Karel
Kordinová Věnceslava
Křikava Karel
Tupá Margita
80 let Mlázovský Richard
77 let Ing. Fousek Antonín
Harbáčková Eliška
76 let Mikšovská Ludmila
75 let Pierová Milena
Uhlíková Jana

PODĚKOVÁNÍ ZA
PARTNERSTVÍ
V PROJEKTU
ORANŽOVÝ ROK
2021 V BECHYNI

Tak jako v předchozích letech, i letos
Město Bechyně využilo nabídku partnerství v projektu „Oranžový rok 2021
v Bechyni“ se společností ČEZ a.s.
Chtěl bych tímto poděkovat společnosti
ČEZ a.s., která v rámci uvedeného
projektu finančně podpořila pořádání
tradičních bechyňských akcí Koloběžkovou grand prix Bechyně, Keramické
trhy Bechyně, Bechyňský festival
dechových hudeb a Bechyňské doteky.
Poděkování si zaslouží i všichni pořadatelé, protože všechny akce se vydařily
a přilákaly do Bechyně velké množství
návštěvníků.
Pavel Houdek,
starosta města
Generální partner projektu
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CO NOVÉHO
U SLUŽEB MĚSTA
BECHYNĚ, P.O.

V areálu Služeb města Bechyně, p.o. za
přispění Města Bechyně bylo v měsících
červen až červenec 2021 vybudováno nové
technické zázemí pro vysypání odpadů,
které zde chybělo. Celý tento prostor splňuje
maximální prvky BOZP a ochrany životního
prostředí.
V průběhu měsíce srpna bude na Sběrném dvoře v Bechyni probíhat první etapa
obnovy kamerového systému. K této obnově
přistoupilo Město Bechyně společně se
Službami města Bechyně, p. o. díky možnosti zapojení se do Motivačního programu
od společnosti Elektrowin, a. s., se kterou
město spolupracuje na zpětném odběru vysloužilých elektrospotřebičů. Program byl
pro město otevřen jako odměna za vysoký
počet vytříděných elektrospotřebičů za
druhé čtvrtletí tohoto roku. V rámci programu
má město Bechyně nárok na částku
15 000 Kč. Díky vzájemné spolupráci Služeb
města Bechyně a Města Bechyně byla
podána oficiální žádost o čerpání této
odměny.
Dále se SMB, p. o. rozhodly pro revitalizaci městské zeleně v rámci dotačního programu od Ministerstva životního prostředí.
V současné době jsou vytipovány čtyři lokality pro výsadbu nových stromů. Jedná se
o lokalitu u Nového hřbitova, dvě lokality Na
Libuši a jedna lokalita na sídlišti Písecká.
Pokud bude naše žádost v rámci dotačního
řízení schválena, plánují SMB, p.o. vysadit
až 50 ks nových stromů. V současné chvíli
projekt dokončujeme, abychom žádost
podali v co nejbližším termínu.
Za Služby města Bechyně, p. o.
Ing. Ladislav Janda
Bc. Soňa Martanová
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PROČ JSEM NEHLASOVAL PRO NOVÝ
STAVEBNÍ ZÁKON

Jedním z posledních velkých zákonů,
které se současná vláda snaží prosadit, je
tzv. reforma stavebního zákona. Jedná se
o významnou a svým rozsahem obrovskou
reformu, která mění na 58 souvisejících
předpisů. Celkově by mělo dojít k revolučním
změnám, ovšem ne tak, jak by, dle mého
názoru, běžný občan čekal. Právě proto byl
návrh zákona Senátem všeobecně odmítnut, a to hlasy všech přítomných senátorů.
Není úplně běžné, aby se senátoři takto
jednotně shodli a odmítli přijmout jednu
z nejvýznamnějších reforem vlády. V tomto
případě však nešlo jinak, novela je navzdory
délce přípravy a svému rozsahu neopravitelná. Je férové říci, že návrh přináší nepochybně i pozitivní věci, v mých očích se
jedná o tři správná opatření. Tím prvním je
možnost digitalizace celého procesu, schvalování staveb přes tzv. portál stavebníka, kdy
žadatel bude moci sledovat, jak je s jeho
žádostí postupováno. Druhým je vznik
Specializovaného a odvolávacího úřadu.
Ten by povoloval velké stavby státního
významu – např. dálnice, železniční tratě.
Třetím je zavedení tzv. apelačního principu,
kdy odvolací orgán již nebude moci vrátit
napadané rozhodnutí zpět prvoinstančnímu
úřadu k novému projednání, ale bude muset
rozhodnout. Tím by měl odpadnout tzv. ping
pong mezi úřady, který může trvat i několik
měsíců či dokonce let. Tím však výčet pozitiv, bohužel, končí.

Návrh nového stavebního zákona ale
také vytváří státní stavební správu, tedy
superúřad, do kterého by zároveň byly zaintegrovány dotčené orgány státní správy,
tedy ti, kteří dbají na dodržování veřejných
zájmů. V současné době fungují obecné
stavební úřady při městských úřadech, jako
samostatné subjekty vykonávající státní
správu v rámci tzv. spojeného modelu veřejné správy, který je v našem státě realizován
od vzniku krajské samosprávy. Stavební
úřady jsou tedy orgány naprosto nezávislé
na politické reprezentaci města, stejně, jako
např. matriční úřady. V území by měla být
zřízena pracoviště Krajského stavebního
úřadu, jasně je sděleno, že by své pobočky
měl v obcích s rozšířenou působností. V případě senátního volebního obvodu Tábor by
se tedy jednalo o Tábor, Soběslav, Votice
a Milevsko. Ale obecné stavební úřady také
po mnoho let, v drtivé většině ke spokojenosti stavebníků, také vykonávají stavební
agendu v menších sídlech – Mladé Vožici,
Jistebnici, Chýnově, Veselí nad Lužnicí,
Sezimově Ústí, Bernarticích, Mirovicích,
Bechyni. Možnost, že v těchto menších
sídlech by zůstala zachována vymoženost
vyřizovat stavební agendu je velmi s otazníkem, spíše by však ve většině městeček
o tuto příležitost občané přišli. Filozofií
návrhu je celou státní stavební správu
naopak centralizovat. Ve venkovských
sídlech by ty nejmenší úřady zůstaly, už ale
jako pobočky státní stavební správy, za
velmi striktních a pro mnoho z nich nesplnitelných podmínek. Musí být splněn alespoň
jeden z parametrů – alespoň čtyři pracovníci
na stavebním úřadu, alespoň provedených
236 úkonů v rámci výkonu státní správy,
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MEZINÁRODNÍ
CVIČENÍ
AMPLE
STRIKE 2021
30. srpna až 19. září 2021
bude probíhat společné letecké cvičení
Armády České republiky s armádami
členských států NATO. Během cvičení
může veřejnost zaznamenat zvýšenou
hlukovou zátěž.
Kontakt pro veřejnost: Tel: 777 166 278,
e-mail: amse.jmic@army.cz
www.lznamest.army.cz
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V současné době probíhá realizace
veřejné zakázka „Sídliště Obránců
míru v Bechyni – parkoviště a parkovací stání“. O této akci byli občané
informování již v předchozím čísle
zpravodaje. Cílem stavby je zajištění
parkovacích míst pro obyvatele přilehlých bytových domů. Součástí stavby
jsou i úpravy kanalizačního potrubí,
kde dochází k výměně kanalizačních
šachet. Výměna je nutná k zajištění
bezproblémového odvádění splaškových vod objektů v městě Bechyně.

Část kulturního domu dostala ke svým padesátinám nový kabátek v původních
barvách a teď svítí do daleka. V kombinaci se zelenou mu to skutečně sluší.

CO NOVÉHO V BECHYNI

počet obyvatel ve správním obvodu musí
činit alespoň 10.000 obyvatel a případná
vzdálenost od jiného pracoviště musí být
nejméně 35 km. V podstatě může jít
o ukončení činnosti těch nejmenších úřadů
i v rámci nové státní stavební správy.
K čemu toto může vést a proč jsem tedy
hlasoval pro zamítnutí zákona? Nepochybně k oddálení dalšího segmentu veřejné
správy od občanů, a tedy ke vzdálení se
veřejné správy lidem zejména ve venkovském prostoru. Velmi ohrožena je i místní
znalost pracovníků rozhodujících o území.
Skutečnost, že stavební agendu povede
člověk vzdálený místu, může nepochybně
vést k rozmachu tzv. černých staveb,
protože pracovník bude těžko své území
moci důkladně znát. Vytváří se superúřad,
moloch o mnoha tisících zaměstnancích
s centralizací rozhodování, popírá se princip
subsidiarity. V neposlední řadě také naprosto nesystémově návrh vytrhává ze systému
spojeného modelu veřejné správy jednu
oblast, v tomto případě stavební agendu.
Samostatnou kapitolou jsou náklady na
vytvoření a vybavení celého úřadu, lépe
řečeno „ministerstva stavebnictví“. Legitimně musí být položena otázka? Je toto
začátek konce spojeného modelu veřejné
správy a tím tedy začátek velmi zásadní
reformy?
Nebudu hlasovat pro návrhy, které v důsledku odnáší veřejné služby z venkovských
oblastí. A nemusí jít pouze o stavební úřady,
ale vadí mi různé „kudrlinky“ okolo poštovních služeb, ale i dalších sfér života, které
lidem na venkově mohou komplikovat život.
Reforma stavebního práva je skutečně
potřeba. Je nutné urychlit celý proces schvalovacího procesu a umožnit lidem, aby si
mohli postavit vysněné bydlení. Návrh, který
jsme v Senátu projednávali, mne však rozhodně nepřesvědčil, že je krokem správným
směrem. Proto jsem pro něj nemohl, stejně
jako všichni přítomní kolegové v Senátu,
hlasovat.
Mgr. Jaroslav Větrovský,
senátor za volební obvod 13,
garanční zpravodaj ke stavebnímu zákonu

