
Městský zpravodaj Bechyně / KVĚTEN 2014 1

MĚSTSKÝ ZPRAVODAJ
BECHYŇSKÝ

+Životní jubilea 
květen 2014

92 let Štrossová Marie
91 let Hořejší František
87 let Ing. Karlík Stanislav 

Konvalinková Jiřina
86 let Hořejší Ladislav

Zeilinger Antonín
85 let Kocourek František
84 let Filo Benjamin

PhDr. Kasl Karel
Mašek Antonín
Pekárek Jiří
Zeman Josef

83 let Fürbachová Květoslava 
Hruška Miloslav 
MUDr. Ingr Jaroslav

81 let Kuthan Stanislav
Velková Jaroslava

80 let Borek Vladimír
Kuchválková Milena 

79 let Pihera Josef
Štěpánek Josef
Vystrčil Jan

78 let Hájek Jiří
Ing. Vernarec Ján
Železný Alois 

77 let Drda Jan

A máme tu KVĚTEN, 

měsíc lásky. Hrdličky se můžou 

uvřískat a je jim to prd platné. 

Láska se v moderním světě 

někam vytrácí, nebo je možná 

nahrazena něčím jiným. Dnešní 

doba je uspěchaná, nemáme čas 

psát verše, pod rouškou tmy se 

už nesnažíme ukořistit pár kytek 

přes plot sousedovy zahrady. 

Nejsme ochotni s někým jít na 

konec světa, kolikrát vlastně ani 

na kraj lesa, možná jsme líní. 

A je to škoda! Netřeba bojovat 

s drakem, kydat Augiášův chlév 

nebo získat zlaté rouno, vždyť 

stačí i úplně málo! Milé slůvko, 

polní kvítí, pohlazení nebo 

i pouhý úsměv dokážou divy. 

Takže přátelé, vzhůru do boje 

s větrnými mlýny moderní doby. 

Květen přece přeje lásce! 

G. E.

Vážení kutilové, domácí stavitelé, ale 
i profesionální stavebníci, architekti 
a urbanisté. Apelujeme na Váš vkus a cit 
při stavbách, přístavbách, úpravách 
Vašich domovů a zahrad. Jistě můj dům, 
můj hrad, ale někdy ten náš hrad 
překračuje míru vkusu a toho citu. Buďte 
střízliví při svých plánech, respektujte 
původní podoby Vašich domovů, respek-
tujte tvář města Bechyně a jeho okolí 
a hlavně okolní krajinu, která by měla být 
ucelená a splývat se vzhledem místa 
a historií. To platí i o tzv. maličkostech, jako 
jsou okna, dveře, starý strom...

Všimli jste si např. staré kliky u dveří, je 
to zvláštní symbol vstupu do světa 
rozličných nálad a znaků. Cítíte tu kliku 
jako vypouklý hřbet lžíce, slyšíte zvuk 
oblázků pod nohama, vidíte jemný lesk 
schodiště z dubového dřeva? Cítíte teplo 
dlažby nebo asfaltu vyhřátého sluncem, 
na podzim pokrytého spadlým listím 
kaštanů, občas i s kaštánky?

Máj je lásky čas, není to vždy jen láska 
partnerská, ale i láska k našim domovům. 

Děkuji za pozornost 
–ap–

Příští naše řádky by směřovaly 
k sakrálním památkám, které patří do 
našeho okolí nejen duchovním posláním, 
ale i svou krásou.

KVĚTEN 2014

+Zborcená lávka 
z lednového 

zpravodaje je již v pořádku

+Zlatá svatba

Dne 4. 4. 2014 oslavili manželé Jaroslav 
a Marie Kordinovi vzácné výročí 50 let 
společného života. Starosta Bechyně 
osobně manželům poblahopřál a předal 
květinu a dárek.

Vážení spoluobčané a návštěvníci 
Bechyně, Domov pro seniory Bechyně 
pořádá ve středu 18. 6. 2014 od 14.00 
v parku v dolní části náměstí IV. ročník

VÍTÁNÍ LÉTA
Hudební vystoupení se uskuteční ve 

spolupráci s netradiční dudáckou 
kapelou DUHA v čele s kapelníkem 
Josefem Benedikem. Všichni jsou 
srdečně zváni.

V případě deštivého počasí se akce 
přesouvá do prostor Domova pro seniory 
Bechyně pouze pro jeho klienty. 
Děkujeme za pochopení.

Z obsahu:
Kultura 4
Volby do parlamentu EU 12
Příspěvky do červnového vydání 
posílejte nejpozději 18. května na 
propagace@kulturnidum.cz



Když duši bolí v kříži

+
staví i pro sebe vilu v Táboře pod Kotnovem Janě bude letos 80 let
v Novákově ulici (r. 1931). 

Chomutovský věděl, že pohledově bude 
dobře působit různé odstupňování a členi-

Jestliže se mluví o tom, kdo z význam- tost zevnějšku budovy. Proto z přední strany 
ných českých stavitelů v Bechyni působil, jídelny postavil, jak my říkáme, věž s vyso-
odpovíme jednoznačně. Jan Kotěra, vila kým schodišťovým oknem. Nejvyšší prostor 
Vendelína Máchy, dnešní Jupiter. celý dokola prosklil k vyhlídce. Opačnou 

Přidáme si dalšího slavného architekta stranu vyvážil dnes už chybějící otevřenou 
20. století. Táborského rodáka Jana střešní terasou s pergolou. Co bylo jeho 
Chomutovského, který zde v Bechyni na libůstkou? Stavěl terasy a prostory s výhle-
objednávku majitelů lázní, rodiny Krátkých, dem do zeleně. A tak z jižní strany jídelny 
postavil dnešní lázeňskou jídelnu s názvem byla otevřená letní terasa pod kaštany. 
Jana. Odpovězme na otázku, proč staveb- Z druhé strany do parku po celé délce zase 
níci Josef a František Krátkých (prarodiče 2m úskok .
dnešních majitelů) si vyhlédli právě Jana Chomutovský řešil uspořádaně i interiéry, 
Chomutovského. a to funkčně za sebou. Vstupuje se do haly, 

Architekt Jan Chomutovský (původním následuje jídelna s kuchyní. Skládací 
jménem Chomout) byl táborský rodák. posuvná příčka dál umožňuje propojení 
Úspěšně v Táboře r. 1929 projektoval s kavárnou. Sál s galerií, na kterou vedlo 
Jihočeskou výstavu, která přispěla k šíření v rohu úzké točité chodiště, byl tehdy jedi-
moderní architektury do menších měst. ným místem v Bechyni, kde se konaly velké 
Podívat se přijel i bývalý prezident akce. Celá stavba je situována tak, aby 
T. G. Masaryk, který přes radiový přenosový vnitřní prostory byly prosvětleny přirozeným 
vůz pronesl projev a pozvání do Tábora. světlem. 

Právě v tu dobu Krátkých řešili už Po dostavbě lázeňského domu Jana 
nepostačující prostory společenského r. 1934 lidé viděli bílou účelnou budovu 
salonu v zadní části lázeňského domu s velkými okny a jednoduchou fasádou. 
Libuše. Jakou podobu měla tehdejší  Žádné přízdoby ani barvy. Nic dekorativního. 
jídelna, víme z fotografie v brožuře vydané Na věži v noci svítil nápis Hotel a nad 
lázněmi (r. 1915). Baldachýnové závěsy, jídelnou Libušiny lázně. Různými přestav-
skleněné lustry, sedací soupravy, mezi okny bami se vzhled budovy bohužel velmi 
skleník, v rohu piano, harmonium, koberce změnil, ale stále nás může těšit, že někomu 
a pár stolů. Z té doby se nic nezachovalo, jen připomíná Barrandovské terasy v Praze 
štuková výzdoba kolem stropu. Dnes, kde i jejich vzor, restaurant Cllif House v San 
byla jídelna, poznáme z venku podle oken Franciscu u Tichého oceánu. 
sahajících až k zemi. Tak jako dnes lidé Proč budova má označení „Jana“, 
chtějí, aby jejich novostavby byly cílem nevíme. Možná na památku dvou architektů, 
obdivu, Krátkých ke všemu přidali ještě kteří v Bechyni působili, Jana Kotěry a Jana 
praktičnost – účelnost. Důvěru dostal Jan Chomutovského.
Chomutovský. V tu dobu už byl osobností ve 

Dagmar Faktorová Lázně Bechyně s.r.o.stavbách funkcionalistických budov. Věděli, 
že vystudoval architekturu na 
Akademii výtvarných umění 
v Praze u Jana Kotěry.

Stavba nové jídelny započala 
v letech 1930–31. V malém městě 
Bechyni musela vzbudit pořádný 
rozruch. Byla revoluční a vrcho-
lem modernosti. Staré rčení praví, 
v jednoduchosti je krása. Byly 
a jsou i opačné názory. Vzhled 
stavby označili bez fantazie, 
vznikající kreslením na čtvereč-
kovaném papíře, jako poskládané 
krabice. Stavitel v tomto slohu si 

Každý z nás je jedinečný a neopakova-
telný originál. Toto často omílané tvrzení je tu 
proto, aby lechtalo naši pýchu a ješitnost. 
Kdyby takto široce pojatá jinakost byla prav-
dou, těžko najdeme společnou řeč. Musí 
v nás být tedy mnoho společného. Kdyby-
chom svoji domnělou jedinečnost brali sku-
tečně vážně, nemávala by s námi móda 
a reklama. Nejsou na světě dva lidé se 
stejnými otisky prstů, navrhne-li však reno-
movaný módní návrhář nafukovací rukavice 
z latexu v barvě lila, uvidíme je všude kolem 
sebe a pravděpodobně i na sobě. Svoji 
jedinečnost uplatňujeme i odmítáme podle 
toho, jak se nám to hodí. 

Jednou jsem provedl takový malý experi-
ment. Spočíval v návštěvě šesti restaurací 
nižší cenové skupiny. Do deseti vteřin jsem 
vždy našel stůl štamgastů. Prohlédl jsem si 
jejich tváře, zaposlouchal se a šel do další 
restaurace. Tam seděli titíž pánové a vedli 
stejnou řeč. Měl jsem pocit, že mě museli 
předběhnout nějakou tajnou zkratkou. 
S úředníky různých bankovních domů lze 
učinit stejnou zkušenost. A co pejskaři, kteří 
se ve finále začínají podobat svým miláčkům. 

Prototypem originality z hlediska produk-
tu by měl být umělec. Podívejme se však na 
určité období, například kubismus. Mnoho 
autorů – podobná díla. Žádná ostuda. Duch 
doby určité skupiny lidí prostě sdružuje, jiné 
rozděluje.

Podobní jsou si také lidé v určitých vývo-
jových fázích. Puberta je snad nejlepším 
příkladem. Požádáte-li svoji dvanáctiletou 
dceru po večeři o umytí nádobí, její mimické 
svalstvo vykouzlí grimasu, která dokáže roz-
vztekat i nejklidnějšího rodiče. Buďte si však 
jisti, že přibližně ve stejný čas to samé 
zažívají i rodiče, které znáte z třídních 
schůzek. Jednu maminku třináctileté dcery 
jsem požádal, aby mi předvedla, jak by se 
nejraději tvářila při domácích pracích. Rá-
zem byla od dcery k nerozeznání. Rozdíl 
mezi ní a její dcerou je v tom, že ona umí na-
sadit kulturní masku. Čas od času ke mně 
rodiče přivedou neposlušné dítě. Vypově-
zení poslušnosti je dítětem vyhlášená válka 
za dobití nových sociálních území a spole-
čenského postavení v nich. Často je žádou-
cí, aby rodiče zvítězili. Jejich vítězství však 
nesmí končit internací dítěte v domácím gu-
lagu. Láskyplná a chápavá náruč je to jediné 
místo, kde si lze oboustranně léčit rány. 

