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ŘÍJEN 2016

+ Životní jubilea 
říjen 2016

 91 let Vlk Miroslav
 89 let Vávrová Marta
 88 let Poseděl František
 87 let Cikánková Jarmila
  Turková Ludmila
  Výrutová Božena
 86 let Šestáková Hana
  Šlechta Zdeněk
 83 let Čuba Václav
  Kojetín Jaroslav
 82 let Bartošová Vlasta
  Lacina Jaroslav
 81 let Tomanová Ludmila
 80 let Boldiš Julius
  Severová Anna
 79 let Černochová Dagmar
  Kohout Bohumil
  Trnková Drahomíra
 77 let Ondičová Edita
  Šonková Jiřina
 76 let Trojáček František
  Urbaníková Marie

Letošní setkání historických vozidel, 
pořádané táborskou průmyslovkou, 
bude již patnácté v řadě. Uskuteční se 
v sobotu 1. října 2016 a po třech letech 
opět zamíří do Bechyně, kde budou 
motocykly a automobily vystaveny od 
11. hodiny. 

Vše začalo v roce 2002. Tehdy za velmi 
skromným podmínek a po zničujících 
povodních, kdy nebylo ještě několik dní 
před konáním jízdy do vrchu jisté, zda bude 
vůbec možné setkání historických vozidel uskutečnit. Nakonec vše dopadlo dobře a na start 
se postavilo 18 dědečků automobilů a 13 dobových motocyklů. Z původně jednorázové 
vzpomínkové akce u příležitosti oslav 50 let existence táborské průmyslovky se nakonec 
zrodila nová tradice a od toho roku se jí každoročně účastní kolem 150 až 200 historických 
vozidel.

Letošní setkání se koná již popatnácté, a to tradičně první říjnovou sobotu. Záštitu nad 
akcí převzal kromě představitelů Tábora a Malšic, kde má soutěžní jízda své zastávky, také 
starosta města Bechyně, která se pro letošní ročník stane cílem hlavní etapy závodu. Motoclub 
SPŠ Tábor jako hlavní organizátor setkání naplánoval jízdu tak, aby stroje dorazily na 
bechyňské náměstí T. G. M. kolem 11. hodiny a byly zde vystaveny po dobu dvou hodin. 

Mezi vystavenými stroji bude možné spatřit stařičké tatrovky z 20. a 30. let minulého 
století, aerovky nebo pragovky. Častými účastníky jsou rovněž zahraniční značky Mercedes, 
DKW nebo Ford. Hojné zastoupení mají překrásné kabriolety Škoda Felicia nebo britské 
a německé sportovní vozy z poválečného období. Stejně početná je také účast motocyklů, 
mezi nimiž nechybí skvosty jako NSU, DKW, Indian a samozřejmě domácí značky ČZ a Jawa.

Marcel Gause
za pořadatelský tým SPŠ Tábor

MĚSTSKÝ ZPRAVODAJ
ECHYNSKÝB

+ VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Dne 15. září 2016 byli v obřadní síni přiví-
táni starostou města Bechyně Ing. Pavlem 
Houdkem tito noví bechyňští občánci: Adéla 
Černá, Nela Černá, Lukáš Bočan, Aneta 
Němcová, Antonín Železný, Matyáš Buchtel, 
Berta Smrčková, Vítek Heřmánek, Vojtěch 
Kubišta, Jakub Honsa a Vanessa Nela 
Cíchová. Rodiče pro své děti obdrželi pa-
mětní list s dárkovým poukazem v hodnotě 
pětiset korun, knihu s věnováním a další dár-
ky. Slavnostní obřad zpestřili hudbou pan 
učitel Luboš Zíta a Karolínka Válková ze 
ZUŠ V. Pichla v Bechyni. 

+ ZLATÁ SVATBA

Dne 1. října 2016 oslaví padesát let 
společného života – zlatou svatbu – manželé 
Bohumil a Eva Veselých z Bechyně, kteří 
1. října 1966 uzavřeli manželství ve Frym-
burku. Hodně zdraví a spokojenosti do 
dalších společně prožitých let přeje rodina, 
přátelé a Sbor pro občanské záležitosti 
v Bechyni.

SpŠ TÁBOR 
PŘIVEZE DO BECHYNĚ 
DESÍTKY 
HISTORICKÝCH 
VOZIDEL



Starosta města Bechyně podle § 27 
zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do 
zastupitelstev krajů a o změně a doplnění 
některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů a § 15 zákona č. 247/1995 Sb., 
o volbách do Parlamentu České repu-
bliky a o změně a doplnění některých 
dalších zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů

OZNAMUJE

1. Volby do zastupitelstva kraje a 1. kolo 
voleb do Senátu Parlamentu České 
republiky se uskuteční:

dne 7. října 2016 od 14 hodin do 22 hodin 
a dne 8. října 2016 od 08 hodin do 
14 hodin.

V případě konání 2. kola voleb do
Senátu Parlamentu České republiky se 
tyto uskuteční:

dne 14. října 2016 od 14 hodin do 22 hodin 
a dne 15. října 2016 od 08 hodin do 14 
hodin.