14. srpna byl slavnostně zahájen provoz Mezinárodního muzea
keramiky AJG dvojitou vernisáží. Doporučujeme k návštěvě.
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KSMB
NOVÝ START
POMOC
NEZAMĚSTNANÝM
OSOBÁM
K BEZPROBLÉMOVÉMU
NÁVRATU NA PRACOVNÍ TRH
Poslední běh podpůrného programu
20. 9.–5. 10. 2021.
Pokud máte o účast v projektu zájem,
neváhejte nás kontaktovat.
Tel.: 723 449 409, 723 407 029, počet
míst je omezen.
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Vážení občané města
Bechyně,

dovolte mi, abych Vás alespoň tímto
způsobem pozdravila z mé nové pozice ředitelky Domova pro seniory vašeho krásného
města. V sociálních službách působím bezmála 15 let. Jsem přesvědčena, že tuto práci
nelze dělat jen proto, že je to práce, ale
pracovat v sociálních službách je poslání. Já
mohu již po několika týdnech říci, že svou
práci mám moc ráda.
Uvědomuji si, jak důležitou roli v životě
dříve narozených hraje individuální péče.
Velice podstatné je udržet denní návyky a soběstačnost seniora, které bychom měli měnit
co nejméně.
Ke kvalitě života klientů našeho domova
přispívá především kvalitní vzdělání i vzdělávání všech zaměstnanců, jejich zodpovědné vedení a spolupráce s rodinou klienta.
V tomto duchu je důležité pracovat a toto je
směr, kterým bechyňský Domov chci vést.
Jedním z mých cílů bude udržení kvality
poskytovaných služeb, která bude měřitelná
pomocí znovuobhájení nejvyššího ocenění v
rámci programu Značka kvality.
Každý z Vás alespoň jednou ve svém
životě stál před problémem a řešil svého
nejbližšího, jak dál, že se už o něho
nedokáže v rámci rodiny postarat. Ten, kdo
tuto situaci zažil si moc dobře vzpomene na
pocity, které ho třeba budily ze spaní. Ta tíha
rozhodnutí, zda dělá správně, či nikoliv. Přeji
Vám, ať tyto chvíle v ideálním případě
nebudete muset prožívat. Pokud však i tato
část našich životů přijde, neváhejte se na
náš tým obrátit.
Již v této chvíli mohu pochválit výborně
započatou spolupráci s vedením vašeho
města, kdy nám vyšlo vstříc při ubytování
jedné naší zaměstnankyně. Pane starosto
děkuji.
Na závěr bych vás ráda pozvala na den
otevřených dveří, který se bude konat v domově v týdnu od 4.–10. října roku 2021.
Datum konání bude upřesněn na základě
epidemiologické situace v našem kraji. Ten
bude zveřejněn na našich webových stránkách www.ddbechyne.cz, nebo na fb profilu
našeho domova.
Těším se na setkání.
Mgr. Martina Smětáková
ředitelka Domova pro seniory Bechyně
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1) Bezplatný projekt pro ženy na
MD/RD, nezaměstnané osoby, osoby
v evidenci ÚP nebo osoby, které nejsou
ve svém dosavadním zaměstnání spokojené.
2) Motivačně vzdělávací program
s psychologickou diagnostikou.
3) Možnost bezplatně získat REKVALIFIKACI, ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ.
4) Proplacení jízdného, bezplatné
hlídání dětí.

Služby našeho poradenství jsou vám
k dispozici zcela BEZPLATNĚ
každé pondělí a středu
od 8 do16 hod.
Psychologické poradenství
s PhDr. Jaromírem Matouškem
v pátek 3. 9. 2021
Na všechny typy poradenství je nutné
se objednat předem
na tel.: 723 407 029
Prostory poradny se nacházejí
v 1. patře hotelu U Draka.

Centrum mladé rodiny Milísek

BEZPLATNÝ
INTERNET PRO
OBČANY
A NÁVŠTĚVNÍKY
MĚSTA
Znova připomínáme, že byla v Bechyni
spuštěna síť veřejných bezdrátových
hotspotů pro zajištění bezplatného internetového připojení ve vybraných centrech
veřejného života. V Bechyni jsou to tato
konkrétní místa:
ź náměstí T. G. Masaryka (včetně
prostor městského muzea)
ź Kulturní dům Bechyně (vnitřní prostory
a nejbližší okolí budovy)
Bezdrátová síť je uživatelům k dispozici
pod názvem (SSID) WiFi4EU. Není nutná
žádná registrace, uživatel musí jen potvrdit souhlas s připojením svého zařízení
k této síti.
Projekt byl realizován díky celoevropské aktivitě WiFi4EU (projekt Evropské
komise a Výkonné agentury pro inovace
a sítě).

+

KULTURNÍ STŘEDISKO
MĚSTA BECHYNĚ
DĚKUJE ZA PODPORU
KULTURNÍHO LÉTA
2021

Ministerstvu kultury České republiky,
Jihočeskému kraji, Nadaci ČEZ, Českému
rozhlasu České Budějovice, Městu Bechyně, BDS Lužnice, Agentuře Kultur Kontakt,
MAS Lužnice, obci Sudoměřice u Bechyně,
Blaťackému souboru Vlastiboř, RC Hrošík,
SUPŠ Bechyně, Mezinárodnímu keramickému sympoziu, ZUŠ Václava Pichla, SDH
Bechyně, Panství Bechyně, Farnosti Bechyně, Městské policii, Policii ČR, Službám
města Bechyně, 15. ženijnímu pluku Bechyně, Lázním Jupiter, Zahradnictví Beneš,
Optice Ursíny, Penzionu U Pichlů,Čajobaru
U Sovy a restauraci Špajz.
Za pomoc při organizaci BDS Lužnice,
Nicol Štávové, Janu Bakulovi, Miroslavu
Topičovi, Karlu Hruškovi, Standovi Fukovi,
Jardovi Drdovi, Danu Dvořákovi, Janu Škorcovi, Jiřímu Bílkovi, Josefu Zuntovi, Jiřině
Trčkové, Ludmile Dobešové, Marice Tonderové, Dagmar Cibulkové, Heleně Příhodové,
Janu Voseckému a velké dík patří všem
zaměstnancům Kulturního střediska města
Bechyně. A v neposlední řadě mi dovolte
poděkovat panu starostovi Ing. Pavlu
Houdkovi.
Dále bych chtěl poděkovat Vám divákům,
pro které vše děláme, a doufáme, že se Vám
naše akce líbí a zůstanete nám věrní.
Za Kulturní středisko města Bechyně
Mgr. Štěpán Ondřich

BURZA KNIH
Prázdninová
knihovna se naplno
otevřela čtenářům,
kteří si toužili k letní
pohodě vypůjčit nejnovější tituly knih, které jsme nakoupily před
prázdninami a zpracovaly k půjčování.
Žádná knihovna není nafukovací a přibývajícím žádaným novinkám se musí udělat
místo v přeplněných regálech, využily jsme
prázdninový čas k potřebné aktualizaci
fondu. Poškozené nebo málo půjčované
knihy jsme odepsaly a v měsíci září zahájíme burzovní prodej těch méně opotřebovaných za drobnou úplatu. Tato práce
knihovníků je nejméně populární, protože je
velmi obtížné rozhodnout, které knihy
nechat a které vyřadit. Činíme tak nerady,
ale dle svého nejlepšího svědomí. Proto
vítáme každého, kdo si přijde některou
vybrat během tradiční výpůjční doby
knihovny, ke které se od září zase vracíme
a doufáme, že už konečně nastane nové
popandemické normálno a knihovna se zase
stane místem setkávání a komunitním
centrem pro všechny návštěvníky bez
omezení.
EH
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KULTURNÍ STŘEDISKO MĚSTA BECHYNĚ
MĚSTSKÉ
MUZEUM
BECHYNĚ

VÝZVA
KERAS

V muzeu probíhá třídění a výzkum výrobků
z bývalé místní keramické manufaktury KERAS.
Základem je početná
sbírka muzea, kterou se
snažíme doplňovat. Zároveň monitorujeme tyto výrobky na trhu se
starožitnostmi a snažíme se tak uchovat
v povědomí co nejrozsáhlejší část veškeré
produkce od nejstarších dob (1903) do zániku továrny po roce 2000. Vyzýváme vás,
pokud doma máte tuto keramiku, ozvěte se
nám, prosím (774 911 067), my ji zdokumentujeme. Popřípadě při souhlasu obou stran
by mohla být dlouhodobě zapůjčena do
tematické expozice, která snad v budoucnu
v Městském muzeu vznikne. Pokud se s námi chcete podělit o informace, dokumenty
a jiné k tomuto tématu, budeme rádi. Přikládáme do obrazové části fotografie těch
výrobků, které sháníme přednostně, ale pokud vlastníte jiné, rádi se přijedeme podívat.
JJ
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1. Městské muzeum
2. Muzeum turistiky
3. Mezinárodní
muzeum
keramiky
4. Hasičské muzeum
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MUZEJNÍ NOC
V BECHYNI