Být originální neznamená vyčnívat. 
Podle mé zkušenosti jsou originální lidé ne-
nápadní. Originalitu si jedinec pěstuje rozu-
movým myšlením, citovým náhledem a vůlí 
k akci. Důraz na osobní image, tedy obraz 
sebe, který vytváříme pro druhé, odebírá 
spoustu sil. Držet masku kliďase je natolik 
energeticky náročné, že dřív nebo později 
musí dojít k výbuchu hněvu na zanedbatelný 
podnět. Platí to samozřejmě i pro spoustu 
jiných masek. Pod maskou úspěchu může 
být vyděšenost z krachu a ztráty prestiže, 
pod maskou svatouškovství se může skrývat 
agrese a nesnášenlivost. 

Moudrý člověk je vždy originální. Tuším, 
že jich není až tak málo, jak se zdá. Poznat 
moudrého člověka není jeho úkol, ale náš. 
My se musíme velmi snažit, abychom si za-
sloužili rozpoznat některého z nich v davu 
lidí. Skutečné setkání s moudrým člověkem 
je zážitek na celý život. 

PhDr. Jaromír Matoušek
j.m.psychologie@seznam.cz
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Jako houby po dešti - aneb
Knižní novinky 
    z jihočeského
      regionu

Vondruška, Vlastimil: Život staré Šumavy. 
Praha, Vyšehrad 2013.

Autor popisuje osídlení hor od pravěku až 
do počátku 20. století a prostřednictvím 
příběhů a citací z dobových pramenů před-
stavuje rolníky, dřevaře, skláře, pastýře, 
pašeráky a lupiče. Seznámíme se s architek-
turou, oděvy, zvyky a způsoby obživy. 
Unikátní dobové fotografie.

Rebstöck, Radovan: Šumavské koleje. 
Sušice, Rebstöck 2013.

Kniha zavádí čtenáře na Šumavu a do 
Bavorského lesa v místa, kudy procházely 
a dodnes vedou železniční tratě. Popisuje 
jejich historii i případný současný provoz. 
Mnoho fotografií.

+

–ap–

+Veřejná sbírka 
Rolničkové dny 2014

V pondělí 7. dubna chodili v ulicích 
Bechyně dobrovolníci – studenti střední 
uměleckoprůmyslové školy – a nabízeli v 
rámci veřejné sbírky Rolničkové dny 
barevné rolničky za příspěvek do kasičky. 
Podařilo se jim vybrat částku 4 641 korun. 
Chtěli bychom touto cestou poděkovat Vám 
všem, kteří jste Diakonii Rolnička přispěli 
nebo nám s organizací veřejné sbírky 
pomáhali. Celkový výsledek sbírky je 
169 079 korun a v září tohoto roku budeme 
moci s jeho pomocí otevřít Centrum denních 
služeb pro dospělé lidi s těžkým mentálním 
postižením na pobočce Diakonie Rolničky 
v Táboře. Děkujeme!

Pokud jste Rolničkové dny minuli, 
a přesto byste chtěli Diakonii Rolnička 
přispět, připojte se k projektu dárcovské 
SMS Skutečný domov. Zašlete textovou 
zprávu ve tvaru: DMS (mezera) ROLNICKA 
nebo DMS (mezera) ROK (mezera) 
ROLNICKA pro roční podporu na telefonní 
číslo: 8 7777. Jedna zpráva stojí 30 Kč, 
Rolnička z ní obdrží 28,50 Kč. Podpoříte tak 
dospělé lidi s mentálním postižením, kteří 
chtějí být tak samostatní ve svém životě, jak 
jim to jejich možnosti dovolují. Posky-
tovatelem služby je Fórum dárců 
www.darcovskasms.cz.

Děkujeme Vaše Rolnička

+Komu patří pochvala 

Klub vojenských důchodců se rozhodl 
navštívit naši keramickou školu v Bechyni. 
I když mnozí tu žijí desítky let, dovnitř se 
nikdy nepodívali. Zajímavá exkurze přilákala 
i další „neklubové“ zájemce, a sešlo se tak 
před školou skoro 30 lidí.

Uvítala nás paní profesorka Bínová 
a hned v úvodu nastínila dlouhou historii 
školy a také její současné studijní obory. 
Poté nás provedla odbornými dílnami, 
vysvětlila různé postupy vzniku uměleckých 
děl od linorytů přes umělecký design, práci 
na kruhu s hlínou, lití do forem, zdobení 
keramiky nebo moderní fotoateliér. 

V prostorách školy jsme obdivovali 
vystavené maturitní práce studentů i profe-
sorů. Při zajímavém výkladu jsme pomalu 
prošli školou a měli jsme možnost také na 
vlastní oči vidět, s jakou lehkostí vytočil 
student Matěj na kruhu elegantní misku. 

Závěrem nezbývá než velice poděkovat 
škole za vstřícnost a paní prof. Bínové za 
zajímavé povídání a čas, který nám 
věnovala.

Za Klub voj. důchodců 
Eva Fišerová

Vodopád 

Vodopád se dolů s velkým hřmotem valí.
Zdá se mi, že snad to jsou obrovské slzy

studené, mohutné skály, po které ten
příval vody se valí.

Však všechno to kamení určitě pláče,
jak proud tříštivý po něm skáče.
Voda a slzy dotkly se dlaněmi

 a třpytí se v jasném slunci, které
vše zahřívá svými pažemi.

Dívám se nahoru, na obrovskou sílu,
která vzbuzuje trochu strachu, 

úctu i pokoru.

Všechno potom dole utichá a vodopád 
se ponoří do tiché řeky, která hobluje 
vlnami svými, bílé, hladké kameny. 

A teče dál, kdoví kam.

Vodopád ten stále burácí a můj výkřik
se v tom rachotu ztrácí. 

Nemá smysl volat,
stačí jen pozorovat.

Autor: Dana Kyriánová
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www.kulturnidum.cz

květen 2014KULTURNÍ KALENDÁŘ

KDYŽ DUŠI BOLÍ V KŘÍŽI
Pondělí 12. května / 16.30 hodin / RC Hrošík / Vstupné 30 Kč
Zajímavé povídání o problémech, které nás trápí, s psychologem 
PhDr. Jaromírem Matouškem. Tentokrát na téma „O žárlivosti“.

ORIENTÁLNÍ A BŘIŠNÍ TANCE
Každé pondělí / 18.45–19.45 hod. / Klubovna KD
Více info K. Kvardová  tel. 721 503 325., www.raeesah.wz.cz. na

BOSU PILATES
Každé pondělí / 18.00–19.00 hod. / RC Hrošík 
Pomalé, ale intenzivní cvičení, které zvládne každý. 

PILOXING
Každé pondělí / 19.00–20.00 hod. / RC Hrošík 
Intenzivní, zábavné cvičení ve vyšším tempu.

BOSU CARDIO
Každou středu / 19.00–20.00 hod. / RC Hrošík
Dynamické cvičení s certifikovanou instruktorkou Romanou 
Honsovou.

ZUMBATOMIC PRO DĚTI
Každé úterý / 17.00–17.50 hod. / Klubovna KD
Zumbatomic je program vyvinutý speciálně pro děti.

ZUMBA PRO DOSPĚLÉ
Každé úterý / 18.00–19.00 hod. / Klubovna KD
Zumba je kondiční, taneční fitness hodina plná energie, skvělé 
hudby a dobré nálady s cvičitelkou Ninou Capouchovou.

PILATES

Každé úterý / od 11.00 hod. / Klubovna KD
Ideální cvičení pro každý věk.
Více informací L. Zemanová, tel. 775 182 010.

HUDBA

VÝSTAVY

ČAS V KRAJI LAMYGALERIE 2+1

GALERIE GALVÍNA –  SALON ZUŠ
Vernisáž 3. května / 15 hod. / Galerie Galvína 
Prodejní výstava výtvarného oboru Základní umělecké školy 
Václava Pichla v Bechyni. Výstava potrvá do 25. května.

Marta Palasová, Markéta Souhradová, Ivana Zochová
Otevřeno na zazvonění nebo po dohodě na tel. 606 911 007.
Pořádá: Kulturní středisko města Bechyně, OS Klášter, ZUŠ 
Václava Pichla v Bechyni. Ukončení výstavy 30. května 2014.

Vernisáž 3. května / 18.00 hod. / Galerie U Hrocha  

CHINESE PAINTING

Dagmar Staňková – Růžičková

KURZY, PŘEDNÁŠKY, DÍLNY...

Piloxing a BOSU Bechyně
721 111 541

Zumba 
Bechyně

Sobota 17. května / 14.00 hod. / Před KD, za deště v přísálí
Přijďte strávit odpoledne plné zábavy pro děti i rodiče, mimo jiné 
vystoupí kapela Red Mouse, Zumbačata pod vedením Niny 
Capouchové, sbor orientálních tanců ze ZŠ Školní pod vedením 
Lenky Pankové, Taneční kroužek při ZŠ Františka Křižíka pod 
vedením paní Wolfové, Paletářové a Rayové a mnoho dalších.
Akce je organizována na podporu malého 
Kryštůfka Štěpánka z Bechyně, který trpí 
řadou zdravotních komplikací, ale jsou 
způsoby, jak mu pomoci je překo-
návat. „Zdraví si za peníze 
nekoupím... léčbu ano!“ Každý 
z nás může velmi pozitivně ovlivnit 
osud jednoho malého kluka, co měl 
při narození smůlu. Pojďme do toho!
Máte také možnost přispět přímo 
na účet: 231098527 / 0300, 
VS: 5122011, zpráva pro 
příjemce: KRYŠTOF.

Přijměte pozvání na výstavu 
Dagmar Staňkové – Růžičkové, 
která čínskou tradiční malbu 
studovala dva a půl roku 
v Shanghai pod vedením učitele 
Ali Guo.

Výstava Chinese painting 
v Galerii U Hrocha v Bechyni je 
její šestou výstavou obrazů 
v České republice a potrvá do 
31. května 2014.

www.obrazychina.cz

ČTENÍ NA NETRADIČNÍM MÍSTĚ
Pondělí 19. května / 10.00 hod. / Park před Domem s pečova-
telskou službou
Městská knihovna čte se Svazem diabetiků Saturnina. 

KAŽDÝ ZDRAVOTNÍ PROBLÉM 

MÁ SVOJI PŘÍČINU
Čtvrtek 29. května / 18.00 hod. / Městská knihovna
Přednáška paní Jitky Hanzalové (irisdiagnostik).

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ 

STÁLÉ EXPOZICE
Pátek 30. května / od 17.00 hod. / Městské muzeum
Po pěti letech postupného budování otevíráme permanentní  
expozici věnující se dějinám města a blízkého okolí. Odborná 
veřejnost výsledek hodnotí velice kladně a Bechyně tak získává 
nový reprezentativní prostor, na který můžeme být pyšní.
Přijďte s námi oslavit završení „stavitelské fáze“ a strávit příjemný 
podvečer s občerstvením a swingovou kapelou. 