2. Místa konání voleb (je-li ve volebním 
okrsku obsažena celá část obce nebo ulice, 
nejsou u nich vypsána čísla popisná):

VOLEBNÍ OKRSEK Č.1
VOLEBNÍ MÍSTNOST: STARÁ ŠKOLA, 
LIBUŠINA 164 (vstup hlavním vchodem)
BECHYNĚ
DLOUHÁ, FÁBEROVA (342, 343, 344, 345, 
346, 347, 348), KAŠPARA MALÉHO, 
KLÁŠTERNÍ, KŘIŽÍKOVA VILOVÁ ČTVRŤ, 
LÁZEŇSKÁ, LIBUŠINA ( 23, 24, 50, 51, 149, 
150, 151, 152, 153, 154, 158, 159, 163, 164, 
167, 169, 171,172,  173, 175, 176, 177, 178, 
179, 180, 182, 183, 184,188, 190, 191, 192, 
1 9 3 ,  1 9 5 ,  1 9 6 ,  1 9 7 ,  1 9 9 ,  3 1 2 ) , 
MASOKRÁMSKÁ, MICHALSKÁ, NÁM. 
T.G.MASARYKA, OBŮRKA, PARKÁNY, 
POD SCHODY, SOUKENICKÁ, ŠIROKÁ, 
TÁBORSKÁ, VALTROVA, VĚTROV, 
ZÁMEK, ZÁŘEČÍ.

VOLEBNÍ OKRSEK Č.2
VOLEBNÍ MÍSTNOST: NOVÁ ŠKOLA, 
ŠKOLNÍ 293
BECHYNĚ
ČECHOVA (294, 295, 296, 297, 298, 299, 
300, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 399), 
FÁBEROVA (303, 377, 378, 379, 380, 381, 
382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 
391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 400), 
LIBUŠINA (160, 161, 165, 166, 170, 181, 
185, 186, 187, 189, 194), NOVODVORSKÁ, 
PLECHAMR, SÍDL. OBRÁNCŮ MÍRU.

VOLEBNÍ OKRSEK Č.3
VOLEBNÍ MÍSTNOST: KULTURNÍ DŮM - 
U NÁDRAŽÍ 602 (klubovna č. 3–1. patro)
BECHYNĚ
NA LIBUŠI (  614, 615, 616, 617, 618, 619, 
620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 
629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 
638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 
647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 
656, 657, 658, 659, 660, 763, 989, 1002), 
P R Á D L O ,  Š V E S T K O V Á ,  P Ř Í Č N Á , 
SOUBĚŽNÁ, LOMENÁ, LUČNÍ, KRÁTKÁ.
SENOŽATY

VOLEBNÍ OKRSEK Č.4
VOLEBNÍ MÍSTNOST: Městská knihovna, 
U NÁDRAŽÍ 602 
BECHYNĚ
LÁZNĚ, NA LIBUŠI (661, 662, 663, 664, 
665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 
674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 
683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 
692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 
701, 702, 703, 717, 824, 825, 826, 827, 828, 
829, 857, 858, 859, 891, 892, 920, 999), 
TYRŠOVA, U NÁDRAŽÍ.

VOLEBNÍ OKRSEK Č.5
VOLEBNÍ MÍSTNOST: Klubovna MO ČRS, 
U NÁDRAŽÍ 610
BECHYNĚ
LIŠKY, PÍSECKÁ (907, 908, 909, 910, 911, 
912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 948, 
9 4 9 ,  9 5 0 ) ,  S Í D L .  5 . K V Ě T N A , 
U VODOJEMU, ZA TRUBNÝM.

VOLEBNÍ OKRSEK Č.6
VOLEBNÍ MÍSTNOST: Domov mládeže, 
PÍSECKÁ 365
BECHYNĚ
ČECHOVA (252, 253, 254, 255, 256, 257, 
258, 259, 260, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 
269, 270, 271, 272, 273, 274, 276, 277, 278, 
279, 280, 281, 282, 283, 284, 289, 899, 900, 
901, 902, 903, 904, 905, 906, 945, 947, 
601E, 22E, 32E, 44E), GABRIELOVA, 
PÍSECKÁ (198, 203, 204, 205, 206, 207, 
208, 209, 210, 211, 212, 213, 215, 216, 217, 
218, 219, 261, 262, 275, 357, 358, 365, 367, 
368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 
719, 720, 721, 722, 723, 724, 755, 756, 757, 
758, 759, 760, 761, 762, 823, 830, 856, 887, 
888, 889, 890,943, 944, 985, 988), ŠKOLNÍ, 
U STADIONU, ZAHRADNÍ.

VOLEBNÍ OKRSEK Č.7
VOLEBNÍ MÍSTNOST: Hvožďany – škola
HVOŽĎANY

3. Právo volit má státní občan ČR, který 
alespoň druhý den voleb dosáhne věku 
18 let. Voliči bude umožněno hlasování poté, 
kdy prokáže svou totožnost a státní občan-
ství ČR platným občanským průkazem nebo 
cestovním pasem. Neprokáže-li volič totož-
nost a státní občanství platným dokladem, 
nebude mu hlasování umožněno. 

4. Každému voliči budou doručeny do tří dnů 
přede dnem voleb hlasovací lístky. 
V případě potřeby obdrží volič hlasovací 
lístky ve volební místnosti ve dnech voleb.

5. K zajištění pořádku a důstojného průběhu 
hlasování ve volební místnosti je každý 
povinen uposlechnout pokynů předsedy 
okrskové volební komise.

6. Každý volič se musí před hlasováním 
odebrat do prostoru určeného pro úpravu 
hlasovacích lístků, jinak mu okrsková 
volební komise hlasování neumožní.