Dalo by se s humorem říct, při srovnání
počtu obyvatel a počtu muzeí v Bechyni, že
jsme na tom už skoro jako Vídeň nebo Řím.
Do letošní muzejní noci (pokud situace
dovolí) se zapojuje Městské muzeum jako
organizátor, dále Hasičské muzeum, Muzeum turistiky a nově Alšova jihočeská
galerie – Mezinárodní muzeum keramiky.
V pátek 10. 9. v 17 hod zahájíme akci
společně v parčíku na náměstí. V souvislosti
s prodejní výstavou Řemesla stále živá
proběhne hudební vystoupení menšího
folklorního souboru, dále přednáška o některých řemeslných metodách jako je
podmalba na skle, výšivka rybí šupinou aj.
K tématu pustíme krátké filmy a v galerii
muzea právě vystavující Dana Nachlingerová bude vyprávět o své řezbářské práci.
Děti si mohou vyrobit něco v řemeslných
dílnách (i ty nejmenší).
Po nedávném otevření veřejnosti vás
přivítá místní pobočka Alšovy jihočeské
galerie. Zde si můžete prohlédnout aktuální
výstavu Černobílé: Nic není a přitom je, a k tomuto tématu proběhne též Kontrastní výtvarný workshop, kde se přesvědčíte na
vlastní oči, kolik možností nabízí černá
a bílá. Také zde uvidíte výsledné práce
účastníků 29. Mezinárodního sympozia
Městský zpravodaj Bechyně /ZÁŘÍ 2021

keramiky. Program doplní živá hudba u AJG
od 19 hod. V Muzeu turistiky si můžete
poslechnout přednášku Petra Chaloupka
o stezce kolem Lužnice, a to pozor už od
15.30 hod. Během večera budou promítány
filmy s bechyňskou tématikou. Hasičské
muzeum jako vždy předvede své expozice,
přichystá pro děti soutěže a ukáže moderní
hasicí techniku.
Všechna muzea a galerie budou otevřena k prohlédnutí cca do 21 hod, vstup je
tento den volný. Přijďte strávit příjemný
podvečer, na malé bechyňské ploše tak
máte možnost během jednoho večera posbírat neskutečně zážitků a vjemů. Na náměstí
se bude hrát na dudy, v galerii muzea si vyberete kabelku s rybími šupinami, malovaný
obrázek na skle či vyřezávanou madonku,
v dílně si uplstíte zvířátko, v patře si prohlédnete expozici k dějinám Bechyně. V AJG
na vás dýchne moderní koncept galerie
a kontrast černé a bílé, dotknete se nejmodernějšího pojetí keramiky z dílny světových
výtvarníků, také se zde můžete kreativně
realizovat v tematickém workshopu. U turistů si ten večer mimo jiné vlastně prohlížíte
bývalou synagogu se zmínkou o historii
místních židovských obyvatel. A u hasičů si
přijdou na své hlavně rodiny s dětmi. Snad si
ten večer každý najde své. Na cestu dostanete mapku, vy, co to tu neznáte, abyste se
v té bechyňské muzejní noci neztratili.
JJ
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PÁ 10. 9.

RC HROŠÍK

MUZEJNÍ NOC

17.00–21.00 hodin / Městské muzeum, Alšova jihočeská
galerie, Muzeum turistiky, Hasičské muzeum / Zdarma
17.00 Zahájení v parčíku před Městským muzeem
MĚSTSKÉ MUZEUM
Přednáška a promítání krátkých filmů o řemeslech (povídání
o řezbě, podmalbě, výšivce rybí šupinou). Výstava Řemesla stále
živá. Řemeslné dílny pro děti.
AJG – Mezinárodní muzeum keramiky v Bechyni
Výstava Černobílé: Nic není a přitom je a Kontrastní výtvarný
workshop – kolik možností nabízí černá a bílá.
Program doplní živá hudba od 19.00 h.
MUZEUM TURISTIKY
15.30–16.30 Přednáška Petra Chaloupka – stezka kolem
Lužnice, spojená s promítáním obrázků, filmu z trasy.
Volná podvečerní prohlídka muzea, promítání filmů o Bechyni
HASIČSKÉ MUZEUM
Expozice, hry pro děti, ukázka moderní hasičské techniky.

SO 11. 9.

VÁCLAV PICHL – 280 LET

19.00 hodin / Vokův sál / Zámek Bechyně / Vstupné 220 Kč
Nejslavnější „neznámý“ bechyňský rodák VÁCLAV PICHL
– 280 let – komorní koncert na zámku.
Program v podání Pro Arte Tria a Jiřího Krejčího
V předprodeji v kanceláři KD, knihovně, infocentru a také on-line.

Sledujte prosím FB stránky RC Hrošík a FB stránky Kulturního
střediska města Bechyně. Budeme vás informovat o aktuální
otevírací době a aktuálních opatřeních.

DĚTSKÉ HRÁTKY A CVIČENÍČKO
Čtvrtky od 2. září / 9.30–10.00 děti 0,5–1rok, 10.00–10.45 děti
1–3 roky / RC Hrošík / Vstupné 15 Kč (100 Kč / 10 vstupů)
Bližší informace na tel. č. 733 344 473.

PILATES
Pondělky od 6. září / 18.00–19.00 h / RC Hrošík / Lekce 90 Kč
Cvičební program pro hluboké svaly centra těla.

INTERVALOVÝ TRÉNINK
Pondělky od 6. září / 19.00–20.00 h / RC Hrošík / Lekce 90 Kč
Intenzivní posilovací trénink. Při lekci využíváme posilovací a balanční pomůcky(TRX, BOSU, činky, medicinbaly).

DYNAMIC YOGA
Středy od 15. září / 19.00–20.00 h / RC Hrošík / Lekce 90 Kč
Harmonizace pohybového systému, uvolnění zatuhlých svalů a
kloubů, snížení stresu a psychického napětí.

BOSU CARDIO

Vernisáž od 14. 00 hodin / Městské muzeum

Čtvrtky od 2. září / 19.00–20.00 hod. / RC Hrošík / Lekce 90 Kč
Zábavné dynamické cvičení, při kterém procvičíte celé tělo.
Je nutné se předem přihlásit na tel.721 111 541 nebo přes FB
Cvičení s Romčou Bechyně. Podmínkou je minim. 6 přihlášených.
Permanentka 10 lekcí, platnost 3 měsíce 800 Kč

ST 22. 9.

JÓGA 50 PLUS

SO 18. 9.

MILAN HOŘEJŠÍ – fotografie
CONCERTINO PRAGA 2021

17.00 hodin / Vokův sál / Zámek Bechyně / Vstupné 80 a 40 Kč
Vítězové festivalu z Rakouska, České republiky, Německa a Maďarska. Koná se pod záštitou starostů měst Jindřichův Hradec,
Český Krumlov, Třeboň, Bechyně a za podpory Panství Bechyně.
Vstupenky v předprodeji na recepci hotelu Panská.

PŘIPRAVUJEME
ÚT 5. 10.

CAVEWOMAN

19.00 hodin / Velký sál KD / Vstupné 340 Kč
Volné pokračování kultovní one man show Caveman.
Vstupenky zůstávají v platnosti.

Úterky / 8.45–9.45 hodin / Klubovna KD / Lekce 100 Kč
Důraz je kladen na pomalé provádění pohybů, uvolnění kloubů
a svalů. S sebou si prosím přineste podložku a deku.
Info: Kristýna Topinková 731 584 824.

VÝSTAVY
NÁMĚSTÍ T. G. M.

II. ročník OPEN AIR VÝSTAVY KERAMICKÉ PLASTIKY
ŽÁKŮ KERAMICKÉHO OBORU SUPŠ BECHYNĚ
Výstava potrvá do 30. září.
GALERIE 2+1

ST 13. 10.

PARTIČKA NA VZDUCHU

20.00 hodin / Velký sál KD / Vstupné 550 Kč
Skvělá improvizační show tak jak ji všichni známe. Michal
Suchánek, Richard Genzer, Michal Novotný, Jakub Kohák,
hudebník Marián Čurko a moderátor Luděk Staněk vás vždy
všechny rozesmějí.
V předprodeji na www.ticketstream.cz

ÚT 24. 11.

VÁCLAV NECKÁŘ – Půlnoční turné

19.00 hodin / Velký sál KD / Vstupné 490 Kč, 450 Kč a 390 Kč
Retrospektiva kariéry Václava Neckáře se skupinou Bacily.
V předprodeji na www.kulturnidum.cz

DLOUHODOBÉ AKCE
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PEUT ÊTRE
Výstava Jana Svobody potrvá do 15. září.
GALERIE MĚSTSKÉHO MUZEA

ŘEMESLA STÁLE ŽIVÁ
Dana Nachlingerová – řezba, Jiří Honiss – podmalba na skle,
Ludmila Dominová – výšivka rybí šupinou.
Výstava je prodejní. Potrvá do 12. září.