MĚSTSKÉ MUZEUM

BENEFICE PRO KRYŠTŮFKA

RED MOUSE

SEZNAMTE SE: SUPŠ Bechyně aktuálně
Vernisáž 2. května / 17 hod. / Městské muzeum 
Výstava se zaměří na aktuální dění ve škole a představí práce 
studentů všech výtvarných oborů, zejména maturitní práce 
z posledních pěti let. Podá také informaci o vývoji, kterým škola 
prochází. Výstava potrvá do 27. července.
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AKADEMIE ZŠ Školní ul. 
Úterý 6. května / 19 hod. / Velký sál KD



Otevírací doba herny 
Pondělí 9.00 – 11.00 hodin
Středa 9.00 – 11.00 hodin
jednotlivé vstupné 15 Kč, 
zvýhodněná permanentka 100 Kč/10 vstupů

TVOŘENÍ NA DEN MATEK
Středa 7. května / 9.00–11.00 hod. 
S pomocí maminek či samotné děti vyrobí něco pro radost a úsměv 
na tváři.

ZÁVODY ODRÁŽEDEL
Středa 14. května / 9.00–11.00 hod. 
Jako již tradičně necháme děti poměřit síly a schopnosti v jízdě na 
motorkách a odrážedlech.

LETNÍ BURZA DĚTSKÉHO OBLEČENÍ, 

HRAČEK A SPORTOVNÍCH POTŘEB
Sobota 24. května / 9.00–12.00 hod. / Přísálí KD
Věci si každý prodává sám a pro prodávající bude prostor otevřen 
od 8.30 hodin. Poplatek za plochu stolu činí 50 Kč nebo 25 Kč za 
polovinu stolu. Prosíme prodávající o rezervaci stolu na emailu:

MÁJOVÉ MUZICÍROVÁNÍ
Středa 28. května / 9.00–11.00 hod.
Aneb nebojme se všechno zkusit. S písničkami a nástroji „co nic 
nestojí“ si vyzkoušíme rytmus našich tělíček.

POHYBOVÉ HRY A MINICVIČENÍ
Každé úterý / 9.30 hodin děti 1–2 roky

/ 10.15 hodin děti 2–3 roky 
Bližší informace na tel. č. 733 344 473, vstupné 15 Kč,
zvýhodněná permanentka 100 Kč/10 vstupů

+

+

+

+

+

 
rchrosik@centrum.cz.

RODIČOVSKÉ CENTRUM 

PŘIPRAVUJEME

KNIHOVNA

+Co to je, když se řekne…
Nepozdravil u vrbiček

Skončily velikonoční svátky. U vrbiček se setkávali koledníci, 
kteří pletli z vrbových proutků pomlázku na omlazení děvčat. Ale 
určitě nikoho z nich nenapadlo, že by měl právě u vrbiček pozdravit. 
Naštěstí nepotkali „vrchnost“. Pod tímto rčením se skrývá úplně jiný 
význam než se na první pohled zdá. Na začátku 19. století žil náš 
nejúspěšnější obrozenecký humorista František Jaromír Rubeš. 
Jeho humoresky si získaly velké obliby, ale největší slávu zažil, 
když redigoval první humoristický časopis Paleček, který šel z ruky 
do ruky. V nejznámější novele Pan amanuensis na venku aneb 
Putování za novelou, je hrdinou čerstvě vystudovaný právník 
(amanuensis) a zároveň spisovatel Antonín Prášil, který shání na 
českém venkově námět pro své psaní. Zažívá různá dobrodružství, 
ale pro naše rčení je důležité setkání s maloměstským panem 
správcem, který je vzorem tupohlavé omezenosti, krátkozraké 
nadutosti a nedůtklivého povýšenectví, který se dovede krutě mstít 
z uražené ješitnosti. Potkali se v polích, u potůčku lemovaného 
vrbami. Vrbičky zpřesňují místo, kde se potkali a kde došlo 
k hrozitánskému přestupku. Mladý pán uctivě nepozdravil vrchnost, 
za což mu hrozilo uvrhnutí do šatlavy. První vydání Rubešovy 
novely se objevilo krátce před zrušení roboty, ale typ pana správce 
zůstává živý. Dovede být stejně malicherný, zlomyslný, nadutý 
a mstivý, když ho někdo přehlédne, kde by ho podle jeho soudu 
přehlédnout neměl! Hledí řádně zatočit s každým, kdo ho náležitě 
neuctil, dost mu nepoklonkoval a neslužbičkoval. Prostě kdo 
nezdraví u vrbiček, tj. neleští kliky, není u vrchnosti v oblibě! 

(zdroj SPALOVÁ, Olga. Co to je, když se řekne... Velké Bílovice: 
TeMi CZ 2007. ISBN 978-80-903873-3-1)

Duben v knihovně:
ź Dvě besedy a autorské čtení spisovatelky Ireny Douskové 

z knihy Medvědí tanec, která zachycuje poslední měsíce 
nemocného Jaroslava Haška na Lipnici. Spisovatelka zachycuje 
existenciální situace vyhasínání sil někoho, kdo se po celý život 
bohatýrsky bavil, provokoval, a ještě o tom uměl vtipně vyprávět 
a psát. Medvědí tanec však není jenom jeho příběhem, ale také 
bohatě strukturovaným portrétem doby. Po skončení besedy se 
studenty keramické školy paní Douskovou potěšila prohlídka školy 
v doprovodu pana ředitele Novotného, kterému děkujeme za 
příjemnou společnost a odborný výklad. 

ź 10. Noc s Andersenem, při které si děti zahrály na detektivy. 
Stejně jako Komisař Vrťapka (symbol letošního nocování ze 
stejnojmenné knihy) pátraly po lupičovi, dohledaly záhadné zprávy, 
prokázaly mrštnost, obratnost, bystrost, důvtip, šikovnost a na 
konec večera i nebojácnost. Po půlnočním luštění objevily v 
útrobách kulturního domu překvapení v podobě krásného dortu. 
Všichni si odměnu za celovečerní snažení zasloužili a opravdu si 
pochutnali. Velké mňam posíláme Bechyňské koláčovně, která 
nám výborný dort upekla!

V květnu připravujeme:
ź Pohádkové závodění kolem knihovny – pro prvňáčky 

základních škol
ź Čtení na netradičním místě – se Svazem diabetiků čteme 

Saturnina 19. 5. v 10 hodin v parku před Domem s pečovatelskou 
službou

ź Každý zdravotní problém má svoji příčinu – přednáška pí 
Hanzalové 29. 5. v 18 hod. 

V prosluněném měsíci květnu Vám přejeme jen samá příjemná 
a milá setkání. Nejen u vrbiček, ale hlavně pod rozkvetlým 
stromem!

EH

Sobota 10. května / 10.00 hod. / Malý sál / Vstup 40 Kč 
Pohádka na motivy známé knížky Jiřího Trnky „Zahrada”. 
Dva kluci vlezou do tajuplné zahrady, kde prožívají svá 
dobrodružství s trpaslíkem, zlomyslným kocourem, hodnými 
slony, moudrou velrybou a protivnou psí dámou. Celá pohádka 
je opět doprovázena živou muzikou – kytara, zobcová flétna 
a zvonkohra.
Hraje Malé divadélko z Prahy.

BRANKA ZAMČENÁ NA KNOFLÍK

PRO DĚTI

DUHAFEST open air
NÁHODNÝ VÝBĚR, VO106, FIVE O'CLOCK TEA, 

KORJEN, ZABELOV, DJ MUSHROOM

Sobota 28. června / 19.00 hod. / Klášterní zahrada / 
Nejen hudební festival v malebném prostředí klášterní zahrady. 
Bližší info v červnovém zpravodaji a na plakátech.

BAOBABÍ ODPOLEDNE
Sobota 24. května / 15.00 hod. / Městské muzeum 
V rámci Festivalu muzejních nocí se bude v muzeu konat autorské 
čtení zaměřené na dětského čtenáře. V průběhu mohou děti 
absolvovat šicí dílničku Z domu a zahrady (zaznamenejme to 
nejhezčí ze zahrad, známých, neznámých, tajných, veřejných, 
vysněných či oslněných) a dílnu šifrovací (tajná písma, šifry, tajné 
inkousty, hledání, luštění, psaní).

Pro dospělé je od 19 hodin určen „Varhanní večer“.
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+HUDEBNÍ PRODUKCE 
v Lázních Bechyně

Taneční večery kavárna:
Vždy od 19.30 do 22.30 hod.
Vstupné 25 Kč

Taneční večery sál
Vždy od 19.30 do 23.00 hod.
Vstupné 35 Kč

Pohlazení od písničky – sál
Vždy od 19.30 do 21.00 hod. 
Vstupné 30 Kč

Bližší informace 
na tel. 777 710 248

2. 5. pátek Cora
3. 5. sobota Mr. Driver
6. 5. úterý RM band
8. 5. čtvrtek Allegro band

10. 5. sobota Countrio
13. 5. úterý RM band
16. 5. pátek Cora
17. 5. sobota Countrio
20. 5. úterý RM band
22. 5. čtvrtek Mr. Driver
24. 5. sobota ECHO
25. 5. neděle Allegro band
27. 5. úterý RM band
29. 5. čtvrtek Allegro band
30. 5. pátek Mr. Driver
31. 5. sobota Cora

9. 5. pátek Cora
23. 5. pátek Ševětínka

5. 5. pondělí Mr. Driver
12. 5. pondělí ECHO
19. 5. pondělí Luňáčci

„Baobabí odpoledne“, zaměřené na Na konci měsíce května, konkrétně 
dětského čtenáře, nabídne kromě prodeje v pátek 30. 5., budeme od 17.00 slavnostně 
Baobabích publikací především seznámení otevírat Stálou expozici města Bechyně. 
se spisovatelkami Evou Volfovou (Kočička Po pěti letech příprav a postupného 
z kávové pěny, Z domu a zahrady) a Ivanou budování stálé expozice (v roce 2010 jsme 
B. Englmaierovou (Srdcový erb). Tyto dvě otevřeli selskou světničku, v roce 2012 
autorky budou číst ukázky ze svých potom první část stálé expozice) jsme 
posledních knih a také povedou tvořivé dílny dospěli do stadia, kdy Městské muzeum 
pro dětské návštěvníky. Paní Volfová šicí bude fungovat tak, jak má. Se stálou expo-
dílničku Z domu a zahrady (zaznamenejme zicí věnující se dějinám města a blízkého V těchto dnech začíná nová turistická 
to nejhezčí ze zahrad, známých, nezná- okolí a s krátkodobými výstavami od května sezóna a Městské muzeum si pro vás na 
mých, tajných, veřejných, vysněných či do září, resp. října. měsíc květen připravilo tento program:
oslněných) a paní Englmaierová dílnu Přijďte s námi oslavit završení „stavitel-

Již v pátek 2. května proběhne od 17.00 šifrovací (tajná písma, šifry, tajné inkousty, ské fáze“ a strávit příjemný podvečer 
vernisáž výstavy „Seznamte se: SUPŠ hledání, luštění, psaní). s občerstvením a swingovou kapelou. 
Bechyně aktuálně“ (2. 5. – 27. 7.). Výstava V průběhu „Varhanního večera“ budou Další informace se dozvíte na plakátech.
se zaměří na aktuální dění ve škole panem restaurátorem P. Nožinou předsta-

Letos výjimečně začne sezóna muzej-a představí práce studentů všech výtvarných veny nově opravené varhany ze sbírek 
ních bleších trhů až měsícem červnem.oborů, zejména maturitní práce z posledních Městského muzea a část varhanního 

pěti let. Podá také informaci o vývoji, kterým nástroje z kaple sv. Jana Nepomuckého 
Městské muzeum bude v květnu otevřeno škola prochází a bude odkazovat na výstavu v Horosedlech. Povídání bude doplněno 
v úterý, ve čtvrtek a v pátek od 9.30 do 16.00, v AJG Bechyně. varhanním koncertem. Čestnými hosty 
ve středu od 9.30 do 17.00 a o víkendu od 

večera budou zástupci Nadace ČEZ, která V rámci Festivalu muzejních nocí se bude 12.30 do 17.00. (polední přestávka bude 
finančním příspěvkem umožnila v loňském v sobotu 24. května konat od 15.00 každý den od 11.30 do 12.30).
roce dokončení restaurátorských prací.„Baobabí odpoledne“ a posléze od 19.00 J. Š.

