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ŽIVOTNÍ JUBILEA
BŘEZEN 2022
93 let
92 let
89 let
88 let
85 let
84 let
83 let
82 let
79 let
78 let
75 let

Horáčková Marie
Novák Josef
Micka Ladislav
Herza František
Borková Blažena
Dvořáková Růžena
Tvrdý Jaroslav
Bartáková Jana
MVDr. Dynda Josef
Dlouhá Marie
Karoch Jiří
Jarošová Marie
Kukrálová Anna
Sokolová Marie
Košatová Jana
Slavík Miroslav
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Sazby poplatku za kalendářní rok činí:
a) za jednoho psa
600 Kč
b) za druhého a každého dalšího psa téhož
držitele
900 Kč
c) za psa, jehož držitelem je osoba starší
65 let
200 Kč
d) za druhého a dalšího psa téhož držitele,
kterým je osoba starší 65 let
300 Kč
Bližší informace obdržíte na Městském
úřadu Bechyně – finanční odbor, p. Šárka
Jedličková, tel. 381 477 011, 381 477 010,
e-mail: jedlickova@mestobechyne.cz
Ing. Radka Bosáková
vedoucí finančního odboru

+

OZNÁMENÍ OBČANŮM
K BIO POPELNICÍM

Služby města Bechyně, p.o. oznamují
občanům, kteří mají zapůjčenou hnědou
popelnici na BIO odpad, že v průběhu
měsíce března a dubna 2022 obdrží do
poštovních schránek samolepky k označení
těchto popelnic. Žádáme občany, kteří
samolepku neobdrží, aby si ji osobně
vyzvedli v kanceláři Služeb města Bechyně,
p.o., a to od dubna 2022.
Budova/dům s číslem popisným má
nárok na jednu samolepku, resp. na jednu
zapůjčenou popelnici určenou k ukládání
BIO odpadu.
První vývoz BIO odpadu v roce 2022
proběhne v úterý 29. 03. 2022.
Více informací na tel. 605 186 626, nebo
734 278 890.
Soňa Martanová
Služby města Bechyně, p.o.
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SVOZOVÉ DNY PRO
BIO ODPAD 2022

ÚTERKY
29. 3.
12. 4.
26. 4.
10. 5.
24. 5.
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7. 6.
28. 6.
19. 7.
9. 8.
30. 8.

20. 9.
11. 10.
25. 10.
8. 11.
22. 11.

Po úspěšném přihlášení se vám zobrazí
nevyrovnané předpisy, které je možné ihned
uhradit platební kartou, nebo je možné
vygenerovat příkaz k úhradě. Jsou zobrazeny poplatky jak „vlastní“, tak poplatky, kde
jste uveden jako plátce (rodič za děti, partner
za partnera ...). Pokud vám na seznamu
osob, za které chcete poplatek uhradit,
někdo schází, kontaktujte prosím městský
úřad (vankova@mestobechyne.cz, na tel.
čísle 381 477 035, 381 477 010) a vše si dohodněte. Pak můžete uhradit poplatky např.
za všechny členy rodiny.

Od února 2022 mohou občané platit
místní poplatky bezpečně, z pohodlí
domova, s využitím platební brány. Jedná se
o systém GoPay (v ČR patrně nejrozšířenější), který jistě mnozí znají z nákupů na
nejrůznějších e-shopech.
Internetová adresa platební brány je
https://sluzby.alis.cz/mestobechyne/
a odkaz na ni najdete i na internetových
stránkách města Bechyně.
Do systému je nejprve třeba se přihlásit,
aby každému obyvateli byly zobrazeny
právě jeho nevyrovnané předpisy (poplatku
za odpady a poplatku za psa). Nejčastěji se
asi bude jednat o bankovní identitu, kterou
většina z nás dobře zná z internetového
bankovnictví. Existují ale i další způsoby
přihlášení – Mobilní klíč eGovermentu,
eObčanka, mojeID, atd…

POPLATEK ZE PSŮ

Upozorňujeme všechny držitele psů,
kteří mají poplatkovou povinnost v souladu
s obecně závaznou vyhláškou města
Bechyně č. 2/2019 o místním poplatku ze
psů, že mají povinnost uhradit místní poplatek do 31. března 2022.
Žádáme poplatníky o včasnou úhradu
poplatku. Poplatek je možno uhradit v hotovosti na pokladně města Bechyně,
bankovním převodem nebo nově prostřednictvím platební brány:
https://sluzby.alis.cz/mestobechyne
Variabilní symboly i sazby poplatku
zůstávají stejné jako v roce 2021. Pokud
poplatníci využijí platební bránu, budou mít
všechny informaci k dispozici jako u plateb
prostřednictvím rozličných e-shopů.

MÍSTNÍ POPLATKY
PŘES INTERNET
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Nechat se nastavit jako plátce Vás
k ničemu nezavazuje. Pokud poplatek
nezaplatíte, je to vždy problém poplatníka
samotného. Pokud tedy např. děti dospějí
a budou si chtít poplatek za odpady platit
samy, není potřeba nic podnikat – pokud se
přihlásí samy svou identitou, tak svůj nezaplacený poplatek uvidí v systému vždy.

KOTLÍKOVÉ DOTACE
PRO DOMÁCNOSTI
S NIŽŠÍMI PŘÍJMY

Kotlíkovou dotaci lze čerpat na
výměnu kotlů na pevná paliva s ručním
přikládáním 1. a 2. emisní třídy, jejichž
provoz je od 1. 9. 2022 zakázán.
Dotaci lze získat pouze pro výměny kotlů
realizované od 1. ledna 2021.

Jaký kotel si lze z dotace pořídit
a jak je dotace vysoká?
Kotel na biomasu s automatickým i ručním
přikládáním
95 % max. 130 tis. Kč
Kotel na zemní plyn 95 % max. 100 tis. Kč
Tepelné čerpadlo
95 % max. 130 tis. Kč
Dotaci lze získat pouze na nový zdroj
tepla zaregistrovaný v seznamu viz:
https://svt.sfzp.cz/

Kdo může o dotaci žádat?
Vlastník nemovitosti vytápěné kotlem na
pevná paliva s ručním přikládáním 1. a 2.
emisní třídy.
Žadatel a všichni členové domácnosti
pobírají starobní důchod nebo invalidní
důchod 3. stupně. Příjmy domácnosti
nebudou sledovány.
ź

ź Žadatel žijící v domácnosti s nižšími
příjmy včetně mladých rodin s dětmi.
Domácnost je tvořena osobami, jejichž
průměrný čistý příjem na jednoho člena
domácnosti v roce 2020 nepřevýšil 170 900
Kč. Veškeré příjmy členů domácnosti musí
být doloženy.
ź Žadatel je nezletilý nebo student
denního studia do 26 let. V případě
spoluvlastnictví nemovitosti jsou i ostatní
spoluvlastníci nezletilí nebo studenti do 26
let. Příjmy této domácnosti nebudou
sledovány.
ź Žadatel v období od 1. 1. 2020 do doby
podání žádosti o podporu pobíral dávky
v hmotné nouzi nebo příspěvek na
bydlení. Příjmy této domácnosti nebudou
sledovány.

https://kotlikovedotace.kraj-jihocesky.cz
Informační linka: 386 720 323

POVINNÉ KONTROLY
KOTLŮ KAŽDÉ 3 ROKY
ź
ź
ź

ź

Provozovatel kotle nebo topidla s výměníkem má každé 3 roky povinnost
provést kontrolu tohoto zařízení.
Kontrolu vám provede technik proškolený výrobcem vašeho zařízení, kterého si
můžete vyhledat zde: https://ipo.mzp.cz/.
Technik zkontroluje nastavení vašeho
zařízení, prověří jeho stav a poradí vám,
jak topit úsporně a s co nejnižšími
emisemi. Zároveň vám může změřit
vlhkost používaného dřeva a případně
opravit drobné závady.
Také Vám sdělí, zda můžete kotel
nadále provozovat i po 1. září 2022.

+

V ROZPOČTU PRO
ROK 2022

byly zastupitelstvem města Bechyně
schváleny mimo jiné tyto veřejné
zakázky:
ź Rekonstrukce místní komunikace Fábe-

ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź

rova (vodovod, kanalizace, VO, komunikace)
Oprava střechy Kulturního domu v Bechyni – II. etapa
Oprava vodovodu a kanalizace v ulici
U Vodojemu v Bechyni
Výměna svítidel veřejného osvětlení ve
městě Bechyně – program EFEKT
Oprava teplovodu sídl. Písecká v Bechyni
Teplovodní přípojka pro bytové domy
č.p. 615–617, 701–703 – sídl. Na Libuši
v Bechyni
Obnova ulice U Stadionu v Bechyni
Opravy komunikací
Údržba bytového fondu a opravy bytových jednotek ve vlastnictví města
Bechyně
Kateřina Brožová
vedoucí investičního odboru
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VEŘEJNÁ SBÍRKA NA
RESTAUROVÁNÍ
VARHANNÍHO
POZITIVU KOSTELA
SV. MICHAELA
V BECHYNI

V roce 2021 přešel kostel sv. Michaela do
správy Kulturního střediska, které otevřelo
prostor všem možným kulturním a volnočasovým aktivitám. V kostele se nachází
varhanní nástroj. Varhanní nástroj v kostele
sv. Michaela je historicky velmi cenným
nástrojem z roku okolo 1700. Jedná se
o nepřenosný pozitiv bez pedálů. Dle všech
znaků jej postavil příbramský varhanář
Ondřej Tadeáš Kochstein. V současné době
se nachází v stavu torza. Dle odborného
posudku restaurátora je potřeba celková
revize nástroje, následná oprava, restaurování, sestavení a uvedení v činnost. Kulturní
středisko města Bechyně nemá volné
prostředky na financování kompletní opravy
varhanního nástroje.
Kulturní středisko tedy přišlo s myšlenkou
uspořádat veřejnou sbírku na jejich opravu.
Uvědomujeme si, že zachování varhan je
naší povinností. Organizováním sbírky naplňujeme jednu z našich činností – ochranu
a obnovu místních památek. Doufáme, že
se sbírkou podaří získat potřebné finance na
obnovu varhanního nástroje a v následujících letech budeme moci v Bechyni uspořádat řadu krásných varhanních koncertů
a svateb a společenských událostí.