MILAN HOŘEJŠÍ – fotografie
Prodejní výstava fotografií Bechyně a okolí místního známého
autora, které často také zachycují autorův specifický zájem
o přírodu. Potrvá do 28. listopadu.
AJG

ANGLIČTINA PRO NEJMENŠÍ

ČERNOBÍLÉ: NIC NENÍ A PŘITOM JE

Čtvrtky od 2. září /16.00 hodin / Klubovna KD
Kroužek „Angličtina hrou“ pro školkové děti ve věku 3–7 let.
Info: Lenka Táchová tachova.lenka@gmail.com, 605 111 802

– výběr porcelánu a keramiky ze sbírek AJG

MIMO KRUH – Mezinárodní sympozium keramiky – XXIX. roč.
Potrvá do 10. ledna 2022.
Městský zpravodaj Bechyně /ZÁŘÍ 2021

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

KULTURNÍ KALENDÁŘ

KINO BECHYNĚ

Bechyně

Prodej vstupenek vždy hodinu před projekcí, on-line na www.kino.kulturnidum.cz a přes aplikaci BudíCheck

www.kino.kulturnidum.cz
3. PÁTEK V 17.00

21. ÚTERÝ VE 20.00

MAXINOŽKA 2

MARŤANSKÉ LODĚ

Animovaný / Dobrodružný / Rodinný –
Belgie, Francie
Další dobrodružství Maxinožky je tady!
89 min, český dabing,
mládeži přístupný, 120 Kč

Romantický / Drama – ČR
Martin (Martin Kyšperský) a Eliška (Eliška
Křenková), hlavní hrdinové tohoto filmu,
se poprvé setkávají na narozeninové
party, on kolem ní krouží, ona ho loví. Je
to jak z hollywoodské romance, jen v
kulisách Brna. Vyléčí vesmírná láska
všechny bolesti?
77 min, mládeži přístupný, 130 Kč

7. ÚTERÝ VE 20.00

ATLAS PTÁKŮ
Drama – ČR
Miroslav Donutil, Alena Mihulová, Martin
Pechlát, Eliška Křenková, Vojtěch Kotek
a další v novém českém filmu.
90 min, přístupný od 12 let, 130 Kč
9. ČTVRTEK VE 20.00

CESTA DOMŮ
Komedie / Drama – ČR
Snímek navazuje na filmy Cesta z města
a Cesta do lesa, vytvoří z nich uzavřenou
trilogii a završí osudy všech stěžejních
postav.
92 min, přístupný od 12 let, 120 Kč

23. ČTVRTEK VE 20.00

ZBOŽŇOVANÝ
Komedie / Drama – ČR
Jeden z nejuznávanějších českých
scenáristů Petr Kolečko se při psaní
komedie Zbožňovaný nechal inspirovat
svým dědou. Proto se tentokrát rozhodl i
režírovat. V hlavní roli uvidíte Jiřího
Bartošku, další postavy si zahráli Ivana
Chýlková, Zuzana Kronerová,
Jiří Langmajer, Petra Hřebíčková,
Štěpán Kozub a další.
99 min, přístupný od 12 let, 130 Kč

10. PÁTEK V 17.00

KRÁLÍČEK PETR BERE DO ZAJEČÍCH
Animovaný / Dobrodružný / Komedie /
Rodinný – USA
V tomto filmu se vrací roztomilý a všemi
oblíbený králičí lump Petr.
94 minut, český dabing, mládeži
přístupný, 100 Kč
14. ÚTERÝ VE 20.00

JEDINĚ TEREZA
Romantický / Komedie – ČR
Příběh lásky, která se ocitla v
nejkritičtějším bodě. Co udělá zamilovaný
člověk, aby ji zachránil? Úplně všechno.
102 min, mládeži přístupný, 130 Kč
16. ČTVRTEK VE 20.00

SHANG-CHI A LEGENDA O DESETI
PRSTENECH
Akční / Dobrodružný – USA
Hlavním hrdinou nového filmu studia
MARVEL je superhrdina čínského původu
Schang-Chi, který je konfrontován se
svojí minulostí, když je zapleten do sítě
tajemné organizace Deset prstenů.
121 min, český dabing, mládeži přístupný
od 12 let, 120 Kč
17. PÁTEK V 17.00

MIMI ŠÉF: RODINNÝ PODNIK
Animovaný / Komedie – USA
Pamatujete si na přechytralý mimino
v obleku a jeho staršího bráchu Tima?
S komedií Mimi šéf před pár lety
„zbourali“ kina a teď se pustí do další
akce. Oba bráchové sice trochu dospěli,
ale do obleku se nasoukala Timova dcera
Tina, která je fakt ostrá holka.
107 min, český dabing, mládeži
přístupný, 120 Kč

Změna programu vyhrazena
Městský zpravodaj Bechyně /ZÁŘÍ 2021

24. PÁTEK V 17.00

YAKARI – VELKÉ DOBRODRUŽSTVÍ
Animovaný / Dobrodružný / Rodinný –
Francie, Německo, Belgie
Hlavním hrdinou je siouxský chlapec
jménem Yakari. Zatímco se jeho kmen
vydá sledovat nebezpečného bizona,
Yakari se vypraví po stopách Malého
Bleska, divokého mustanga.
75 min, český dabing,
mládeži přístupný, 100 Kč

V INFOCENTRU JSME
POMÁHALI ZACHRÁNIT
POČASÍ
Letos Bechyně spolupracovala s Českou
televizí na dvou projektech.
Jedním z nich byla oblíbená akce stanice
ČT Déčko, kdy jsme se letos s pomocí dětí
pokoušeli zachránit bláznivé počasí –
Zastavit nečas. Na žádost dětských návštěvníků (nesmělo chybět slůvko prosím) jsme
v infocentru vydávali vědátorský list, samolepky ke hře a hlavně unikátní kód,
kterým se děti přihlašovaly do hry. Vedle této
možnosti jsme nově nabídli i zelený bod –
schránku / kešku, kterou jsme ukryli kousek
za městem. V době uzávěrky Zpravodaje
(v polovině srpna) zaznamenala schránka
215 návštěvníků.
K Stanovišti č. 249 naváděl tento text:
Přímo za mostkem přes říčku Smutnou
hledejte dva velké stromy, schránka je
umístěná ve skále za nimi. Ve schránce
najdete přírodní vynález: Zvukový radar.
Schránku z místa neodnášejte!
A samozřejmě nesměly chybět GPS
souřadnice: 49° 17′ 21″N, 14° 28′ 8″E
(49.289207N, 14.4690895E). Zatím
schránku děti za pomocí babiček, dědečků či
tet, strýců a rodičů vždy našly.
Druhým projektem cíleným již více na
dospělé návštěvníky, do kterého město
s KSMB vstoupilo, jsou Artoulky – procházky
s cílem najít ve veřejném prostoru umění
z 20. a 21. století. Do Toulek v Bechyni byly
vybrány tři objekty – Bechyňský most Duha,
Kotěrova vila (Vila Vlasta) a Křižíkova vilová
čtvrť.
Díky těmto projektům byla Bechyně vidět
v České televizi po celé léto.
joma
Nově nabízí Městské informační centrum
suvenýry ke kostelu sv. Michaela – bambusovou propisku a plátěnou tašku.

30. ČTVRTEK VE 20.00

MINUTA VĚČNOSTI
Drama – ČR
Režisér a scenárista Rudolf Havlík na
Islandu v extrémních podmínkách divoké
přírody natočil komorní dobrodružné
drama Minuta věčnosti. V hlavních rolích
otce a dcery se představují Jiří
Langmajer a Martina Babišová.
81 min, mládeži přístupný, 130 Kč

KSMB nabízí pronájem 50 m2
nebytových prostor
v KD Bechyně, U Nádraží 602
(1. patro nad knihovnou)
Bližší informace: tel. 606 911 007,
e-mail: reditel@kulturnidum.cz
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Lázně
www.laznevbechyni.cz
facebook.com/laznebechyne

PROGRAM ZÁŘÍ

VÝSTAVA V ZÁŘÍ

Taneční večery sál:
19.30–23.00 hod.
Vstupné 50 Kč
3. 9. pátek
Ševětínka
10. 9. pátek
Countrio
17. 9. pátek
Echoes
24. 9. pátek
Ševětínka

Herečka, dabérka a malířka Jarmila Švehlová se po dvou
odkladech konečně představí v Galerii Záliv. Její obrazy můžeme
okukovat a nakupovat po celý měsíc září, kdy bude v Bechyni
vystavovat svá "křehká" díla. Pro toho, kdo touží po jemnosti a kráse,
kdo velebí snění a dálky, kdo se rád odevzdává duševnímu světu,
tomu výstava zazní tónem jednotlivých nástrojů velkého orchestru.
Pavel Šmidrkal