„Varhanní večer“.

Kulturní středisko města Bechyně, U Nádraží 602, tel: 381 213 338, 606 911 007, e-mail: reditel@kulturnidum.cz

GALERIE POD DUHOU
Ludvík Janků 

– obrazy a keramika
Vernisáž 10. května v 15 hodin, 

autogramiáda a křest knihy

Otevřeno úterý až neděle 9–18 hodin
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+Eurorébus – postup na 
republikové finále

Krajské kolo zeměpisné soutěže 
Eurorébus se konalo 12. 4. v Českých 
Budějovicích. Naši žáci výborně navázali na 
předešlý ročník soutěže, který jsme celkově 
vyhráli. Z 21 žáků, kteří se probojovali do 
krajského kola, jich celá třetina postupuje na 
republikové finále do Prahy, které se 
uskuteční v pátek 6. června. A teď již ke 
konkrétním výsledkům: V kategorii 6. a 7. tříd 
skončilo družstvo 7.A na skvělém 3. místě, 
ve složení Anna Kotounová, Jakub Kodad 
a Petr Staňo! Mezi jednotlivci získal 
stříbrnou medaili Jakub Kodad a bronzovou 
Anička Kotounová, takže s přehledem 
postupují na republiku. Totéž se podařilo 
i v kategorii 8. a 9. tříd, kde mezi jednotlivci 
Daniel Zifčák vybojoval 3. místo a družstvo 
9.A ve složení Tomáš Rataj, Anička 
Capouchová a Matěj Novotný zůstali sice na 
nepopulárním 4. místě, ale i tak si zajistili 
postup, neboť postupovalo vždy pět nej-
lepších tříd. Pro deváťáky to bylo jisté 
zadostiučinění, protože v předchozích 
ročnících skončili dvakrát na nepostupovém 
šestém místě. Přejeme všem výše jmeno-
vaným, aby se jim také dařilo na celostátním 
finále v Praze a s trochou štěstí se třeba 
dočkáme obhajoby loňského prvenství.

Mgr. Jan Pazourek

+Den otevřených dveří 
na SPŠ strojní 

a stavební Tábor

V úterý 1. dubna 2014 se naši „osmáci“ 
zúčastnili dne otevřených dveří na Střední 
průmyslové škole strojní a stavební 
v Táboře. 

V rámci projektu „Rozvoj technického 
vzdělávání v Jihočeském kraji“ zde navštívili 
hodinu matematiky, kde se naučili sestavo-
vat magický čtverec a seznámili se 
s Pascalovým trojúhelníkem. Na hodině 
automatizace se naučili šifrovat a zapojovat 
jednoduchý elektrický obvod. Třetí hodina se 
uskutečnila v chemické laboratoři. Tady žáci 
zkusili jednoduché pokusy na téma: barvení 
plamene pomocí kationtů kovů, neutralizace 
a karboxylové kyseliny jako zdroj energie. 
Poslední hodina ve strojírenské laboratoři 
byla věnovaná fyzice a to síle, pohybu, 
energii, elektrickému proudu… 

Nakonec nás ve školní jídelně čekal velmi 
dobrý oběd. Den na SPŠ se všem líbil, byl 
velmi zajímavý a poučný. 

Mgr. Jitka Radvanová 

+Projekt 7.A – List 
z kouzelnické knihy

Byl tady opět duben a k němu neod-
myslitelně patří čarodějnice. A tak i my 
v českém jazyce jsme si udělali projekt plný 
kouzel, čarování a lektvarů. V literární 
výchově jsme řešili pohádky, ve kterých 
vystupují čarodějnice, povídali jsme si 
o pálení čarodějnic, inkvizici, o ději filmu 
Kladivo na čarodějnice, kousek jsme z něj 
zhlédli a to zrovna nebyla pěkná podívaná.

V další hodině jsme si řekli různé druhy 
rýmů a začali jsme veršovat zaříkávadla.

V hodině slohu jme se zamysleli, jak 
může vypadat stará kniha, jak vypadají její 
listy, co je to iniciála a koho budeme 
zaříkávat. Vymýšleli jsme receptury lektvarů 
a popisovali jejich výrobu.

Nakonec jsme vše sepsali, vylepšili 
ilustracemi a okraje listů opálili, aby papír 
dostal patinu staroby. 

Když jsme byli s prací hotovi, svoje práce 
jsme si četli. Dost jsme se při čtení zasmáli, 
co někteří spolužáci vymysleli.

Mgr. M. Borková a žáci 7.A

+Výrazný úspěch na 
okresní matematické 

olympiádě v Táboře
Ve středu 9. dubna 2014 se v Táboře 

uskutečnil další ročník matematické olym-
piády žáků šestých, sedmých a osmých tříd 
základních škol. V kategorii žáků z osmých 
tříd se na výborném prvním místě umístila 
naše žačka Adéla Štenclová z 8.A a stala se 
tak v této kategorii nejúspěšnějším matema-
tikem okresu. Celkem se v této kategorii 
zúčastnilo 27 soutěžících. V kategorii žáků 
sedmých tříd se na druhém místě umístil 
Petr Staňo ze 7.A z celkového počtu 32 sou-
těžících. Další náš zástupce Josef Losos ze 
7.A se umístil na 16.–19. místě.

Přesto, že naše škola obeslala pouze dvě 
kategorie, stává se tak umístěním našich 
žáků nejúspěšnější základní školou okresu 
v těchto kategoriích, hned za gymnáziem 
P. de C. v Táboře. Tento úspěch by měl být 
povzbuzením pro další žáky naší školy 
v příštím školním roce.

učitel matematiky Mgr. Jan Pekař

+Svět v číslech 
– projekt 5.A

Na konci března se ve třídě 5.A konal 
celodenní projekt Svět v číslech. Jak název 
napovídá, jeho těžiště tvořila převážně látka 
matematiky, konkrétně počítání s vysokými 
čísly. Projekt však zahrnoval i učivo 
vlastivědy, přírodovědy a výtvarné výchovy. 
Skupiny žáků si v rámci domácí přípravy 
zpracovaly úkoly na zadaná témata, např. 
ohrožená příroda v číslech, největší světová 
města, zalidnění planety, nejvyšší budovy 
světa, přírodní útvary v číslech apod. V den 
projektu pak svou domácí přípravu pre-
zentovaly formou výkladu, obrázků, grafů, 
diagramů, map, interaktivní tabule a různých 
znalostních testů. Jako hlavní výstup celého 
projektu pak vznikla instalace s výsledky 
domácí přípravy. Putování světem čísel 
páťáky jednoznačně zaujalo a poskytlo jim 
náhled na mnoho zajímavých a mnohdy 
překvapivých skutečností souvisejících se 
světovými statistikami. 

Mgr. MgA. František Oplatek
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+EUROREBUS 

V sobotu 12. dubna se konalo krajské 
kolo soutěže Eurorebus. Naši školu 
reprezentovalo 15 žáků. Nejvíce se dařilo 
našim nejmladším. Tým ve složení Vašek 
Maštera (5.A), Štěpán Roman (4.A) a Šimon 
Švikruha (3.A) vybojoval krásné druhé místo 
a postupuje do celorepublikového finále, 

které proběhne 6. června 
v Praze.

Jana Meyerová 

Deváťáci připravili výstavu 
o 1. světové válce

Žáci 9. A si užili při vernisáži výstavy 
„Čéska fójak tópra fójak aneb Umírali, i když 
na (západní) frontě byl klid“ svých pár minut 
slávy. Co výstavě předcházelo a jak prožili 
samotnou vernisáž, se můžete dočíst 
v následujících příspěvcích. Možná už jste 
o vernisáži četli i v Táborském deníku, ale tu 
100% pravdu se dočte právě tady, v příspěv-
cích dvou žákyň 9. A:

„Po týdnech tvoření papírových památ-
níků, kytic a věnců proběhla v pátek 
28. března v Městském muzeu v Bechyni 
vernisáž výstavy k příležitosti 100. výročí od 
vypuknutí 1. světové války Čéska fójak tópra 
fójak aneb Umírali, i když na (západní) frontě 
byl klid. 28. března jsme odrecitovali Baladu 
o papírovém vojáčkovi od Bulata Okudžavy 
a za krásných tónů Green Fields of France 
jsme položili věnce a květiny k námi vyrobe-
ným pomníkům a představili svých 100 nafo-
cených skutečných pomníků.

Při přípravě se nám podařilo získat i foto-
grafie od přátel z Polska, díky výletu do 
Anglie se podařilo vyfotit i pomníky v Lon-

dýně. Martin s maminkou vyrobili kytice 
a věnce, na kašírování papírových pomníků 
se podílela celá třída 9. A. Výstava bude 
probíhat až do 18. dubna. Zatím jsme sklidili 
úspěch, tak se přijďte také podívat 
a zanechte nám vaše pocity v návštěvní 
knize. Děkujeme.

9. A Nikola Filipová

„Dne 28. března se konala vernisáž 
výstavy věnovaná padlým z 1. světové války. 
Nasbírali jsme 100 fotek pomníků z Čech, 
Moravy, Slezska, dokonce i z Polska, Britá-
nie. Také jsme vyrobili pomníky z papíru, 
které jsme věnovali padlým z řádek knih 
nebo padlým z filmů o 1. světové válce. 
Každý jsme přiložili ruku k dílu. Vernisáž 
probíhala v budově Městského muzea, kde 
je možné výstavu vidět až do 18. dubna. 
Vernisáž začala v půl páté, kdy pan učitel 
Blažek pronesl řeč. Poté jsme k pomníkům 
položili karafiáty a věnce a poslechli si 
skladbu Green Fields of France. Také jsme 
zarecitovali báseň Balada o papírovém 
vojáčkovi. Poté byla výstava zahájena a náv-
štěvníci si mohli nabídnout občerstvení, 
které jsme s rodiči připravili.“

Jana Drdová

+Plavecký kurz v Srní 
na Šumavě

V pondělí 31. 3. 2014 jsme vyrazili v počtu 59 dětí a pěti-
členného dozoru z Bechyně do Srní, kde jsme absolvovali 
pětidenní intenzivní plavecký výcvik. Na místě jsme se rozdělili do 
dvou samostatných skupin. Každá plavala v jiný čas, takže jsme 
se v průběhu výcviku potkávali minimálně.