V Bechyni dne 19. 9. 2016

Ing. Pavel Houdek
starosta města města

OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTU KONÁNÍ VOLEB
DO ZASTUPITELSTVA KRAJE 
A DO SENÁTU PARLAMENTU ČR

+ KRÁTCE Z JEDNÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA 
14. 9. 2016

ź Novým členem zastupitelstva se stal pan 
Mgr. Aleš Růžička, který nastoupil na 
uprázdněný mandát po Ing. Ivaně Pokorné. 
ź Novou členkou Rady města Bechyně byla 
zvolena paní Ing. Zdenka Sosnová.
ź Schváleno odkoupení pozemku č.par. 
47/22 v k.ú. Bechyně. Jedná se o pozemek, 
který sousedí s kompostárnou v Senoža-
tech.
ź Schválen záměr prodeje části pozemku 
č.par. 655 v k.ú. Bechyně. Jedná se o část 

2
pozemku o výměře cca 40 m , kterou dlouho-
době užívá majitel sousedního pozemku 
a má zájem na jejím odkoupení.
ź Schválen bezúplatný převod nemovitých 
věcí, konkrétně pozemek stp.č. 1256 jehož 
součástí je stavba s čp. 358 a příslušenství 
(zděný sklad, kolna a přístřešek), pozemek 
č.par. 1255/1, pozemek č.par. 1257 a poze-
mek č.par. 1264/11 vše v k.ú. Bechyně, 
z majetku Mezinárodního institutu keramiky 
Bechyně, z.ú. do majetku města Bechyně.
ź Schválen prodej dvou bytových jednotek 
2+1 Na Libuši za kupní cenu 374.107 Kč 
a 386.000 Kč a bytové jednotky 3+1 Na 
Libuši za kupní cenu 486.000 Kč.
ź Zastupitelstvo rozhodlo, aby partnerským 
městem Bechyně byl Heřmanův Městec. 
Jednalo by se hlavně o vzájemnou propa-
gaci měst a regionu, případně navázání spo-
lupráce spolků a sdružení, spolupráci v ces-
tovním ruchu, škol, kultury, sportu apod.
ź Schváleno memorandum o vzájemné spo-
lupráci na projektu „Spojte regiony“. Cílem 
projektu je posílení a rozšíření možností 
turistického ruchu v rozsáhlém území Jiho-
českého kraje. Cílem je výstavba turistické 
cyklistické lávky mezi obcemi Albrechtice 
nad Vltavou a Chrášťany, přes tok Vltavy 
v místě zvaném Hladná.
ź Zastupitelstvo rozhodlo podat žádost na 
Státní pozemkový úřad o převod části 

2
pozemku par č. 577 o výměře cca 1300 m  
v k.ú. Senožaty u Bechyně a převod části 

2
pozemku par č. 579 o výměře cca 770 m  
v k.ú. Senožaty u Bechyně. Na těchto 
pozemcích by mělo být uloženo nové vedení 
vodovodu a kabelové vedení NN.
ź Zastupitelstvo rozhodlo, že na následu-
jícím jednání zastupitelstva budou projed-
nány podmínky prodeje pozemku stp.č. 199, 
jehož součástí je rekreační chata, a 
pozemku č.par. 943/28 v k.ú. Bechyně za 
nejvyšší nabídku.
ź Zastupitelstvo vydalo souhlas s tím, aby 
Jihočeský kraj realizoval na pozemcích 
města Bechyně č.par. 1231/1 a č.par.1990/1 
v k.ú. Bechyně stavbu s názvem „Most ev.č. 
1354–1 přes říčku Smutná za Bechyní“ 
(zatáčka směrem na Radětice u areálu 
bývalé pojišťovny).

S ohledem na rozsah některých přijatých 
usnesení není možné všechna zveřejnit ve 
zpravodaji. Všechna usnesení zastupitel-
stva a jejich úplná znění jsou zveřejněna na 
ú ř e d n í  d e s c e  a  n a  w e b u  m ě s t a 
(www.mestobechyne.cz), případně jsou 
k nahlédnutí na MěÚ.

(fs) 
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1. Opravený chodník od křižovatky z Čechovy ulice na 
sídliště Obránců míru.

2.  Pohled kolem zdravotního střediska, opravená krajnice.
3.  Nový chodník Na Libuši kolem čerstvě zrekonstruo-

vaného panelového domu, tato realizace byla nad rámec 
původního plánu.

4.  Poslední panelový dům na Obránců míru se dočkal 
rekonstrukce, a to včetně výměny oken a balkonů.

5. Začala oprava i druhé strany chodníku na sídlišti 
5. května.

6.  Městská knihovna pozvolna spěje do finále své 
metamorfózy a brzy se představí v novém kabátě.
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+ PROKOP MIROSLAV 
HAŠKOVEC
(1876–1935)

Byl typickým Jihočechem, který se 
narodil v Bechyni dne 1. února 1876. Byl to 
člověk ducha hloubavého, nábožensky 
založeného, filozofující, někdy skepsí 
sžíraný, ale houževnatě se prodí-
rající přes všechny překážky. Byl 
trpělivý, pracovitý, jdoucí vždy věci 
na kloub. A s tímto základem, o němž  
sám ř íkáva l ,  že je dán ce lým 
přirozeným založením Jihočechů, 
starou husitskou tradicí (rád vyprá-
věl, jak bádal v rodinných matrikách 
o osudech svých předků a jak objevil, 
že mnozí z rodu Haškovců byli 
vedeni v době protireformační v ma-
trikách jako tajní zatvrzelí kacíři), 
který se snoubil s jasným galským 
temperamentem, pohotovostí, myš-
lenkovou ukázněností a důsledností.

