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ECHYŇSKÝ
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+ Životní jubilea 
květen 2016

 94 let Štrossová Marie
 88 let Hořejší Ladislav
  Zeilinger Antonín
 87 let Kocourek František
 86 let Filo Benjamin
  PhDr. Kasl Karel
  Mašek Antonín
  Zeman Josef
 85 let Fürbachová Květoslava
  Hruška Miloslav
  MUDr. Ingr Jaroslav
 83 let Velková Jaroslava
 82 let Borek Vladimír
  Kuchválková Milena
 81 let Pihera Josef
  Štěpánek Josef
  Vystrčil Jan
 80 let Hájek Jiří
  Ing. Vernarec Ján
  Železný Alois
 79 let Drda Jan
 76 let Černá Jana
  Hrubantová Růžena
  Sýkora Václav roce 2016 si Česká republika 

V připomíná 700. výročí narození 
Karla IV. Toto jubileum je vhod-

ným okamžikem, abychom se veřejně 
přihlásili k odkazu jednoho z nejvý-
znamnějších panovníků nejen českých, 
ale i evropských dějin.

Karel IV. byl velký reformátor a státník 
zcela ojedinělého rozhledu a schop-
ností. Patřil k nejvýznamnějším osob-
nostem světa 14. století, jeho kulturní 
vliv však přetrvává až do dnešních dob. 
Zdaleka se přitom netýká jen území, 
jemuž kdysi vládl. Neformální titul „Otec 
vlasti“ si však s Karlem IV. spojujeme 
především my v České republice. 
Důstojné připomenutí 700. výročí císa-
řova narození je úkolem především pro 
zemi, k níž měl Karel IV. nejblíž. Můžeme 
tak demonstrovat kontinuitu s tou částí 
naší minulosti, která byla charakteri-
zována kulturním rozkvětem, hospodář-
skou prosperitou a politickou stabilitou – 
tedy hodnotami, které jsou i dnes stále 
žádané.

Karel IV. učinil z českých zemí perlu 
své koruny. Nikdy předtím jsme v Evropě 
nehráli tak významnou pozitivní úlohu. 
Přitom když mladý Karel přišel do Čech, 
nalezl zemi v zuboženém stavu, jak 
uvádí i ve své autobiografii Vita Caroli: 
„Toto království jsme nalezli tak zpus-
tošené, že jsme nenašli ani jediného 
hradu svobodného, který by nebyl 
zastaven se všemi královskými statky, 
takže jsme neměli, kde bychom přebý-
vali, leč v domech měšťanských jako jiný 
měšťan.“ O to větší respekt Karlovo 
reformní úsilí zasluhuje.

MĚSTSKÝ ZPRAVODAJ
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Příspěvky do červnového vydání 
posílejte nejpozději 18. května na 
propagace@kulturnidum.cz

+ NOVELA VYHLÁŠKY 
383/2001 SB., 
O PODROBNOSTECH 
NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 

Novela vyhlášky k podrobnostem 
nakládání s odpady vyšla ve Sbírce zákonů 
14. března 2016 pod číslem 83/2016. 
Novela přináší zejména tyto změny:

ź V oblasti sběru a výkupu kovových 
odpadů § 8 (rozšíření seznamu odpadů, 
na které se vztahuje povinnost iden-
tifikace odpadů a osob a povinnost vést 
evidenci o těchto skutečnostech). 

ź Změny v označování při shromažďování 
nebezpečných odpadů (§ 5).

ź Způsob a rozsah označování nebezpeč-
ných odpadů (v příloze č. 29 vyhlášky).

ź Nové znění přílohy č. 3 „Obsah identi-
fikačního listu nebezpečného odpadu“. 

ź Podrobnosti k novému systému ohlašo-

vání přepravy nebezpečných odpadů 
v § 25 (obsah ohlašovacího listu pro pře-
pravu nebezpečných odpadů v příloze 
č. 26 vyhlášky).

ź Podrobnosti týkající se způsobu přidě-
lování identifikačních čísel zařízení IČZ 
(v § 24a vyhlášky).

ź Nové znění přílohy č. 20 Hlášení o pro-
dukci a nakládání s odpady, Další změny 
v oblasti evidence a ohlašování – nové 
znění přílohy č. 22 (hlášení údajů 
o zařízení). 

ź S ohledem na poslední novelu zákona 
o odpadech (č. 223/2015 Sb.), která 
vypustila z povinnosti zpětného odběru 
minerální oleje, upravuje se v tomto 
směru i znění vyhlášky o podrobnostech 
nakládání s odpady.
Velmi podstatná jsou data účinnosti jed-

notlivých ustanovení, např. nově označené 
nebezpečné odpady včetně nových iden-
tifikačních listů nebezpečných odpadů musí 
být nejpozději od 1. června 2016.

1316–2016
700. VÝROČÍ 
NAROZENÍ KARLA IV.

S cílem připomenout život a dílo jedné 
z největších osobností našich dějin vznikl 
koncept „národního výročí“. Jeho 
smyslem je oslavit karlovské jubileum 
prostřednictvím celé řady kulturních, 
společenských, vzdělávacích i sociálních 
projektů – tak, jak to odpovídá širokému 
záběru císařových aktivit. Národní výročí 
tak připomene Karla IV. nejen jako vzdě-
lance, politika, diplomata, stavitele, 
křesťana, mecenáše, hospodáře a vizio-
náře, ale rovněž přiblíží jeho zaklada-
telské, kulturní a státnické dílo.

www.otecvlasti.eu

(*14. květen 1316)



Za Trubným
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všechny obyvatele a návštěvníky sídliště 
5. května a ulice Za Trubným žádáme , aby 
respektovali pokyny stavby a řídili se jejich 
upozorněními.

Během realizace stavby dojde k určitým 
dopravním omezením. Po celou dobu 
realizace stavby nebude možno v tomto 
prostoru parkovat žádná vozidla. V průběhu 
stavby bude umožněn přístup k jednotlivým 
nemovitostem, nikoliv však příjezd. Obyva-
telům, kteří bydlí v dotčeném území, bude po 
celou dobu stavby umožněno parkovat na 
zelené ploše podél silnice v ulici Za Trub-
ným. Zároveň obyvatelům doporučujeme, 
aby využívali volná parkovací místa na nově 
vybudovaném parkovišti na sídl. Písecká 
u č.p. 919. Stavba bude probíhat po etapách 
a nikdy nebude zcela uzavřeno celé území 
stavby. 

Věříme, že omezení způsobená stavbou 
Vám vynahradí kvalitně a bezpečně reali-
zované a dokončené dílo, které Vám bude 
sloužit k Vaší maximální spokojenosti. 
Stavba by měla být dokončena začátkem 
listopadu tohoto roku. O přesném termínu 
zahájení stavebních prací a o dopravních 
omezeních budou obyvatelé sídliště sídl. 
5. května a ulice Za Trubným informováni 
formou letáků doručených do poštovních 
schránek a článků zveřejněných na webo-
vých stránkách města. S případnými dotazy 
k připravované stavbě se obracejte na 
vedoucí investičního odboru Městského 
úřadu Bechyně pí. Ilonu Zvolánkovou. 

I. Z.
odbor investic

+ REKONSTRUKCE 
SÍDLIŠTĚ 5. KVĚTNA, 
2. ETAPA A ČÁSTI 
ULICE ZA TRUBNÝM 

V první polovině měsíce května 2016 
bude zahájena stavba „Bechyně – rekon-
strukce sídliště 5. května, 2. etapa a části 
ulice Za Trubým“. Jedná se o největší 
investiční akci města v letošním roce. 
Stavba zahrnuje rekonstrukci kanalizačních 
stok a vodovodních řadů včetně veřejných 
částí přípojek tzn., že přípojky budou 
vyměněny na hranici pozemků jednotlivých 
nemovitostí. Dále dojde k rekonstrukci 
veřejného osvětlení, komunikací, chodníků, 
vzniknou zde nové parkovací zálivy a bude 
obnovena veřejná zeleň. V prostoru pod 
stávající  křižovatkou místních komunikací 
sídl. 5. května a ulice Za Trubným bude 
vybudována odlehčovací komora, z které 
budou odváděny dešťové vody nově vybu-
dovanou odlehčovací stokou ulicí Za Trub-
ným až do říčky Smutná. 

Celá stavba je rozdělena do těchto 
stavebních úseků:

1) Čechova ulice od č.p. 899 k č.p. 906 – 
zde dojde k rekonstrukci kanalizace a ná-
sledné výspravě dotčených povrchů

2) sídl. 5. května od č.p. 831 k č.p. 845 
a od č.p. 870 – 886 – zde dojde k rekon-
strukci chodníků a veřejného osvětlení

3) sídl. 5. května od č.p. 896 (ordinace 
MUDr. Hany Sedláčkové Řezníčkové) 
k č.p. 248 (křižovatka s ulicí Za Trubným) – 
zde dojde k rekonstrukci kanalizace, vodo-
vodu, veřejného osvětlení, chodníků, komu-
nikací a vzniknou zde nové parkovací zálivy

4) ulice Za Trubným od č.p. 248 k č.p. 251 
a od č.p. 974 k č.p. 975 (křižovatka s ulicí 
Čechova) – zde dojde k rekonstrukci 
vodovodu, veřejného osvětlení, chodníků, 
komunikací a vzniknou zde nové parkovací 
zálivy. Bude zde vybudována nová kanali-
zace, která bude v budoucnu napojena do 
Zahradní ulice, dále odlehčovací komora, 
z které budou odváděny dešťové vody nově 
vybudovanou odlehčovací stokou do říčky 
Smutná. 

Realizace stavby bude značně zatěžující 
pro všechny obyvatele, kteří v dotčeném 
území města bydlí. V rámci stavby budou na 
staveništi probíhat práce, které v nezbytné 
míře omezí jejich zvyklosti a ztíží jejich 
pobyt. V zájmu investora a všech subjektů 
podílejících se na realizaci stavby je, aby 
k tomu docházelo co nejméně. Současně 
v zájmu zhotovitele stavby je, aby nedochá-
zelo k ohrožení života a zdraví zaměstnanců 
i Vás spoluobčanů včetně Vašich dětí. Proto 

+ RECYKLOVAT JE 
NEJEN SPRÁVNÉ, 
ALE TAKÉ SNADNÉ 

Do jedenáctého roku fungování vstupuje 
v roce 2016 v České republice systém 
zpětného odběru a recyklace vysloužilých 
elektrospotřebičů. Je to stejný systém, jako 
ve zbytku Evropy. Každý z nás může díky 
němu zdarma odevzdat svá vysloužilá 
elektrozařízení na místa odběru s tím, že 
budou řádně zrecyklována.

ELEKTROWIN, největší český kolektivní 
systém pro sběr a recyklaci elektroodpadu, 
už vytvořil na 13 000 míst zpětného odběru. 
Jejich prostřednictvím lidé odevzdali téměř 
15 000 000 vyřazených elektrospotřebičů 
o hmotnosti více než 245 000 tun. 

Dosloužilo i vám doma některé 
elektrozařízení? Nevyhazujte je do 
běžného komunálního odpadu. Odložte je 
na sběrné místo, odkud bude odvezeno 
k ekologické recyklaci. Získané suroviny 
dále poslouží při výrobě nových spotřebičů.

Sběrná místa, kam můžete 
vysloužilá elektrozařízení odložit:

- Sběrné dvory měst a obcí – na nich 
můžete spotřebiče odevzdat bez ohledu na 
místo bydliště.