Hotel Srní depandance (dříve hotel Šumava) leží v centrální 
části Šumavy, v srdci Národního parku, a je od hlavní budovy, kde 
se nachází bazén, vzdálený cca 200 m. Nabízí celkem 46 pokojů. 
Depandance má vlastní hotelovou restauraci, kde se podávají 
snídaně, obědy a večeře. Kromě toho jsme ještě dvakrát denně 
dostávali svačinu. Strava byla velmi pestrá a chutná. Hotely Srní 
a Šumava jsou i perfektním výchozím bodem různých turistic-
kých, cyklistických a běžeckých tras v regionu. 

Každý den probíhalo dopolední i odpolední plavání. Výcvik byl 
náročný, ale všechny děti se naučily plavat a na závěr obdržely 
diplomy. Ve chvílích volna jsme vyráželi s dětmi na vycházky do 
okolí, nebo na nedaleké hřiště, kde jsme hráli různé míčové hry. 
Též jsme absolvovali besedu se strážci Národního parku 
Šumava, kde se děti dozvěděly mnoho zajímavého o zdejším kraji.

Den před odjezdem, ve čtvrtek večer, jsme vyrazili do hotelu Srní na bowling. Dětem se pobyt velmi líbil, i když v závěru plaveckého kurzu 
se na mnohých začala projevovat únava.

V pátek po obědě jsme nasedli do autobusu a vydali se na cestu k domovu, kam jsme v pořádku dorazili kolem 15. hodiny.
Mgr. Jan Morkes
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+Duben v naší škole

Mimořádně hektický čas přináší řadu 
akcí, z nichž vybereme pouze některé. Velmi 
pěkným počinem byla keramická dílnička 
v Domově pro seniory, kterou zorganizo-
vala Jiřina Korecká a která skončila předá-
ním vypálených výrobků klientům Domova. 
Zároveň byl v dubnu ukončen Bazárek pro 
DPS, který připravila Ing. Jaroslava Bínová 
a který probíhal ve škole od 29. 3. do 15. 4. 
2014; na konto DPS můžeme nyní zaslat 
6.010,- Kč. Naši studenti se také 7. 4. 2014 
zúčastnili Rolničkového dne a pro sobě-
slavskou Rolničku vybrali 4.641,- Kč. s městem Bechyně prezentovali školu a její Národního památkového ústavu, které bylo 

Na počátku dubna proběhla v Plzni aktivity. V rámci veletrhu proběhl také v sobotu 12. 4. 2014 od 10.00 do 17.00 
soutěžní přehlídka Studentský design 12. Pohádkový den. Jihočeské pohádkové zpřístupněno veřejnosti. NPÚ se tak připojil 
2014. Velmi nás těší, že loňská maturitní království má nového krále. Po Zdeňku k oslavám, které u příležitosti Mezinárodního 
práce studenta oboru průmyslový design Troškovi jím je Václav Vydra, který po své dne památek pořádalo Statutární město 
Radka Šejnohy – dělící interiérová stěna – korunovaci předal ceny Kapra Jakuba za rok České Budějovice ve spolupráci s Agenturou 
se z celkového počtu 140 přihlášených prací 2013, zhotovené v naší škole, a přijal žádost Kultur-Kontakt. V letošním roce bylo téma 
z 31 škol z celé ČR umístila na 15. místě města Bechyně o uspořádání 13. ročníku oslav zaměřeno na „Dvory, dvorky, dvo-
a bude naši školu zastupovat na významné v roce 2015 v Bechyni. rečky“. Naše škola byla součástí prezentace 
akci Designblok 2014 v říjnu 2014 v Praze. V pondělí 7. 4. 2014 navštívila naši školu pěti řemesel (kovář, hrnčíř, dráteník, pekař, 

Velmi pozitivně byla studenty hodnocena spisovatelka Irena Dousková. Pro studenty krajkář – paličkování). V příjemném jarním 
exkurze do Prahy, která se uskutečnila 2. 4. 3. a 4. ročníků připravila autorské čtení ze počasí a za velkého zájmu návštěvníků 
2014. Byl to den naplněný uměním své nové knihy o Jaroslavu Haškovi, zbyl všech věkových kategorií jsme předváděli 
několikerého druhu: studenti navštívili i čas na dotazy studentů a učitelů. Irena Dou- točení z volné ruky.
výstavu Tima Burtona v Domě U kamenného sková je autorkou např. Hrdého Budžese, Nyní chystáme školní výstavu v malém 
zvonu, přehlídku Grafika roku, kde měla hry Oněgin byl Rusák nebo scénáře k po- sále Spektrum MěXuS v Sezimově Ústí 
zastoupení i naše škola, absolvovali exkurzi hádce Micimutr a setkání s ní bylo velmi (trvá do 22. 5. 2014) a samozřejmě výstavy 
v Národním divadle a večer na Nové scéně zajímavé. Akce byla zorganizována ve k 130. výročí naší školy. V pátek 2. 5. 2014 
ND divadelní  představení hry Nosorožec od spolupráci s pracovnicemi bechyňské v 17.00 proběhne vernisáž školní výstavy 
Ionesca. Poděkování za zdařilou akci patří knihovny. v Městském muzeu Bechyně, kde budeme 
Mgr. Ludmile Krůčkové, PhDr. Ivě Vágne- V rámci Mezinárodního dne památek prezentovat spíše to nové, co v naší škole 
rové a Mgr. Martě Kotkové. a historických sídel jsme byli přizváni vznikalo v posledních letech. V zámeckém 

V rámci veletrhu cestovního ruchu k prezentaci školy a hrnčířského řemesla pivovaru, pobočce AJG, se 3. 5. 2014 koná 
Jihočeský kompas 2014 jsme 4. – 5. 4. v bývalém povoznictví U Ferusů na Seno- vernisáž velké výstavy s názvem 
2014 v českobudějovickém kulturním domě vážném náměstí 6 v Českých Budějovicích, Fenomén B!. Jedná se o výstavu absol-
Metropol v již tradičním „dvojstánku“ sídle Územního odborného pracoviště ventů školy, kteří se k projektu přihlásili. 

Návštěvníci rozhodně neuvidí pouze 
keramiku, i když ta bude převažovat. Doplní 
ji ale i obrazy, sochy, produktový design, 
grafika atd. Součástí výstavy je také 
historizující expozice školy a výstava prací 
současných výtvarných pedagogů školy. Do 
12. 5. 2014 také trvá výstava skupiny 
Devět +, opět učitelů naší školy a hostů, 
v Galerii Malšice.

Právě se dokončují maturitní práce, které 
budou instalovány ve školní Galerii Na 
chodbě od 30. 4. do 30. 5. 2014. Více 
o aktivitách školy a domova mládeže najdou 
zájemci na

To všechno jsou jistě pozitivní věci. Ne 
vše se ale vydaří. Velmi nás mrzí, že během 
pálení pece na dřevo 3. – 4. 4. 2014 došlo 
k poškození fasád (například nově opravené 
zdi židovského hřbitova) a vlaku nesmysl-
nými čmáranicemi. Tato „tvorba“ je bohužel 
logicky spojována se studenty naší školy. 
I když věřím, že jde o jedince a ne o většinu, 
kazí tito neurvalci práci všech, kteří mají 
školu rádi. Jistě nejsem sám, kdo se od toho 
distancuje. Případ v současné době vyšetřu-
je policie; doufáme, že se podaří viníky 
odhalit.

Jiří Novotný, SUPŠ Bechyně

 www.supsbechyne.cz. 
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+Krajské kolo 
12. soutěžní přehlídky 

výtvarných oborů ZUŠ ČR 

4. a 5. dubna 2014 se v Českém 
Krumlově uskutečnilo krajské kolo 12. sou-
těžní přehlídky výtvarných oborů ZUŠ 
s názvem „Oči dokořán“. Tato soutěž, kde se 
prezentuje to nejlepší, co se v oboru událo, 
se koná jednou za 3 roky, existuje tedy již 
36 let. Tradičně se krajské kolo konalo vždy v 
Jindřichově Hradci, letos se soutěž přestě-
hovala do Českého Krumlova, kam se sjelo 
34 pedagogů z 19 výtvarných oborů ze ZUŠ 
Jihočeského kraje. Přihlášeno bylo 41 výt-
varných projektů a 150 samostatných prací. 
Z tohoto množství bylo na krajskou přehlídku 
v Regionálním muzeu v Českém Krumlově 
vybráno 27 projektů a 47 samostatných 
prací. Z těchto prací bylo poté do ústředního 
republikového kola vybráno 18 projektů 
a 36 samostatných prací ze 13 škol. Z výtvar-
ných projektů vybraných do ústředního 
republikového kola bylo 5 nejlepších 
projektů oceněno cenou poroty. Toto vše 
vypisuji z jediného důvodu, a to pro srovnání, 
jak velká konkurence nás v Českém 
Krumlově čekala. A mezi tou spoustou 
úžasných dětských prací se díla žáků ze 
ZUŠ Bechyně neztratila. Byli jsme vybráni 
nejen pro krajskou přehlídku, ale také 
postupujeme do ústředního republikového 
kola, které se bude konat v září 2014 
v moravském Šternberku. A dále, výtvarný 
projekt Krajina, který žáci výtvarného oboru 
ZUŠ Bechyně vytvořili, byl mezi pěti 
nejlepšími oceněnými projekty! Ve dnech 
5.–27. 4. 2014 byly všechny vybrané práce 
s velkým úspěchem a mezinárodní 
návštěvností vystaveny v Regionálním 
muzeu v Českém Krumlově. Prezentaci 
oceněného výtvarného projektu Krajina 
můžete vidět na výstavě výtvarného oboru 
Salon ZUŠ v galerii Galvína v Bechyni od 
3. do 25. května 2014. Těšíme se na vaši 
návštěvu.

Ivana Blažková, výtvarný obor ZUŠ

+Vernisáž na Hluboké

Ve středu 2. dubna 2014 jsme v 8 hodin 
ráno vyjeli na vernisáž výtvarné výstavy „ 
Když se hudba vybarví“ v Alšově jihočeské 
galerii v Hluboké nad Vltavou.

Vystoupali jsme k zámku, obdrželi 
účastnický certifikát, placky pro každého a 
odebrali se k horolezeckému výstupu na 
zámeckou věž, jejíž návštěvu jsme měli 
zdarma. Svítilo sluníčko a den se probíral z 
ranního oparu. Při pohledu na zelenou trávu, 
rozkvetlé zlatice a magnólie jsme vzpomínali 
na minulý rok, kdy se, kam až oko dohlédlo, 
rozprostíral jen bílý sníh. Další část volného 
vstupu byla do zámecké kaple, kde nás trio 
studentek z konzervatoře z Českých 
Budějovic přivítalo minikoncertem příčných 
fléten. Potom už jen malá svačinka a mohli 
jsme vstoupit do obrovského sálu bývalé zá-

mecké jízdárny, dnes výstavního prostoru. 
Prohlédli jsme si mnoho krásných a inspi-
rativních dětských výtvorů a našli mezi nimi 
i naše. Hrdě jsme usedli do připravených 
křesel a židlí a slavnostní vernisáž mohla 
začít.

Hrála živá hudba, tančilo se, předváděly 
se vtipné scénky, měnila se barevná světla, 
své projevy měli starosta Hluboké nad 
Vltavou, ředitel AJG i zástupce kraje. 
Krásnou atmosféru si užívalo asi 300 dětí 
a dospělých.

Potom následovala už jen cesta domů. 
V pořádku nás svým autobusem dovezl pan 
Novotný a my si tak můžeme uchovat ve 
svých vzpomínkách velmi milé výtvarné 
dopoledne.