Po školní docházce v Bechyni se 
prvně připravoval na bechyňskou 
keramickou školu, učil se i mode-
lovat. Z toho plánu však sešlo a tak se 
mladý Haškovec oci tá na j iho-
českých středních školách; r. 1888 
v Jindř. Hradci a od r. 1889–1896 
v Č. Budějovicích, kde navštěvuje 
Jirsíkovo gymnázium a poté přešel 
na studia do Prahy, kde na pražské 
univerzitě studoval slavistiku a ro-
manistiku. Zde se na něm uplatňují 
vlivy vysokoškolských profesorů, 
kteří upevní a rozhojní vlastnosti, jež 
si mladý filolog přinesl z jižních Čech: 
hloubavou důkladnost a bystrou 
pozornost. Záhy na sebe upozornil 
svými vědeckými pracemi v obou 
filolofických oborech, ale později se 
přiklonil ke studiu jazyka, kultury 
a francouzské literatury. Ta se poté 
stala jeho životním povoláním. Jako 
akademik se často účastnil student-
ského ruchu jako horlivý debatér v akade-
mickém spolku Slavii. Do těchto dob spadá 
jeho první literární a kritické studie. Po 
ukončení studia na pražské univerzitě 
odchází se dále vzdělávat do Francie, 
Německa a Švýcarska.

Profesní dráhu začíná jako středoškol-
ský profesor na reálce v Pardubicích, 
odkud odchází na českobudějovickou 
státní reálku. Jeho příchod do Č. Budějovic 
byl pro město neobyčejným kulturním pří-
nosem. Byl jemným, vzdělaným a bystrým 
profesorem a ve zdejším působišti byl duší 
kulturního dění. Jeho velký rozhled, inicia-
tivnost a úžasná pracovitost se uplatňo-
valy ve všech oborech lidovýchovné práce 
a místního společenského života. Alliance 
Francaise, Vysokoškolské extence, men-
šinová práce v Národní jednotě pošumav-
ské, všude bylo znát pečeť jeho ducha, 
jeho neúnavnou podnikavost, podnětnost 
a nezdolnou energii.

Sám prožil těžký úděl chudého jihočes-
kého studenta, znal jeho bídu a bolesti. 
První burcoval veřejnost a nabádal ji, že je 
její mravní povinností řešení studentské 
bídy. Sám první účinně přiložil ruku k dílu a 
založil zde roku 1903 místní odbor Husova 

fondu – spolku pro podporování poslu-
chačů na pražských vysokých školách. 
Stal se i jejím prvním předsedou a poctivě 
plnil své poslání – od dob založení do roku 
1934 odvedl tento odbor ústředí do Prahy 
86 624 Kč. 

Jeho budějovické působení na zdejší 
reálce Dra. Augusta Zátky i na Jirsíkově 
gymnáziu, kde vyučoval nepovinné fran-
couzštině, mělo nesmírný vliv na mladou 

studentskou generaci. Všichni studenti ho 
zbožňovali; dovedl si je získat kouzlem své 
osobnosti, znalostmi, přátelským posto-
jem prostým jakékoli kantorské upjatosti. 
Všude přinášel nové podněty, nabádal 
k hledání nových cest, ukazoval, radil 
a vedl k širším horizontům. Ve škole, 
přišlápnuté rakouským systémem, nikdy 
neváhal s jemnou ironií jemu vlastní srov-
návat naše ubohé poměry se životem 
velkých kulturních národů a vzbuzoval ve 
svých žácích touhu k probíjení se k lepší 
budoucnosti vlastního národa. Cítil se 
studenty, podporoval jejich zájem o lite-
raturu a kulturní dění, živil a sílil jejich 
touhu po vědění diskuzemi a besedami.

Působení na jihu Čech bylo krátké, ale 
plodné – odchází z Českých Budějovic a je 
jmenován profesorem reálky v Karlíně. 
Praha mu umožňuje být v centru vědec-
kého dění a tak se mohl i připravovat na 
dráhu vysokoškolského profesora. Roku 
1908 se habilitoval v románské filologii 
obsáhlou studií o Rabelaisovi na pražské 
univerzitě. Jeho zájem se soustředil na 
studium francouzské literatury, hlavně pak 
renesanční. Nic mu však nebránilo udělat 
krátkou odbočku do oblasti poezie – vydal 

pseudonymně i knihu veršů. Přesto jeho 
hlavním cílem byla romanistika, kterou 
chápal jako studium kultury s řešením 
literárních vztahů a problémů literárně 
historických.

Jako vysokoškolský učitel nezapo-
mínal na své jižní Čechy. V hluku vel-
koměsta nostalgicky vzpomínal krás 
svého rodného kraje a kdykoliv mohl, rád 
se do něho vracel. Ale nepoddával se své 

lásce k rodnému kraji pasivně. Tomu 
se vzpírala jeho činorodá povaha. 
Jižní Čechy se mu staly problémem a 
ten se usilovně snažil řešit filozoficky 
i prakticky. Byl první z uvědomělých 
jihočeských regionalistů – zúčast-
ňoval se všeho, co mohlo kulturně 
povznést český jih, shromažďoval 
kolem sebe své bývalé studenty, 
stává se jejich rádcem a podporo-
vatelem. Již před I. sv. válkou 
přednášel o literárních jihočeských 
zjevech, jimž věnoval řadu studií. Za 
války byl horlivý nacionalista, dovedl 
kolem sebe soustředit veliký okruh 
jihočeských vědeckých pracovníků k 
vydání „Jihočeské čítanky“ – ta měla 
poskytnout svobodnému česko-
slovenskému státu podklad pro 
řešení jihočeské otázky. Byl iniciáto-
rem a zakladatelem nakladatelského 
družstva „Dědictví Husova“, který za 
jeho předsednictví vznikl 22. února 
roku 1920, kdy Haškovec cítil potře-
bu existence nového regionálního 
podniku k povznesení kulturního 
života na jihu Čech. 