- Prodejny elektro – prodejci jsou 
povinni převzít staré spotřebiče při nákupu 
nového zboží systémem „kus za kus“. Podle 
novely zákona, která začala platit na sklonku 
roku 2014, musejí obchody s prodejní 
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plochou větší než 400 m  odebrat i malý 
spotřebič, jehož rozměry nepřesahuje 
25 centimetrů, aniž byste byli nuceni koupit 
si nový.

- Vybrané servisy – rovněž odebírají 
spotřebiče k recyklaci. V rámci projektu 
„Jsem zpět“ www.jsemzpet.cz můžete 
dokonce pomoci dobré věci. Pokud 
přinesete starší, ale stále plně funkční 
elektrospotřebič, a ten projde přísnými 
zkouškami, můžete ho věnovat některé 
neziskové organizaci, například Fondu 
ohrožených dětí. 

- Dobrovolní hasiči – se sběrem 
spotřebičů pomáhá také už více než 1000 
hasičských sborů po celé republice. 

- Města a obce, které nemají sběrný 
dvůr, podle zákona musejí nejméně dvakrát 
ročně zorganizovat svoz nebezpečného 
odpadu, do kterého patří i vysloužilá 
elektrozařízení. 

Společnost ELEKTROWIN také orga-
nizuje akce, při nichž můžete za odevzdaný 
spotřebič získat dárek – například v podobě 
slevy na vstupném do ZOO nebo do muzea. 

Sledujte proto pozorně internetové 
stránky www.elektrowin.cz a fecebookový 
profil Recyklace je legrace, kde najdete vždy 
aktuální informace. 
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+ OBNOVA SÍDLIŠTĚ NA 
LIBUŠI, 1. ETAPA 

Začátkem měsíce května bude na sídlišti 
Na Libuši zahájena oprava místní komuni-
kace a chodníku vedoucí od č.p. 640 k č.p. 
653. Oprava komunikace bude spočívat 
v rozšíření místní komunikace o zelený pás, 
který se v současné době nachází mezi 
stávající komunikací a stávajícím chodní-
kem. Místní komunikace tak získá parametry 
obousměrné komunikace a vyřeší se tak 
problém při vyhýbání protijedoucích vozidel. 
Tyto práce budou dokončeny do 20. 5. 2016. 
Téměř po celou dobu stavby bude jeden 
jízdní pruh komunikace průjezdný. K úplné 
uzavírce dojde max. na 2 až 3 dny. Následně 
bude probíhat oprava chodníku. Stávající 
povrch z litého asfaltu bude nahrazen 
zámkovou betonovou dlažbou a dojde 
k doplnění konstrukčních vrstev. Po do-
končení opravy této komunikace bude 
v druhé polovině měsíce května 2016 
zahájena stavba „Obnova sídl iště 
Na Libuši, 1. etapa – blok bytových domů 
č.p. 647–656“. Stavba zahrnuje dva 
stavební objekty a to: 

ź SO 01 oprava (výměna) kanalizačních 
stok včetně splaškových a dešťových 
přípojek od bytových domů. 

ź SO 02 stavební úpravy stávajících 
komunikací, parkovišť, přístupových 
chodníků k bytovým domům, zpevněných 
ploch pro kontejnery na tříděný a komunální 
odpad, sadové úpravy. 

Na stávající komunikaci dojde k výspravě 
nerovností a bude položena nová ložná a 

obrusná asfaltová vrstva v celkové tloušťce 
9 cm, budou zřízeny nové uliční vpusti pro 
odvod dešťových vod z komunikace. 
Parkoviště, přístupové chodníky a zpevněné 
plochy pro kontejnery jsou navrženy 
z betonové zámkové dlažby. Bude osazeno 
nové dopravní značení. Po stavebních 
úpravách bude provedena úprava travna-
tých ploch, doplnění humusem a osetí 
travním semenem. Uvnitř bloků budou 
vysazeny nové listnaté a jehličnaté stromy. 

Realizace stavby bude značně zatěžující 
pro všechny obyvatele, kteří v dotčeném 
území města bydlí. V rámci stavby budou na 
staveništi probíhat práce, které v nezbytné 
míře omezí jejich zvyklosti a ztíží jejich 
pobyt. V zájmu investora a všech subjektů 
podílejících se na realizaci stavby je, aby 
k tomu docházelo co nejméně. Současně 
v zájmu zhotovitele stavby je, aby nedochá-
zelo k ohrožení života a zdraví zaměstnanců 
i Vás spoluobčanů včetně Vašich dětí. Proto 
všechny obyvatele a návštěvníky sídliště 
Na Libuši žádáme, aby respektovali pokyny 
stavby a řídili se jejich upozorněními.

Během realizace stavby dojde k určitým 
dopravním omezením. Po celou dobu stavby 
nebude možno v tomto prostoru parkovat 
žádná vozidla. V průběhu stavby bude 
umožněn přístup k jednotlivým nemovitos-
tem, nikoliv však příjezd. Obyvatelům, kteří 
bydlí v dotčeném území, bude po celou dobu 
stavby umožněno parkovat na jiném místě, 
které bude ještě upřesněno. Věříme, že 
omezení způsobená stavbou Vám vyna-
hradí kvalitně a bezpečně realizované 
a dokončené dílo, která Vám bude sloužit 
k Vaší maximální spokojenosti. Stavba by 
měla být hotova do konce srpna tohoto roku. 
O přesném termínu zahájení stavebních 
prací a o dopravních omezeních budou 
obyvatelé dotčené části sídliště Na Libuši 
ještě podrobněji informováni formou letáků 
vylepených na vstupních dveřích do byto-
vých domů a článků zveřejněných na webo-
vých stránkách města. S případnými dotazy 
k připravované stavbě se obracejte na 
vedoucí investičního odboru Městského 
úřadu Bechyně paní Ilonu Zvolánkovou. 

I. Z.
odbor investic

+ V MĚSÍCI DUBNU 
PROBĚHLA 
CELOREPUBLIKOVÁ 
AKCE „UKLIĎME 
ČESKO“

Určitě si mnoho z vás všimlo, že i v našem 
městě se našla skupina dobrovolníků, kteří 
se do této akce zapojili. 

V sobotu 16. 4. proto asi 30 našich 
spoluobčanů přišlo k rybníku Trubný a zahá-
jilo společně úklid tohoto prostoru, který 
jejich zásluhou svítí čistotou. Uklízelo se 
nejen zde, ale také za benzinovou stanicí, 
uklizena byla i cesta k mostu a hlavně druhý 
břeh pod bechyňským mostem, kde je terén 
špatně přístupný. To však naše dobrovolnice 
neodradilo a s elánem a pracovním nasa-
zením vyčistily toto místo od haldy odpadků, 
které se tam kupily spoustu let.

Rád bych proto touto cestou poděkoval 
organizátorům této akce Majce Jahnové 
a MO Českého rybářského svazu a všem 
dobrovolníkům za skvěle odvedenou práci. 
Jsem potěšen, že máme mezi sebou lidi, 
kterým není lhostejný vzhled našeho lázeň-
ského města, a připojili se tak k těm letošním 
65 tisícům v celé republice.

Také bych rád poděkoval skupině žáků 
9. třídy ZŠ Františka Křižíka, kteří v rámci 
Dne země pomohli při výsadbě mladých 
stromků v prostoru u staré plovárny. Jejich 
nadšení a pracovní nasazení svědčí o pří-
kladném vztahu k přírodě a ke své budouc-
nosti.

Pavel Houdek, starosta města

Dovolte mi přidat se s poděkováním 
nejen těm, kteří se zúčastnili této konkrétní 
akce (byli jste naprosto úžasní, zejména ti 
školou povinní a nestihla jsem to dát najevo), 
ale také všem anonymním obyvatelům 
Bechyně, kteří si brávají na vycházku 
igelitové tašky a cestou prostě jen tak 
z vlastní iniciativy sbírají vše, co do naší 
přírody nepatří. Ač tomu někdo nebude věřit, 
žijí mezi námi. Bohužel je jich výrazně méně, 
než těch, co bez uzardění odhodí cestou 
cokoliv, nejlépe do co nejhůře přístupného 
místa, a myslí si, že mají tímto vyřešeno. O to 
víc si vážíme takových, co napravují svojí 
sysifovskou prací toto sobecké a nepocho-
pitelné jednání.

Máte náš respekt!
Marie Jahnová
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MUZEJNÍ NOC 
(Městské muzeum 
a Muzeum turistiky 
v bohaté nabídce)

Muzeum Bechyně se letos stejně jako 
v minulých letech připojuje k Festivalu 
muzejních nocí, který probíhá v tomto roce 
od 20. 5. do 11. 6. v muzeích po celé 
republice. Festival muzejních nocí navazuje 
na Mezinárodní den muzeí, který každo-
ročně připadá na 18. května. Většinou bylo 
u nás zvykem probíhající výstavy k večeru 
otevřít zdarma a doplnit nějakým doprovod-
ným programem. Letos jsme „udělali 
bratrství“ s Muzeem turistiky Bechyně 
a program obohatili zábavou vhodnou pro 
nejrůznější generace. Naši muzejní noc 
v sobotu 28. 5. zahájíme a dále budeme 
pokračovat koncertem umístěným v parčíku 
před muzeem, a to v 19 hod. Hrát bude Dixie 
Street Band Tábor a Trio Josefa Panského. 
Expozice obou muzeí a vstup na výstavu 
věnovanou Černické oboře bude samo-
zřejmě zdarma. Dále otvíráme výstavu 
keramických plastik z depozitu SUPŠ, a to 
přímo na muzejním dvorku. K akci se přidá 
svou prezentací Jihočeské zemědělské 
muzeum a bourárna statku Netěchovice. 
Občerstvení zajištěno. Muzea budou otev-
řena dle zájmu, počítáme do 23 hod. 
V Městském muzeu bude realizována 
pracovní stezka pro děti s vidinou odměny 
na konci. Pozor! Muzeum turistiky organi-
zuje komentovanou vycházku kolem 
Bechyně, ta začíná již v 17 hod., sraz v parku 
před muzeem. V pozdějších večerních 
hodinách bude i v Muzeu turistiky probíhat 
další doprovodný program (mimo jiné 
promítání krátkých filmů, či program pro 
děti). Přijďte tento svátek oslavit společně 
s\námi! 

JJ

Poděkování (muzejní knihovna nabývá 
na síle a kvalitě)

Městské muzeum děkuje obci Radětice 
za darovanou knihu: Radětice, místo paměti 
i života, kterou napsal p. Alois Sassmann. 
Kniha bude zařazena do muzejní knihovny. 
Dále jsme přijali menší brožuru: Jiří Benda, 
Vzpomínky na rok 1945. Ta se týká pos-
ledních válečných dnů v Bernarticích a je 
doplněna o vyprávění na CD. V neposlední 
řadě přibyly do sbírky dva katalogy vydané 
k výročím místní keramické školy.