Předpokládá se, že oprava varhan bude
stát 350 000 Kč. Je samozřejmě možné, že
se částka v průběhu prací ještě navýší díky
nepředpokládaným výdajům či navýšení
cen. Současně se sbírkou budeme žádat
o finanční podporu z různých dotačních titulů v závislosti na jejich vyhlášení. Očekáváme, že po získání částky budou restaurátorské práce zahájeny. Nástroj by mohl být
opraven do jednoho roku od vlastního
zahájení prací.
• Jména všech donátorů, kteří přispějí
neanonymně zasláním částky na sbírkový
bankovní účet, budou zapsána v pamětní
knize, která bude uložena ve skříni varhan
v kostele sv. Michaela na památku budoucím generacím.
• Jména pěti donátorů, kteří přispějí
nejvyšší částkou, budou zvěčněna na pamětní desce na skříni varhan nebo v jejich
blízkosti v prostoru kůru v kostele sv. Michaela a dle nich
nazvány také nejdůležitější
píšťaly nástroje.

Sbírkový bankovní účet:
č. 123-4546260267/0100
založený u Komerční banky
V současné době máme na účtu 82 865
Kč. Varhanní nástroj je již v odborných rukou
restaurátora, který začíná nástroj vracet zpět
k životu. Už se těšíme, až první tóny rozezní
kostel. Do doby, než bude nástroj hotov,
máme zapůjčen malý pozitiv z Městského
muzea, na který budeme každý měsíc
pořádat drobné koncerty.
Dovolte mi zatím touto formou poděkovat
Všem, kteří jste přispěli do sbírky. Moc si
toho vážíme.
Za Kulturní středisko města Bechyně
Mgr. Štěpán Ondřich

Jak přispět?
Pokud máte zájem přispět
na restaurování varhan v kostele sv. Michaela v Bechyni,
máte dvě možnosti. Můžete
přispět zasláním vybrané
částky na sbírkový bankovní
účet nebo můžete přispět
finanční hotovostí do sbírkových pokladniček, které budou k dispozici v kostele sv. Michaela a Městské knihovně.

+
UKLIĎME ČESKO,
UKLIĎME BECHYNI 2022
Jak se zdá, situace kolem covidu se stabilizuje a my tak máme opět
možnost bez omezení uspořádat tuto celosvětovou akci znova i v Bechyni.
Zvu tedy všechny ty, kterým není zatěžko udělat něco navíc pro své
město a být skvělým příkladem pro své děti. Věřím, že se zopakuje úspěch
poslední akce, kdy se nás sešel rekordní počet a odvedl se ohromný kus
záslužné práce.
Pojďme do toho společně znova 2. dubna 2022. Sraz jako obvykle před
KD ve 14 hodin. Pytle dodáme, jen počet rukavic je omezený. Kdo má
svoje, určitě si je vezměte. Po práci jako vždy legraci, tedy přichystáme malé
posezení s občerstvením, děti dostanou navíc pamětní list, aby se měly
před kamarády čím pochlubit.
Krom toho, že jako vždy svezou výsledky našeho snažení, připojí se
letos aktivně i zaměstnanci Služeb města Bechyně. A nabízejí i svoz
z okolních obcí. Takže se mohou zúčastnit i Březnice, Černýšovice,
Haškovcova Lhota, Hodětín, Hodonice, Radětice, Rataje, Záhoří...
Oficiálně vyhlášené datum není povinné, pokud si zorganizujete vlastní
úklid v jiný čas, dejte vědět, kam jste pytle s odpadem uložili, abychom je
mohli odvézt.
Těším se na setkání s tradičně bezvadnou partou.

DOSTUPNÁ ZDRAVOTNÍ PÉČE
V JIHOČESKÉM KRAJI

Dotační program Dostupná zdravotní péče v Jihočeském
kraji byl schválen Zastupitelstvem Jihočeského kraje dne
20. 10. 2021.
Cílem dotačního programu je zajištění dostupnosti
poskytování hrazených zdravotních služeb pro obyvatele
Jihočeského kraje v předem vybraném oboru zdravotní péče
na předem vybraném místě poskytování zdravotních služeb.
Dotační program si klade za cíl přivést lékaře do kraje a motivovat je k poskytování zdravotních služeb na území
Jihočeského kraje. Při výběru oborů zdravotní péče a místa
poskytování zdravotních služeb spolupracuje Jihočeský kraj s
obcemi a VZP ČR. Do programu byla zařazena i Bechyně.

+

DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ
ZA ROK 2021

Poplatníci daně z příjmů mají povinnost podat
daňové přiznání za rok 2021 nejpozději 1. dubna
2022. Tento den je zároveň posledním dnem lhůty
pro úhradu daně. Daňové přiznání lze podat
osobně, poštou nebo elektronicky.

I v letošním roce budou pracovníci Finančního úřadu pro
Jihočeský kraj, Územního pracoviště v Táboře, vybírat
daňová přiznání k dani z příjmů fyzických osob a poskytovat
informace potřebné pro jejich vyplnění v zasedací
místnosti Městského úřadu v Bechyni, a to ve středu
16. 3. 2022 od 13.30 do 16.30 hodin.
Více informací najdete na internetových stránkách
Finanční správy www.financnisprava.cz.

Marie Jahnová, tel: 608 510 819
Městský zpravodaj Bechyně /BŘEZEN 2022
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KULTURNÍ STŘEDISKO MĚSTA BECHYNĚ
MĚSTSKÉ
MUZEUM
BECHYNĚ

+

POSLEDNÍ ŠANCE
VIDĚT VÝTVARNÁ DÍLA
TĚCH, KTEŘÍ JSOU
BECHYNÍ CHYCENI

Od prosince vystavují v galerii muzea
místní výtvarníci:
Vlasta Sušerová, Jaroslava Jedličková,
Hana Jarošová, Simona Churanová, Ivana
Vernerová, Kipy Průchová, Oldřich Kaňák,
Tomáš Pitlík.
Slogan Bechyní chyceni znamená, že
autoři jsou rodáci z Bechyně, nebo zde žijí,
nebo k ní mají výjimečný vztah, či se
Bechyně odráží v jejich díle… Co autor, to
jiný přístup, jiný pocit, jiná technika. Můžete
si i něco odnést s sebou, výstava je prodejní.
Také zde můžete zakoupit výrobky
z místní terapeutické chráněné dílny sv.
Františka a tím její chod podpořit.
Přijďte se ještě do 11. 3. podívat.
JJ

+

II. BECHYŇSKÝ SWAP
SE BLÍŽÍ
(VÝMĚNA OBLEČENÍ)

Na 2. dubna jsme naplánovali další tzv.
výměnu oblečení. Jedná se o systém, kdy
můžete něco přinést, anebo i přijít s prázdnýma rukama a odnést si oblečení, doplňky,
ložní prádlo, které již jinému neslouží
a rozhodl se věci poslat dál. To vše na
dobrovolné bázi (můžete podpořit veřejnou
sbírku muzea) a bez vstupného.
Akce připomíná v poslední době avizovaný trend udržitelnosti (mimo jiné snahu
o snížení dopadu působení člověka na naši
planetu) a otevírá otázky typu: Kolik toho
k životu skutečně potřebujeme apod.
Věci můžete nosit až do 1. dubna do
budovy Městského muzea, ale klidně můžete něco přinést přímo na akci samotnou,
budeme tam již dopoledne. V rámci swapu
bude otevřena herna v Hrošíku.
JJ

+

VÝZVA KERAS
POKRAČUJE

V rámci této akce jsme pro vás připravili
také VELIKONOČNÍ WORKSHOP, který
bude probíhat od 13 do 17 hodin.
Přijďte si vyrobit velikonoční kraslici
ozdobenou barevným voskem. K dispozici
budou i dílničky pro malé návštěvníky.

Pro potřeby připravované stálé expozice
výrobků manufaktury známé jako Keras
nadále v Městském muzeu sháníme:
jakékoliv podstavce pro lampy, jakékoliv
sochy sportovců (zvláště z dostihového,
motocyklového a vodáckého prostředí),
zarážky na knihy, dózy na šperky aj.
K vyobrazenému rybáři sháníme myslivce a hospodského, dále dózu kravička
a kachnička, potažmo keramické kasičky
z tohoto podniku. Děkujeme všem, kteří
nám v poslední době jakoukoli keramiku
věnovali (Kuberovi, Šťastných aj.) a Střední
uměleckoprůmyslové škole za zápůjčku.
JJ

4

Městský zpravodaj Bechyně /BŘEZEN 2022

ZNÁTE
STEZKY VIA
CZECHIA?

Stezka středozemím v rámci tras Via
Czechia protíná i Bechyňsko. Základní pěší
varianta této stezky měří 569 km a je
rozdělena na 27 denních etap s průměrnou
délkou 20–25 km. Trasa propojuje nejsevernější a nejjižnější body České republiky a je
další dálkovou trasou v rámci stezek Via
Czechia.
Pod značkou Via Czechia najdete ucelený, důkladně zmapovaný a podrobný
systém nejdelších turistických i poutních
dálkových tras v celkové délce 7.170 km.
Trasy Severní stezka a Jižní stezka přecházejí celou Českou republikou od nejzápadnějšího po nejvýchodnější bod, sledují
převážně státní hranici a překračují nejvyšší
vrcholy pohraničních hor. Stezka Slezskem
nabízí alternativu Severní stezky v oblasti
Českého Slezska. Příhraniční trasy doplňuje
právě Stezka středozemím.
Stezky vás vedou v co největší míře
přírodou a směřují k hlavním zajímavostem.
Na trasách najdete tzv. Přátelská místa
a jednotlivé cílové body nabízejí vždy i ubytování pod střechou.
Není divu, že Stezka údolím řeky Lužnice
se dostala mezi etapy dálkové trasy Via
Czechia. Najdete na ní převážně přírodní
povrch a řadu památek – přírodních i kulturních – skály a skalní tunely, visuté lávky,
mlýny, hrady, zámky a nádherné výhledy.
Navíc část trasy je součástí Jihočeské
svatojakubské poutní cesty.
Na www.viaczechia.cz najdete podrobné
rady, návody a itineráře. Diskutovat o svých
zkušenostech můžete na facebookové
stránce či skupině. Dálkové trasy jsou
vyznačeny nejen pro pěší turistiku, ale i pro
cyklisty (horská a treková kola) či v zimě pro
běžky.
joma

MILÝ BENE,
NAJDI
REBECCU!