Roku 1920 byl jmenován řádným 
profesorem románské filologie na 
nově založené Masarykově univer-
zitě v Brně. Zde pracuje na nových 
úkolech – organizuje románský se-
minář, zúčastňuje se v novém 
prostředí s horlivostí sobě vlastní 
kulturní a osvětové práci, množství 
energie věnuje zdejšímu regiona-
l is t ickému časopisu „Moravě“ . 

Pracuje v oboru francouzské a italské lite-
ratury, ale i na poli slovanské vzájemnosti 
a duchovním životě pravoslavné církve. 
Zde jej uprostřed nedokončené vědecké 
práce zastihla 20. prosince roku 1935 
nenadálá smrt.

Přesto jeho práce a osobní kouzlo žije 
do dnešních dnů a nenaplnily se tak verše 
z jeho jedné básně:
„Až zemru, nikdo pro mne neplačte!
Snad nesrovnatelného cos ve mně bylo…“

Prokop Miroslav Haškovec se s Bechy-
ní rozloučil svým pohřbem na Štědrý den 
roku 1935. Byl vyzdvižen z otcovského 
domu v Klášterní ulici a průvod na hřbitov 
vedli dva pravoslavní duchovní, kteří nad 
rakví poděkovali za jeho přínos v životě 
pravoslavné církve v Brně. Velkou lásku k 
rodné Bechyni vzpomněl i syn bývalého 
ředitele Paarovského velkostatku v Be-
chyni barona Helferta, děkan filosofické 
fakulty v Brně prof. dr. Vladimír Helfert. Za 
Bechyňáky se s ním rozloučil starosta 
města Karel Homér a učitel Ruda Burian.

Zpracoval
Josef Štefl

Z historie
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+ TOULAVA VE 
FOTOGRAFIÍCH 
I NA SÍTI

Turistická sezóna sice končí, turistická 
oblast Toulava ale nespí. Už 20. října jsou 
všichni milovníci našeho kraje a pěkných 
fotografií zváni do gotického sálu Husitského 
muzea v Táboře na otevření výstavy 
nejhezčích fotografií s názvem Dobrá nálada 
v Toulavě. Může být mezi nimi i ta vaše. 
Z několika stovek fotografií, které se nám 
sešly ze všech koutů Toulavy i z  Bechyně 
v rámci soutěže Vyfoť dobrou náladu 
v Toulavě, vybrala odborná porota 20 těch 
skutečně nejlepších. Jména vítězů budou 
zveřejněna a ceny předány na vernisáži ve 
čtvrtek 20. října od 17:30 hodin v Husitském 
muzeu, pro veřejnost je vstup zdarma. Čeká 
na vás toulavský krajánek, umění i ob-
čerstvení.

Na youtube kanálu, facebooku nebo 
webu Toulavy se také nově můžete podívat 
na 5 krátkých tématických filmů, které zvou 
do našeho regionu rodiny s dětmi, milovníky 
aktivní dovolené, obdivovatele výhledů, 
místních výrobků a tradic, ale i lyžaře. A aby 
toho nebylo málo, běžela celé léto interne-
tová kampaň s pozvánkami k objevování 
Toulavy. A co víme z terénu, brali si turisté 
tyto pozvánky k srdci. Jsme tak rádi, že se 
Toulava stává pro turisty značkou, která pro 
ně něco znamená a začíná řadit náš kraj po 
bok zavedených turistických oblastí. Velký 
dík patří také Jihočeskému kraji, za jehož 
finanční podpory byl projekt Kraj dobré 
nálady – fotosoutěž a výstava fotografií 
i projekt Toulava k lidem po síti – komplexní 
podpora destinačního managementu 
prostřednictvím sociálních sítí a internetu, 
v jehož rámci byly také sestříhány krátké 
filmy, realizován.

Honza Sochor
ředitel Toulava o.p.s.

MUZEUM SPOUŠTÍ 
ON-LINE KATALOG 
MUZEJNÍ KNIHOVNY

S radostí můžeme oznámit, 
že konečně vycházíme všem badatelům 
naproti a že již mohou „rejdit“ v našem 
knihovním katalogu na internetu.

S grantovou podporou Ministerstva kultu-
ry se nám v letošním roce povedlo získat 
program Tritius. Ten představuje podobný 
vyhledávač, na jaký jsme zvyklí u jiných 
knihoven. Katalog nejlépe najdete na 
webových stránkách kulturního střediska 
v sekci muzeum pod heslem muzejní knihov-
na. Do vyhledávače buďto jednoduchého či 
pokročilejšího můžete zadávat autora, 
název, ale též roky vydání, nebo hesla 
(keramika, umění apod). V tuto chvíli 
obsahuje katalog cca 600 položek, většinou 
odborné literatury z oborů etnografie, 
výtvarné umění, archeologie, regionální 
literatura a další. Pozor, nově jsou přidáni 
zástupci tzv. starých tisků, to jest literatury 
vydané do roku 1850 (zkuste zadat starší 
roky vydání a uvidíte…). Těšíme se na 
prvního badatele. 