Přednášky (2. patro LD Olga)
Tento program je zdarma:
1. 9. Lázně Bechyně v obraze
10.00
1. 9. Vědomé dýchání
15.00
2. 9. Šumava, zelená střecha
Evropy
10.00
3. 9. André Rieu,
nejkrásnější světové melodie 10.00
3. 9. Rehabilitace po náhradě
kyčelního kloubu
14.30
6. 9. Folklorika, rybníkářství
10.00
6. 9. Praktické rady pro zdraví
15.00
6. 9. Akupresura
s Indem PhDr. Sandhu CSc. 19.00
7. 9. Vynálezce, Ing. František
Křižík a Bechyně
10.00
8. 9. Písničky na přání
10.00
8. 9. Jóga mysli
15.00
9. 9. Lázeňský speciál
10.00
10. 9. Cestujeme karavanem
po jižních Čechách
10.00
10. 9. Rehabilitace po operaci
kolenního kloubu
14.30
13. 9. Hudební dopoledne
10.00
13. 9. Meditace
15.00
13. 9. Jóga prstů
19.00
14. 9. Voroplavba po Vltavě,
vzpomínka na Václava Husu 10.00
14. 9. Léčíme rašelinou a Karitolem 15.00
15. 9. Stavba mostu přes Lužnici
v Bechyni
10.00
15. 9. Překyselení = zabiják
15.00
16. 9. Zvyky na Blatech,
roční období
10.00
17. 9. Osteoporoza
14.30
20. 9. Hledání ztraceného času
– Bechyně
10.00
20. 9. Vědomé dýchání
15.00
20. 9. Kouzelná Indie
– cestopis + ﬁlm
19.00
21. 9. Vodní země – jižní Čechy
10.00
21. 9. Léčíme rašelinou a Karitolem 10.00
22. 9. Máme rádi dechovku
10.00
22. 9. Režim dne pro zdraví
15.00
23. 9. Cyklotoulky – Bechyně
10.00
23. 9. Krásná v každém věku,
líčení, kosmetika
15.00
24. 9. André Rieu v Praze
10.00
24. 9. Rehabilitace po operaci páteře14.30
27. 9. Tajemná místa – Č. Krumlov 10.00
27. 9. Dechem k uzdravení
15.00
27. 9. Akupresura s Indem
PhDr. Sandhu CSc.
19.00
29. 9. Pohlednice z jižních Čech
10.00
29. 9. Diagnostika pohledem
15.00
30. 9. Selské baroko na Blatech
10.00
Těšíme se na vás
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GALERIE ZÁLIV LÁZNĚ
BECHYNĚ SE MŮŽE TĚŠIT
NA VÝSTAVU A
SRANDOVNÍ KNÍŽKU
Osvětáři jihu chystají výstavu fotografií
herců a zpěváků z natáčení televizních
pořadů skoro z pravěku: Zpívá celá rodina,
Televarieté, Ring volný, Možná přijde i kouzelník, atd. Výstavu doprovodí publikace,
která převypráví drobné příběhy mnoha
herců (Sovák, Menšík, Růžičková,
Krampol, atd.) a zpěváků (Simonová, Gott,
Korn, Zíma, atd.) tak, jak se odehrály na
place, před očima i za zády legendárního
televizního režiséra Alexeje Noska (88),
který žije blízko Bechyně. Dosud nikdy
nepublikované snímky a neznámé historky
vtipně prosluní podzimní čas na jihu naší
vlasti.
Předpokládaný termín křtu knížky je
říjen a bude ještě upřesněn.
Pavel Šmidrkal a Josef Štefl
Městský zpravodaj Bechyně /ZÁŘÍ 2021

MEDAILON

+

POSLEDNÍ PLAVEC
DOPLUL

Velmi rád jsem v bechyňském domově
pro seniory navštěvoval pana Václava Husu,
posledního voroplavce na Otavě, Lužnici
a Vltavě. Úžasně jsme souzněli: jemu se
líbily mé knihy, mně jeho krásná vyprávění
o voroplavbě v Čechách. Její zánik roku
1960 se vznikem Orlické přehrady pan Husa
těžce nesl. Minulý týden jsem se dozvěděl,
že tento rodák z Albrechtické Hladné čp. 22
doplul ve věku 91 let do věčného přístavu,
kde se setkal, jak věřím, s nejvyšším
Vrátným (kapitánem plavby). Jak vyprávěl,
s plavbou začal jeho pradědeček Jan Husa
(nar.1826). Pro firmy „plaval vory“ na Lužnici
a Vltavě. A protože uměl dobře psát a počítat, dělal vrátného vorů. To se mu stalo
osudným: vrátný dostával za celou plavbu
peníze pro všechny dopředu; kdosi si ho
vyčíhl a zabil. Jeho syn František Husa
(nar.1862) sloužil u sedláků, ale pak začal
„plout vory“ po Lužnici a Vltavě s Josefem
Hronkem, též z Hladné. Z jeho synů se
voroplavbě věnoval Josef Husa, strýc pana
Václava, který měl vrátenský patent na řeky
Labe, Vltavu, Lužnici, Otavu, Malši a Nežárku a byl tehdy nejmladším mezinárodním
vrátným v jižních Čechách a „ploul“ až do
roku 1959. Vojtěch Husa (nar. 1908), otec
pana Václava Husy, původně švec, měl
živností více, též obchodoval s dřevem a měl
vrátenský patent. Jeho syn Václav Husa
(1930–2021) po školní docházce v Albrechticích nad Vltavou začal studovat Ústav
moderních řečí v Písku a Praze. Ale od svých
školních let již „ploul“ se svým otcem. Plavba
se stala jeho životním osudem a láskou. Již
jako malý kluk prosil strýce Josefa, aby ho
vzal na voru do Prahy. Pan Václav Husa měl
až do konce svého života vynikající paměť,
letopočty, místa, příběhy, to vše sypal
z rukávu. Ovládal cizí řeči, psal vzpomínky,
natáčel televizní pořady, spolupracoval
s Karlem Čáslavským, byl členem několika
plaveckých společností, obdržel několik
našich i mezinárodních ocenění. Ještě stihl
podepsat žádost, aby se voroplavba
zařadila do seznamu nehmotných památek
UNESCO. Kéž tento ztracený svět není
zapomenut!
Alois Sassmann
Městský zpravodaj Bechyně /ZÁŘÍ 2021

STARÁ ŘEMESLA
– VORAŘSTVÍ
Dne 17. března 2021 bylo nominováno
na Seznam nemateriálního kulturního
dědictví UNESCO vorařství, dnes již bohužel zaniklé řemeslo představující tradiční
znalosti a dovednosti spojené se stavbou
vorů a jejich plavením po řekách. Cílem tohoto seznamu je odrážet rozmanitost nemateriálního dědictví lidstva a přitáhnout
pozornost k lety prověřeným dovednostem.
Počátky tohoto zaniklého řemesla budeme hledat na řece Vltavě. Lze totiž říci, že
Vltava byla pro plavbu vorů ideální řekou.
Vlévá se do ní řada menších přítoků, jako
Malše, Lužnice, Otava, Sázava a Berounka.
Po nich do Vltavy připlouvaly vory i ze
vzdálenějších míst. Bezprostřední okolí řeky
pokrývaly husté lesy, které zaručovaly kvalitní dřevo. Výhodou také bylo, že tok Vltavy
mířil ku Praze – obchodnímu centru celých
Čech. Některé vory pluly dál po Labi a svoji
pouť končily až v německém Hamburku.
První historický dokument o plavbě vorů
na naší nejdelší řece je Privilegium
českého panovníka Jana Lucemburského
z roku 1316. Zpřesňovalo pravidla obchodu
se dřevem. Voroplavbu všemožně podporoval Karel IV. Snížil plavecké clo, nakázal
stavbu mnoha jezů a stanovil minimální šířku
propustí. Od poloviny 14. století už byla
usplavněna i Praha a plavba mohla pokračovat dál po Labi. V roce 1590 vydal Petr Vok
první plavební řád pro voroplavbu. Největší
rozmach na českém území zaznamenala
voroplavba v období 1890–1910, kdy značná část dřeva putovala po vodě do Německa. Tím, že čeští voraři pluli až tak daleko,
pronikly do vorařství počeštěné německé
výrazy (např. šlajsna je propusť). Voroplavba na Vltavě ve své původní podobě fungovala až do počátku 20. století. Definitivní
konec plavení vorů do Prahy pak způsobila
výstavba Vltavské kaskády. Od té doby byly
vory plaveny jen občas a na kratších úsecích, převážně pro účely dopravy stavebního dřeva k budovaným přehradám.
Poslední plavba na Vltavě se uskutečnila
12. září 1960 z Čertových proudů na rozestavěnou přehradu Orlík.
Dnes si práci vorařů můžeme připomenout už jen ve starých filmech. Snad