Otisk tohoto zvolání se v procesu známé
violoncellistky Carmen objevuje v poznámkách jejího obhájce často. Přítel Ben
se vydává na Winterbergovu poslední cestu.
I hodná sestra cestuje a hledá skleněný
hotel, kde byla naposledy viděna ta božská
potvora bez tváře, někteří by dokonce řekli
božská mrcha. Popis hledané osoby od paty
k hlavě přesně seděl. Dokonce našla i její
deník. Zápisník alkoholičky a v něm špatně
čitelné poznámky: Saturnin se představuje,
teribear, jedno malé prasátko, růže bílá,
černý les a narrenturm. Co znamenají ta
slova? Jaká tajemství skrývají? Nikdy se
nevyrovnala s prolhaným životem
dospělých. Nikomu nevěřila. Nejdůležitější
pro ni od dětství byla vždy hudba a naprosto
nezbytná Hana Zagorová. Proti krizi v životě,
Městský zpravodaj Bechyně /BŘEZEN 2022

foto: Via Czechia

MĚSTSKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM HLEDÁ...
Hledáme brigádníka do Městského informačního centra. Baví vás mluvit s lidmi? Tak je
tu brigáda pro vás. Potřebujeme někoho, kdo se vyzná v mapách, umí s počítačem
a trochu cizího jazyka. Znalost Bechyňska není podmínkou, zaučíme.
Jedná se o letní brigádu, nárazově po domluvě i během roku.

životě v krizi bojovala jógou. Jóga proti
úzkosti a strachu, ale i jóga pro hubnutí
a očistu. Přesto se zmítala v problémech.
Navštěvovala jedno specializované nemocniční oddělení a její ostrá slova při
posledním sezení a rychlém odchodu: „Do
hrobu si to nevezmu“ a „Doktore, to bude
bolet!,“ nenechala lékaře na pochybách, že
nejde jen o to, jak dostat tatínka do
karantény. Proč reagovala tak předrážděně
a kde vlastně je…
To se nikdy nedozvíte! Cílem mého
snažení bylo použít v příběhu všechny tituly
únorových novinek. Najdete je v našem on
line katalogu, v seznamu novinek za
posledních 30 dní. Už jsou v oběhu! Přeji
příjemné čtení! A pokud jsem někoho
vyprovokovala k sepsání jiného příběhu se
všemi 29 tituly, neváhejte a pošlete na
adresu redakce nebo přineste do knihovny,
rádi uveřejníme v příštím Městském
zpravodaji.
S nadcházejícím jarem se těšíme, že se
už konečně po dlouhé přestávce budeme
setkávat s našimi nejmladšími čtenáři při
tradičních besedách se školáky.
EH

+

XXVIII. ROČNÍK
BECHYŇSKÉHO
PERLENÍ JE ZA NÁMI

a já musím konstatovat, že i přes potíže
spojené s omezeními, která nám připravil
covid a do poslední chvíle čekajíc, jak vše
skutečně dopadne, se přehlídka uskutečnila. Ze sedmi plánovaných divadel jsme
měli možnost zhlédnout čtyři.
Za velké divácké účasti proběhla přehlídka, která si neklade za cíl hodnotit,
vyhlašovat apod., ale nabídnout divákům
perly z amatérského divadla a divadelníkům
prostor pro otevřené setkání a popovídaní
o viděném pod odbornou režií Vladimíra
Zajíce, výborně.
Poděkování patří Divadelnímu souboru
Lužnice za pomoc při organizaci přehlídky,
Ministerstvu kultury za finanční podporu
a zaměstnancům kulturního střediska za
organizaci. Těšíme se na XXIX. ročník
Bechyňského Perlení, a to 3.–5. 2. 2023.
Za Kulturní středisko města Bechyně
Mgr. Štěpán Ondřich
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PÁ 4. 3.

KOSMO NAUTY – HORTUS CONCLUSUS

Vernisáž v 17.00 hodin / Galerie 2+1
Prostor. Hranice. Pevně ohraničený prostor bytí. Uzamčený pokoj
života. Tiché místo neohraničené tvorby. Soukromá svatyně. Svět
pod sklem. Svět zdánlivě uzavřený. Můj svět. Moje otevřená
náruč. Moje srdce na dlani.

PÁ 4. 3.

TANEČNÍ PRO VŠECHNY – 4. lekce

19.00 hodin / Velký sál KD / Kurzovné 400 Kč pár / lekce

SO 5. 3.

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ PRŮVOD

15.00 hodin / Náměstí T. G. M.
Přesouváme Maškary ven. Probuďte svoji kreativitu a přijďte si to
s námi užít. Průvod půjde z náměstí T. G. M. do parku naproti KD.

PÁ 11.3.

TANEČNÍ PRO VŠECHNY – 5. lekce

19.00 hodin / Velký sál KD / Kurzovné 400 Kč pár / lekce

SWAP

13.00 – 17.00 hodin / RC Hrošík, Přísálí KD
Výměna oblečení. Již nyní můžete nosit věci do Městského
muzea. Zároveň si budete moci vyrobit drobnou velikonoční
dekoraci. Myšleno je i na nejmenší, pro které bude také
připravena výtvarná dílnička.

SO 2. 4.

VELIKONOČNÍ WORKSHOP

13.00 – 17.00 hodin / Přísálí KD / Poplatek 50 Kč
Přijďte si vyrobit velikonoční kraslici ozdobenou barevným
voskem. Připraveny budou i dílničky pro malé návštěvníky.

PÁ 8. – NE 10. 4. BECHYŇSKÉ JARO
Jihočeská postupová přehlídka dětských divadelních, loutkářských a recitačních kolektivů.

ÚT 26. 4.

PARTIČKA NA VZDUCHU

19.00 hodin / Velký sál / 120 Kč
Premiéra nové hry v nastudování BDS Lužnice.
V předprodeji v kanceláři KD, Městské knihovně, v Městském
informačním centru a on-line.

20.00 hodin / Velký sál KD / Vstupné 550 Kč
Skvěla 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.
To je opět jistota perfektní a originální zábavy.
V předprodeji na www.ticketstream.cz

PÁ 18. 3.

ČT 28. 4.

ST 16. 3.

REJŽÁK Z PRAHY

TANEČNÍ PRO VŠECHNY – 6. lekce

19.00 hodin / Velký sál KD / Kurzovné 400 Kč pár / lekce

SO 19. 3.

SO 19. 3.

POHÁDKOVÁ DÍLNIČKA

9.00 hodin / RC Hrošík /
Výtvarná dílnička před pohádkou

SO 19. 3.

TANEČNÍ PRO VŠECHNY – 7. lekce

19.00 hodin / Velký sál KD / Kurzovné 400 Kč pár / lekce

PŘIPRAVUJEME
SO 2. 4.

TURNAJ V OSADNÍCÍCH Z KATANU

9.30 hodin / Velký sál KD / Startovné 50 Kč a 30 Kč
Podrobné informace na www.catan.cz

SO 2. 4.

UKLIĎME ČESKO, UKLIĎME BECHYNI

14.00 – 17.00 hodin / Sraz před KD

VÝSTAVY
KOSMO NAUTY – HORTUS CONCLUSUS
Výstava potrvá do 31. března.
GALERIE U HROCHA

NINA PETRÁŠKOVÁ – OBRAZY
Obrazy s duší přírody, s nádechem pocitů, s dotykem prožitků
a zážitků.
GALERIE MĚSTSKÉHO MUZEA

ULHANÁ PRINCEZNA

10.00 hodin / Malý sál KD / Vstupné 50 Kč
Pohádka vypráví prostřednictvím velkých marionet a za pomoci
veselých písniček o tom, že lhaní se opravdu nevyplácí. Jestli se
princezna svůj zlozvyk odnaučí, to se dozvíme na konci příběhu.
Hraje: Divadlo Šus

PÁ 25. 3.

DLOUHODOBÉ AKCE

GALERIE 2+1

ARLETA BERNDORFF

20.00 hodin / Kinokavárna / Vstupné dobrovolné
Audiovizuální projekt, rap, temno a intimní tématika schovaná
v metaforách.

SO 19. 3.

JOM HA-ŠOA

Čtení jmen obětí holocaustu.

BÁSNÍK TICHO V MICHAELOVI

17.00 hodin / Kostel sv. Michaela / Vstupné dobrovolné
Autorské čtení legendárního básníka Ticha s hudebním
doprovodem E. L.
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SO 2. 4.

BECHYNÍ CHYCENI
Výstava děl bechyňských výtvarníků
Vlasta Sušerová, Jaroslava Jedličková, Hana Jarošová, Simona
Churanová, Ivana Vernerová, Kipy Průchová, Oldřich Kaňák,
Tomáš Pitlík.
Výstava potrvá do 11. 3. 2022. Vstupné 50 a 40 Kč společně se
vstupem do stálé expozice.

SBĚRATELSKÁ VÝSTAVA
Zájemci o vystavení sbírek se mohou hlásit do 9. března. Máme
přislíbené minerály, numismatiku, hrnečky, váhy, uvidíme, co
ještě přibude.
Výstava bude zahájena 25. března a potrvá do 4. června.
Vstupné 50 a 40 Kč společně se vstupem do stálé expozice.