MĚSTSKÉ
MUZEUM
BECHYNĚ

+ S TOULAVKOU OD 
TÁBORA AŽ K NÁM

Počasí se už konečně umoudřilo, začalo 
jaro, skoro léto a turisté se vyrojili na všech 
známých i neznámých stezkách v našem 
krásném kraji. Turistická oblast Toulava, od 
Tábora až k nám..., která zasahuje na sever 
až k Sedlčanům, na jih k Soběslavi a Bechy-
ni, na východ k Chýnovu a západ Milevsku, 

i letos to toulání trochu osvěží a možná 
i namotivuje k vyšším výkonům. Už druhým 
rokem mohou turisté cestovat se zážitkovou 
kartou Toulavka, která, jak říkáme my 
v Toulavě, je nabitá k zbláznění. Loni se jich 
dohromady rozdaly přes dva tisíce. Pro ty, 
kdo se s Toulavkou ještě nesetkali: Každý si 
ji může jednoduše pořídit na infocentrech 
v Táboře, Bechyni, Sedlčanech, Milevsku, 
Soběslavi, Chýnovu, Sedlci-Prčici a dalších 
místech. Karta je zdarma, jenom složíte 
zálohu 100 korun, kterou dostanete zpět, 
když už ji nebudete potřebovat. Pro letošek 
se do Toulavky zapojilo 52 míst, které 
poskytují slevu nebo nějaký bonus. Tak třeba 
v Muzeu čokolády v Táboře s Toulavkou 
zaplatíte méně na vstupném, slevu získáte 
třeba i na Housově mlýně, na Kozím hrádku 
dostanete k jedné vstupence jednu zdarma 
a třeba v zážitkovém parku Zeměráj 

u Kovářova jako bonus ke vstupence mapu 
k pokladu a výrobu amuletu. S Toulavkou ale 
můžete i vyhrát. Kdo navštíví alespoň sedm 
z oněch 52 míst a na hrací plánek ke kartě 
obtiskne razítko, může soutěžit o ceny za 
50 tisíc korun. A to platí nejen pro turisty, kteří 
k nám zavítají z větší dálky, ale i pro všechny 
místní. V Toulavě už také vzniká průvodce 
cestou i necestou naší krásnou krajinou 
a přehledné mapy, kde najdete více než 100 
turistických cílů v celé oblasti. A věřte, že 
i když tu žijete dlouho, vždycky objevíte něco 
nového. Už jste byli třeba na via ferratě 
v údolí Lužnice v Bechyni Zářečí, a co třeba 
v parku Drama věků, v kovárně a muzeu 
loutek v Záluží nebo třeba na rozhledně 
Kupa? Ne, tak vyražte do Toulavy a Toulavky 
s sebou.

Jan Sochor
Ředitel TOULAVA o.p.s.

+ EXPONÁTY MĚSÍCE 
KVĚTNA

Tento měsíc se nám exponáty nabídly 
samy. Husitské muzeum totiž požádalo 
o zápůjčku plastik sochaře Jana Vítězslava 
Duška (1891–1966) ze sbírek našeho 
muzea. Mimochodem tento autor realizoval 
Pomník padlým u Městského úřadu. 
Chystanou výstavu jeho děl můžete navštívit 
do 10. 7. v gotickém sále Staré radnice 
v Táboře. K této příležitosti též vychází 
monografie: Táborský sochař Jan Vítězslav 
Dušek od Václava Šedivého. Zbylé plakety, 
které zůstaly v muzeu, vystavíme jako 
exponáty měsíce a pozveme tak současně 
na výstavu do Tábora. Jedná se o upomín-
kovou plaketu Padlý vojín, tato připomíná 
náhrobní kámen s nápisem „Děti železného 
pluku 75“. Vyšla na paměť válečných let 
1914–1916. Kulatá plaketa představuje 
motiv rozsévače s nápisem „Jen rozsévače 
čeká vděčnost rodné země“. Přijďte se 
podívat do neplacených prostor muzea. 

LÉTO NA 
BECHYŇCE

Všichni milovníci historic-
kých vlaků se můžou těšit na 

nadcházející sezónu. Díky spolupráci Čes-
kých drah s městem Bechyně, Tábora s obcí 
Malšice či Sudoměřicemi, Klubem přátel el. 
dráhy Tábor – Bechyně, Klubem českých 
turistů, Národním technickým muzeem 
a dalšími nadšenci se chystá velmi zajímavý 
projekt historických jízd na trati Tábor – 
Bechyně,

V termínech 4. 6., 18. 6., 2. 7., 16. 7., 
30. 7. a 28. 8. 2016 se zájemci mohou projet 
historickým vláčkem samostatného Křižíko-
va vozu EM 400.001 (zvaného také „Křižík“ 
nebo „Elinka“).

V sobotu 4. června se uskuteční první 
jízda a slavnostní zahájení celé akce, které 
si určitě nenechte ujít. V Táboře se 
slavnostně vypraví první vlakové spojení 
a i v Bechyni bude připraven zajímavý 
doprovodný program. Můžete se těšit na 
Františka Křižíka, příjemnou hudbu a další 
překvapení. I naše Městské muzeum se 
zapoj i lo do projektu a právě v den 
slavnostního zahájení si budete moci 
v muzeu prohlédnout modely historických 
vláčků přímo v akci na trati. Podobná 
výstava pak bude lákat děti během celých 
letních prázdnin.

Každou sobotu a neděli v období od 
4. června do 28. srpna budete mít také 
možnost cestovat historickou lokomotivou 
se zavazadlovým prostorem zvanou 
„Bobina“. Jízdenky a místenky na cestování 
historickými vozy bude možné zakoupit na 
všech pokladnách ČD a přes e-shop ČD. 
Jízdenka také bude sloužit jako slevový 
kupón pro rozličná partnerská zařízení celé 
akce. 

Romana Hlavničková

Otevírací doba Městského muzea 
a Městského informačního centra

Květen a červen

po: 9.00 – 12.00 12.30 – 16.00
út:  9.00 – 12.00 12.30 – 16.00
st:  9.00 – 12.00 12.30 – 17.00
čt:  9.00 – 12.00 12.30 – 16.00
pá:  9.00 – 12.00 12,30 – 16.00
so :   12.30 – 17.00
ne:   12.30 – 17.00
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+ BECHYŇSKÉ JARO 
XXIV.

Ve dnech 8.–9. dubna se uskutečnila již 
čtyřiadvacátá postupová přehlídka dětských 
divadelních souborů Bechyňské Jaro. Bě-
hem dvou dnů se na prknech, která zname-
nají svět, představilo jedenáct souborů 
z Jihočeského kraje. Přehlídku zahájil 
starosta města Ing. Pavel Houdek a ředitel 
Kulturního střediska. V odborné porotě 
zasedli pánové Jan Hnilička – herec, režisér 
a choreograf divadla Dagmar Karlovy Vary, 
Martin Rumler – lektor hereckých seminářů, 
spolupracovník Teatr Novogo Fronta, diva-
delní teoretik a Josef Brůček – loutkář 
a divadelník. Celá přehlídka se nesla 
v příjemné atmosféře s jarním nádechem 
i když počasí venku spíš odkazovalo na 
pranostiku „ještě tam budem“.

Přehlídkový pokřik „Dobré ráno, dobrý 
den na Jaro jdu s úsměvem“ zněl před 
každým představením a demonstroval, že 
není důležité vyhrát a postoupit na národní 
přehlídku Dětská scéna do Svitav, ale zahrát 
si a také podpořit ostatní jako ukázněný 
divák. Vedle klasických divadelních předsta-
vení a pohádek se objevila i autorská 
představení nebo muzikál.

Jihočeská přehlídka skončila velkým 
úspěchem pro literárně dramatický obor 
LDO ZUŠ Jindřichův Hradec pod vedením 
Venduly Kecové. Mladší oddělení s před-
stavením Duhová Jiskra podle předlohy 
Daniely Fischerové bylo nominováno k pří-
mému postupu na Dětskou scénu. Starší 
oddělení s hrou V režimu bylo nominováno 
do užšího výběru spolu se souborem 
MaMaMa z Mračova s hrou O ztraceném 
meči aneb opičí dobrodružství v punkovém 
podání. Mimo tato díla jsme mohli zhlédnout 
představení divadel Tralalou z Tábora, 
Divadélko Růžek z Českých Budějovic, 
Tlaminy ze Strakonic, Poškolák z Hluboké 
nad Vltavou, Divadélko bez opony z Milev-
ska, Divoch z Českých Budějovic a Na 
pohodu z Českého Krumlova.

Co říci na závěr jiného, než slovy klasika: 
„Jaro je mrtvé, ať žije Jaro“.

Děkuji za podporu MK ČR, Jihočeskému 
kraji, SUPŠ Bechyně. Dále děkuji panu 
starostovi Ing. Pavlu Houdkovi a všem 
zaměstnancům KSMB – středisko Kulturní 
dům. 

LOVCI PEREL 
A NOCOVÁNÍ 
S ANDERSENEM 
V KNIHOVNĚ

Druhý ročník čtenářské soutěže Lovci 
perel vyvrcholil napínavým soubojem o nej-
vyšší stupínek v mladší kategorii. Poslední 
perličky jsme rozdali těsně před ukončením 
hry. 

Po sečtení vylovených perel z knižních 
perlorodek se o první a druhé místo se 
ziskem 16 knih dělí Iveta Vondroušková 
a Dana Mašterová. Třetí místo vybojovala 
Šárka Vostoupalová se 14 knihami, což je 
také velmi pěkný výkon, protože se zapojila 
do soutěže jako jedna z posledních. V tomto 
ročníku se zúčastnilo celkem 15 dětí, z toho 
jen 3 děti z druhého stupně. Absolutní 
vítězkou s 32 perlami za přečtené knihy se 
stala Martina Mišurová, která je pravidelnou 
návštěvnicí knihovny. Ti nejlepší si odnesli 
knihu dle vlastního výběru a všichni získali 
pamětní diplom za účast. Nejlepší třídou, 
jejíž žáci se zapojili do soutěže, je 5.A ZŠ 
Školní. V souboji škol zvítězila s počtem 
zúčastněných čtenářů škola Františka 
Křižíka. A kolik se přečetlo knih? Celkem 115 
knih (v 1. ročníku jen 101) a nabízeli jsme 
186 označených titulů. Od dubna do března 
otvíráme již 3. ročník této soutěže jen pro 
děti I. stupně. Pomozte dětem najít lásku ke 
čtení, společně určitě vyberete vhodné 
knížky, aby zjistily, že čtení je zábava!

Probudit v dětech zájem o čtení se 
snažíme i akcí Nocování s Andersenem. 
Letos jsme vybrali celkem 12 nocležníků, se 
kterými jsme si připomněli výročí narození 
dánského pohádkáře Hanse Christiana 
Andersena jako Mezinárodní den dětské 
knihy. Program jsme zamířili na pohádku 
Malá mořská víla, která také slavila svá 
výročí. Uplynulo 180 let od napsání pohádky 
a 40 let od natočení pohádkového filmu. 
Vyzkoušeli jsme si navlékání perel na čas, 
pomocí 2 plujících ostrovů jsme se přemístili 
bez namočení po mořské hladině, jako 
mořské víly jsme si zkusili chůzi „bez nohou“, 
později jsme jako víly v říši lidí trpěli bolestí 
při každém našlápnutí a zvládli jsme 
i zkoušku mlčení. Na závěr večera jsme 

rozluštili nápis z písmen ukrytých v mušlích, 
které jsme získávali za odměnu při plnění 
náročných i zábavných úkolů. Záhadný 
Duch moře nám vydal potřebné indicie 
a poslal sladkou odměnu za naše celovečer-
ní snažení. Krásný dort s mořskou pěnou, 
v kterou se proměnila zrazená mořská 
panna, jsme s chutí posnídali a domů jsme si 
všichni odnášeli nejen upomínkový list, 
pohlednici s panem Andersenem, ale i dárek 
z audiotéky. Pohádku jsme si společně četli 
během celého večera, ale věřím, že děti 
využily možnosti stažení audionahrávky 
zdarma do konce dubna a spolu s rodiči si 
v klidu domova poslechly pohádku v podání 
herce Ladislava Freje. 

I letos děkujeme 1. Bechyňské koláčovně 
za upečení dortu a všem, kteří se podílí na 
organizaci dnes již mezinárodního večera 
věnovaného dětem a knížkám podporova-
ným Sdružením knihovníků a informačních 
pracovníků, Českým rozhlasem a dalšími 
partnery (viz. www.nocsandersenem.cz)

Rozluštili jste česká přísloví 
z dubnového čísla?