nejznámější je „Plavecký mariáš“ s Jaroslavem Marvanem v hlavní roli. Román Jana
Morávka „Plavci na Sázavě“ nás zavede do
plavecké osady na rozhraní 19. a 20. století.,
kde zachycuje osudy jejích obyvatel. Malíři
zase ztvárnili práci vorařů na svých obrazech – Josef Navrátil na olejomalbě „Česká
krajina s vory“ nebo Mikoláš Aleš v kresbě
„Voraři na Otavě“.
Přestože práce vorařů byla těžká a nebezpečná, dědilo se toto řemeslo z generace
na generaci. Plavecké party mívaly 4–8
členů a jejich plavba trvala dny, někdy až
týdny. Voraři většinou pluli bosí nebo v obyčejných trepkách či gumácích. K výbavě
plavců patřily nejrůznější pily, sekyrky a také
plaváček. To byl hliněný hrnec na tekutiny,
který plavci po splutí jednoho rázu tradičně
rozbili. Rázem se rozumí plavba od vaziště
do cíle. Parta plavců mohla udělat během
sezony až 50 rázů. Vaziště neboli splaz je
místo na břehu toku, kde se kmeny
sestavovaly nebo převazovaly. Při plavbě se
muselo také platit mýtné na celnicích,
kterým se říkalo výtoně. Název výtoň vznikl
od slova vytínat, protože se vytínaly z vorů
klády jako naturální daň. Podél řek vznikaly
už od středověku plavecké osady a plavecké
hospody. Průměrná rychlost voru se
pohybovala mezi 3-6 km v hodině podle
stavu vody. Vory se výhodně přepravovalo
nejen dřevo, ale i další zboží, jako například
sůl, písek, štěrk, kámen, pivo nebo ryby.
Vory sloužily také jako laciný dopravní
prostředek pro obyvatele v okolí řek. Když
voraři dopluli do cíle, předali vory a zpět už
museli jít pěšky. Později využívali železnici
nebo jízdní kola, která s sebou na vorech
vezli.
A co dělali voraři, když právě nepluli? Moc
odpočinku si neužili! Někteří káceli stromy,
upravovali kmeny a odváželi je na voze nebo
pomocí koní a traktorů do vaziště. Svážení
kmenů, to jest kusů, se ve vorařské hantýrce
říkalo forování. Stavění vorů nebylo vůbec
jednoduché a vyžadovalo zručnost a sílu
vorařů. Jednotlivé vory se na vodě řadily za
sebe a celé této skupině se říkalo pramen.
Mohl být dlouhý až 180 metrů.
Podle toho, v jakém pořadí byly vory
v pramenu seřazeny, měly i svá pojmenování a pravidla:
První vor se jmenuje předák. Vrátenské
veslo vlevo obsluhuje vrátný, což je kapitán
plavby. Vrátný musel mít u sebe vrátenský
patent jako doklad o složení zkoušek
v Praze. Na pravé straně u pacholčího vesla
je takzvaný pacholek. Druhý vor má název
slabák a na něm bývala kuchyně s ohništěm. Třetí vor se nazývá šrekovej podle
klády zvané šrek, kterou se vor brzdil.
Poslednímu voru se říká zadák a je opatřen
veslem nebo kormidlem. Vorů v prameni
mohlo být deset i více.
Poslední žijící vorař u nás byl nedávno
zesnulý pan Václav Husa, který se narodil
v roce 1930 v Hladné u Týna nad Vltavou.
Poslední čas života strávil v Domově pro
seniory v Bechyni.
Dřevo plavil s tátou už v šesti letech a za
veslem stál jako desetiletý. Ve třinácti letech
proplul Svatojánské proudy v noci, což se
nikdo jiný neodvážil. Nejčastěji splouval
Vltavu, ale Otavu měl nejraději.
Pan Václav Husa by byl schopen
o voroplavbě vyprávět klidně několik týdnů
v kuse, také proto se mu říkálo chodící
encyklopedie českého vorařství. Bylo
o něm napsáno mnoho článků a natočeno
několik rozhovorů. Na obrazovkách jsme ho
113

+

KONCEM MĚSÍCE
ČERVENCE NAVŽDY
ODPLUL POSLEDNÍ
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My se s ním rozloučíme jeho vyprávěním
o splouvání pramenu s čtveřicí vrátných
a dvěma „stopařkami“ ze Soběslavi.

Pan Václav Husa v DpS
Řád za zásluhy o udržování historie,
tradic vorařství a šífařství v ČR a Evropě
mohli vidět v pořadech České televize. Velmi
zajímavý je díl z pořadu „Co naše babičky
uměly a na co my jsme zapomněli“ s názvem
Plavci a vory. Byl odvysílán 10. 11. 2019
a stojí určitě za zhlédnutí. Podle pana Husy
si lidé od vody neříkali ani plavci, ani voraři,
ale mezi sebou se nazývali „prameňáci“. Kdo
by chtěl spatřit Václava Husu přímo na voru,
v archivu ČT v pořadu Tajemství rodu vzpomíná Matěj Ruppert na své předky voraře.
Právě pan Husa se prostřednictvím
spolku Vltavan angažoval v zapsání voroplavby do UNESCO a pevně věříl, že se toto
zaniklé řemeslo se staletou tradicí podaří do
seznamu dostat! V roce 2020 obdržel Řád
za zásluhy o udržování historie, tradic
vorařství a šífařství v ČR a Evropě.
Vírou plavců bylo heslo VŠECHNO
POMINE, ALE PLAVBA NIKDY NE!
Bohužel pominula také.
Mgr. Věra Teplá a Zdeněk Hataš

Z historie vorařství

Pane Husa, povězte mi o těch ženách ze
Soběslavi na voru, vždycky jste to zamluvil!
A jé… to tenkrát otec, Vojtěch, kupoval
dřevo vod sedláků, protože mi otec říkával
„Vašíku, nejlepší dřevo je selský. Jak se
sedlák umí starat o pole, tak se umí postarat
i o své lesy. Jak tam vletí lýkožrout smrkový,
dneska kůrovec, tak to musí hned z lesa.
Prostě sedlák je dobrý hospodář.“ A ty stráně
pod Jickovicemi – tam byl starostou otec
našeho bývalého starosty – ten Charypar. Za
války tu byl starostou a já měl možnost ho
poznat. A jednou ten Charypar přinesl do
Bechyně na vánoční posezení, do kulturáku,
ty papíry z války a povídá mi: „Vy jste pan
Husa?“ „Ano! „Tady jsou papíry s podpisy
Vašeho otce, jak kupuje za války vod nás to
dříví.“… No a dneska se vo mně v Domově
stará jeho vnučka, ta, co má za muže ředitele
kulturáku…
Ale dál – sedláci se totiž vždycky
domluvili se starostou na ceně dříví, za kolik
dají ten prostorovej metr, a pak už hráli v hospodě jen karty u piva a nechali vyjednávání
na starostovi. A za války musely být i na
dřevo nákupní lístky, lístky byly na všechno.
Oficiálně se lístky musely dát starostovi, aby
je rozdělil mezi sedláky podle vykoupeného
množství. A otec mu povídá: „Jak to uděláme
s těma nákupníma lístkama pane starosta?“
A von povídá: „Vojtěchu, dej sedlákům půlku
piva, my je nepotřebujem.“ To byla pro otce
strašná výhoda! Vono to bylo sice jen
palivový dřevo, ale bylo toho dvakrát 100
kubíků, a jestli se dobře pamatuju, tak to bylo
do 80 korun za prostorovej metr. Bylo toho
na dva prameny.
Ale otec neměl pod náklad tu kulatinu,
a tak jsem jel s dopisem na kole přes Bechyni
do Plané nad Lužnicí, tam měl vobchod s
dřívím nějakej Rudolf Peřina. Otec mu v listě
píše: „Pane šéf, já bych potřeboval ty
spodky, ty prameny, teď je momentálně

nemám a mám palivo do Prahy, já vám ty
prameny vodplavím zadarmo.“ A v Planý si
pamatuji dva manipulanty – Vojtu Sladkýho
a pana Veselýho. Ale těm jsem psaní nesměl
dát, jen šéfovi, Peřinovi! Voni mě vodili od
kanceláře ke kanceláři a nechtěli mě k šéfovi
pustit. Nakonec mě tam pustila jeho sekretářka. A Peřina vodepsal otci: „Milý Vojtěchu,
v pondělí si pošli dva vrátný s plavcema do
Planý nad Lužnicí, budeš tu mít ty dva spodky. A plavbu ti samozřejmě v Praze proplatí
moje kancelář.“ A na zpáteční cestu na
Hladnou mi ten Peřina dal nějaké ty válečné
bonbóny. To si taky pamatuju…
Byl jsem školák a připlouli sme do Dobronic, to tam byl ještě mlejn a ne elektrárna,
a voni to za námi brzo zavřeli, voni nás tam
usušili. My sme zůstali stát pod Nevěstkou
u Džbánů a strejda s tátou nadávali, protože
mlynářský měl zavřít splav po 15 minutách
za posledním zadákem. Jak zahradí dřív, to
je konec. Chlapy na vorech rozvazovali
krajnice, aby trochu vody nabrali, aby se
dostali k Mrskošům do Bechyně. Ale kde
pak! Prameny ležely na kamenech. Šli jsme
vodsuď pěšky na Lišky – to víte, lidi vod řeky
se znají široko daleko, a starý Haškovec co
bydlel na pravý straně na nás volá: „Josef, co
se ti stalo?“ „Ale dobronickej mě usušil,
zavřel šlajsnu a my sedíme u Džbánů!“
Museli jsme to uvázat a dojít sem pěšky,
vono to dře po kamenech.
A tak sme spali u Haškovců, já si to pamatuju jako by to bylo včera – to bylo v roce
dvaačtyřicet, možná třiačtyřicet. A stará paní
Haškovcová před nás postavila obrovskej
hrnec brambor s rozemletejma škvarkama
a k tomu velikej krajáč s podmáslím. A já jako
malej kluk jsem spal u Haškovců na kamnech, ostatní spali na slámě. Nic sme za to
neplatili, protože lidi vod vody sou soudržný,
a ráno sme vyrazili do Dobronic, kde jim
strejda vynadal a řek jim: „Až mi to uděláte
podruhý, tak vám pustíme všechny podlahy
z jezu do proudu a nebude mít čím zahradit
šlajsnu, já vám dám, 15 minut budete čekat
až ten pramen vodjede.“ No von to byl chlap,
kterej to neznal. On se omlouval, že to
nevěděl – to je nejhorší, že nevěděl. No
a pak se to zvedlo, my sme měli ty krajnice
vodvázaný a roztažený, abysme zadrželi
trochu tu vodu, abychom se rychle dostali do
Bechyně. No samozřejmě, jak sme plouli
vokolo a pan Haškovec byl venku, tak sme
mu tam rychle naházeli nějaký polena na
břeh. Zajímavý je to, že plavci, málo kdo to
ví, vždycky chodili rovnou do kuchyně. Plavci totiž patřili jako do rodiny. Bylo jedno, ať to
byla Vltava, Otava, Nežárka, Lužnice, prostě
plavci šli rovnou do kuchyně. Trempové,
loďkaři, ty chodili do těch lokálů, ale plavci
patřili jako do rodiny.
No připlouli sme na Vltavu pod Jickovice,
naložili jeden i druhý pramen. No a shodou
náhod otec připravil spousta plavců k vrátenskejm zkouškám, plavců bylo tenkrát dost,
ale vrátnejch ne. S námi na pramenech ploul
nějakej Marek, co ty zkoušky taky udělal. No
a strejda s ním jel, aby mu vokázal ty červenský, muránský a svatojánský proudy.
Strejda to nakládal na levý straně u Nevězic
a my sme jeli dopředu. A na Letoštici na tej
šlajsně stály dvě holky, byly ze Soběslavi, to
si pamatuji, byly ze Soběslavi, takový mladý,
hezký holky. A volaly: „Chlapečkové vezmete nás s sebou?“ „Ale jó, vezmeme!“ No a teď
se sešli na pramenu tří vrátný a ty dvě holky!
Vrátný – to byl můj otec, druhej byl jeho bratr
Vašek a tenhleten Slávek Hrdličků, to byl
kamarád otce. No a za války jiná kořalka