ANGLIČTINA PRO NEJMENŠÍ
Čtvrtky /16.00 hodin / Klubovna KD
Kroužek „Angličtina hrou“ pro školkové děti ve věku 3-7 let.
Informace: e-mail: tachova.lenka@gmail.com, tel: 605 111 802
Městský zpravodaj Bechyně /BŘEZEN 2022

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

KULTURNÍ KALENDÁŘ

RC HROŠÍK
PRAVIDELNÉ HERNY

Bechyně

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

KINO
BECHYNĚ
www.kino.kulturnidum.cz
11. PÁTEK V 17.00

Pondělky 15.00 – 17.00 hodin
Středy
9.00 – 11.00 hodin
Jednotlivé vstupné 15 Kč, permanentka 100 Kč/10 vstupů.

DĚTSKÉ HRÁTKY A CVIČENÍČKO
Čtvrtky / 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: 733 344 473.

POHYBOVÉ AKTIVITY
PILATES

PROMĚNA
Animovaný / Komedie – USA
Třináctiletá Mei Leeová se samovolně proměňuje v obří
červenou pandu, když je rozrušená, což je prakticky neustále.
100 min, mládeži přístupný, 120 Kč
16. STŘEDA VE 20.00

SRDCE NA DLANI
Komedie – ČR
Očekávaná komedie od tvůrců hitu ŽENY V BĚHU
95 min, mládeži přístupný, 130 Kč
17. ČTVRTEK VE 20.00

Pondělky / 18.00–19.00 h / RC Hrošík / Lekce 90 Kč
Cvičební program pro hluboké svaly páteř, klouby a koordinaci.

INTERVALOVÝ TRÉNINK
Pondělky / 19.00–20.00 h / RC Hrošík / Lekce 90 Kč
Intenzivní posilovací trénink. (TRX, BOSU, činky, medicinbaly)

DYNAMIC YOGA
Středy / 19.00–20.00 h / RC Hrošík / Lekce 90 Kč
Harmonizace pohybového systému, snížení psychického napětí.

BOSU CARDIO
Čtvrtky / 19.00–20.00 hod. / RC Hrošík / Lekce 90 Kč
Dynamické cvičení, při kterém procvičíte celé tělo.
Hlaste se předem 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.

KINO BECHYNĚ
2. STŘEDA VE 20.00

MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST
Komedie – ČR
Jak byste se chovali, kdybyste jeli ve vlaku, který nikdo
neřídí? Odpověď na tuto otázku hledá Jiří Havelka, režisér
a scenárista diváckého hitu Vlastníci.
102 min, mládeži přístupný od 12 let, 140 Kč
3. ČTVRTEK VE 20.00

PES
Komedie – USA
Komedie plná dojetí pro všechny milovníky psů v jednom.
101 min, české titulky, mládeži přístupný od 15 let, 120 Kč
4. PÁTEK V 17.00

MAZEL A TAJEMSTVÍ LESA
Dobrodružný / Rodinný – ČR
Dobrodružství z letního tábora odhalí tajemství našich lesů,
kde se skrývají kouzelné bytosti různých tvarů a velikostí.
85 min, mládeži přístupný, 100 Kč
9. STŘEDA VE 20.00

MARGRETE – KRÁLOVNA SEVERU
Drama / Historický – Dánsko, Švédsko
Rok 1402. Vládne královna Margrete. Spiknutí by mohlo rozbít
její celoživotní dílo: Kalmarskou unii.
120 min, české titulky, mládeži přístupný od 15 let, 110 Kč
10. ČTVRTEK VE 20.00

BETLÉMSKÉ SVĚTLO
Komedie – ČR
Scénář filmu Jana Svěráka vznikl na motivy oblíbených
povídek Zdeňka Svěráka.
99 min, mládeži přístupný od 12 let, 140 Kč
Městský zpravodaj Bechyně /BŘEZEN 2022

HAUTE COUTURE
Drama – Francie
Vedoucí ateliéru Dior Esther v metru ukradnou kabelku.
Zlodějku Jade ale pronásledují výčitky svědomí a rozhodne se
kabelku vrátit. Esther obdivuje dívčinu odvahu a protože je
přesvědčená o jejím talentu, nabídne jí práci pro značku Dior.
101 min, český dabing, mládeži přístupný, 120 Kč
18. PÁTEK V 17.00

LUCA
Animovaný / Dobrodružný – USA
Prosluněná dobrodružství prožívá Luca se svým novým
kamarádem, ohrožuje je ale přísně střežené tajemství, neboť
oba jsou ve skutečnosti vodní příšeráci z podmořského světa.
95 min, český dabing, mládeži přístupný, 100 Kč
23. STŘEDA VE 20.00

AMBULANCE
Akční – USA
Měla to být jednoduchá bankovní loupež, ale teď dva lupiči
ujíždějí před policií ulicemi Los Angeles v ukradené sanitce.
136 min, české titulky, mládeži přístupný od 15 let, 140 Kč
24. ČTVRTEK VE 20.00

POSLEDNÍ ZÁVOD
Drama – ČR
Výpravné filmové drama režiséra Tomáše Hodana přiblíží
příběh Hanče a Vrbaty, jak se opravdu stal.
100 min, mládeži přístupný, 120 Kč
25. PÁTEK V 17.00

PŘÍŠERÁKOVI 2
Animovaný / Dobrodružný / Komedie – Německo,
Velká Británie
Příšerákovi se vrací s neméně zábavným dobrodružstvím.
103 min, český dabing, mládeži přístupný, 120 Kč
30. STŘEDA VE 20.00

ZTRACENÉ MĚSTO
Dobrodružný / Komedie – USA
Sandra Bullock, Channing Tatum a Daniel Radcliffe hledají
Ztracené město ve stejnojmenné dobrodružné komedii.
105 min, české titulky, mládeži přístupný od 12 let, 140 Kč
31. ČTVRTEK VE 20.00

ZNÁMÍ NEZNÁMÍ
Komedie – ČR, SR
Komedie o tom, že i ti, které dobře známe,
pro nás můžou být naprostými cizinci.
95 min, mládeži přístupný od 12 let, 140 Kč
Změna programu vyhrazena
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Otevřené setkání divadelních
souborů ve dnech 4. a 5. února
2022, aneb „Jak kultura porazila
čínský mor, byť o chlup!“
Na vždy skvěle připravené, a ve všech
aspektech Kulturním střediskem a místním
divadelním souborem Lužnice zajišťované
PERLENÍ, se letos přihlásilo sedm souborů.
Ovšem neočekávané se stalo realitou a postupně odpadly tři. Ne snad, že by někdo
z ansámblu chytl nám všem známý mor, ale
obvykle jeden z členů musel do karantény.
Jo, tak to někdy chodí. Přesto festival
proběhl a bylo se na co dívat.
Pro upřesnění odpadla tato divadla:
KAPOTA – Schovávaná v síti; OTAKARA
ŠELMY – Plevy; BEZCHIBI – Muž sedmi
sester. Tím se přihodilo, že páteční večer
proběhl ve znamení improvizovaného happeningu v divadelním klubu, za účasti
divadelníků, kteří přijeli. Tedy popovídání ne
o viděném, jak je po představení zvykem, ale
popovídaní o prožitém, tedy co vše se komu
přihodilo, když se minulý ročník nemohl
konat.
Co jsme tedy mohli na PERLENÍ vidět a
zažít.
Sobotu zahájila OPERA ŽATEC inscenací Kdy to bylo naposledy, od Emmanuela
Robert-Espalieu, v režii Evy a Jana
Rampasových a Jaroslava Wagnera. Byla to
první repríza, takže v jinak dobře postavené
inscenaci se projevily drobné nedostatečnosti. Drobné píši záměrně, neboť zajisté
další uvedení před diváky je eliminují. Takže,
dobře vymyšlená scénografie, mobiliář i kostýmy a též dobře seškrtaný (mnohomluvný)
text. Herci Eva a Jan si to nazkoušeli
v podstatě sami a korekce byla až v samém
závěru před premiérou. Tím se přihodilo, že
jejich výborné výkony několikrát utrpěly tím,
že nám zahráli výsledky situací, a ne proces
k nim vedoucí. Jednoduše řečeno scházely
pauzy, v nichž bychom spolu s postavami,
mohli prožít všechny kruté a směšné situace
manželského soužití. Jen probuzení v pekle
by chtělo jinak strukturovat.
Následoval Divadelní soubor DIPONA
z Louňovic. Uváděl autorskou hru Ivety
Svobodové Pár dní na zkoušku. Principál
a režisér inscenace Josef Pšenička by si
zasloužil ocenění. Nejen za mnohaletou
kulturní osvětu, ale především za schopnost
– v podmínkách, jaké na počátku svého
konání měl – vykonat v obci a pro obec
sysifovskou dřinu. Jiná věc je, že zvolený
text vykazoval mnohé dějové i obsahové
nelogičnosti, neumožňující důsledně jít po
smyslu příběhu – situace nevýrazné a nevyložené. Tím ve výsledku zcela zmizela
původní myšlenka o potřebě žít svůj život
a vážit si a radovat se z každého okamžiku
svého bytí. Zásadní problém je, že průvodcem a snad i demiurgem děje je, či měl být,
Duch hrdinky, která leží na JIP v kómatu.
Nepomohly ani odkazy, či inspirace filmem
Duch (nejasnosti a nelogičnosti co může
a nemůže duch hrdinky), a ani postava
detektiva označená pláštěm Colomba.
Prostě to jen bylo, a hlavní myšlenka pak na
konci hry verbálně prezentovaná, tomu také
8