1. Komu se nelení, tomu se zelení.
2. Kdo po tobě kamenem, ty po něm 
chlebem.

Malou odměnu od knihovny získává za 
nejrychlejší správnou odpověď paní Milada 
Rousová. 

Připravujeme na květen:
Pohádkový závod pro prvňáčky
Dobrodílnu
Instalace Knihobudky

Hra s příslovími
Vyluštěte a pošlete do 18. května na 

knihovna@kulturnidum.cz 

1.  U závodů na zpracování obilí řízených 
mytologickými bytostmi je poměrně níz-
ká produktivita práce vyvážena napros-
tou spolehlivostí.

2.  Vodomilný obratlovec nepatrných roz-
měrů není ničím jiným než vodomilným 
obratlovcem.

LOUCKÁ, Pavla. Dech, duch a duše češtiny. 
1. vyd. Praha: Albatros, 2008. Albatros 
In. ISBN 978-80-00-01862-1.

EH

Mgr. Štěpán Ondřich, ředitel KSMB
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KULTURNÍ KALENDÁŘ květen
2016

KULTURNÍ KALENDÁŘ
www.kulturnidum.cz

DIVADLO

RODIČOVSKÉ CENTRUM 
PROVOZ HERNY
Pondělí, středa 9.00–11.00 hodin
jednotlivé vstupné 15 Kč,
zvýhodněná permanentka 100 Kč/10 vstupů

+ KYTIČKA JE BÍLÁ, 
    MAMINKA JE MILÁ
Středa 4. května / 9.00–11.00 hod. / RC Hrošík
– výtvarná dílna

+ MOTÝLKU, MOTÝLKU, 
    BUĎ U NÁS NA CHVILKU
Středa 11. května / 9.00–11.00 hod. / RC Hrošík
– výtvarná dílna

+ SOUTĚŽ ODRÁŽEDEL
Pondělí 16. května / 9.00–11.00 hod. / před KD

+ KDYŽ JSEM POTKAL PAMPELIŠKU,
    MĚLA SLZY NA KRAJÍČKU
Středa 18. května / 9.00–11.00 hod. / RC Hrošík
– výtvarná dílna

+ POHÁDKOVÁ DÍLNIČKA
Sobota 21. května / 9.00–10.00 hod. / RC Hrošík / Vstupné 
zdarma 
– výtvarná dílna před pohádkou

+ NA KŘÍDLECH MÁM PUNTÍKY,
    NEJSOU NIJAK VELIKÝ
Středa 25. května / 9.00–11.00 hod. / RC Hrošík
– výtvarná dílna

+ DĚTSKÉ HRÁTKY A CVIČENÍČKO 
Úterky nebo pátky dle rozpisu / 9.30–10.30 hod. / Děti 1–3 roky / 
RC Hrošík / Vstupné 15 Kč 
(zvýhodněná permanentka 100 Kč/10 vstupů)
Bližší informace na tel. č. 733 344 473.

PŘEDNÁŠKY

Čtvrtek 26. května / 20.00 hodin / Malý sál KD / Vstupné 50 Kč
Bechyňské DDT Poleno přichází po 
delší odmlce s další krátkou hrou z pera 
Huberta Krejčího s názvem Kouzelná 
zahrada. Jedná se o milostný příběh 
plný zvratů na půdě absurdního dra-
matu. Současně budou uvedeny 
i předešlé dvě hry Doktor Pouštník 
a Hadrářova céra, jež s tímto novým 
kouskem vytvářejí vskutku nevšední 
trilogii.

HRY ZE SMETIŠTĚ

PRO DĚTI

Sobota 21. května / 10.00 hodin / Malý sál KD / Vstupné 40 Kč 
V Plané nad Lužnicí se uprostřed rybníka 
Hejtman nachází krásný ostrůvek 
Markéta. Je na něm klid, trochu tajemno, 
rostou tam zajímavé rostliny a hnízdí 
vzácné ptactvo. Prostředí jako stvořené 
k posezení a k vyprávění pohádky, jak asi 
přišel ostrov ke svému jménu. Chcete to 
také vědět? Přijďte se na pohádku 
podívat, naše loutky vám ji rády zahrají.
Hraje: Loutkové divadlo NA NITCE
Před pohádkou proběhne v RC Hrošík 
pohádková tvořivá dílna. 

JAK VODNÍK HEJTMÁNEK POMOHL 
PRINCEZNĚ MARKÉTCE

Přednáška věnovaná péči 
o dutinu ústní v každém věku 
aneb čistý zub neonemocní. 
Z přednášky si odnesete malý 
dárek a slevový poukaz na 
dentální hygienu.
Přednášet bude 
Bc. Vendula Nováková, 
dentální hygienistka. 

PÉČE O ZUBY A DÁSNĚ

Sobota 28. května 
Od 17.00 hodin se bude konat 
komentovaná prohlídka města, startu-
jeme v parčíku před muzeem.
Slavnostní zahájení festivalu násle-
duje v 19.00 hodin před Městským 
muzeem. Během večera vystoupí 
kapely Dixie Street Band Tábor a Trio 
Josefa Panského. Představí se též Jihočeské zemědělské 
muzeum a bourárna Netěchovice.
Expozice obou muzeí budou k prohlédnutí zdarma. 
Pro děti připravujeme pracovní stezku s odměnou na konci. 
Na dvorku Městského muzea odhalíme keramické plastiky 
z depozitu SUPŠ. 
V muzeu turistiky bude probíhat promítání krátkých filmů. Obě 
muzea budou otevřena do 23.00 hodin. Srdečně zveme.

MUZEJNÍ NOC 
V MĚSTSKÉM MUZEU 
A V MUZEU TURISTIKY

TRADICE

Pátek 20. května / od 8.00 hod. / Před KD / 
Vstupné zdarma
Čeká nás divadelní vystoupení pod vedením 
Františka Oplatka. Připomeneme si výročí 
700 let od narození Otce vlasti. Následovat 

bude průvod směrem k ZŠ Školní v čele 
s králem Karlem IV., královnou Blankou 
z Valois a Arnoštem z Pardubic.

Pořádá ZŠ Školní

DEN KARLA IV.

HOMEOPATIE & BACHOVY ESENCE
Čtvrtek 12. května / 17.00 hod. / Městské muzeum / Vstup 
zdarma
Když mysl, srdce a tělo spolu tančí. Možnosti léčby duše a těla 
užitím homeopatie a bachových esencí. Povídání o cestách ke 
zdraví. Inspirativní lékárnička. A třeba malé překvapení.
Přednášet bude Mgr. Jana Antošová. 
Více info: www.pokladytvehopribehu.cz

Středa 18. května / 17.00 hodin / RC Hrošík / Vstup zdarma
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POHYBOVÉ AKTIVITY

Každé pondělí / 18.00–19.00 hod. / RC Hrošík
Zdravé a efektivní cvičení pro všechny věkové kategorie. Zvyšuje 
sílu a flexibilitu svalů, odbourává bolesti zad, kloubů, páteře.

PILATES

Sudé týdny v úterý od 18.30 hod., liché týdny v pondělí od 
19.00 hod. / RC Hrošík
Jedná se o účinný dynamický trénink celého těla, zlepšuje 
výkonnost a vede ke zrychlení metabolismu – hubnutí.

KRUHOVÝ TRÉNINK – TABATA

Každý čtvrtek / 19.00–20.00 hod. / RC Hrošík
Zábavné dynamické cvičení, při kterém procvičíte celé tělo, 
zejména svaly nohou, hýždí, rukou a břišní svaly.

BOSU CARDIO®

Informace o Pilates, Bosu Cardio, Kruhovém tréninku – Tabata 
a Refresh józe u paní Romany Honsové na tel.: 721 111 541 
FB: Cvičení s Romčou Bechyně
Cena 65 Kč/lekce, možnost zakoupení permanentky na 5 lekcí za 
300 Kč či na 10 lekcí za 600 Kč. 

Každé úterý / 16.30–17.30 hod. / Klubovna KD
Je výrazně hravější než klasická Zumba pro dospělé a jsou 
eliminované určité pohyby, které by děti přijímaly rozpačitě a které 
nejsou vhodné pro jejich fyzickou konstituci. Cílem je rozvinout 
u dětí zdravý životní styl a včlenit fitness jako přirozenou součást 
jejich života. Info Nina Capouchová na tel.: 737 825 662.

ZUMBA PRO DĚTI

Pátek 13. května / 17.30–18.30 / RC Hrošík / Vstupné volné
Chceš se potkat tady v Bechyni se ženami, které mají chuť tančit jen 
tak? Nechat se unést hudbou, ponořit se do rytmu?
Kolik nás je? Najdeme se? Přijď! Jsi vítána! Právě teď. Právě tady, 
v ženském kruhu. Kdo má tělo, je tanečník :)
Více info: www.pokladytvehopribehu.cz 
Jana Antošová, tel: 777 570 897

TANEC                          NOVINKA

Každou neděli / 17.30–18.30 hod. / RC Hrošík
Powerjóga je pro lidi, kteří nechtějí striktně dodržovat pravidla 
a nařízení klasické jógy, ale chtějí cvičit. Informace na FB Romana 
Hlavničková, tel.: 602 31 31 37.

POWERJÓGA

DUŠEVNÍ AKTIVITY

Středa 25. května / 17.00 hodin / RC Hrošík / Vstup zdarma
Příjemné setkání aktivních seniorů, rodáků a přátel Bechyně nad 
šálkem čaje. 

BABÍ LÉTO 

PŘIPRAVUJEME

Sobota 18. června / Klášterní zahrada / Vstupné 50 Kč
– zahrají kapely Fylozofy Jam, Žlutý Fijalky, Vagyny Dy Praga,  
Monotonic Stereotype, DJ Mushroom

DUHAFEST

GALERIE

GALERIE GALVÍNA
 OBRAZY AK. MALÍŘKY IVY FIALOVÉ
 Prodejní výstava
 Potrvá do 29. května 2016

GALERIE U HROCHA 

 KRÁSY PŘÍRODY – amatérské
 fotografie PhDr. Karla Kasla
 Vernisáž se uskuteční 17. května v 15.00 hodin. 
Výstava probíhá ve spolupráci s DPS Bechyně a potrvá do 17. 6. 

GALERIE 2+1
 Pavel Klíma – NECITUJ V MÁJI!
 Vernisáž proběhne v úterý 10. května v 18.00 hodin.
 Výstava potrvá do 10. června

TANEC

Sobota 21. května / 19.00 hodin / sál ZUŠ Václava Pichla / 
Vstupné dobrovolné
Společné vystoupení účastníků víkendového kurzu historického 
tance se soubory La Fiamma a Alla Breve. 
V neděli 22. května od 11.00 do 12.00 hodin budete mít možnost si 
také zatančit buď v sále ZUŠ V. Pichla a nebo v klášterní zahradě 
ZUŠ, jak počasí dovolí. 

HISTORICKÉ TANCE V BECHYNI

Pátek 10. června / Kostel sv. Michaela, kostel sv. Matěje, kostel 
Nanebevzetí Panny Marie / Vstupné zdarma
Během noci kostelů nabídneme bohatý kulturní program ve všech 
kostelech ve městě. Vystoupí žáci z hudebních, dramatických 
a výtvarných oborů ZUŠ Václava Pichla, a také místní chrámový 
sbor. Více informací na plakátech.

NOC KOSTELŮ

Sobota 4. června – první jízda historického vlaku a zajímavý 
doprovodný program na nádraží ČD.