nebyla, tak se dělala ta samohonka ze
švestek, ze žita jak to přes ty skla vypalovali
a protahovali. A voni to popíjeli s těma
holkama, vařili k tomu černý kafe. A připlol
pramen k Peroutkovskýmu mlejnu, to je nad
vosadou Vestec, ta je na levým břehu, to je
jeden z nejtarších mlejnů na Vltavě. Z venku
měl mlejn kolo a vypadal z dálky jako tvrz.
Ale to už tam nebyli Peroutkové, ale byli tam
jako nájemci bratři z potoku Brzina vod Zrůbku. No a voda táhla na mlejn, protože mleli.
No a já jako kluk sem na ty holky taky koukal,
jak se s nima chlapi dobře baví – no a teď ten
pramen ploul na ten mlejn. Místo aby plouli
doleva na šlajsnu, tak zavěsili vesla do háků
a bavili se s holkama. A byli tam tři vrátný!
No a najednou vám ze břehu, protože na
pramenu musely viset ty firmy co splavujou
prameny, nějakej chlap viděl napsanou firmu
a volá: „Vojtěchu, ty jedeš k Peroutkovi do
mlejna?“
Tak chlapi sebou trhli, skočili k těm
veslům, ale voni vám to už nemohli stočit
doleva do tý plavby! Voni vjeli na tu hlavu
toho náhonu a pramen tam takhle šikmo
visel a zadky padly k topolům u břehu. No ale
co s tím?
Otec pořád naříkal, chytal se za hlavu –
„ježíšmarjá, až ten Josef připlave a tohle
uvidí, to bude hrůza, jak bude vyvádět!“ To si
taky pamatuji, projeli vokolo nás nějaký
prameny švancemberský, nějaká firma

ZE ŠKOL

Kolář. Ale s těma jsme se neznali, tak jen
proplouli kolem nás. A najednou jel František
Skala z Dobronic – voni s otcem byli
kamarádi, my se k němu najezdili – měl
chaloupku naproti Supraphonu. A ten Skala
volá – „Vojtěchu co ste dělali, kdybych to
věděl, tak sem se nahoře připravil, vzal
šňůru a chytil vás a stáh sem vás z toho
náhonu. Ale teď už nemůžu, řítím se na ten
Vestec a před námi jsou proudy a pilíře
mostu.“ Ten most spojuje Příbram s Voticema.
No tak se muselo čekat dál! Štěstí bylo,
že za námi byl strejda Josef, von byl vo deset
let straší jak můj otec. No a když se přiblížil
tak už sme slyšeli jak vržou ty šreky a von už
se na nás nahoře chystal. A von měl na
pramenu toho novýho vrátnýho Marka a
plavce Košatku. Strejda utíkal po tej cestě
vokolo vody, chytal se takhle za hlavu a když
přiběh proti nám, otec se strejdou Venou, to
byli bratři – ty mlčeli. A strejda křičel: „To sem
v životě neviděl, tři vrátný na pramenu a voni
vjedou na náhon! To ste museli spát nebo
co?“ Otec se strejdou mlčeli a ozval se
Slávek Hrdličků – „No tak Josef, stalo se
stalo, mám skočit do řeky a mám se utopit
nebo co?“ A strejda povídá: „počkejte hoši,
připravte pramen já na něj skočím s ouvazkem a náš pramen vás stáhne z náhonu.“
A von nás opravdu stáh a při celé té akci
uplavaly jen tři polínka z nákladu! Nic víc!

Ale teď se ty oba prameny řítili na ty pilíře
vesteckýho mostu, no a co teď s tím? Ale
naši plavci byli zkušený chlapy, dokonce se
vo tom psalo v novinách, tak zašrekovali,
šrek zadrncal, prask, tedy praskla jehla –
šrek je to všecko dohromady – voni jí vyhodili
a dali tam jinou, vozili rezervní. No a prameny se hned vod sebe vzdálily a my srovnali
voba prameny za tím vesteckým mostem.
Ale copak vo to, ale teď už strejda nemohl
přeskočit na ten svůj pramen! To by musel
skočit do řeky, tak zůstal u nás! A tak na
našem pramenu byli čtyři vrátný! A na tom
druhým byl jen vrátný nováček, kterej jel
štreku prvně, a ten Franta Košatků se s tím
vždycky chlubil po hospodách. Říkal dycky
mýmu otci: „Pamatuješ si na to, Vojtěchu, no
tenkrát u toho Peroutky? My sme s novým
vrátným Pepíkem Markem, kerýho si poslal
ke zkouškám, my jsme sami proplouli ty
proudy“ a až na Cholíně strejda dohonil svůj
pramen…
…A plavci se u nás na zimu scházeli na
chalupě a jednou při nějaké oslavě se o tom
opět začalo mluvit, ten Peroutkův mlejn jim
nedal spát. A víte, co jim na to řekla moje
matka? „Jó, jó, když jste měli na pramenu
holky, tak vám bylo všecko jedno! Klidně
byste rozbourali Peroutkovi mlejn!“...
Podle vyprávění pana Husy zapsal
Josef Štefl v roce 2018 a 2019

ZÁJMOVÁ ČINNOST

ZPRÁVIČKY
Z JAHŮDKY

MŠ děkuje za sponzorské dary: PANSTVÍ
BECHYNĚ s.r.o. – paní Silvii Šťávové
a Nicole Šťávové za dofinancování horolezecké stěny a skluzavky na zahradu MŠ a
panu Jiřímu Svobodovi, za sponzorování
autobusu dětí na výlet.
Úspěšný začátek nového roku přeje
Mateřská škola Jahůdka.
Linhartová Angelika

U Stromokruhu Evropy

+

TÁBORY KONČÍ, LÉTO
SE LOUČÍ…

V tomto roce náš 3. skautský oddíl „Jitřní
Stovka“ Bechyně uskutečnil již osmý letní
tábor. Letos jsme se vydali nejen za hranice
okresu, ale i kraje a to na jižní Moravu, konkrétně do Ivančic, rodného města světoznámého secesního malíře Alfonse Muchy
a nezapomenutelného herce Vladimíra
Menšíka.
Cesta tam i zpět byla pro většinu dobrodružná, neboť jsme cestovali s veškerou
výbavou vlaky a kvůli výluce i autobusy.
Skauti byli velmi stateční a bezmála sedmihodinová cesta nikoho nezdolala, naopak
zocelila pro další aktivity.
Základna – loděnice, se nachází na
břehu řeky Jihlavy a je ve správě ivančických
Městský zpravodaj Bechyně /ZÁŘÍ 2021

skautů, kteří nám ji na čtrnáct dní pronajali.
Tam jsme si sami stanový tábor postavili,
mnohé stavby, jako umývárku, vodácké
molo, stožár, vlastními silami vybudovali,
zkrátka tábor, jak má být.
Samozřejmě jsme využili jedinečné možnosti a navštívili Moravský Krumlov a expozice Alfonse Muchy „Slovanská epopej“.
Putovní a poznávací aktivity po okolí si
všichni užili do sytosti – rozhlednu Alfonse
Muchy na Réně, odpočinkovou stezku „na
Skřípáku“ nebo muzeum a stálou expozici
Vladimíra Menšíka. Skautská klasika, jako
bobříci, stezka odvahy, hry a soutěže,
vodácké základy, noční hlídky, táborové
ohně, slavnostní slib Vlčat i Skautů, za účasti
Iquanky – vůdčí ivančického střediska,
Nomky – Kecky, pamětnice a členky oddílu
z dob, kdy jsem vedl děti v Ivančicích, to vše
byl náš letošní tábor.