nepomohla. Jako diváci jsme neměli možnost se k ní dopracovat.
Divadelní soubor RAGUENEAU, sestava
nadšenců ze všech koutů amatérského
vesmíru jevištních prken, nabídl Několikrát
do černého od Aldo Nicolaje, v režii Hany
Žákové. (Drobné vysvětlení: inspirací pro
název souboru je postava z Cyrana.) Inscenátoři zvolili zajímavý, a nejspíše jediný
možný způsob, jak text, který je poněkud
věkovitý a zároveň však současný, uvést
v život. Jednotlivé anekdotické situace byly
uváděny v promyšlené scénografii, která
svým provedením a lehkými proměnami
identických kostek jednotlivé výstupy propojovala. Tím pádem jsme byli s herci v jednom
světě, lze říci, že současném, což inscenaci
prospělo. Problém ovšem je – pro mě, ne pro
inscenátory – jak učinit k viděnému dodatky.
Není co, neboť divadelní stroj, ve své verbální i nonverbální rovině, běžel lehce a elegantně jak Křižíkova fontána na Výstavišti.
Tudíž jen nicotné drobnosti. Sůl a tabák
Andrei Dufkové: v první čtvrtině se černý
vdovský šál stává znakem pro její postoje,
pouze v jednou případě by prospěla o vteřinu delší pauza pro vyznění jeho významu
a smyslu. Solidarita Míry Řebíčka: nemám,
co bych dodal, skvělé slovní jednání a jemné, a o to významnější, zacházení se sklenkou vína a fotografií. Svatba s kameny Míši
Seghmanové: zde jsem postrádal jasněji
propracovaný vztah postavy k sobě samé.
Tím by pak všechny impulsy vedoucí k fyzickému jednání postavy, vycházely zcela
samozřejmě zevnitř jí samé, a ne poněkud
formálně. Houbový šašlik Roberta Kunesche: lze jen dvě poznámky. Pochvalu
zaslouží způsob, jak jeho mrtvý vstává.
Skvělá etuda. Jediným zádrhelem je, že se
nikdy nepodívá do hlediště (ostatní postavy
berou diváky jako partnery, aniž by s nimi
přímo komunikovaly), čímž svou postavu
poněkud ochuzuje.
Poslední představení SATURNIN, uvedla
Divadelní společnost VLTAVAN z Týna nad
Vltavou. Podle knihy Jaroslava Jirotky
scénář napsal a režie se ujal David Hnát.
Hned přiznávám, že tato jihočeská verze mě
mnohem, ale mnohem více zaujala, včetně
hudební složky, než verze s big orchestrem.
Proč? Protože je laskavě lidská, jako její
knižní verze. Ovšem měla pár problémů. Ne
v dramaturgicko-režijní koncepci, ale především v tom, že soubor ji hraje na domácí
scéně, zvaném „otáčko“, a teď ji uvedl na
kamenné scéně. Aby zde inscenace existovala jako na otáčku, je nutné provést jisté
úpravy k takovému prostoru náležející, jinak
začne, přes všechny klady, pokulhávat
temporytmus. Zásadní výhrady mám čtyři.
Bohužel postava Tetičky je jenom uřvaná
a nic víc. Aktualizace mířící k dnešku není
přece zapotřebí explicitně pojmenovávat,
ale obrazně je nabídnout v duchu minulého
století – zafungují skvěle. Ale takhle
Vrbětice, masky, a především současné
drobné, ale zásadní rekvizity do této inscenace opravdu nepatří. Stačí je vyměnit za
rekvizity té doby. A proč náhle uprostřed
představení prochází jevištěm slečna a s
plakáty s nápisy 1. den a pak další? To je asi
k Vltavanu vše. Především ale platí, že
Saturnin potěšil nejen mě, ale též plný sál
diváků, kteří to hercům dali potleskem
a smíchem jasně najevo.
XXVIII. BECHYŇSKÉ PERLENÍ
skončilo, ať se opět vydaří další v roce 2023.
Vladimír Zajíc
Městský zpravodaj Bechyně /BŘEZEN 2022

Lázně
www.laznevbechyni.cz
facebook.com/laznebechyne

PROGRAM BŘEZEN
Taneční večery na sále (vstup zdarma)
Út
19.30–22.30 hod.
Pá
19.30–23.00 hod.
1. 3. úterý
Capella
4. 3. pátek
Kosatky
8. 3. úterý
Capella
11. 3. pátek
Countrio
15. 3. úterý
Capella
18. 3. pátek
Countrio
22. 3. úterý
Kosatky
25. 3. pátek
Ševětínka
29. 3. úterý
Inych
Přednášky (2. patro LD Olga)
Tento program je zdarma:
1. 3. Nejkrásnější světové melodie
1. 3. Léčíme přírodou,
Karitol a rašelina
2. 3. Vlaky na Bechyňce
2. 3. Dýchání pro život
3. 3. Poznáváme jižní Čechy
3. 3. Významné vily v Bechyni
4. 3. Lázeňský speciál
4. 3. Rehabilitace po náhradě
kolenního kloubu
7. 3. Hudební dopoledne
– dechovky

7. 3.
7. 3.
8. 3.
8. 3.
9. 3.
9. 3.
10. 3.
10. 3.
11. 3.
11. 3.
14. 3.
14. 3.
14. 3.
15. 3.
15. 3.

10.00
15.00
10.00
15.30
10.00
14.30
10.00
14.30
10.00

16. 3.
16. 3.
17. 3.
17. 3.
18. 3.
18. 3.
21. 3.
21. 3.
21. 3.

Jóga na židli
15.30
Co je vhodné pro můj typ
19.00
Keramika v Bechyni
10.00
Historie bechyňského
lázeňství + fota
14.30
Stavba mostu „Bechyň. duhy“ 10.00
Tři M pro dobrý život
15.30
Naše řeka Vltava
10.00
Poznejte s námi Bechyni
14.30
Český vynálezce Ing. Fr. Křižík
a Bechyně
10.00
Páteř z rehabilitač. hlediska 14.30
Šumava střecha Evropy
10.00
Pránájáma, vědomý dech
pro zdraví
15.30
Umění bytí v souladu s přírodou19.00
Tajemné město Český Krumlov10.00
Petr Vok z Rožmberka
a jeho Bechyně
14.30
Rok života na Blatech
10.00
Védská astrologie a vliv
planet na člověka
15.30
Vltavíny z JČ, známá naleziště 10.00
Naše lázeň. domy – historie 14.30
Hrajeme písničky na Vaše přání10.00
Škola zad
14.30
Hledání ztraceného času,
Bechyně
10.00
Malujeme vlastní mandalu
15.30
Indií křížem krážem, beseda

+ ﬁlm s cestovatelkou
M. Rychlíkovou
19.00
22. 3. Manželé Benešovi
v Sezimově Ústí
10.00
22. 3. Péče o dolní končetiny,
správná pedikúra
14.30
23. 3. Voroplavba po Vltavě
10.00
23. 3. Ájurvédské léčebné prostředky
(rozvrh dne, bylinky, body na těle …) 15.30
24. 3. Humor (Jiřina Bohdalová,
Vladimír Menšík), záznam
10.00
24. 3. Řeka Lužnice, řeka vodáků 14.30
25. 3. André Rieu – záznam koncertu 10.00
25. 3. Rehabilitace po operaci
kyčelního kloubu
14.30
28. 3. Nostalgická Bechyně
10.00
28. 3. Mysl mění i hmotu
15.30
28. 3. Tibet a Dalajláma,
beseda + ﬁlm
19.00
29. 3. Poznáváme svou vlast
10.00
29. 3. Léčíme přírodou
Karitol a rašelina
15.00
30. 3. Rybníkáři, jejich zvyky a písně 10.00
30. 3. Dechové cvičení podle
individuální potřeby
15.30
31. 3. Hudební dopoledne
– dechovky
10.00
31. 3. Klášter a klášterní zahrada
v Bechyni
14.30
Těšíme se na vás

SLÁVA LETU UŽ JE TU!
Dne 1. dubna v 16.00 hod. „přistane“ v Galerii Záliv v lázeňské
budově Olga náš stále jediný kosmonaut Vladimír Remek a pilot
vysokého věku Miloslav Martenek, aby společně zahájili výstavu
Martenkových kreslených vtipů a také pokřtili vtipnou knížku Sláva letu.
V bohatém programu zazní operní zpěv, mužský hlas (Josef Veselý)
a ženský hlas (Emílie Řezáčová). Představí se také zpěvák a skladatel
Libor Petrů, známý z pořadu Možná přijde
i kouzelník, bývalý herec Směšného divadla
Luďka Soboty. A lecjaké novinky zazní ze života
obou mužů, neboť drobná tajemství prozradí
i manželka kosmonauta, Jana Remková.
V těchto dnech vyšla také knížka pohádek
Co šustí v listí bechyňského rodáka Pavla
Šmidrkala, hebce a křehce ilustrovaná Lenkou
Kurovskou. Setkání s touto publikací náš čeká
v květnu.
Mgr. Zdeněk Smolík,
předseda pořádajícího spolku Osvětáři jihu
Zleva P. Šmidrkal, V. Remek, M. Martenek
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ZE ŠKOL
ZÁKLADNÍ ŠKOLA FRANTIŠKA KŘIŽÍKA
1928

BECHYNĚ

ZAČÍNÁME
OPĚT
SBÍRAT
PAPÍR

ŠKOLA PRO DĚTI

Základní škola Františka Křižíka Bechyně se ve spolupráci s firmou Austrian
Recykling s. r. o. pokusí od března opět
obnovit sběr starého papíru. Tato aktivita má
na naší škole dlouhou tradici, kterou přerušila až vynucená covidová přestávka. Opět
počítáme s pravidelnými měsíčními svozy –
každý druhý pátek v měsíci. První sběr je
naplánován na pátek 11. března 2022.
Kontejner by měl být ke škole přistaven
v 6:45 hodin ráno. Papír bude možno přivážet už ve čtvrtek odpoledne (ne dříve) a ukládat ho k boční stěně budovy školy (ne před
rampu). Opět bude vyhlášena soutěž o nejlepší třídu a nejlepšího jednotlivce ve sběru
papíru. Za získané finanční prostředky
budou nakoupeny pomůcky k pohybovým
aktivitám dětí a také ceny pro nejlepší
sběrače papíru. Pevně věříme, že se nám
s vaší pomocí podaří tradici sběru papíru
obnovit.
Mgr. Milan Kožíšek, ředitel školy

+

ZIMNÍ POBYT NA
HORÁCH PRO 5. TŘÍDY

S velkým napětí sledovalo 34 páťáků,
zda se podaří odjet na zimní pobyt na
horách. Štěstí nám přálo a my prožili
nádherných 5 dní na zasněžené a sluníčkem
zalité Kvildě. Přesto, že 19 z nás ještě nikdy
v životě nestálo na lyžích, bylo to super.
Hned po prvním dopoledni jsme sjeli mírný
kopeček a odpoledne už se drápali alespoň
kousek na sjezdovku. Navečer někteří z nás
odmítali opustit sjezdovku. Nadšení nebralo
konce. Druhé družstvo se věnovalo pilování
svých stylů a zkoušelo různé cviky na
obratnost, včetně jízdy pozadu. Každý večer
jsme měli připravený bohatý program a do
postelí jsme odcházeli velmi neradi. Celý
pobyt se moc poved. Úžasné sněhové
podmínky, skvělá strava i učitelé. Nikomu se
nechtělo domů.
Děkujeme všem rodičům za pomoc a za
štědré sponzorské dárky a sladkosti.
Děti z 5. A a 5. B
10

+

AŤ ŽIJE KARNEVAL!