ZAHÁJENÍ „LÉTA NA BECHYŇCE“

Pondělky / 18.45–19.45 hod. / Klubovna KD
Orientální tanec je ideální pohyb pro všechny, kterým dělá jiný druh 
cvičení problémy. Zlepšuje se držení těla, odstraňují se různé bloky 
a celkově má tanec velice pozitivní vliv na zdravotní stav.
Bližší informace na  www.raeesah.wz.cz  nebo Kristýna Kvardová, 
tel. 721 503 325.

FIT ORIENT

DOPORUČUJEME

Sobota 21. května / 20.00 hod. / Kemp Cihelna / Vstupné 100 Kč
Zahrají kapely Please the Trees, Kalle, Fylozofy Jam, afterparty 
DJ ZBNK. Vstup do areálu od 18.00 hod.

MAYFEST 

MĚSTSKÉ MUZEUM
 ČERNICKÁ OBORA
 Vernisáž neděle 1. května / 14.00 hod. 
Srdečně zveme na vernisáž s ochutnávkou piv z produkce našich 
partnerů – SOŠ ekologické a potravinářské Veselí n. Lužnicí

Pondělí 20. června – přednáška na téma Černická obora. 
Více informací v příštím zpravodaji a na plakátech. 

POZNÁVÁNÍ PAMÁTEK ZA LETNÍCH 
ÚPLŇKŮ – Městské muzeum



KINO BECHYNĚ KVĚTEN 2016 

Více informací a rezervace vstupenek: www.kino.bechynsko.cz

4. STŘEDA VE 20.00

ZLO NIKDY NESPÍ
Horor / thriller – USA

Současná největší dětská hvězda 
Hollywoodu Jacob Tremblay se 

představuje v novém, intenzivním a 
nervy drásajícím nadpřirozeném hororu. 
Poté, co Jessie (Kate Bosworth) a Mark 

(Thomas Jane) ztratí svého syna, 
adoptují do své péče 8letého chlapečka 

Codyho. Cody je nesmírně citlivý a 
hodný, má však jedno velké tajemství, 

bojí se usínání. Jessie s Markem 
zpočátku předpokládají, že jeho averze 
ke spánku je trauma z jeho předchozích 

nestabilních domovů a nešťastných 
rodin, kterými prošel. Brzy ale zjistí něco 

úplně jiného: Codyho sny se stávají 
skutečnými, když spí.
97 min, české titulky, 

mládeži přístupný od 12 let, 100 Kč

11. STŘEDA VE 20.00

NIKDY NEJSME SAMI
Drama – ČR

V hlavních rolích Karel Roden a Lenka 
Vlasáková.

Do obce roztažené podél státní silnice 
se nastěhuje paranoidní pracovník 

vězeňské správy a jeho rodina. Spřátelí 
se se svým novým sousedem, 

nezaměstnaným hypochondrem, kterého 
živí jeho žena pracující v místní 

prodejně. Unavená životem a starostí o 
dva syny všimne si vyhazovače 
z nočního klubu. Ten ale miluje 

striptérku. Ta však čeká na otce svého 
dítěte, který sedí v nedaleké base, kde 

pracuje právě zmíněný bachař…
105 min, mládeži přístupný, 100 Kč

14. SOBOTA V 17.00 český dabing
                   VE 20.00 české titulky

CAPTAIN AMERICA: 
OBČANSKÁ VÁLKA

Akční / dobrodružný / sci fi –  USA
Film studia Marvel Captain America. 
Občanská válka se odehrává v době, 

kdy Steve Rogers převzal vedení nově 
zformovaného týmu Avengers, který se 
nadále snaží chránit lidstvo. Dojde však 
k dalšímu incidentu, ve kterém sehrají 

Avengers nešťastnou roli.
148 minut, přístupný od 12 let, 120 Kč

18. STŘEDA VE 20.00

SOUSEDI 2
Komedie - USA

Že prý blesk dvakrát neuhodí na stejné 
místo. To vyprávějte uštvaným 

manželům, kteří ze sousedního domu 
vyhnali příliš hlučné vysokoškoláky, jen 
aby je tam vystřídala jejich dívčí verze. 

Režisér Nicholas Stoller navázal na svou 
veleúspěšnou a velmi nekorektní 

komedii Sousedi.
104 min, české titulky, 

mládeži přístupný od 15 let, 120 Kč

21. SOBOTA V 17.00

KNIHA DŽUNGLÍ
Dobrodružný – USA

Hraný velkofilm režíruje Jon Favreau 
(„Iron Man”) podle překrásných povídek 

Rudyarda Kiplinga inspirovaný klasickým 
animovaným stejnojmenným snímkem 
od studia Disney. Film v sobě přirozeně 
snoubí výkony herců s fotorealistickou 
počítačovou animací zvířat a prostředí. 

106 minut, český dabing, 
mládeži přístupný, 100 Kč

21. SOBOTA VE 20.00

JAK SE ZBAVIT NEVĚSTY
Komedie / romantický – ČR

Hrají Lenka Vlasáková, David Matásek, 
Andrea Kerestešová nebo Jana 

Švandová. Film natočil Tomáš Svoboda,  
režisér Hodinového manžela.

89 minut, přístupný od 12 let, 110 Kč

25. STŘEDA V 17.00 český dabing
                   VE 20.00 české titulky

X-MEN: APOKALYPSA
Akční / dobrodružný / fantasy – USA

Apocalypse (Oscar Isaac), první 
a nejsilnější z mutantů marvelovského 

světa X-Menů, v éře prastarých civilizací 
získal sílu ostatních mutantů a stal se 

tak nesmrtelným a neporazitelným. Teď 
se po tisíci letech probudil a je hluboce 
rozčarovaný ze světa, který kolem sebe 

nachází. Země je znečištěná, plná 
konfliktů, násilí a lidé se klaní falešným 

modlám.
130 minut, přístupný od 12 let, 120 Kč

28. SOBOTA V 17.00

ANGRY BIRDS VE FILMU
Animovaný / komedie – USA

 Ruďák, věčně vzteklý opeřenec, 
neposedný Žluťas a výbušný Bombas 

tvoří v tropickém ráji partičku 
neoblíbených outsiderů. Když však na 
ostrov dorazí záhadná zelená prasata, 

musí tahle nesourodá skupinka zjistit, co 
mají vepři za lubem, a svůj ostrov před 

nimi zachránit.
100 minut, český dabing, mládeži 

přístupný, 120 Kč

28. SOBOTA VE 20.00

NÁVŠTĚVNÍCI 3: REVOLUCE
Mysteriozní / komedie – Fr, Be, ČR

Magoři ze středověku se znovu pustí do 
cestování časem a stanou se 

návštěvníky v době, o které samozřejmě 
nemají ani páru. Jean Reno a Christian 

Clavier se vrací ve svých slavných rolích 
v pokračování legendární komedie 

Návštěvníci. Komedie se z velké části 
natáčela v Praze a na zámcích 

a hradech Česka.
110 min, český dabing, mládeži 

přístupný od 12 let, 110 Kč

Změna programu vyhrazena

HUDEBNÍ 
PRODUKCE 
v Lázních Bechyně

Taneční večery kavárna
19.30–22.30 hod.
Vstupné 25 Kč

 3. 5. úterý Mr. Driver
 5. 5. čtvrtek Allegro band
 7. 5. sobota Countrio
 10. 5. úterý RM band
 12. 5. čtvrtek Echo
 14. 5. sobota Countrio
 17. 5. úterý Technicz
 19. 5. čtvrtek Mr. Driver
 21. 5. sobota Countrio
 24. 5. úterý RM band
 26. 5. čtvrtek Allegro band
 29. 5. neděle Mr. Driver
 31. 5. úterý Technicz

Taneční večery sál  
19.30–23.00 hod.
Vstupné 35 Kč

 6. 5. pátek Ševětínka
 13. 5. pátek Countrio
 20. 5. pátek Allegor band
 27. 5. pátek Ševětínka

Písnička – určeno k poslechu sál 
19.30–21.00 hod.
Vstupné 30 Kč

 2. 5. pondělí Hašlerky
 9. 5. pondělí Escalona
 16. 5. pondělí Allegro band
 23. 5. pondělí Luňáčci
 30. 5. pondělí Malá muzika

Na žádné akci se nekouří

ČESKÝ NÁRODNÍ TÝM 
KUCHAŘŮ A CUKRÁŘŮ 

AKCČR V BECHYNI!

Srdečně Vás zveme do restaurace 
Panská na exkluzivní večeři, 
kterou v rámci tréninku na 

kuchařskou olympiádu v Erfurtu 
připraví Český národní tým 
kuchařů a cukrářů AKCČR.

Akce se koná 

6. 5. 2016 od 20.00 h
Rezervace nutná!

Více informací a rezervace na
tel.:773 662 619 

a na e-mailu: 
koordinator@resort-bechyne.cz

www.facebook.com/hotelpanska
Restaurace Panská, nám. T. G. M. 54, 

391 65 Bechyně

RESTAURACE
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+ PRVNÍ POMOC – 
TŘÍDA 8. A

V pátek 8. dubna na naší školu přijeli 
vojenští zdravotníci, aby žáky osmé třídy 
seznámili se zásadami první pomoci (PP).

V první části proběhla teorie, kdy žáci byli 
informováni o tom, co je to PP, jak poskytovat 
PP a jak postupovat při volání tísňové linky.

Ve druhé části si žáci prakticky vyzkoušeli 
resuscitaci zraněného (nepřímou srdeční 
masáž a umělé dýchání) na umělé figuríně, 
zástavu krvácení a zafixování pomocí celo-
tělové dlahy. Na závěr měli možnost své 
vědomosti prověřit v připraveném testu.

Tento „minikurz“ PP byl velmi poučný. 
Děkuji zdravotníkům četařce Markétě Svat-
kové a desátníkovi Milanu Šulkovi.

Mgr. Jitka Radvanová

+ VODA 
– ZÁKLAD ŽIVOTA 
Projekt třídy 8.A 

V měsíci březnu se žáci osmé třídy 
věnovali tématu VODA. Na začátku se 
rozdělili do dvojic a vybrali si téma týkající 
vody, poté vyhledali a zpracovali informace. 
Témata byla opravdu různorodá, např. voda 
v hudbě, vodní rostliny a živočichové, čištění 
vody, skupenství a rozdělení vody a voda 
v lidském organismu. 

Ve čtvrtek 31. března se uskutečnila ex-
kurze do čističky odpadních vod a kanalizač-
ní štoly. Po návratu z exkurze žáci práce 
odprezentovali a v připravených testech 
a křížovkách si měli možnost své znalosti pro-
věřit. Na závěr projektu si nakreslili vodu 
tuší.

Cílem projektu bylo, aby si žáci uvědomili 
důležitost vody jako základní podmínky živo-
ta na naší planetě Zemi a aby si prohloubili 
znalosti.