Děkuji všem, kteří se zasloužili o zdárný
a bezproblémový chod oddílového tábora.
Od nás posíláme poděkování bechyňským činovníkům, plzeňským nadšencům
a ivančickým obětavcům.
A nyní vzhůru do nového
skautského roku!
V oddíle se nám uvolnilo několik míst
pro nové zájemce,
holka, nebo kluk, to je nám fuk,
umíš-li se smát, radostně si hrát,
rádi Tě uvidíme, mnohému naučíme.
Od 8 do 10 let, tedy 2.– 4. třída
„Jitřní Stovka“ vítá.
1. společná schůzka se uskuteční 8. 9.
ve středu od 16 hod. v klubovně na místní
faře na náměstí.
Vítej mezi nás.
VaFi
13

TĚLOVÝCHOVA & SPORT

+

NEJEN O BĚHÁNÍ

VI. Poslouchání svého těla
Návod na používání těla jsme při narození nedostali, doktoři ani Google nejsou všemocní a srovnávání s kamarády a okolím
nefunguje. Tělo není náš sluha, ale je to náš
parťák. A umět naslouchat svému parťákovi
se určitě vyplatí.
Jakýkoliv sport stojí na třech hlavních pilířích – trénink, výživa a regenerace. Tyto pilíře
musí být vyrovnané = stejně velké a silné.
Dysbalance se vždy dříve či později někde
projeví. Pokud tedy s během či jiným sportem začínáte, nebo navyšujete objem či intenzitu tréninku, neměli byste zapomenout
na úměrné navyšování a posilování i pilíře
regeneračního a výživového. A jak se to projeví, když tyto základny nemáte v rovnováze? Tělo vám to dá určitě najevo. Třeba
únavou, namoženými svaly, bolestí šlach či
kloubů, ale i trávicími problémy, oslabenou
imunitou, zhoršením pleti, vlasů či nehtů až

+

po vyčerpání, záněty a únavové zlomeniny.
A to přece sami sobě dělat nechcete.
Jídlo jste vy. A vy chcete pro sebe to
nejlepší. V jednoduchosti je krása, a to i ve výživě. Čím jednodušší a kvalitnější jídla budete jíst – tedy jídla z čerstvých základních
surovin – tím méně budete zatěžovat tělo
a jeho trávicí systém. Strava by měla být pestrá, obsahovat dostatek minerálů a vitamínů
z čerstvého ovoce a zeleniny a také zohledňovat, v jaké fázi se nyní nacházíte. Bude jiná
pokud redukujete váhu, zvyšujete kondici,
nebo nabíráte svalovou hmotu. Spíše než
jakékoliv dočasné diety je lepší pozorovat, co
našemu tělu prospívá a co mu naopak nedělá dobře. Místo diet můžete zkusit občas
dočasně omezit či vyřadit některé organismus zatěžující složky jako je laktóza, lepek či
alkohol. Zkuste například jednu potravinu
vyřadit na 2–3 týdny a zjistěte, jak na tyto
úpravy jídelníčku vaše tělo reaguje, jak se
cítíte. V případě větších či přetrvávajících
zdravotních potíží se pak určitě poraďte
s odborníkem či lékařem. A každopádně žádný extrém není zdravý. Jídlo by vás nemělo

stresovat, ale bavit vás, protože jste to, co
jíte. Nezapomeňte se tedy i odměňovat.
Hýčkejte se. Regenerace by měla být
automatickou součástí každé fyzické zátěže
a každého tréninku. Pro unavené tělo je
největší odměnou právě pasivní či aktivní
obnova fyzické pohody, energie a sil. Hlavním pasivním nástrojem regenerace těla je
kvalitní spánek a odpočívání = gaučink. To
zvládne opravdu každý a nic a nikoho k tomu
nepotřebujete. Dalším skvělým regeneračním nástrojem je masáž (zejména přetěžovaných nohou a zad), dále využití vířivky či
infrasauny. Pro aktivní regeneraci však už
musíte něco udělat – protáhnout své tělo
lehkým protahovacím cvičením, procházkou,
lehkým klusem či vyplaváním – vždy dle vaší
kondice a pocitů. Také nezapomeňte, že
s věkem se doba potřebná k regeneraci prodlužuje. Zrovna tak i s intenzitou a objemem
tréninku. V rámci regeneračních procesů
také probíhá superkompenzace – roste vám
výkonnost, zlepšuje se kardiovaskulární
systém, sílí svaly a zlepšuje se vaše kondice.
Pokud ji tedy ošidíte, může vás to místo
posunu vpřed, vrátit zpět. A hlavně tím
vlastně šidíte jen sami sebe.
Poslouchejte své tělo a pečujte o něj.
Nepřetěžujte se, buďte trpěliví, nesnažte se

BADMINTON
V RADĚTICÍCH

Radětičtí sportovní nadšenci průměrného věku 60 let hledají zájemce o tento
sport. Hrajeme každou středu od 17.00 hod.
a neděli od 16.00 hod. v našem obecním
kulturním domě. Všichni od 0–99 let jste
vítáni.
Yaris

Klub českých turistů – odbor
Bechyně si Vás dovoluje pozvat
na
TURISTICKÝ POCHOD
A CYKLOTURISTICKOU JÍZDU

BECHYŇSKÁ OSMA
Termín konání: sobota 4. září 2021
Trasy pro pěší: 5–35 km
Trasy cyklo: 10–80 km
Místo startu: Muzeum turistiky v Bechyni
Široká ul. čp. 48
od 07:00 do 10:15 hod.
(stanoviště startu čeká i na příchozí od vlaku,
který přijíždí od Tábora)
Cíl pochodu– budova Muzea turistiky
v Bechyni, Široká ul. čp. 48 (dvůr muzea)
Trasy vedou okolím Bechyně, údolím Lužnice
a potoka Židova Strouha. Navštívit můžete Týn
nad Vltavou, Koloděje nad Lužnicí, Dubový
vrch, přírodní park Plziny, horu Tábor, kostelík
sv. Rozálie u Borovan, Dobronice...
Petr Chaloupek,Tel: 737 529 220,
E-mail: bechyne.kct@seznam.cz,
www.kct.bechynsko.cz
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regeneraci či případná zranění a hojení
urychlit. Pokud cítíte únavu, něco vás
pobolívá či táhne, zvolněte, poslechněte své
tělo, které vám tím říká, že něco děláte
špatně. Zaměřte se na regeneraci a kompenzaci a pokud potíže nevymizí vyhledejte odborníka – fyzioterapeuta či lékaře. Hýčkejte
své tělo, starejte se o něj, aby dlouho

vydrželo fit a naopak vám pomáhalo v plnění
vašich cílů a snů. Vždyť jaká investice se
vám nejvíce vrátí, než ta sama do sebe.

čejným teniskákem. Také je fajn masážní
sprcha se střídáním studené a teplé, která
má i otužující funkci.

Můj tip: Na uvolnění svalů a regeneraci
používám válec (roller), kterým projedu
namožené svalové partie. Malá bolavá místa
pak rozmasírovávám ježkem nebo i oby-

Alice,
Běžecký klub Bechyně,
BKBechyne@gmail.com,
FB/BKBechyně

LEVNÉ
PALIVOVÉ DŘÍVÍ
palivové dřevo (cena bez 15 % DPH):
druh dřeva

neš pané (2m) š pané (33cm)

po dohodě

borovice, smrk

450 Kč/prm

650 Kč/sprm

bříza

800 Kč/prm

950 Kč/sprm

dub

850 Kč/prm

1000 Kč/sprm

osika

500 Kč/prm

NÁKUP A PRODEJ
LESNÍCH POZEMKŮ
Chcete znát cenu Vašeho lesa?
Tržní ocenění zdarma.

www.persaltus.cz
+420 605 512 451

BECHYŇSKÝ REALITNÍ SPECIALISTA
8
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Prodej slepiček
Červený Hrádek prodává slepičky
Tetra hnědá, Dominant ve všech barvách, Green Shell – typu Arakauna
a Dark Shell – typu Maranska
Stáří:
Cena:

16 – 20 týdnů
185 – 229 Kč/ks

Prodej Bechyně
u vlakového nádraží

PÉŘOVÉ
VÝROBKY
UHŮ ČIŠTĚNÍ
40 DR OVIN
PEŘÍ
SYPK

BECHYNĚ – Pracovní oděvy
u autobus. nádr., tel: 602 659 011
TÁBOR – A. Berka
Třebízského 839, tel:777 27 38 34

www.peroveprodukty.cz

19. 9., 10. 10. a 7. 11. 2021 – 14.00 h
4. 10. 2021
– 14.45 h
Výkup králičích kožek – cena dle
poptávky
Informace: Po–Pá 9 – 16 hod.
Tel: 601 576 270, 728 605 840
www.drubezcervenyhradek.cz

Seřizování plastových oken
a dveří, montáž a opravy žaluzií.
Petr Halama, tel: 604 718 306
Provádíme rizikové kácení stromů
v těžko přístupných místech.
Tel: 606 931 760

ź elektrikář
ź chytrá domácnost
ź zabezpečení Loxone

a Jablotron
mobil: 606 186 238
www.bemont.flazio.com

VAŠE PEŘÍ DO VAŠÍ PEŘINY
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