Ve středu 9. 2. se začaly objevovat ve 3. A princezny, paví a ledové královny, kostlivec,
kočičky, berušky, šašek a různé záhadné bytosti, nad kterými měl dohled statný policista
s kompletní výbavou. Také byla přivezena zraněná lyžařka, která měla sádru přes celou
nohu. To ovšem nebyla maska, ale smutná skutečnost.
První tři hodiny se všichni museli vzorně učit, ale pak nastala ta pravá karnevalová
zábava. Podávalo se občerstvení – křupaví medvídci, popcorn, slané tyčky, sladkosti, hrály
se stolní hry a nakonec tanec v divokém rytmu. Vždyť únor je měsíc masopustu, karnevalů
a veselosti.
Mgr. Lenka Nádvorníková

+

SPORTOVNÍ HRY NA
ZŠ FRANTIŠKA
KŘIŽÍKA

Na II. stupni mají žáci od sedmého ročníku možnost vybrat si z nabídky volitelných
předmětů. V nabídce bývá seminář z matematiky, z fyziky a péče o domácnost. Pro
děti, které mají v oblibě sport, je jasná volba
předmětu sportovních her.
My jsme tento volitelný předmět pojali
velmi všestranně, pestře a hlavně zábavně.
Letos se na sportovní hry přihlásilo dvanáct
dětí ze sedmé třídy. Sestava šesti dívek
a šesti chlapců sportovně velmi nadaných,
kamarádských, nadšených týmových hráčů.
Vymýšlet program pro tyto žáky je velká
radost. Začali jsme cyklistikou a hned během
prvních dvou měsíců jsme organizovali
výlety na kolech. Jako nezbytný doprovod se
k nám přidali i někteří ochotní rodiče. Projeli
jsme okolí Bechyně. Děti za odpoledne
zvládly kolem 18 kilometrů. Nálada byla vždy
úžasná. Samozřejmě jsme na každý výlet
naplánovali doprovodný program. Největší
radost dětem udělalo opékání vuřtů v kempu
Orion.

Jedno odpoledne jsme zavítali v Bechyni
na bowling a z prvních pokusných hodů na
kuželky, se vyvinul super souboj dvou
rovnocenných týmů. Výkony dětí byly naprosto profesionální.
Další program se konal v areálu městského stadionu Bechyně, kde jsme se zaměřili
na pohybové a míčové hry. Inspirací mi jsou
pohybové hry ze školení v Nymburce pod
vedením Ferdinanda Mazala, jehož knihu
pohybových her doporučuji každému trenérovi, který rád vede sportovní tréninky formou hry a zábavy.
V těchto měsících, kdy zatím nemůžeme
využít sněhu ani ledu, sportujeme v naší
školní hale, kde máme k dispozici řadu
sportovních pomůcek a potřeb. Velmi rádi
hrajeme pohybové a míčové hry.
Těšíme se na jaro a na další venkovní
akce. Jako jeden z cílů máme naučit se hru
baseball. Určitě podnikneme další výlety na
kolech, turistické pochody, zařadíme oblíbený běh, navštívíme trampolínové centrum
a na závěr nás bude čekat i aqua aerobic
a plavání na našem bechyňském koupališti.
Ráda bych touto cestou pochválila naše
super děti, které nám učitelům dělají radost
svým zájmem a skvělým chováním.
Alena Francová
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ZÁPIS DĚTÍ DO PRVNÍCH TŘÍD
Vážení rodiče, zákonní zástupci budoucích prvňáků,
zápis do 1. tříd pro školní rok 2022/2023 proběhne na obou bechyňských školách

v pátek 8. dubna 2022 od 14.00 do 18.00 hodin.
Zápisu se zúčastní všechny děti narozené od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016 a děti, kterým
byl pro školní rok 2021/2022 povolen odklad povinné školní docházky. K zápisu s sebou
přineste občanský průkaz a rodný list dítěte.

www.zslibusina.cz (ZŠ Františka Křižíka Bechyně)
www.zsbechyne.cz (ZŠ Bechyně, Školní 293)
Odklad povinné školní docházky
V případě, že pro své dítě budete žádat o odklad povinné školní docházky,
nezapomeňte se včas objednat na vyšetření do Pedagogicko-psychologické poradny
Tábor (381 252 851) nebo do Speciálně pedagogického centra při Základní škole
logopedické v Týně nad Vltavou (385 731 824). Doporučující posouzení k odkladu od
těchto školských poradenských zařízení a doporučující posouzení dětského
lékaře musí být do školy doručeno nejpozději do 30. 4. 2022. Pokud nebude tento
termín dodržen, nebude odklad povinné školní docházky možný. Možnost odkladu
je tedy potřeba konzultovat s učitelkami v MŠ.
Mgr. Milan Kožíšek, ředitel ZŠ Františka Křižíka Bechyně
Mgr. Milan Petr, ředitel ZŠ Bechyně, Školní 293

+

PROJEKT KUBISMUS

V rámci projektu s názvem Kubismus si
žáci vyzkoušeli, kde všude se mohou setkat
s geometrickými útvary. Východiskem byla
logicky matematika a rýsování. Vše začalo
Pythagorovou větou v 8. ročníku, kterou
jsme používali i k výpočtům obsahů a obvodů různých druhů trojúhelníků, rovnoběžníků i lichoběžníků, ani na tělesa jsme
nezapomněli. Pokračovali jsme geometrickými útvary ve výtvarné výchově, praktickými výrobky modelů těles v pracovních

+

činnostech a také úpravou textů o kubismu
v informatice. Propojili si tak výuku a praktický život, zjistili, že geometrie je součástí
života a není třeba se jí bát. Přesnost,
pečlivost a originální nápady se nám v životě
hodí a jsou třeba k jakékoliv práci.
IM, MB

PŘEDŠKOLÁK 2022
Zveme předškoláky a jejich
rodiče na odpolední program,
který proběhne v měsíci březnu
na základní škole ve Školní ulici.
1.

Předškolák – sportovní
čtvrtek 10. 3. 2022
16.30 – 17.30 v tělocvičně

2.

Předškolák – tvořivý
(dramaticko-výtvarný)
čtvrtek 17. 3. 2022
16.30–17.30 ve třídě

3.

Pohádkové putování školou
čtvrtek 31. 3. 2022
16.00–17.15
– pohádkové úkoly
na stanovištích,
prohlídka prostor školy

Podrobné informace na plakátech
v MŠ, vývěsce školy na Libušině ulici
u pekárny a webových stránkách školy.

TAK JSME ZAHÁJILI
ROK 2022…

Leden na naší škole začal talentovými
zkouškami na naše studijní umělecké obory.
Talentovaných žáků přišly desítky, a proto
i samotné hodnocení probíhalo do pozdních
odpoledních hodin. Prostě bylo z čeho vybírat a my se můžeme těšit na příští školní rok.
Talentovaní dostali zelenou i na začátku
února, kdy své schopnosti žáci poměřovali,
tentokrát v anglickém a českém jazyce.
Vítězové budou sebe i školu reprezentovat
v dalších úrovních soutěže.
Těšíme se z aktivity a snahy našich žáků,
byť podmínky nejsou vždy ideální.
Děkujeme i našim pedagogům za jejich
podporu v těchto časech.
JB+LK
Městský zpravodaj Bechyně /BŘEZEN 2022
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ZPRÁVIČKY
Z JAHŮDKY

Děkujeme za vstřícnost všem rodičům, kteří
si mohli při uzavření školní kuchyně z důvodu nemoci ponechat děti doma.
V únoru byl ve vnějším prostoru MŠ
umístěn fotokoutek s klauny a „kolem štěstí“
se cvičebními úkoly nejen pro děti.
Také děkujeme panu Danielovi Peterkovi
za zapůjčení přístroje FOTOMASTER, který
jsme využili při karnevalu. Děti si tak mohly
odnést zdarma fotografie již v den pořízení.
Více na www.msjahudka.cz
Š.K.