Mgr. Jitka Radvanová

+ EURORÉBUS – 
KRAJSKÉ KOLO A POSTUP 
NA REPUBLIKU

Již 21. ročník zeměpisné soutěže 
Eurorébus probíhá tento školní rok. Našim 
žákům se povedlo podesáté za sebou 
postoupit na krajské kolo, které proběhlo 
začátkem dubna v Českých Budějovicích. 
Potvrdili tak svoje kvality a vysokou 
úspěšnost v této soutěži, kde naše škola 
patří dlouhodobě mezi nejlepší ZŠ v celé 
České republice. Od žáků vyžaduje soutěž 
především systematickou a cílevědomou 
práci během internetových školních kol, 
která probíhají již od konce září. Žáci se 
hlavně dozvědí mnoho zajímavých a uži-
tečných poznatků z mnoha oblastí a oborů 
života, naučí se aktivně pracovat s počí-
tačem, vyhledávat, třídit a dávat si informace 
do souvislostí a v neposlední řadě mohou ti 
nejlepší vyhrát věcné ceny, včetně poznáva-
cího zájezdu po Evropě. Rozhodně mnohem 
smysluplnější náplň trávení času u PC, než 
mnohahodinová bloumání po sociálních 
sítích či otupělé hraní her. Celkem 25 žáků, 
což je třetina všech na II. stupni, úspěšně 
bojovalo o postup na republikové finále 
v Praze a povedlo se to družstvu 9.A ve 
složení: Jakub Kodad, Josef Losos, Petr 
Staňo a navázali jsme tak na předešlé 
úspěchy, kdy jsme dokázali celkově dvakrát 
zvítězit mezi všemi ZŠ v republice! Chtěl 
bych jim popřát mnoho štěstí na republi-
kovém finále a všem dalším poděkovat za 
pěkná umístění na krajském kole a přede-
vším za trpělivou a poctivou práci!

 Mgr. Jan Pazourek

+ FLORBAL – O POHÁR 
MĚSTA BECHYNĚ 2016

Již potřinácté se na velikonoční prázd-
niny konal florbalový turnaj žáků bechyň-
ských škol. V letošním roce se tohoto klání 
zúčastnila i družstva ze Ševětína, Chotovin, 
Soběslavi a Hluboké nad Vltavou. Celkem 
14 týmů odehrálo ve dvou dnech 42 zápasů. 
Oba hrací dny slavnostně zahájili představi-
telé města Bechyně a vedení školy. 

Ve čtvrtek 24. března se odehrála katego-
rie žáků 1. stupně jednadvaceti zápasy. 
Vítězi se stali Draci z Chotovin, kteří neoku-
sili hořkost porážky. Druhou příčku obsadil 
FbC Ševětín 1 a z bronzu se radovali domácí 
Mistři.

V pátek turnaj pokračoval kategorií žáků 
druhého stupně. Sedm týmů odehrálo také 
21 zápasů a předvedlo krásné florbalové 
momenty. Ve velmi vyrovnaném klání musel 
o konečném pořadí na stupních vítězů roz-
hodovat brankový rozdíl. Po něm se nako-
nec radovalo domácí družstvo Vidláci před 
Draky z Chotovin a dalším bechyňským 
týmem Burani.

Po oba dny byli vyhlášeni nejlepší hráči, 
střelci a brankáři, kteří obdrželi upomínkové 
medaile, diplomy a sladkosti. První tři týmy 
z každé kategorie si odnesly nejen krásné 
poháry, medaile a diplomy, ale i pocity vítězů 
v tomto každoročním klání. I ostatní soutě-
žící si odnesli velikonoční odměnu.

Poděkování za vydařené florbalové dny 
patří nejen dětem, které se turnaje zúčastnily, 
ale zejména městu Bechyně a ZŠ Školní za 
finanční podporu, bez níž by se tento projekt 
nemohl uskutečnit. Velký dík patří všem 
pořadatelům z řad učitelů, výborným rozhod-
čím, zdravotnicím, které dohlížely na zdraví 
hráčů, velkému počtu diváků a panu Lachou-
tovi za individuální ceny a pestrý bufet.

A na závěr? Není co dodat. Jen se těšit na 
14. ročník 
Pořadí – čtvrtek: 1. Draci Chotoviny, 2. FbC 
Ševětín 1, 3. Mistři / Bechyně /, 4. Fbc 
Ševětín A, 5. ZŠ Fr. Křižíka, 6. Poškolák 
Hluboká nad Vltavou, 7. DDM Soběslav
Pořadí – pátek: 1. Vidláci / Bechyně /, 
2. Draci Chotoviny, 3. Burani / Bechyně /, 
4. Poškolák Hluboká nad Vltavou, 5. FbC 
Ševětín 1, 6. FbC Ševětín A, 7. Já nevím / 
Bechyně /.

Mgr. Milan Petr 
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA FRANTIŠKA KŘIŽÍKA

1928

BECHYNĚ

ŠKOLA PRO DĚTI

Od začátku měsíce dubna probíhá na 
naší škole výstava k sedmistému výročí 
narození Karla IV.

Výstava je umístěna v atriu 1. pavilonu 
a potrvá do 15. května. Od 20. května bude 
výstava přesunuta do kulturního domu. 
Tento den oslavy vyvrcholí přítomností sa-
motného císaře a jeho družiny, divadelním 
představením, které připravuje Mgr. MgA. 
František Oplatek s dětmi dramatického 
kroužku, před školou vznikne středověké 
kolbiště, kde se za přítomnosti královské 
družiny utkají rytíři v různých disciplínách.

Nebudou chybět ani některá středověká 
řemesla, která si děti budou moci vyzkoušet. 

Celý projekt chystali žáci několik měsíců, 
dozvěděli se spoustu zajímavých informací 
nejen o samotném panovníkovi, ale i o jeho 
době.

Přijďte i vy nadýchat atmosféru této doby 
a prohlédněte si výstavu buď u nás ve škole 
(všední dny) nebo v květnu v atriu přísálí KD. 

Zveme Vás i na samotné oslavy před 
školou 20. května.

Mgr. M. Borková

+… NĚCO O VÝSTAVĚ „700 LET KARLA IV.“ 

+ DEN VODY

Jak oslavit den vody (22. 3.) jinak, než že 
se pojedeme podívat na jednu z největších 
katastrof v dějinách lodnictví způsobenou 
právě zmrzlou vodou?! V Praze se pořádá 
výstava Titanic, která má velké ohlasy, ale je 
celkem finančně nákladná. Tak jsme si řekli, 
že by náš projekt WAU (Erasmus+) 
a SRPDŠ mohli přispět dětem na vstupenky 
a dopravu, aby na rodiče zbyla už jen mini-
mální částka, za kterou by svá dítka mohli 
poslat na zaoceánskou loď.

Děti nejdříve procházely vý-
stavou plnou informací o době, 
kdy Titanic vznikal, pak zhlédli 
krátké video o jeho stavbě, načež 
už jim nebránilo nic v tom, aby 
vstoupily do kajut, společenských 
sálů a chodeb Titanicu. Byly ob-
klopeny spoustou relikvií a replik 
předmětů z lodi a dokonce si 
mohly sáhnout i na ledovec. 

Největším lákadlem byly ale 
samotné vstupenky, protože kaž-
dý dostal palubní lístek se jmé-
nem konkrétní osoby, která na 
Titanicu cestovala, a tudíž se na 
samém konci dozvěděl, zda-li 
náraz na ledovec přežil či nikoliv. 
K velkému nadšení dětí většina 
pedagogického sboru skončila 
na dně oceánu.

Domů jsme si odvezli spoustu 
zážitků, nově nabytých vědomos-
tí a rozmazaných fotek (expozice 
byla fotofobní), ale i hádanek, 
protože ten, kdo nečetl cedulky či 
neposlouchal průvodce, dodnes 
neví, jestli si sáhl na „ten samej 
ledovec? Jako ten, do kterýho ta 
loď narazila?“ 

A. Němcová

ZPRÁVIČKY 
Z JAHŮDKY

Naše škola se zúčastnila 
výtvarné soutěže „Děti na silnici“ 

pořádané Domovem dětí a mládeže 
v Táboře a Aktivem Besipu Tábor. Oceněny 
byly Josefína Fáberová a Nela Radvanová.

Stále pokračuje projekt Mezi námi – 
setkávání generací, tedy setkávání našich 
dětí se seniory z DpS Bechyně.

V dubnu se celá škola zapojila do akce 
Ukliďme svět, Ukliďme Česko, při které jsme 
si upravili zahradu po zimním spánku – 
hrabání listí, jehličí, sběr klacíků...

Více na www.msjahudka.cz.

Michaela Vostoupalová

Mateřská škola Jahůdka, Bechyně, Na Libuši 859 vyhlašuje PŘIJÍMÁNÍ ŽÁDOSTÍ 

K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ
pro školní rok 2016/2017,

které se bude konat v úterý 3. května 2016 od 8 – 16 hod.
a ve středu 4. května 2016 od 8–16 hod.

pro děti, které dovršily tří let a pro děti, které ve školním roce 2016/17 dovrší tří let.
Před tímto datem je třeba si v MŠ vyzvednout tiskopis Žádost o přijetí k předškolnímu 

vzdělávání (také na www.msjahudka.cz) a Evidenční list (pouze v MŠ).
K zápisu je třeba přijít s touto řádně vyplněnou žádostí, průkazem totožnosti rodiče 
a potvrzením o očkování dítěte na Evidenčním listu podle §50 zák. č. 258/2000 Sb.

Ve středu 27.4.2016 od 8.00 do 10.00 hodin bude pro nové děti 
Den otevřených dveří v MŠ – přezutí s sebou.

Děti budou s rodiči jen sledovat činnosti a prostředí v MŠ a v době svačiny si mohou 
zapsané děti pohrát s hračkami v herně. Pobyt nových dětí nesmí narušit provoz školy, 

ani omezovat aktivity dětí v MŠ. Rodiče jsou povinni své děti  usměrnit, dodržovat 
pravidla školy, dodržovat bezpečnost dětí a chránit majetek školy.
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+ ITALŠTÍ STUDENTI 
V BECHYNI, NAŠI 
STUDENTI V TRENTU

Od 2. do 9. 4. 2016 proběhl další ročník 
výměnné praxe mezi našimi školami, tj. 
naší školou, školou v Trentu a střední 
odbornou školou v Třeboni. Skupina 15 stu-
dentů s dvěma profesorkami k nám přijela 
v sobotu 2. 4. 2016. V neděli navštívila Prahu 
a v pondělí začal pracovní program v díl-
nách, a to v malírně, točírně a modelovně. 
Součástí pobytu Italů v Bechyni bylo i přijetí 
u starosty města pana Houdka. 

Naši studenti odjeli do Trenta 3. 4. 2016 
pod vedením kolegyně Aleny Kissové. 
Pracovali v grafické dílně, multimediálním 
ateliéru, v dílně smaltu a v sochařské dílně. 
Poznávali krásu Trenta, navštívili Rovereto 
a jezero Lago di Garda.

+ VÝSTAVA TRAVEL OF 
MEMORIES 
V GALERII 2+1

S radostí jsme 11. 4. 2016 přivítali 
návštěvníky v bechyňské Galerie 2+1 na 
vernisáži  výstavy výstupů dvou zajímavých 
počinů SUPŠ Bechyně z poslední doby. 
Prvním je dvouletá spolupráce se střední 
výtvarnou školou v Portu. Ta nám přinesla 
řadu nových zkušeností a díky jim skvělé 
inovace – vybavení pro ateliér stop-motion 
animace a sítotiskovou dílnu. Hlavní výstava 
Travel of Memories již proběhla ve školní 
Galerii na chodbě. Tentokrát vystavujeme 
většinu výstupů, bez promítání stop-motion 
animace.

Druhou částí výstavy jsou plakáty – 
výsledek spolupráce s táborskou organizací 
Cheiron T o.p.s., která je regionálním pořa-
datelem festivalu dokumentárních filmů 
Jeden svět. V Táboře byly plakáty měsíc 
vystaveny v Cafe & Gallery MP7, kde 
probíhalo i promítání filmů. Je skvělou příle-
žitostí možnost vystavení i přímo v Bechyni.