Všem zúčastněným dětem i jejich 
obětavým doprovodům děkuji a těším se 
zase někdy.

Ivana Blažková, výtvarný obor ZUŠ

V pondělí 
2. června 2014 

do hudebního, výtvarného 
a literárnědramatického oboru 

od 13 do 17 hodin

v budově ZUŠ, 
Klášterní 39

Bechyně (klášter)

se uskuteční

PRIJÍMACÍ ZKOUŠKY
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+Novinky v úhradě 
místního poplatku dle 

Obecně závazné vyhlášky 
č.1/2013 o místním poplatku 
za provoz systému 
shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování 
komunálních odpadů 
(dále jen „komunální odpad“)

Sdělujeme poplatníkům následující infor-
mace, které se týkají místního poplatku za 
„komunální odpad“.

Z důvodu kapacitních možností původ-
ního počítačového programu na evidenci 
poplatku za komunální odpad byl v dubnu 
2014 zakoupen nový program. 

Pro poplatníky, kteří platí poplatek za 
komunální odpad převodem z účtu, to 
znamená:

źvyžádat si nový variabilní symbol (kdo 
již zaplatil na starý variabilní symbol, 
nemusí mít obavy, jeho platba bude 
identifikována a zanesena do nové 
evidence)

źpoplatníci, kteří bydlí v nájemních 
bytech a poplatek platili přes SIPO 
v květnovém nájemném, si rovněž 
vyžádají na MěÚ Bechyně variabilní 

symbol a poplatek převedou na účet 
města Bechyně (19-0701467359/0800) 
s přiděleným variabilním symbolem. Byl 
zachován  sys tém spo lečného  
zástupce, kdy za osoby v jedné 
domácnosti může poplatek platit jedna 
osoba.

Variabilní symbol nepotřebujete v přípa-
dě, že poplatek uhradíte v hotovosti 
v pokladně MěÚ Bechyně.

Poplatek za komunální odpad činí 
600,- Kč na poplatníka za rok. Osoby, 
které v roce 2014 dovrší 70 let věku a 
osoby starší, zaplatí 500,- Kč za rok. 

Poplatková povinnost se týká rovněž 
cizinců s trvalým pobytem v Bechyni 
a přechodným pobytem na dobu delší než 
90 dnů. Dále majitelů domů, bytů, rekreač-
ních objektů, v kterých není hlášena žádná 
osoba s trvalým pobytem na adrese 
uvedeného objektu.

Poplatek je splatný nejpozději do 30. 6. 
příslušného kalendářního roku. 

Na webových stránkách města Bechyně 
www.mestobechyne.cz najdete obecně 
závaznou vyhlášku č.1/2013 o místním 
poplatku za provoz systému shromaž-
ďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních odpadů.

Veškeré dotazy, které se týkají poplatku 
za komunální odpad, směřujte na paní 
Marcelu Vaňkovou, tel.: 381477035, e-mail: 
vankova@mestobechyne.cz. 

+Územní plán obce 
Bechyně – Změna č. 2

Zastupitelstvo města Bechyně bude 
na svém zasedání dne 25. 6. 2014 
rozhodovat o pořízení změny ÚPO 
Bechyně č. 2.

Město Bechyně informuje občany 
obce, fyzické nebo právnické osoby, 
které mají vlastnická nebo obdobná 
práva k pozemkům nebo stavbám na 
území obce, popř. oprávněné investory, 
že mohou návrhy a požadavky na změnu 
ÚPO Bechyně podat do 31. května 2014 
na adresu: Město Bechyně

náměstí T. G. Masaryka čp. 2
391 65 Bechyně

Územní plán obce je základním doku-
mentem pro rozvoj celého správního území; 
jedná se o katastrální území Bechyně, 
Hvožďany u Bechyně, Senožaty u Bechyně. 

Dosud platný územní plán obce byl 
schválen dne 29. 11. 2006. Je v zájmu 
každého vlastníka pozemku nebo stavby, 
aby si ověřil, že schválené funkční využití 
plochy odpovídá skutečnému využití staveb 
popř. pozemků.

Jarmila Kukrálová 

+Kam s vaším 
odpadem?

Zde uvádíme praktické rady, jak naložit s 
odpady v Bechyni, které ve vaší domácnosti, 
na zahrádce či chatě mohou vznikat:

Papír, plast, sklo a nápojové kartony patří do 
kontejnerů na tříděný odpad.

Další využitelný odpad jako je železo, 
barevné kovy lze uložit ve sběrném dvoře 
nebo ve Sběrných surovinách v Bechyni.

Čistý použitý textil, obuv a plyšové hračky 
lze vhazovat do kontejnerů umístěných 
v Bechyni na tento druh odpadu.

Nebezpečným odpadem jsou zbytky 
rozpouštědel, kyseliny, fotochemikálie, 
pesticidy, chemicky znečištěné obaly,  
upotřebené motorové a převodové oleje, 
tuky, zbytky barev, lepidel, olověné 
akumulátory, spotřební použitý potravinář-
ský olej (olej po smažení a fritování), apod.

Nebezpečné odpady neházejte do popelnic 
na komunální odpad, ale odevzdejte ve 
sběrném dvoře.

Vyřazené kusy nábytku, matrace, umývadla, 
obaly větších rozměrů, koberce apod. 
odevzdávejte do sběrného dvora, kde se 
následně roztřídí na nábytek bez čalounění, 
čalouněný ap. 

  Využitelné složky odpadu 

  Použitý textil, obuv a plyšové hračky

  

odpad a kam s ním?

Nebezpečný odpad

  Objemný 

   Rostlinný odpad a kam s ním?

  Monočlánky

  Použité výrobky podléhající 
  tzv. zpětnému odběru

  Polystyren

  Stavební odpad a kam s ním?

Odpad ze zahrádek lze:

źkompostovat na svém pozemku či 
zahrádce

źodkládat je do určeného kontejneru na 
sběrném dvoře

źspalovat jen suchý rostlinný materiál 
s maximální ohleduplností a s přihlédnutím 
k povětrnostním podmínkám (kouř nesmí 
obtěžovat sousedy)

Spalování rostlinného materiálu, který 
není suchý, je zakázáno.

Odevzdávejte ve sběrném dvoře, u prodejce 
nebo do kontejnerů umístěných ve 
veřejných budovách.

Použité výrobky, jako jsou domácí elektro 
spotřebiče (televize, pračky, ledničky, 
mixéry, rádia, holicí strojky, žehličky, feny 
apod.), elektrické akumulátory, galva-
nické články a baterie, výbojky a zářivky 
lze bezplatně odevzdat u příslušného pro-
dejce či ve sběrném dvoře. Elektro-
spotřebiče odevzdávejte vždy kompletní, 
nedemontované!

Drobný polystyren lze ukládat do kontejnerů 
na plast. Na větší kusy je určen big-bag ve 
sběrném dvoře. 

Stavebním odpadem je např. beton, cihly, 
tašky a směsi vznikající při zřizování, 

údržbě, rekonstrukcích a odstraňování 
staveb. Stavební odpad lze uložit pouze na 
řízenou skládku za úplatu nebo k recyklaci. 
Eternit a izolační materiály obsahující azbest 
jsou nebezpečným odpadem. Sběrný dvůr 
není určen pro sběr stavebního odpadu. 

Každý, kdo se zbavuje autovraku, je povinen 
předat pouze osobám, které jsou 
provozovateli schválených zařízení k využí-
vání, odstraňování a sběru autovraků.

Praktické rady
Kde lze objednat kontejner pro stavební 

suť, objemný odpad, odpad ze zeleně 
apod.? Bytenes Bechyně spol. s r.o., 
Na Libuši, tel. 381 213 347 – přistavení 
kontejneru je za úhradu. 

Objemný odpad, rostlinný odpad, 
nebezpečný odpad, použité výrobky 
podléhající tzv. zpětnému odběru můžou 
fyzické osoby, které mají v Bechyni, 
Hvožďanech nebo Senožatech trvalý pobyt 
nebo zde vlastní nemovitost (chata, 
chalupa), ukládat ve sběrném dvoře 
zdarma. 

Sběrný dvůr 
Je umístěn nedaleko autobusového 

nádraží, Na Libuši 973
Správce ve sběrném dvoře Vám poradí, do 
kterého kontejneru můžete uložit odpady, 
které jste přinesli nebo přivezli.
Provozní doba:
Pondělí, středa 8.00 – 17.00
Pátek 13.00 – 17.00
Sobota 8.00 – 11.00

Ing. Ladislava Blažková

  Autovrak a kam s ním?
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+Hlasování do 
Evropského 

parlamentu na voličský 
průkaz

Ve volbách do Evropského parlamentu, 
které se budou konat ve dnech 23. 5. a 24. 5. 
2014, bude možno hlasovat  na voličský 
průkaz. Voličský průkaz vydá buď obecní 
úřad voliči, který nebude moci volit ve „svém“ 
volebním okrsku, nebo zastupitelský úřad 
voliči, občanu České republiky,  zapsanému  
ve zvláštním seznamu voličů vedeném 
zastupitelským úřadem.

Žádost o vydání voličského průkazu lze 
podat od dne vyhlášení voleb do Evrop-
ského parlamentu na území České republiky 
tj. od 19. února 2014. Žádost však musí být 
doručena nebo osobně podána příslušnému 
úřadu nejpozději 15 dnů přede dnem voleb, 
(tj. do 8. května 2014 do 16.00 hod). Čtvrtek 
8. května je posledním dnem pro podání 
žádosti o vydání voličského průkazu. Z toho-
to důvodu bude dne 8. května zajištěna 
služba na Městském úřadu v Bechyni. 
Zároveň je tento den tj. 8. května 2014 
zahájeno vydávání voličských průkazů.

Voličský průkaz opravňuje voliče ve 
dnech voleb do Evropského parlamentu 
k hlasování v jakémkoliv volebním okrsku na 
území České republiky. K tomu, aby volič 
mohl hlasovat na voličský průkaz, musí 
podle ustanovení § 30 odst. 2 zákona 
o volbách do Evropského parlamentu 
písemně požádat o jeho vydání.

Pokud volič zasílá žádost o vydání volič-
ského průkazu poštou nebo jeho žádost doručí 
na obecní nebo zastupitelský úřad jiná osoba, 
musí být podpis žadatele úředně ověřen.

Občan České republiky, který je hlášen 
k trvalému pobytu v Bechyni a v místní části 
Hvožďany a Senožaty, může požádat 
o vydání voličského průkazu na matrice 
Městského úřadu v Bechyni, v pondělí a ve 
středu od 7,30 hodin do 11,00 hodin a od 
12,00 hodin do 17,00 hodin, a také 
v poslední den lhůty tj. dne 8. května 2014 od 
10 do 16 hodin. Po telefonické domluvě na 
čísle: 381 477 028, 381 477 029 i v jiný den. 
Adresa pro písemné podání žádosti: 
Měs tský  ú řad  Bechyně ,  ma t r i ka ,  
nám. T. G. Masaryka 2, 391 65 Bechyně.