MEDAILON

+

MOJE VZPOMÍNKY NA
SPOLUŽÁKA KARLA
KRYLA

Když jsem nastoupil do prvního ročníku
Střední keramické školy v Bechyni, bylo mi
již patnáct let a v podstatě svým datem
narození jsem patřil o rok výš. Tedy do
ročníku, ve kterém byl Karel Kryl. Nemohu
se nezmínit o tom, jak na nás studenty výtvarné školy působil genius loci města
Bechyně a okolí, které na nás působí
dodnes, a je to také jeden z důvodů, proč
Bechyni každoročně navštěvujeme.
My „přespolní“ jsme bydleli v internátě
v bývalém hotelu za nás nazývaném Elektra,
a v prvním ročníku ve vilce Slávie, která byla
umístěna pod Elektrou směrem na cestě
k řece Lužnici. To vše propojoval s bývalým
klášterem, kde byly ubytovány dívky a kam
jsme chodili na jídlo, velký sad, kde byl
altánek, a hlavně hřiště na basketbal a volejbal. Vše to bylo pod uzavřením klášterních
kamenných zdí s velikou vstupní branou.
Popisuji to všechno pro představu, že jsme
žili v jakémsi uzavřeném společenství, kde
se provozoval sport, hrálo se v altánku na
kytary, a to vše vytvářelo úžasnou atmosféru.
Profesor Stašek s některými žáky nacvičil
režijně hru od Voskovce a Wericha: „Gorila
ex machina, aneb Cliftonovo kladívko, kam
nás jako bažanty přizval (Roztočil, Sodoma,
Janouch) a kde druhák Karel nemohl chybět.
Hrálo se to na Protivínce, než to zakázali.
Moje horší známky z diktátů jsem u profesorky Karlíkové doháněl znalostmi z literatury. Objížděli jsme s jejím básnickým
pásmem, kterého se také účastnil Karel. Za
naší éry patřilo k věci, že starší ročníky měly
určitou výsadu, kterou bažantům dávaly
najevo. Nebylo to běžné, ale Karel, snad pro
svoji výšku, nebo zvláštní povahu nebyl
u některých starších spolužáků oblíben
a setkával se s tímto problémem i ve druhém
ročníku. Později to kompenzoval velkým
zájmem o sport. Hráli jsme, jak jsem psal,
volejbal a basketbal. Protože na tyto sporty
byl malý, hrál Karel v naší sestavě tzv. polaře
a nahrávače. Jeho snaha byla obrovská
a kolena to odnášela odřeninami, jak se
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snažil zachytit co nejvíce míčů. Za to v basketbalu to byl velký driblér a individualista,
přesto, že to je kolektivní sport. Ve své vzpomínkové knize popisuje, že hrál v Bechyni
hodně také fotbal, ale já si to nepamatuji,
přesto, že jsme jezdili fotbal a hokej hrát do
okolních vesnic. A také v atletice si ho moc
nepamatuji.
Ve druhém ročníku jsem v Bechyni založil
kytarovou skupinu, s kterou jsme hráli na
odpoledních zábavách v hotelu na Panské
a kde s námi zpíval Viktor Sodoma, spolužák z mého ročníku. Karel v té době na
kytaru moc nehrál, uměl v té době tři, čtyři
akordy. Sblížili jsme se, když mi začal
vypravovat, jak jeho otec měl tiskárnu a tiskl
krásné publikace pro nakladatele, překladatele a významného katolického filosofa
Josefa Floriana ze Staré Říše na Moravě.
Protože můj otec, spisovatel a překladatel
Jaroslav Janouch pro tohoto nakladatele
překládal básně polských spisovatelů
(Norwid, Žeromski aj.), ztratil Karel ostych
a začal mi dávat přečíst básně, které již v té
době psal a z nichž mnohé později zhudebnil. Bylo to pro mne veliké překvapení, jak
byly jeho básně vyzrálé, jak dovedl zkratkou
vyhmátnout podstatu toho, co cítil.
Také překvapení pro mě byla jeho diplomní práce. Oba jsme navštěvovali „kamnářský“ obor, který vedl profesor ak. sochař
Leopold Krist a Karel pod jeho vedením
k maturitě provedl plastiku velké labutě, což
v té době nebylo běžné. Maturitní práci jsme
dostávali zadané a většinou to byly návrhy
nových umyvadel, klosetů či mýdelníků.
Po matuře jsme se míjeli. Já musel
nastoupit na umístěnku do Spojkeru Teplice
a Karel nastoupil hned na vojenskou službu.
Myslím, že na vojně hodně trpěl nesvobodou. Psal mi tehdy dopisy plné deprese,
ale zároveň další básně. Odepisoval jsem
mu a snažil jsem se ho podporovat. Na
podzim jsem na vojnu na Slovensko šel já
a prožíval jsem podobné pocity. Tehdy se
náš kontakt přerušil. Když jsem se vrátil
z vojny, Karlovy dopisy jsem nenašel, někdo
je vyhodil, což mě velice mrzí. Karel šel po
vojně do Teplic, kam jsem se já již nevrátil.
Z dálky jsem Karla sledoval, držel mu
palce a žasl, jak získává sebevědomí a vyrůstá v osobnost. Já se snažil udělat zkoušky

na Akademii výtvarných umění, což se mi na
potřetí podařilo, také v té době díky určité
politické rozvolněnosti. To už jsem byl v prvním ročníku na Akademii, prošli jsme
okupačními stávkami a vyšel „Bratříček“. Již
v té době slavného Karla jsem potkal
v devětašedesátém se svojí ženou. Karel
nás pozval na svůj tehdy poslední koncert.
(Myslím, že na Žofíně). Společně jsme
zasedli po koncertě na pivo U Dvou koček
(jak upřesnila moje žena) za účasti ještě
spisovatele Alexe Königsmarka. Karel se
tehdy svěřil, že „po něm jdou“ a že bude asi
muset emigrovat. Což se také stalo.
Po roce 1990 se kolem Karla motalo
mnoho lidí a byl tak vytížený, že mi bylo
trapné jej oslovit. Jeho náhlá smrt mě
zaskočila. Nedávno jsem vytvořil jeho bustu,
která je odlita do bronzu a je v současné
době v majetku pana M. Zelenky z galerie
Galvína v Bechyni.
ak. soch. Ladislav Janouch
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SPORT & ZÁJMOVÁ ČINNOST
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SALTA JSOU
PŘEDEVŠÍM O HLAVĚ,
říká jeden z nejstarších
parkouristů v republice

Je mu 52 let. U armády ČR trénuje boj
zblízka a ve svém volném čase se věnuje
parkouru. Rotmistr Petr Mik z 15. ženijního
pluku je živým důkazem toho, že věk je
pouze číslo.
U armády slouží už 20 let. Nastoupil jako
sportovní instruktor ke 4. brigádě rychlého
nasazení. Protože se v civilu věnoval bojovému umění (karate a jiu-jitsu), začal u své
jednotky cvičit boj zblízka. „Postupně jsem
se dopracoval až ke 2. stupni, a proto můžu
trénovat vojáky. Kromě toho mám instruktora i na indoorové fitness, zimní a letní
pohybové aktivity,“ vyčísluje svá získaná
oprávnění Mik.
Parkour začal dělat přibližně před pěti
lety, kdy se dozvěděl, že vůbec něco
takového existuje. „Můj syn tehdy přišel
a říkal, že chce dělat parkour. Trošku mě to
udivilo, protože koně nemáme. Až pak mi
ukázal na internetu, o co se vlastně jedná.“
Protože v tom syna chtěl podpořit, začal
s ním a jeho dalšími kamarády tento pro něj
nový „sport“ pomalu trénovat. Postupem
času se o to začalo zajímat čím dál víc dětí.
„Protože jsem v minulosti působil už jako
trenér dětí v karate, florbalu a sebeobraně,
rozhodl jsem se založit kroužek parkouru.
I když nám teď s účastí hodně zamával
Covid, pořád máme kolem 30 členů,“
doplňuje rotmistr.
Jak sám říká, armádní příprava a parkour
mají hodně společného. „U nás to zatím není
zavedené, ale v některých zahraničních
armádách už je parkour součástí výcviku.

+

ŠACHOVÝ SPOLEK
BECHYNĚ MÁ SLAVNÉ
VÝROČÍ

Je neděle 17. března 2002, 14 hodin a 20
minut. V klubovně bechyňského kulturního
domu ruce vyletěly nad hlavu – a bylo to tam!
Pelhřimovský hráč smutně zakroutil hlavou,
pomalu zastavil hodiny a vzdal partii. V ten
moment se naplnil sen všech generací
bechyňských šachistů. Bechyně poprvé
v historii vyhrává nejvyšší krajskou soutěž
a v Bechyni se bude hrát liga!
Ta cesta za snem ale byla opravdu dlouhá a trnitá. Šachový klub v Bechyni začal
fungovat už ve třicátých letech 20. století.
Vinou války pak zprávy umlkají a velký
rozmach prožívá šachová Bechyně až v letech sedmdesátých, kdy do klubu dodávala
silné hráče především armáda. V tomto
období také leckdy scházel k vítězství v kraji
už jen ten pověstný malý poslední krůček,
ale nikdy to nevyšlo. Pak činnost na krátký
čas dokonce usíná.
Díky stálé aktivitě a nekonečné chuti pro
šachy Miloslava Hrubanta se začíná začátkem 80. let formovat nový tým. Pár posil
v podstatě z celé republiky přineslo velký
náboj a hlavně touhu pro Bechyni vyhrávat.
Začínalo se od nejnižších soutěží a netrvalo
dlouho a byli jsme mezi druhou krajskou
garniturou. Tam jsme se velice rychle
Městský zpravodaj Bechyně /BŘEZEN 2022