+TÝDEN KNIHOVEN 
V MĚSTSKÉM MUZEU

Na první říjnový víkend připadá celoná-
rodní akce s názvem týden knihoven. U nás 
tento proběhne tak, že se budeme v místních 
školách snažit prezentovat nový katalog 
muzejní knihovny. Představíme školákům 
typy knih, které mohou být v muzeu uloženy, 
a práci s nimi. Naučíme je nový katalog 
používat. Knihovna muzea se jim pak 
v budoucnu může hodit při dalším studiu. 
Jinak tento týden oslavíme tak, že dáme 
knihám zelenou. Vedle již tolikrát zmiňova-
ného bazaru se totiž rozrosteme o antikva-
riát. Lidé darovali do bazaru větší množství 
knih a to mnohdy velmi zajímavých, edice 
historických knih (Merle), F. L. Věk, díla od 
Horníčka, Sienkiewicze a další. Přijďte si 
něco vybrat na podzimní večery, cenu si 
určujete sami, anebo si jen připomenout 
a podívat se, jak to vypadá ve skoro 
skutečném „antíku“. S týdnem knihoven 
bude souviset i vybraný exponát měsíce 
října, představíme několik knih z muzejní 
knihovny. 

JJ

KNIHOVNA SE 
PŘEVLÉKLA DO 
NOVÉHO KABÁTU

Po 45 letech se mění vybavení knihovny 
včetně položení nového linolea. Po gene-
rálním úklidu následovalo svázání fondu do 
malých balíčků, které nám žáci a studenti 
pomohli přemístit do I. poschodí nad 
knihovnou, kde jsme získali dočasné 
působiště. Tady nás našli čtenáři, kteří si 
přišli koupit nabízené vyřazené knihy. Dole 
byla postavena sádrokartonová příčka 
a vznikl pěkný skladovací prostor. Následo-
vala částečná výmalba za regálovými 
nástavci a odvážně jsme se pustily i do 
přečalounění židlí do studovny. Celá akce 
proběhla bez závažných komplikací a my 
touto cestou děkujeme všem pomocníkům, 
firmám i samotným čtenářům za pomoc. Při 
psaní těchto řádků se prázdná knihovna 

začíná zaplňovat novými policemi a ten 
krásný „velký prostor“ se zase začíná 
zmenšovat…

Určitě se přijďte podívat, jak to knihovně 
sluší!

PS: V nové knihovně se už uskuteční 
volby, ale znovuotevření posouváme až na 
úterý 11. října v 9.30 hodin!

EH

Hra s příslovím:
Vyluštěte a pošlete do 18.10. na 
knihovna@kulturnidum.cz 

1. Kategorický imperativ nedovoluje libovol-
nému subjektu likvidovat zdroj infrazáření, 
které svým systémem neatakuje týž subjekt, 
neboť jeho radiace se chová inertně 
k tělesné integritě dotyčného subjektu.

2. Verbální komunikace vedená s temně 
přitlumeným zabarvením a snížením hlasi-
tosti na minimum slyšitelnosti je v přímé ko-
relaci s jednoduchým vyoráváním brambor.

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

Správné řešení ze září:
1. Devatero řemesel – desátá bída
2. S poctivostí nejdál dojdeš

MĚSTSKÉ
MUZEUM
BECHYNĚ +DOZVUKY VÝSTAVY 

O ČERNICKÉ OBOŘE, 
RUDOLF HACKER

Zajímavým objevem při přípravě výstavy 
k výročí Černické obory pro nás byla osoba 
Rudolfa Hackera, lesmistra, pěstitele, 
školkaře, lesnického vynálezce a právě 
překvapivě rodáka z nedaleké Želče. Narodil 
se 5. 11. 1859 v lesnické rodině. Po 
absolvování pěti tříd reálky vstoupil do praxe 
k otci, poté na lesnickou školu do Bělé pod 
Bezdězem. Působil v Zderadinách a na 
jiných statcích panovnické rodiny, dále 
v Dobré Vodě u Kladna, v Chudoslavicích 
u Litoměřic, naposledy v Cerkvicích na 
statku smiřickém. Odtud odešel v roce 1903 
do výslužby. V této době založil v Pouchově 
u Hradce Králové rozsáhlé lesní školky 
s rozličným účelem, mimo jiné šlechtitel-
ským. Zemřel ve zmíněném Pouchově 23. 2. 
1920. 

Od 18 let do r. 1893 si vedl deník, kam 
zaznamenával své zkušenosti a postřehy, 
zároveň jej doplňoval výbornými ilustracemi. 
Zabýval se konstrukcí různých školkovacích 
strojů a pomůcek. V nákresech měl další 
malé vynálezy: návrh plečky na kolečkách, 
sázecí motyčku, stroj na zasypání semen 
a další. Proslulosti dosáhly jeho školkovací 
stroje, secí strojek i secí prkénko, které se 
staly světoznámými a užívanými v lesnictví 
i v jiných státech. Aktivně působil na 
veřejnosti (kongres ve Vídni 1913) a též 
publikoval (1898 Lesní hospodářská kniha). 
Za svou práci dostal řadu ocenění. 

JJ
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KULTURNÍ KALENDÁŘ
www.kulturnidum.cz

KULTURNÍ KALENDÁŘ ŘÍJEN
2016

DIVADLO

VÝSTAVY

RODIČOVSKÉ CENTRUM 
HLEDÁME DOBROVOLNÍKY 
A DOBROVOLNICE, ABY NÁM POMOHLI 
S PROVOZEM RODIČOVSKÉHO CENTRA 
HROŠÍK. NEVÁHEJTE A PŘIDEJTE SE 
K NAŠEMU TÝMU!!!