Letošním tématem festivalu bylo Hledání 
domova, filmy ale řešily i příběhy hledání 
sebe sama. Kromě aktuálních otázek migra-
ce je řada stále platných sociálněprávních 
témat. Naši studenti se pokusili reagovat 
formou plakátů. Vznikl soubor 44 (!) plakátů 
– nahozených myšlenek, pevných názorů, 
nebo „jen“ studentský grafický design. 
Vernisáž se konala 11. 4. 2016 a výstava 
potrvá do 3. 5. 2016. 

Mgr. Marta Kotková

Výměna proběhla oboustranně úspěšně. 
V pátek 8. 4. 2016 odjeli italští studenti do 
Trenta, v sobotu 9. 4. 2016 ve večerních 
hodinách se v pořádku vrátili třeboňští i naši 
studenti. V Galerii Na chodbě v přízemí školy 
byla uspořádána výstavka výrobků, které 
vytvořili naši studenti v Trentu. Jedná se 
o mozaiky, smaltové talířky, barevně pojaté 
sádrové odlitky rukou a grafické listy.

Všem, kteří se na úspěšné akci podíleli, 
patří dík. A zvláštní dík si zaslouží pan Rudolf 
De Fant za skvělou překladatelskou práci.

SPOLEČNÁ VÝSTAVA SE SUPŠ 
ČESKÝ KRUMLOV V AJG 
BECHYNĚ

Na termín 4. 6.–2. 10. 2016 připravujeme 
společnou výstavu dvou středních vý-
tvarných škol, které zřizuje Jihočeský 
kraj, a to naší školy a Střední umělecko-
průmyslové školy sv. Anežky České 
v Českém Krumlově.  Výstava bude 
instalována v bechyňské pobočce Alšovy 
jihočeské galerie. Exponáty budou vystave-
ny ve vstupním prostoru galerie a ve velkém 
sále v přízemí vpravo od vstupního vchodu. 
Historizující výstava keramické produkce 
naší školy v prvním patře zůstane zacho-
vána. 

Srdečně zveme na vernisáž v sobotu 
4. 6. 2016 ve 14.00!

Jiří Novotný
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+ Stalo se před 50 lety
(z kroniky od Josefa Rypla)

V bývalé Široké ulici, dnes ulici N. Belo-
janise byla provedena péčí MěNV bytové 
domovní zprávy rekonstrukce jednak 
domů a jednak fasád domů, které rozhod-
ně reklamu městu nedělaly. V současné 
době je celá část ulice občany hodnocena 
jako jedna z nejhezčích v městě.

Rybářská organisace Bechyně buduje 
velmi náročné dílo, soustavu rybníků pro 
rybí násadu pod Plzíny v lučinách, směrem 
k Dolnímu Plechamru. Organisace plně 
využívá dobrovolné brigádnické práce 
k vybudování tohoto náročného úkolu. 
Celá práce je rozvržena na 3. cykly – roční 
etapy. Celá práce byla započata loňského 
roku zdárně a taktéž letos pokračuje. Pro 
práce v letošním roce vypomáhá i buldozer 
a pro rozsáhlejší práce jsou organisovány 
ve volné soboty a neděle vícepočetní 
brigády podle pracovních profesí.

Průmyslová keramická škola v Bechyni 
má v současné době potíže s obsazením 
místa ředitele. Soudruh Václav Nouza, 
v důchodu vykonávající funkci ředitele 
průmyslovky, velmi vážně onemocněl 
a zástupce s. Bohumil Dobiáš ml., který 
nastoupil jako podnikový výtvarník Kera-
mických závodů do funkce profesora 
výtvarně modelářské činnosti po svém 
zemřelém otci, který se tak zasloužil 
o proslavení jména Keramické školy 
v Bechyni.

Vybral Martin Gärtner
Pozn. redakce:
Text je autentickým přepisem bez korektur.

+
V posledním čísle Bechyňského zpravodaje mě zaujal 
článek paní Vávrové a její vzpomínky na léta strávená 
v internátě Keramické školy. 

Chci se s vámi podělit o jednu májovou vzpomínku. Ve 
škole a v internátě jsem prožila 4 nádherné roky, a to v letech 
od 1958 – 1962. I když je to již přes 50 let, moje vzpomínky 
jsou stále živé. Dnešní mládež žije trochu jinak než my, ale 
„stavění máje“ to bývala vždycky událost. Chlapci si 
považovali za čest postavit svým děvčatům vysokou 
štíhlou „májku“ a my děvčata jsme to brala jako poctu. 
Jenže májka, postavená v zahradě za vysokou zdí 
a zamčenou bránou internátu, lákala kluky z Bechyně 
a kluky, co sloužili v bechyňské posádce, k jejímu 
poražení. A tak když už stála, musela se hlídat. Ve dne 
to šlo, ale v noci to bylo horší. To vlastně nikdo z našich 
kluků nespal a děvčata v oknech také ne. 

Tenkrát v 60. roce ji kluci přes noc uhlídali a koho v 
noci chytili, toho ostříhali dohola a nám děvčatům nechali na zahradě trofeje 
v podobě ostříhaných hromádek vlasů. Horší to bylo ráno. Všichni museli do 
prvomájového průvodu. V poledne jsme se po skupinkách trousili rovnou do jídelny 
na oběd. (Byl tenkrát řízek a bramborový salát.) Když jsem ještě se třemi 
spolužačkami prošla bránou, bylo okolo májky srocení a kluci se prali. Bez dechu 
jsme doběhly do jídelny a volaly: „Kradou nám májku!“. Během minuty byla jídelna 
prázdná a talíře s obědem opuštěné. Nikdy už jsem neviděla tolik opuštěných řízků. 
Když jsme doběhly zpátky na místo činu, náš oblíbený profesor tělocviku Jirka Lenc 
už kluky rovnal. Nakonec to až na nějaké modřiny dobře dopadlo. Májka a čest byly 
zachráněny.

V. Matějíčková

CO NOVÉHO V BECHYNI

1. O úklid ostrůvku uprostřed 
rybníka Trubný se postarali 
bechyňští rybáři v rámci celo-
státní akce Ukliďme svět! 
Ukliďme Česko!

2. Ve Hvožďanech byla před 
časem dobudována cesta 
kolem pozemku pana Vaněč-
ka s připojením na hlavní 
silnici.

3. Na Libuši byl v souvislosti 
s rekonstrukcí a vybudováním 
nového chodníku změněn 
průjezd obytným blokem na 
jednosměrný, jak vyžaduje 
dopravní norma. Postupně 
bude nutné po provedených 
rekonstrukcích dodržet tuto 
normu i u ostatních bloků.

1 2
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Když duši bolí v kříži
Jsou lidé, jejichž komunikace s druhými 

silně připomíná počítačovou hru. Sami sobě 
naprogramovali sto životů, těm druhým je-
den, a to leckdy i mizerný. Jsou to lidé, kteří 
byť by stáli po kolena v hnoji, mají schopnost 
svému okolí namluvit, že jejich hlava dotýká 
se hvězd. Jsou ve svém prostředí vždy vidět. 
Problém je v tom, že zdaleka ne každý, kdo 
je vidět, spadá do této kategorie. Klade to na 
nás náročný úkol, naučit se rozlišovat. Říká 
se, že spolehlivá vodítka neexistují. Souhla-
sím s tím sotva zpola. Určující znaky existují, 
jejich zdánlivá nespolehlivost však spočívá 
v tom, že je každý z nás čte, vnímá a prožívá 
jinak. Z běžného života se nabízí jedno-
duchý příklad. Někteří lidé se jakoby zcela 
automaticky vyhýbají problematickým 
jedincům. Jiní opakovaně nabíhají podvod-
níkům, berou si za partnery ty samé typy 
psychopatů a násilníků, svůj volební lístek 
vždy odevzdají nejhoršímu ze všech mož-
ných atd. Mezi personálními manažery kdysi 
koloval jeden anekdotický příběh. Ředitel, 
který měl na starosti lidské zdroje v jednom 
mamutím podniku, si ve své blízkosti držel 
cenného člověka, který se spolehlivě mýlil. 
Vždy se ptal na jeho názor, pokud šlo o přijetí 
nového zaměstnance, propuštění stávající-
ho nebo povýšení některého z kandidátů. 
Pečlivě vyslechl jeho argumentaci a potom 
se rozhodl zcela opačně. O personálním 
řediteli se mezi ostatními manažery šířila 
zvěst absolutní neomylnosti. 

Bylo by ode mne nepoctivé naznačit, že 
vodítka sice existují, a podle mého názoru 
poměrně spolehlivá, a neuvést nic z nich. To, 
že je každý čtenář bude vnímat trochu jinak, 
neznamená, že nemohou posloužit. Kdyby 
jednomu ze sta...

1. Za zájmenem „JÁ“ často následuje 
chvála, tedy sebechvála. Může být schová-
na ve vypravěčsky složité historce. Jindy je 
sebechvála maskována skromností a výroky 
typu: „Na mně v tomto ohledu moc nezáleží.“ 

2. Za zájmenem „TY“ častěji následuje 
kritika, poukazování na chyby, zjevný či skry-
tý výsměch. Inteligentní manipulátor použí-
vá strategii, kdy druhou osobu zprvu „vynese 
do nebe a později zadupe do prachu.“ 

3. Zájmeno „MY“ nepoužívá ve spolu-
pracujícím slova smyslu. Toto zájmeno pou-
žívá jen a pouze v případech, když potřebuje 
účelově doložit, že lidí s „pravdou“, kterou on 
zastává, je mnohem více. 

4. Zájmeno „ONI“, jinak řečeno, všichni ti 
právě nepřítomní, mu slouží k rafinované 
výstavbě pomluv.

To je základní gramatika těch, se kterými 
se těžko žije. 

Do paměti se mi vryla často používaná 
věta mé maminky: „To já bych nesnesla.“ 
Nesnesla by například, že by se v její domác-
nosti luxovalo jen dvakrát týdně. Sama sebe 
se tím vysoko postavila nad tu šmudlu ze 
sousedství. Jenže já chodil právě s její 
dcerou. Maminka tou zdánlivě nevinnou 
větou odstartovala nesmiřitelný boj o zách-
ranu svého syna. Šest let jsem s ní chodil. 
Šest let maminka bojovala. Myslím si, že 
nakonec již ani nevěděla proč. Nakonec 
jsem musel na vojnu. Má milá si po roce 
našla jiného. Jsem vděčný za bolest, kterou 
jsem zvládl. Bez ní by mé příští vztahy byly 
nezralé.  

PhDr. Jaromír Matoušek

BYL PRVNÍ MÁJ, BYL 
LÁSKY ČAS…

Květen je měsíc, v kterém 
dochází k rojení včel. Občas se stane, že se 
roj usadí v blízkosti vašeho obydlí, proto 
jsem připravil pár užitečných rad, jak se 
zachovat. Nejprve si však vysvětlíme, proč 
se vlastně včely rojí. 