Helena Příhodová

Starosta města Bechyně podle § 32 827, 828, 829, 857, 858, 859, 891, 892, 
zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do 920), TYRŠOVA, U NÁDRAŽÍ.
Evropského parlamentu a o změně 
a doplnění některých zákonů; VOLEBNÍ OKRSEK Č.5

oznamuje VOLEBNÍ MÍSTNOST: 
Klubovna MO ČRS, U NÁDRAŽÍ 610

1. Volby do Evropského parlamentu se BECHYNĚ
uskuteční: LIŠKY, PÍSECKÁ (907, 908, 909, 910, 911, 
v pátek 23. 5. 2014 od 14.00 hodin do 22 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 
hodin a v sobotu 24. 5. 2014 od 8.00 hodin 948, 949, 950), SÍDL. 5.KVĚTNA, U 
do 14.00 hodin. VODOJEMU, ZA TRUBNÝM.

2. Místa konání voleb (je-li ve volebním VOLEBNÍ OKRSEK Č.6
okrsku obsažena celá část obce nebo ulice, VOLEBNÍ MÍSTNOST: 
nejsou u nich vypsána čísla popisná): DOMOV MLÁDEŽE, PÍSECKÁ 365

BECHYNĚ
VOLEBNÍ OKRSEK Č.1 ČECHOVA (252, 253, 254, 255, 256, 257, 
VOLEBNÍ MÍSTNOST: STARÁ ŠKOLA, 258, 259, 260, 263, 264, 265, 266, 267, 
LIBUŠINA 164 (vstup hlavním vchodem) 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 276, 

BECHYNĚ 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 
DLOUHÁ, FÁBEROVA (342, 343, 344, 289, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 
345, 346, 347, 348), KAŠPARA MALÉHO, 906, 945, 947, 601E, 32E, 44E), 
KLÁŠTERNÍ, KŘIŽÍKOVA VILOVÁ ČTVRŤ, GABRIELOVA, PÍSECKÁ (198, 203, 204, 
LÁZEŇSKÁ, LIBUŠINA (23, 24, 50, 51, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 
149, 150, 151, 152, 153, 154, 158, 159, 213, 215, 216, 217, 218, 219, 261, 262, 
163, 164, 167, 169, 171,172,  173, 175, 275, 357, 358, 365, 367, 368, 369, 370, 
176, 177, 178, 179, 180, 182, 183, 184, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 719, 720, 
190, 191, 192, 193, 195, 196, 197, 199, 721, 722, 723, 724, 755, 756, 757, 758, 
312), MASOKRÁMSKÁ, MICHALSKÁ, 759, 760, 761, 762, 823, 830, 856, 887, 
NÁM. T.G.MASARYKA, OBŮRKA, 888, 889, 890, 944, 985, 988), ŠKOLNÍ, U 
PARKÁNY, POD SCHODY, SOUKENICKÁ, STADIONU, ZAHRADNÍ.
ŠIROKÁ, TÁBORSKÁ, VALTROVA, 
VĚTROV, ZÁMEK, ZÁŘEČÍ. VOLEBNÍ OKRSEK Č.7

VOLEBNÍ MÍSTNOST: 
VOLEBNÍ OKRSEK Č.2 HVOŽĎANY – ŠKOLA
VOLEBNÍ MÍSTNOST: NOVÁ ŠKOLA, HVOŽĎANY
ŠKOLNÍ 293

BECHYNĚ 3. Volič po příchodu do volební místnosti 
ČECHOVA (294, 295, 296, 297, 298, 299, prokáže svou totožnost a státní občanství 
300, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, České republiky platným cestovním, 
399), FÁBEROVA (377, 378, 379, 380, diplomatickým nebo služebním pasem 
381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, České republiky anebo cestovním průkazem 
389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, nebo platným občanským průkazem. 
397, 398, 400), LÁZNĚ (202), LIBUŠINA Neprokáže- l i  uvedené skutečnost i  
(160, 161, 165, 166, 170, 181, 185, 186, stanovenými doklady, nebude mu hlasování 
187, 188, 189, 194), NOVODVORSKÁ, umožněno.
PLECHAMR, SÍDL. OBRÁNCŮ MÍRU.

4. Právo volit na území České republiky do 
VOLEBNÍ OKRSEK Č.3 Evropského parlamentu má každý občan 
VOLEBNÍ MÍSTNOST: KULTURNÍ DŮM – České republiky, který alespoň druhý den 
U NÁDRAŽÍ 602 (klubovna č. 3 –1.patro) voleb dosáhl věku 18 let, a občan jiného 

BECHYNĚ členského státu, který alespoň druhý den 
NA LIBUŠI (614, 615, 616, 617, 618, 619, voleb dosáhl věku 18 let a je po dobu 
620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, nejméně 45 dnů veden v evidenci obyvatel 
628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, podle zvláštního právního předpisu.
636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 
644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 5. Voličům budou dodány hlasovací lístky 
652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb. 
660, 763, 989, 1002), PRÁDLO, Volič, který hlasuje na voličský průkaz, 
ŠVESTKOVÁ, PŘÍČNÁ, SOUBĚŽNÁ, obdrží hlasovací lístky ve volební místnosti.
LOMENÁ, LUČNÍ, KRÁTKÁ.

SENOŽATY 6. K zajištění pořádku a důstojného průběhu 
hlasování ve volební místnosti je každý 

VOLEBNÍ OKRSEK Č. 4 povinen uposlechnout pokynů předsedy 
VOLEBNÍ MÍSTNOST: okrskové volební komise.
MĚSTSKÁ KNIHOVNA, U NÁDRAŽÍ 602 

BECHYNĚ 7. Každý volič se musí před hlasováním 
LÁZNĚ (200, 201, 1000, 1001), NA LIBUŠI odebrat do prostoru určeného pro úpravu 
(661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, hlasovacích lístků, jinak mu okrsková 
669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, volební komise hlasování neumožní.
677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 
685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, V Bechyni dne 18. 4. 2014
693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, Mgr. Jaroslav Matějka
701, 702, 703, 704, 717, 824, 825, 826, starosta města

OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTU KONÁNÍ VOLEB 
DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 23.–24. května 2014

+Změna telefonního čísla 
Pečovatelské služby

Od 1. května 2014 dochází ke změně 
telefonního čísla na Pečovatelskou službu 
města Bechyně. Stávající telefonní číslo 
381 212 138 bude změněno na telefonní 
číslo 727 901 198. Klienti pečovatelské 
služby budou samozřejmě informováni 
osobně pečovatelkami.

Schánilová Alena

+
Velký dík všem Zářečákům, 
kteří dobrovolně provedli jarní 
úklid veřejných prostor a hůře 

přístupných míst v Zářečí. 
Děkujeme, Město Bechyně
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Sbor dobrovolných hasičů v Bechyni 
za podpory starosty města Bechyně 

a Oranžového roku Skupiny ČEZ 
pořádá 

dne 3. května 2014

Oslavy svátku svatého 
Floriána patrona hasičů 

V rámci akce proběhne XIV. ročník 
soutěží družstev v požárním útoku 
O putovní pohár starosty města 

Bechyně 
a IX. ročník soutěže O putovní pohár 

OSH Tábor – série šesti kol – první kolo 
(muži, ženy) 

a I. ročník Memoriálu Vladimíra 
Kálala – O putovní pohár MH 

(kat. starší) 
a O putovní pohár starosty OSH 

Tábor (dětská soutěž)

Program
8.30–9.00 příjezd družstev mladých

hasičů a prezence
9.30 slavnostní nástup ml. hasičů 

+ zahájení soutěže
12.00 předpokládaný konec soutěže

v PÚ mladých hasičů
11.30–12.00 příjezd a prezence družstev

SDH ženy a muži
12.30 společný slavnostní nástup 

źml. hasiči + kategorie ženy a muži
źvyhodnocení výsledků ml. hasičů 

a předání putovního poháru MH 
– Memoriálu Vladimíra Kálala

źstart hlavní soutěže v PÚ ženy 
2B, muži 3B

16.00 slavnostní vyhodnocení,
předání cen a putovních pohárů 
starosty města Bechyně

16.30 předpokládaný konec soutěže 
– volná zábava

Změna programu vyhrazena

Přijďte mezi nás podívat se a povzbu-
dit mladé hasiče a hasičská družstva. 
Zhlédněte vozidla a techniku, která jsou 
tady pro Vás, pro Vaši ochranu, jak 
domovů, tak v první řadě životů.

Po celý slavnostní den bude zajištěno 
občerstvení před Kulturním domem 
Bechyně. Počasí zajištěno, kulturní 
vložka.

Přijďte a vezměte s sebou i své 
příbuzné, známé s dětmi, ať zhlédnou 
Vaše družstvo při soutěžení. Je potřeba 
povzbudit mladé hasiče při jejich nadšení 
vyrovnat se dospělákům. Nebudete 
zklamáni.

Miloslav DOUDA, velitel SDH 
Bechyně a soutěže, 

vedoucí Hasičského muzeav Bechyni

Jenovéfa ULIČNÁ, 
starostka SDH Bechyně

Tuto akci podporuje Skupina ČEZ - 
ORANŽOVÝ ROK 2014 V BECHYNI

při příležitosti 140. výročí založení 
sboru a 40. výročí založení 

I. Hasičského muzea v Bechyni.

+ Informace 
ze Dne pro zdraví

Dne 14. dubna 2014 se v Domě s pečo-
vatelskou službou konal Den pro zdraví, 
pořádaný výrobcem rehabilitačních pomů-
cek, firmou PATRON Bohemia a. s. Mělník. 
Součástí tohoto dne bylo odborné poraden-
ství jak a kde získat rehabilitační pomůcku 
a jakým způsobem ji uhradit, pokud není 
plně hrazena zdravotní pojišťovnou. Na 
místě byl k dispozici ceník s uvedenými sle-
vami, katalogy s koupelnovým a toaletním 
programem, pomůcky k chůzi, bandáže, 
polštáře, antidekubitní matrace a lůžka, 
mechanické vozíky, elektrické skútry 
a schodolezy. Většina nabízeného sorti-
mentu byla na místě i ukázkou. K dispozici 
byl odborný technik, který pomůcky seřídil 
a potencionální klient si mohl pomůcku 
vyzkoušet na místě. 

Akce by byla velmi povedená. Lidé, kteří 
přijeli předvést rehabilitační pomůcky, byli 
opravdovými profesionály, ale i přes 
dostatečnou informovanost široké veřejnosti 
formou hlášení v městském rozhlase a vyvě-
šením na informačních tabulích se dostavil 
pouze skromný počet zájemců o reha-
bilitační pomůcku či poradenství. 

Schánilová Alena

Kulturní program 
květen – červenec 2014

Obdobně jako v předchozích letech pokraču-
jeme v pořádání večerů poezie, besed 
a vyprávění. Jste srdečně zváni do útulného 
prostředí bechyňské scenérie u řeky Lužnice.