Z preventivních důvodů se pravidelné herny v RC Hrošík až do 
odvolání konat nebudou. Bližší informace na fb: Kulturní středisko 
města Bechyně, nebo tel. 778 545 507.

+ PODZIMNÍ BURZA 
   DĚTSKÉHO OBLEČENÍ A POTŘEB
Sobota 8.října / 9.00–11.00 hodin / Přísálí KD
Prostor pro prodávající bude otevřen od 8.30 hod. Prodávající se 
mohou hlásit na rchrosik@centrum.cz.

+ DĚTSKÉ HRÁTKY A CVIČENÍČKO
Z preventivních důvodů se až do odvolání cvičeníčko konat 
nebude. Bližší informace na tel. č. 733 344 473.

MĚSTSKÉ MUZEUM

 Vlasta Sušerová
 CESTY ...AŽ DO PROVENCE
 Aleš Slavík
 ZLATÍ – NEZNÁMÍ A ZNÁMÍ ANDĚLÉ
 Vernisáž v sobotu 8. října / 15.00 hodin / Galerie muzea
 Výstava potrvá do 31. prosince. Vstupné 30 a 20 Kč

GALERIE U HROCHA 

 Pavla Vrkočová – AKVARELY
 František Vrbecký – FOTOGRAFIE
 Jaromír Matoušek – OBRAZY
 Vernisáž v pátek 14. října / 16.00 hodin / RC Hrošík
Prohlídka po dohodě na tel. 778 545 507 nebo v kanceláři KD

GALERIE 2+1

 TICHÁ SLOVA Tadeáš Mari
 Vernisáž v pondělí 17. října / 18.00 hod. / Galerie 2+1
 Výstava potrvá do 13. listopadu 2016
Prohlídka po dohodě na tel. 778 545 507 nebo v kanceláři KD

GALERIE GALVÍNA

 Josef Bruckmüller 
 a Šárka, Barbora a Libor Hanzálkovi 
 KERAMIKA 
 Vernisáž v sobotu 1. října / 15.00 hodin 
 Výstava je prodejní. Potrvá do 6. listopadu.

Pondělí 31. října 

19.00 hod. / Velký sál KD / Vstupné 270, 250 a 230 Kč
Hořkosladká komedie dramatika Johna Godbera vyprávějící příběh 
Ala a Bet, yorkshirského páru, jehož ustaraný vztah se láme pod 
tíhou všedních rodinných starostí. Jediným ze světlých bodů jejich 
soužití je neustálá snaha Bet vyhrát nějakou cenu v časopisech pro 
ženy, až konečně vyhraje dovolenou v romantickém městě starého 
kontinentu, v Paříži. Jejich postřehy a komentáře humorně 
a brilantně vykreslují změnu vztahu dvou lidí, kteří jsou vytrženi ze 
svého obvyklého stereotypu.
John Godber byl v roce 1993 byl vyhlášen třetím nejhranějším 
dramatikem ve Velké Británii hned za W. Shakespearem 
a A. Ayckbournem. Pětkrát obdržel cenu na festivalu Fringe 
v Edinburghu včetně Ceny Lawrence Oliviera za komedii a v Los 
Angeles obdržel sedmkrát Cenu kritiky, v Chicagu dalších pět cen. 
Režie: Vojtěch Štěpánek

Již v předprodeji v kancelářích KD a Městském informačním centru 
v budově muzea a také on-line na stránkách www.kulturnidum.cz

ROMANTICKÝ VÍKEND
Petra Špalková 
a Jan Novotný

Nominace na 
komedii 

roku

ZÁBAVA
VETERÁNI V BECHYNII

Sobota 1. října / 11.00–14.00 hod. / Nám. T. G. M. / Vstup zdarma
SpŠ Tábor přiveze do Bechyně desítky historických vozidel. Záštitu 
nad akcí převzal kromě představitelů Tábora a Malšic, kde má 
soutěžní jízda své zastávky, také starosta města Bechyně. 
Přehlídku veteránů hudebně doprovodí kapela Jen tak trio 
a Fakajeda.

DUŠEVNÍ AKTIVITY
BABÍ LÉTO 
JAK ZAČÍT TVOŘIT SVŮJ RODOPIS II

Středa 12. října / 17.00 hod. / RC Hrošík / Vstup zdarma
Příjemné posezení nejen pro seniory. Tentokrát budeme 
pokračovat ve tvorbě rodopisu. 

NAHLÍŽENÍ
Čtvrtek 20. října – neděle 23. října / Kulturní dům / Klášter
27. celostátní dílna středoškolské dramatiky a mladého divadla, 
která je zdarma přístupná veřejnosti. Program na webu 
www.kulturnidum.cz a plakátech.

Sobota 15. října / 17.00 hod. / Velký sál KD / Vstupné zdarma
Prodejní módní přehlídka. Pořádá TEXTIL – GALANTERIE, 
Kateřina Dlouhá, Dlouhá 53, Bechyně. Rezervace tel: 724 281 228.

MÓDNÍ PŘEHLÍDKA 
podzim – zima 2016



PRO DĚTI

Čtvrtky od 6. října / 16.00 hod. / Klubovna KD
Kroužek „ANGLIČTINA HROU“ pro školkové děti ve věku 3–7 let.
Bližší informace Lenka Chmátalová
email: chmatalova.l@seznam.cz, popřípadě tel. 605 111 802

ANGLIČTINA PRO NEJMENŠÍ

POHYBOVÉ AKTIVITY

Sobota 1. října / 9.30–10.30 / RC Hrošík
Lekce dynamické jógy zaměřená na harmonizaci pohybového 
systému, uvolnění zatuhlých svalů a kloubů, snížení stresu 
a psychického napětí. Cena za lekci 70 Kč.