Rojivost je přirozená vlastnost včel. Je to 
charakteristická vlastnost společenského 
hmyzu, který tvoří trvalá společenstva. 
Kromě včel se rojí např. také mravenci 
a termiti. Je to tedy způsob dělení jejich 
společenstev, způsob rozmnožování. 
V určitém okamžiku začne být včelám úl či 
hnízdní dutina malá. Vystaví proto buňky pro 
budoucí matky. Matka je zaklade běžným 
oplozeným vajíčkem, z kterého se jinak 
líhnou dělnice (trubci jsou z neoplozených 
vajíček). To, že se z něj stane matka, je 

zásluha včel, které larvičce nabízejí 
nadbytek kvalitní potravy - mateří kašičky, ve 
které larvička doslova plave. Zároveň však 
včely přestávají starou matku krmit, ta potom 
hubne, přestává klást vajíčka a stává se opět 
letuschopnou. Když je buňka s larvou 
budoucí matky zavíčkovaná, včelstvo se 
vyrojí. Znamená to, že zhruba polovina včel 
všech "profesí" (létavky, kojičky, stavěčky, 
strážkyně, pátračky...) spolu se starou 
matkou vyletí před úl. Těsně předtím si 
všechny odlétající včely naplní medné váčky 
medem z plástů a zásobí se tak na dlouhou 
cestu do neznáma. Matka je však poměrně 
špatný letec, a tak se nejčastěji usadí  někde 
v blízkosti úlu. Většinou na větvi, kmínku, 
trámu apod. Včely se k ní srotí a vytvoří 
typický rojový hrozen. Ten na místě vydrží 
několik hodin, leckdy i den či dva. Zákon 
schválnosti však říká, že jsou včelky 
schopné usadit se i na těch nejnemožnějších 
místech – v komíně, trávě, mezi nepou-
žívanými okny a jinde. Lidské příbytky je 
však naštěstí příliš nelákají a roje do domů 
zalétávají jen zřídka. Zatímco roj sedí 
semknutý do hroznu, včely pátračky hledají 
novou dutinu pro hnízdění. Včely si jsou 
dokonce schopny vzájemně „popsat“, jak 
které budoucí obydlí vypadá, jak je daleko 
a vyberou pak nejlepší možnou variantu. 
Tam se celý roj přemístí a usadí. Rojové 

včely jsou mimořádně klidné a neútočné, dá 
se říci, že nejvíce mírné, jak jen nejspíše 
včely mohou být. A to z toho důvodu, že jsou 
syté a nechrání ještě nové hnízdo (dutina, 
úl).

A teď pár rad, jak se zachovat, když 
objevíte roj včel. Nejdůležitější je zachovat 
klid a zbytečně nepanikařit! Není-li člověk 
silně alergický (bodnutí jej ohrožuje na 
zdraví či životě), je zcela zbytečné bát se 
rojících se včel, a to ať jsou ještě rozlítané, či 
již semknuté do hroznu. Jak jsem již psal, 
mají vyrojené včely jiné starosti, než 
rozdávat žihadla.

Pokud se bojíte, nepřibližujte se k němu 
a pozorujte jej z povzdálí. Pokud vás zvěda-
vost přemůže, dělejte tak pomalu a roz-
vážně. Nevíte-li si již rady, můžete mě přímo 
kontaktovat a to na čísle 606 911 007.

Za ZO ČSV
Štěpán Ondřich, jednatel
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DIAKONIE 
ROLNIČKA DĚKUJE 
OBČANŮM 
BECHYNĚ

V pondělí 18. dubna potkávali občané 
Bechyně v ulicích svého města dobrovolníky 
ve žlutých tričkách a se zapečetěnými 
pokladničkami, kteří kolemjdoucím za 
příspěvek do pokladničky nabízeli barevnou 
placku s originálním obrázkem klientů 
Rolničky. A Rolnička děkuje všem, kteří 
jakoukoli částkou do našich kasiček přispěli. 
Ve všech 11 městech Jihočeského kraje, kde 
se 15. ročník Rolničkových dnů konal, bylo 
vybráno 189.456,- Kč, z toho 4.487,- na 
území Bechyně.

Výtěžek sbírky bude použit na vznik nové 
odlehčovací služby pro lidi s mentálním a 
kombinovaným postižením, kterou Rolnička 
otevře v lednu 2017 v Táboře.

Děkujeme!
Za Rolničku

Ludmila Pokorná 
– koordinátorka sbírky

Více informací najdete na stránkách 
Rolničky www.rolnicka.cz.



Dne 19. 3. 2016 proběhlo námětové 
cvičení na stavbu protipovodňové stěny 
v městské části Zářečí v Bechyni. Cvičení se 
zúčastnily jednotky SDH Bechyně, Hvož-
ďany a Sudoměřice u Bechyně ve spolupráci 
s firmou Bytenes Bechyně, která zajišťovala 
dopravu kontejnerů s uskladněnou stěnou 
na místo cvičení. Akce se zúčastnili zástupci 
Města Bechyně, MP Bechyně, firmy Bytenes 
a HZS ČR ÚO Tábor. V rámci cvičení byla 
provedena montáž protipovodňové stěny 
v celé délce a následně byla provedena 
demontáž a uložení zpět do přepravních kon-
tejnerů. Zároveň byla provedena kontrola 
jednotlivých dílů stěny i pravidelná údržba 
veškerých dílů. Děkujeme všem za aktivní 
spolupráci při přípravě a realizaci cvičení.

Sbor dobrovolných hasičů v Bechyni 
zároveň informuje všechny občany, že 
zajišťuje dovoz vody cisternou 7000 l.

V případě zájmu volejte p. Douda tel.: 
602 840 275 nebo p. Sopko ml. 728 943 405.

Luboš Klobása, velitel JSDH Bechyně
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+ KANOISTIKA – TJ 
JISKRA BECHYNĚ

Oddíl kanoistiky zahájil sezónu uspořá-
dáním domácích závodů ve sjezdu na 
divoké vodě. Bohužel již potřetí za sebou 
nebyla zima a tudíž sníh, takže řeka Lužnice 
dlouhodobě zápolí s nedostatkem vody. 
Přesto se zdárně povedlo zajistit hladký 
průběh závodů na trati Dobronice – Hutě, 
díky kvalitně odvedené práci všech aktivních 
členů oddílu. Těm, co zase závodili, se 
podařilo ve svých kategoriích probojovat na 
stupně vítězů. V kategorii C2 (deblkanoe) se 
na druhém místě umístila posádka ve slo-
žení Michal Háša / Jan Pazourek a na třetím 
dojela dvojice Ferko Uhlík / Pavel Pazourek. 
Mezi singlkanoisty C1 bral bronz M. Háša 

a dále již sbírali medaile pouze bechyňští 
kajakáři. V kategorii K1 vm (kajak–vet.ml.) 
vypádloval 3. místo Fr. Uhlík, v kategorii U23 
(do 23 let) se postavili na stupně vítězů druhý 
Jan Zvolánek a třetí Aleš Mayer, v dorostu 
získal stříbro Filip Zvolánek. Náš nejmladší 
závodník, kajakář Honzík Uhlík, vybojoval 
skvělé 1. a 2. místo v kategorii předžáků, 
naopak náš zkušený aktivní kajakář, veterán 
Roman Mayer, si dopádloval pro krásné 
stříbro. 

Rafty – 16. ročník raftových závodů se 
bude konat v sobotu 9. července pod 
Bechyňskou duhou, prezence bude přímo 
na místě od 9 do 11 hodin, start závodů 
v 11.30 h. Soutěžíme tradičně v těchto pěti 
kategoriích: muži, ženy, veteráni, mixy 
a mládež. Recesistické převleky jsou víta-
nou a velmi oceňovanou kategorií, večer 
proběhne nefalšovaná vodácká párty za 
doprovodu bigbeatové kapely. 

 za oddíl kanoistiky pazi

TĚLOVÝCHOVA & SPORT

Klub českých turistů Bechyně si Vás dovoluje pozvat k účasti 
k tradičnímu 42. turistickému pochodu a cykloturistické jízdě

ÚDOLÍM LUŽNICE
TERMÍN KONÁNÍ: neděle 8. května 2016
START Z BECHYNĚ:  park před vlakovým nádražím ČD 
 v Bechyni 8:00 – 10:15 hod. (stanoviště startu čeká i na účastníky,
 kteří přijedou vlakem od Tábora)

TRASY:  pěší 6 – 28 km, cyklotrasy 10 – 80 km
CÍL POCHODU:  Muzeum turistiky v Bechyni, 
 řídící středisko stezky kolem Lužnice, Široká ul. 48, 49

Trasy vedou malebným okolím Bechyně a řeky Lužnice. Navštívit můžete horu 
Tábor u Nemějic, kostelík sv. Rozálie u Borovan, Dobronice, řetězový most pod 
Stádlcem...

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

www.kct.bechynsko.cz

Sbor dobrovolných hasičů v Bechyni 
za podpory starosty města Bechyně 

a Oranžového roku 2016 Skupiny ČEZ pořádá 

dne 7. května 2016

Oslavy svátku svatého 
Floriána patrona hasičů 
V rámci akce proběhne XVI. ročník soutěží 

družstev v požárním útoku 
O putovní pohár starosty města Bechyně 

a XI. ročník soutěže 
O putovní pohár OSH Tábor (muži, ženy) 
a III. 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 

ź ml. hasiči + kategorie ženy a muži
ź vyhodnocení výsledků ml. hasičů 

a  předání putovního poháru MH – 
Memoriálu Vladimíra Kálala

ź start 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 povzbudit 
mladé hasiče a hasičská družstva. Zhlédněte 
vozidla a techniku, která jsou tady pro Vaši 
ochranu, jak domovů, tak v první řadě životů.

Po celý slavnostní den bude zajištěno 
občerstvení před Kulturním domem Bechyně.

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.

+ TURNAJ OSADNÍCI Z KATANU 2016

Letošní turnaj máme za sebou a zůstává plno herních zážitků. Ti nejúspěšnější si odnesli 
nové hry a první se kvalifikoval na mistrovství republiky v říjnu v Praze na Deskohraní. Ze 
sedmnácti hráčů se umístila na prvním místě Ivana Frolíková, druhý Roman Adam a třetí 
Martin Herza. Zúčastnilo se poměrně dost dětí, z čehož máme obrovskou radost. Rádi 
bychom poděkovali ZŠ Františka Křižíka za poskytnutí perfektního zázemí.

Chcete si zahrát nějakou deskovou hru? Neváhejte mne kontaktovat na email 
herza@seznam.cz.

Martin Herza a Ivana Frolíková

ZAHÁJENÍ CYKLOTURISTICKÉ SEZÓNY 
V JIŽNÍCH ČECHÁCH 

– hvězdicová cykloturistická jízda s cílem účastníků v kempu Pecák u Jemčiny

TERMÍN KONÁNÍ: sobota 21. května 2016 
Tři pelotony vyrazí současně ze tří pořadatelských měst – z Jindřichova Hradce, 
Třeboně a Veselí nad Lužnicí. 

Pořádá Nadace Jihočeské cyklostezky 
(www.jihoceske-cyklostezky.cz) a pořádající města:
ź Přes kopec na Hradec aneb Jindřichohradecký pedál – start z Jindřich. Hradce
ź Třeboňská šlapka – Za kořeny Rožmberků – start z Třeboně
ź Jaro na Blatech – start z Veselí nad Lužnicí
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Koupím STARÉ peřiny, deky a polštáře 
a bílé nedrané peří.  Tel.: 606 514 445

ź Míchací centrum 
přímo v naší provozovně

ź  Ke každé namíchané barvě dárek ZDARMA!
ź  Výprodejový koutek!

Kontakt: 
tel: 381 212 001                                                               více informací na: 
e-mail: izotem@izotem.cz          
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sleva 
20 %

na vnitřní disperzní a fasádní silikonové barvy

při předložení kupónu na prodejně

www.izotem.cz

Slevy pro vybavení 
koupelen

70% 50%

20%

+ KLUB FILATELISTŮ 

zve všechny Bechyňáky i lid okolní na 
filatelistickou burzu, která se koná vždy 
v neděli od 9 do 11 hodin v Hotelu U Draka. 

Poskytujeme odbornou a expertní 
službu. Vaše sbírky ohodnotíme a zajistíme 
odběr novinek za nominál.

Václav Kovařík, předseda klubu