17. 5. Poesie – Bechyně líbezná 
31. 5. Z deníku filmaře A. Dovčenka
14. 6. Víno očima Jaroslava Seiferta
21. 6. Sloky lásky 

– Stěpan Petrovič Ščipačov
12. 7. Keramika v českých zemích
26. 7. Ozvěna tenká jako nit – F. Novotný

Začátky programu vždy v 19 hod., vstup volný

GALERIE 
POD 
DUHOU

Lázeňská – Parkány 555

M

www.detskydenbechyne.cz
www.dragsters.cz
www.predators-drag.cz

Po celý den mohou děti soutěžit 
ONSTER DĚTSKÝ DEN o sladkosti, hrát si a tancovat s Klaunem 

Hugo a jeho kamarády. Opět budou mít 
– Bechyně letiště možnost nechat si pomalovat obličej, 

navštívit velké skluzavky a obr skákací hrady 31. května od 9 hodin např. Bořka stavitele anebo vězení Alcatraz. 
Větší děti a jejich rodiče si na vlastní kůži 

V e  s p o l u p r á c i  mohou vyzkoušet, jaké to je sedět 
s A r m á d o u  Č R ,  v opravdové formuli – připraven je simulátor 
konkrétně s 15. ženijní F1 Ferrrari, a nebo si vyzkoušet jejich 
brigádou v Bechyni, zručnost a stát se na chvíli mechanikem 
jsme na 31. května formule – Pit stop simulátor. Nebude chybět 
2014  p ř ip rav i l i  2.  opět laserová střelnice, horolezecká 
velkolepý Den dětí se stěna, bungee trampolína a novinka 
zajímavým programem Bludiště. Všichni se mohou přenést do 
a mnoha atrakcemi pro televizní show a navštívit oblíbené Wipe out 
děti všech věkových obří koule, jízdu v motokárách a další 
kategorií. V loňském zajímavé atrakce, vše pod dohledem 
roce atrakce a program profesionální obsluhy. 
zaujal nejen děti, ale I letos je připraven originál americký 
i dospěláky. Rodiče SCHOOL BUS a ti šťastní se v něm mohou 
s dětmi budou mít projet po letišti. Na americkém pódiu Truck 
možnost seznámit se show vás bude po celý den bavit moderátor 
zblízka s vojenskou Doktor Buben, Maxim Turbulenc a se 
technikou a vyzkoušet svým siláckým show přijde mezi vás i Jafar 
si ji, jak se říká, na z vily Vyvolených a ukáže vám svou sílu.
vlastní kůži. A bonus pro všechny: možnost vidět na 

vlastní oči Evropské závody DRAGSTERŮ 
včetně prohlídky těchto jedinečných 
speciálů (z 0 na 100 km/h za 1,2 sec.) v depu 
závodních strojů.
VSTUP A VŠECHNY ATRAKCE JSOU 
PRO DĚTI ZDARMA.

V předprodeji vstupenek na portálu 
Ticketstream je možné získat vstupenky na 
celé tři dny za 290 Kč. Na místě pak za 
390 Kč. Ve vstupném je zahrnut i program 
závodů Dragster Euro Games na celé tři dny.

Evropské závody Dragsterů
30. května – 1. června 2014
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PROVOZ 
MINIGOLFU 

STADION 
BECHYNĚ

KVĚTEN, ČERVEN

Sobota, neděle 10.00 – 12.00
14.00 – 18.00

Cena 30,- na osobu/hodinu
Za nepříznivého počasí 

minigolf uzavřen
Změna provozní doby vyhrazena



Prodej slepiček

Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, 
oznamuje svým zákazníkům, že opět 
prodává slepičky snáškových plemen: 
Lohmann hnědý, Tetra hnědá 
a Dominant – černý, modrý, žlutý, 
kropenatý a bílý.
Stáří: 15–20 týdnů
Cena: 149–185 Kč/ks dle stáří 
Neprodáváme malé kuřice, ale téměř 
dospělé slepičky pouze našeho chovu!

–

Prodej: sobota   24. května
a 21. června ve 14 h, 

Bechyně  u vlakového nádraží

Při prodeji slepiček výkup králičích 
kožek – cena dle poptávky.
Případné bližší informace:
Po–Pá 9.00-16.00 hod.
tel. 601576270,606550204,728605840 

+Turnaj Osadníci 
z Bechyně 2014

Letošní turnaj máme za sebou a zůstává 
plno herních zážitků. Ti neúspěšnější si 
odnesli nové hry a první dva se kvalifikovali 
na mistrovství republiky v říjnu v Praze na 
Deskohraní 2014. Z dvaceti hráčů se umístil 
na prvním místě Pavel Semler, druhý Lukáš 
Kalousek a třetí Lucka Zahradilová. Rádi 
bychom také touto cestou poděkovali ZŠ 
Františka Křižíka (Libušina) za poskytnutí 
perfektního zázemí.

Martin Herza a Ivana Frolíková

WiFi-Router zapůjčíme zdarma k tarifům na 12 měsíců

rychlé internetové připojení bez omezení

bonus pro majitele karet Skylink na programové balíčky

cenové tarify od za měsíc121,- Kč

instalace zdarma bez skrytých poplatků

Náměstí T.G.Masaryka 12, 391 65 Bechyně,
tel./zázn.: 381 212 390, mobil: 602 167 407,
http://www.sjelectronic.cz, info sjelectronic.cz, Internet servis: 724 864 378, internet sjelectronic.cz@

vhodné pro Smart TV i SAT s HbbTV (ivysílání ČT...)

INTERNET PRO VÁS
přes společnou televizní anténu

INTERNET PRO VÁS

+Kanoistika 
– TJ Jiskra Bechyně

Sjezd – Tradiční jarní Bechyňské sjezdy 
se z důvodu velmi nízkého stavu vody 
musely konat na náhradní trati Hutě – 
Bechyně, místo oblíbeného peřejnatého 
úseku z Dobronic. Přesto se závodů zúčast-
nilo zhruba 70 posádek převážně z jižních 
Čech. Z domácích závodníků si nejlépe vedli 
kajakáři Jan Pazourek, Michal Háša 
a František Uhlík, kteří se umístili na 
stupních vítězů v kategorii mužů. V mladších 
dorostencích obsadil Filip Zvolánek 
2. místo, tak jako deblkanoe Michal Háša – 
Pavel Woldřich mezi muži v kategorii C2.

Maratón – Na mezinárodním kanoistic-
kém maratónu v Estonsku na řece Võhandu, 
kterého se zúčastnilo 560 posádek z devíti 
zemí, z toho 110 kajakářů, dosáhl velkého 
úspěchu kajakář bechyňského oddílu Jan 
Pazourek. Na trati dlouhé 100 km 
vypádloval v čase 9:09:52 hodin 2. místo 
v absolutním pořadí, což také znamenalo 
druhé místo mezi kajakáři. Rychlejší byl o 
čtyři minuty litevský reprezentant Jonas 
Ragauskas, na třetím místě dojel Indrek 
Kermon z Estonska. Další česká posádka 
Jan Vlček – Zdeněk Herzán obsadila v 
kategorii C2 vynikající druhé místo za 
vítěznými Finy Heikki Hihnala-Jaakko 
Soivio. Závod dokončilo v časovém limitu 
necelých čtyřista posádek.

Rafty – již 14. ročník raftových závodů 
pod bechyňskou duhou se uskuteční 
v sobotu 12. července. Závodit se bude 
v kategoriích muži, ženy, mixy, veteráni 
a mládež, vtipné a originální převleky jsou 
samozřejmě vítány. Večer proběhne 
oblíbená vodácká párty, kde vystoupí kapely 
Monotonic Stereotype z Týna a Jedním-
tahem. Srdečně zveme všechny příznivce 
vodácké recese!

 Jan Pazourek

TĚLOVÝCHOVA & SPORT
Klub českých turistů – odbor Bechyně, 
o.s. si Vás dovoluje pozvat k účasti na 
40. ročníku 

(stanoviště startu čeká i na účastníky, kteří 
přijedou vlakem od Tábora)

(Písecká ulice, hospoda U Buldoka)

turistického pochodu 
a cykloturistické jízdy

čtvrtek 8. května 2014
park před vlakovým nádražím ČD 
v Bechyni 8:00–10:00 h

 stadion Bechyně, 

uzávěrka cíle v 17:00 hod.

Informace: Petr Chaloupek
tel: 737 529 220, 

chaloupek.velo@seznam.cz,
www.ktc.bechynsko.cz

ÚDOLÍM LUŽNICE 2014
TERMÍN:

START:

CÍL:

Trasy: pěší 8 - 30 km, cyklotrasy 10 - 80 km

 

Slavnostní otevření české části 
přeshraniční dálkové pěší turistické 
trasy podél Lužnice v Bechyni v neděli 

Stezka je vybudována v rámci přeshra-
ničního projektu, podporovaného z prostředků 
EU „Stezka podél Lužnice nás spojuje“. Při 
slavnostním otevření budou, kromě dalších 
významných hostů, přítomni i hosté z rakou-
ského města Weitra, ve kterém bude 4. 5. 2014 
otevřen rakouský úsek stezky. Trasa je dlouhá 
240 km, vede podél řeky Lužnice od pramene 
u rakouské obce Karlstift přes města Weitra, 
Gmünd a Litschau. Hranice ČR překročí 
u Chlumu u Třeboně. Na Třeboňsku se rozdělí 
na dvě větve (kolem Staré řeky a Nové řeky), 
které se spojí ve Veselí nad Lužnicí. Ze Soběslavi 
trasa odbočuje na výhledový bod – hrad 
Choustník a vrací se k řece v Sezimově Ústí, aby 
přes Tábor, Bechyni a Koloděje nad Lužnicí 
došla až k ústí do Vltavy u Neznašova. 

11. 5. 2014

V rámci otevření Stezky se uskuteční dva 
slavnostní akty:
1) Otevření Stezky na louce u ústí říčky 
Smutná do Lužnice
Program: 10:45  zahájení, kulturní program

11:15 projevy oficiálních činitelů
(budou překládány do němčiny)

11:45 slavnostní přestřižení pásky
11:50–12:30 kulturní program

2) Otevření Řídícího a informačního
 střediska Stezky u Muzea turistiky (Široká ul.)
Program: 14:30 kulturní program

15:10 projevy představitelů
15:20 přestřižení pásky 

ve vstupu do střediska
15:30 postupná prohlídka střediska

 (ve skupinách po 15 osobách)
V promítacím sálku poběží prezentace Stezky.

Slavnostní otevření rakouské části 
přeshraniční dálkové pěší turistické
trasy podél Lužnice v rakouské Weitře dne

Z Bechyně bude vypraven autobus. Dopo-
ledne zastávka v Karlstiftu – vycházka k prameni 
Lužnice, odpoledne prohlídka města Weitra,  
slavnostní otevření rakouské části přeshraniční 
dálkové pěší turistické trasy podél Lužnice. 
Odjezd z Bechyně v 08:00 hod. z parkoviště 
před vlakovým nádražím Českých drah 
(přistavení autobusu v 07:45 hod.) 

Informace, přihlášky: Petr Chaloupek, tel.: 
737 529 220, e-mail:  bechyne.kct@seznam.cz

 

4. 5. 2014
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Pro pražskou galerii 

KOUPÍME 
kvalitní obrazy. 

Možnost platby hotově nebo 
formou aukce. 

tel.: 774 121 121

Městský zpravodaj č. 5/2014, den vydání: 1. 5. 2014. Měsíčník. Vydává Město Bechyně, IČO: 00252069, nám. T. G. Masaryka 2, 391 65. 
2Vychází v Bechyni 1. den v měsíci. Ev.č. period. tisku E 13192. Náklad 2500 výtisků. ZDARMA. Inzerce (15 Kč/cm ) a příspěvky na tel: 381 213 338,

e-mail: propagace@kulturnidum.cz. Uzávěrka příštího čísla 16. května Tisk RAIN TISKÁRNA, s.r.o., Pravdova 568/II, 377 01 Jindřichův Hradec.

Studio                   oznamuje 

ALE NEZOUFEJTE!
Své oblíbené masáže si od září můžete užít 
na nové adrese: České Budějovice 

nám. Přemysla Otakara II. č. 10/6
Více informací získejte osobně ve studiu 
SKELET či na tel:

ke dni 30. 6. 2014
ukončení provozu v Bechyni

 606 644 096