Hlavní myšlenkou tohoto sportu, který
vymyslel francouzský hasič, je dostat se co
nejrychleji z bodu A do bodu B. To se
vojákovi v poli určitě může hodit.“ Navíc
poukazuje na to, že generace současných
rodičů a dědečků základy parkouru už mají
za sebou. „Kdo z nás nelezl na strom, nebo
nepřelézal plot. Já si pamatuji, jak jsem
skákal salta do stohu – to všechno jsou
vlastně prvky současného parkouru.“
Přestože je původně vyučenému tesaři
více jak půl století, vážná zranění se mu
šťastně vyhýbají. „Je to hlavně z toho
důvodu, že se všechno učím krok za krokem,
opatrně a bez většího riskování. Stejně tak to
pak vysvětluji dětem. Nikdy neučím to, co
sám neumím.“ Velkým pomocníkem jsou
podle Mika i Jump areny, kde si člověk může
všechno bezpečně vyzkoušet za pomoci
trampolín.
Nejvíce je hrdý na salto dozadu, tzv.
back-flip. „U mě je to hodně o hlavě. Ani ne
tolik o fyzičce, protože se celý život udržuji,
ale v psychice je pak velký rozdíl. Dětem
řekneš, skoč a ony skočí a vůbec o tom
nepřemýšlejí. Já mám spoustu bloků.“ I tak
je ale schopen svoje zábrany překonat. Jak
on sám říká, pro něj je pohyb jeden z hlavních smyslů života; motor, který ho žene
pořád vpřed.
Ženistovi z Bechyně vůbec nevadí, že
patří mezi nestarší parkouristy v celé České
republice. „Už se v tom pohybuji pár let
a nikoho staršího jsem nepotkal. I když je
pravda, že v Brně teď nově nabízejí parkour
pro seniory, tak budu mít asi konkurenci,“
směje se Mik.
Parkour vznikl asi před dvaceti lety ve
Francii. Jeho cílem je překonávání složitých
překážek plynulým a přirozeným pohybem.
Parkouristi využívají k tréninku různé zídky,
zabydleli a poměrně brzy dostáváme chuť
na nejlepší krajské týmy. V infarktovém
závěru sezóny 1988–89 se mezi ně konečně
dostáváme, po dvou letech ale smutně sestupujeme. V roce 1994 se však mezi
krajskou elitu opět vracíme a od té doby už
jsme nepoznali hrůzy zachraňovacích nerváků a začali jsme pomalu stoupat.
Hvězdné dva roky jsme si pak blaze
užívali v období 1998–2000, kdy jsme vesele
a svižně do posledních kol proháněli pozdější vítěze. A v roce 2001, kdy jsme šli do bojů
s tím, že asi budou po změnách v kádru nejspíš problémy se záchranou, přišel výsledek, který si nikdo z nás ani nedovedl vysnít.
A jak to tedy v té slavné sezóně všechno
bylo? Po zahajovací bojovné, ale celkem
nevýrazné výhře v Č. Budějovicích na
Spojích vybuchla ve druhém kole bomba!
Urputné vítězství „na hřišti“ největšího
favorita z Třeboně nás vyneslo po druhém
kole do čela soutěže, a to už jsme ke zděšení
třeboňských a k úžasu všech ostatních
nepustili.
Tenkrát jsme si říkali sice něco o parádě,
ale padala i slova jako „klika, štěstí a hlavně
náhoda“. Mohla by ale náhoda fungovat
napořád a porazit poté i „áčko“ Pelhřimova,
dále Český Krumlov a táborské „Mládí“
a pokračovat slavně dál i po novém roce
remízou v Jindřichově Hradci, pak další
skvělou výhrou nad druhým velkým favoritem ze Strakonic. S mrtvicí v zádech jsme se

zábradlí, lavičky v parcích, podchody a nadchody nebo různé architektonické doplňky
na sídlištích.
Medailonek:
Petr Mik: narozen 27. listopadu 1969
v Táboře. Vyučil se jako tesař–truhlář. Žije
v Bechyni a má dvě děti. Má za sebou
dvouletou základní vojenskou službu jako
průzkumník operátor. V roce 2002 nastoupil
do Armády České republiky na pozici
tělovýchovného instruktora ke 4. brigádě
rychlého nasazení v Bechyni. Vystřídal
celou řadu pozic a v současné době působí
u 15. ženijního pluku jako správce tělovýchovného zařízení. Kromě boje zblízka
a parkouru se věnuje aktivně squashi,
beach volejbalu a volejbalu. Má osvědčení
vedoucích osob výcviku v STP, odborného
kurzu první pomoci v poli a instruktora boje
zblízka 2. stupně, indoorových pohybových
aktivit fitness, zimních pohybových aktivit
a letních pohybových aktivit. Dále pak i oddílového vedoucího a působí jako člen představenstva místní tělovýchovné jednoty.
Z. Králová
pak přehoupli přes neuvěřitelný a šílený
zápas s Chvalšinama, kde jsme nakonec
zase brali dva body.
A pak začaly pochodovat nervy“. Najednou bylo strašně moc blízko něco, co všichni
cítili a ze srdce chtěli, ale báli se o tom vůbec
mluvit. Celkem pohodové výsledky s Pískem
a s Táborem C nebyly až tak velkou idylkou
a pak přišel už zmíněný zápas s pelhřimovským „béčkem“.
Tuto slavnou sezónu jsme odehráli v sestavě Josef Janeček, Jiří Brom, Pavel
Houdek, Štefan Bernáth, Vratislav Šťastný,
Václav Absolon, Jan Marek, Miloslav Hrubant, Filip Valtr a Pavel Malý.
Než k tomuto slavnému a památnému
zápasu došlo, předcházelo mnoho v šachové historii u bechyňské duhy, slavného
obloukového mostu. Tato vzpomínka na
slavné tažení za cestou za snem patří
nejenom 20. výročí tohoto úžasného úspěchu, ale i památce všech šachových generací Bechyňáků, kteří se dali dokupy nad
těmi kouzelnými panáčky, co dovedou
spřádat na šachovnicích celého světa nádherná dobrodružství pro kluky i holky, děti
i rodiče, nevystudované i vědce, začátečníky i velmistry.
Kdo jste s námi před dvaceti lety naši
pouť do ligy prožívali, zavzpomínejte. Fandil
nám tehdy kdekdo a bylo to skvělé. A fakt to
stálo za to!
Vratislav Šťastný
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BECHYŇŠTÍ RYBÁŘI INFORMUJÍ
V neděli 27. března 2022 se od 08:30 hodin v restauraci Lázně Bechyně koná výroční členská schůze MO ČRS
Bechyně. Členská základna zde bude volit výbor pro nadcházející čtyřleté období. Prosím o maximální účast.
Jarní brigáda je svolána na 5. 3. od 08:00 hodin – sejdeme se na rybárně.
Školení nových členů proběhne na rybárně dne 2. 4. 2022 od 09:00 hodin.
Petrův zdar!
Ivan Horňák – místopředseda MO ČRS Bechyně

BECHYŇŠTÍ
OSADNÍCI
2022
V sobotu 2. dubna
velký sál kulturního
domu v Bechyni
od 9.30 do 16.30 h

Prodej posledních dvou volných parcel
pro výstavbu rodinných domů v obci Nuzice
u Bechyně. Pro informace volejte 775 352 274.
Cena za dům 5+kk s pozemkem
a všemi náležitostmi
k výstavbě potřebných
je 6 000 000 Kč.

V Bechyni se koná již tradiční turnaj
Osadníků z Katanu. Jsou vítání hráči
deskových her i jejich průkopníci.

Startovné 50 Kč (do 18 let 20 Kč)
Bližší informace na www.catan.cz.
Turnaj organizujeme ve spolupráci
se Sborem dobrovolných hasičů
Bechyně.
Těšíme se na vás
Martin Herza
a Ivana Frolíková
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NABÍDKA PRACOVNÍHO MÍSTA – ŘIDIČ Ú KA SK. B

Služby města Bechyně, p.o. nabízejí volné pracovní místo ŘIDIČ / KA sk. B.
Náplň práce: řízení vozidel (MAGMA, MULTICAR, GAZ, PIAGGIO), obsluha
pracovních strojů, údržba veřejné zeleně, úklid komunikací, chodníků v letním a zimním období, střídavá týdenní zimní pohotovost (pondělí–neděle, listopad–duben).
Výhodou: svářečský průkaz, strojní průkaz pro čelní nakladač nebo vysokozdvižný
vozík, zkušenosti s křovinořezem a motorovou pilou, řidičské oprávnění C, T.
Nástupní plat: 21.000 Kč hrubého, 25 dnů dovolené, stravenky.
Předpokládaný nástup: od 1. 3. 2022 nebo dle dohody.
Bližší informace u ředitele organizace na tel. čísle 734 278 890.
Ing. Ladislav Janda, ředitel

LEVNÉ
PALIVOVÉ DŘÍVÍ
palivové dřevo (cena včetně 15 % DPH
a dopravy 15 km od Týna nad Vltavou)
druh dřeva neš pané (2m) š pané (33cm)
borovice, smrk 750 Kč/prm po domluvě

PÉŘOVÉ
VÝROBKY
UHŮ ČIŠTĚNÍ
R
D
0
4
PEŘÍ
OVIN
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BECHYNĚ – Pracovní oděvy
u autobus. nádr., tel: 602 659 011
TÁBOR – A. Berka
Třebízského 839, tel:777 27 38 34

www.peroveprodukty.cz

Koupím zemědělskou půdu, pole,
louku v katastru obce Radětice, Opařany, Haškovcova Lhota, Senožaty.
Začínám hospodařit a respektuji
cenu. 737 968 673

VAŠE PEŘÍ DO VAŠÍ PEŘINY

bříza

1100 Kč/prm

po domluvě

dub

1200 Kč/prm

po domluvě

osika

650 Kč/prm

po domluvě

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
199 – 245 Kč/ks

Prodej Bechyně
u vlakového nádraží
27. 3. 2022
– 14.00 h
31. 3. 2022
– 14.15 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

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

www.persaltus.cz
+420 605 512 451

ELEKTRIKÁŘ
n
n

silnoproud, slaboproud
zajištění revize

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

Domov pro seniory Bechyně
přijme pracovníky těchto profesí
ź Pomocný kuchař – HPP,
informace na tel: 775 481 618
ź Všeobecná sestra – HPP,
informace na tel: 702 133 935
Dobré platové podmínky, příspěvek
na stravování, 5 týdnů dovolené,
příspěvek na penzijní připojištění.
Nástup možný ihned.
Provádíme rizikové kácení stromů
v těžko přístupných místech.
Tel: 606 931 760

Rodinná firma
s více než 30letou tradicí
Briklis, spol. s r.o. MALŠICE
přijme zaměstnance do trvalého
pracovního poměru na pozice:
ź
ź
ź
ź
ź
ź

Servisní technik
PLC programátor
Zámečník
Montér strojní
Obráběč kovů
Pomocný dělník – manipulant
(vhodné i pro důchodce)

Pro více informací volejte personální
oddělení firmy:
381 278 371
776 000 532
Navštivte náš web www.briklis.cz
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Vychází v Bechyni 1. pracovní den v měsíci. Ev.č. period. tisku E 13192. Náklad 2500 výtisků. ZDARMA.
Inzerce (15 Kč/cm²) a příspěvky na tel: 778 545 507, e-mail: propagace@kulturnidum.cz. Redakce a grafika Marie Jahnová.
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