FIT SOBOTA – DYNAMIC YOGA

PŘIPRAVUJEME

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

Sobota 15. října / 10.00 hod. / Malý sál KD / 
Vstupné 40 Kč
Co se může přihodit, když na sv. Václava dívky 
a chlapci na venkově podle starodávného zvyku volí 
svého krále a královnu.
Hraje: Divadélko na nitce

SVATOVÁCLAVSKÁ POHÁDKA

Každé úterý / 19.00–20.00 hod. / RC Hrošík
Intenzivní intervalový kondiční a posilovací trénink pro zrychlení 
metabolismu, redukci váhy a zlepšování kondice. Při lekci 
využíváme posilovací a balanční pomůcky (TRX, BOSU, činky, 
medicinbaly).

KRUHOVÝ TRÉNINK 

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®

Cena za lekci cvičení 70 Kč, permanentka na 10 lekcí 650 Kč 
(platnost 3 měsíce), permanentka na 5 lekcí 330 Kč (platnost 1,5 
měsíce).

Každý čtvrtek / 18.00–19.00 hod. / RC Hrošík
Kurz obsahuje 10 lekcí, cena 950 Kč, kapacita 7 osob.
Přihlášky zasílejte e-mailem na adresu: 
romana.honsova@gmail.com nebo na telefon: 721 111 541.

UZAVŘENÝ KURZ 
PILATES PRO TĚHOTNÉ

Každé pondělí  od 5. září / 18.00–19.00 hod. / RC Hrošík
Jeden z nejefektivnějších cvičebních programů pro hluboké svaly 
centra těla (core), zdravou páteř, klouby a dokonalou koordinaci.

PILATES

Každé úterý / 16.30–17.30 hod. / v měsíci září v prostoru RC 
Hrošík
Cílem je rozvinout u dětí zdravý životní styl a včlenit fitness jako 
přirozenou součást jejich života.
Info Nina Capouchová na tel. 737825662

ZUMBA PRO DĚTI

Středy a čtvrtky od 2. listopadu do 15. prosince /
st 17.30–18.30, čt 8.30–9.30 hod. / Klubovna KD
SM = stabilizační a mobilizační systém. Aktivní cvičení s elastickým 
lanem vhodné pro každý věk. Komplexní systém péče o pohybový 
aparát, funkci vnitřních orgánů a celkové zpevnění těla. 
Kurz 7 lekcí, info a objednání M. Bambasová, tel. 608 223 271

SM SYSTÉM

Každou neděli / 18.30–19.30 hod. / RC Hrošík10
Powerjóga je pro lidi, kteří nechtějí striktně dodržovat pravidla 
a nařízení klasické jógy, ale chtějí cvičit. Dochází k úbytku tuku 
uvolněním energetických drah v těle a k uvolnění mysli.

POWERJÓGA

Čtvrtek 10. listopadu / 17.00 hodin / Sál městského muzea
Přednáška Lenky Kočové s ochutnávkou.

RAW STRAVA

Čtvrtek 1. prosince / 19.00 hod. / Velký sál KD / Vstupné 260 / 
240 / 220 Kč
Edith Piaf: „Láska je vždy krásná, i když je nešťastná. Naučí vás 
chápat jiné.“
Účinkuje multiinstrumentálně-pěvecké trio ESPRIT pod vedením 
Mgr. Markéty Mazourové, PhD

Édith Piaf, vlastním jménem Édith Giovanna Gassion, známá pod 
pseudonymem La Môme Piaf byla světoznámá a oblíbená 
francouzská šansoniérka. Její způsob interpretace odrážel 
praktické zkušenosti ze života, které sama prožila, anebo vnitřní 
poměry, ve kterých se právě nacházela. Tento umělecký přístup z ní 
nakonec učinil francouzskou národní ikonu. Šansony jako „La vie 
en rose“, „L’hymne á l’amour“, „Milord“ a „Non, je ne regrette rien“ jí 
přinesly světovou popularitu.
Již v předprodeji v kanceláři KD, MIC v budově muzea a on-line .

Zahájení 27. ledna 2016 / 19.00 hod. / Velký sál KD
Již tradičně pořádáme taneční kurzy pro absolventy základních 
tanečních a také pro ty, co již většinu zapomněli nebo se chtějí 
naučit něco nového. Kurzy povedou opět manželé Bolkovi 
z Milevska. Hlaste se už nyní v kanceláři KD, na email 
program@kulturnidum.cz a na telefonu 778 545 507 nejlépe 
v párech. Počet frekventantů je omezen. 
Kurzovné činí 1.300 Kč na osobu, v případě zájmu darovat kurz jako 
vánoční dárek, je možné domluvit se v kanceláři KD na vytvoření 
dárkového poukazu. 

I. lekce zahájení  27. ledna
II. lekce  10. února
III. Lekce  17. února
IV. lekce  24. února
V. lekce    3. března
VI. lekce  10. března
VII. lekce  17. března
VIII. lekce  prodloužená 24. března

TANEČNÍ PRO VŠECHNY

ÉDITH PIAF  
„MON AMOUR“
Účinkuje multiinstrumentálně

pěvecké trio ESPRIT 
pod uměleckým vedením

Markéty Mazourové

Ke 100. výročí narození 

ÉDITH PIAF

PŘEDNÁŠKA

Pondělí 17. října / 19.00 hod. / Městské muzeum / Vstupné 50 Kč
Přednáška o tom, že i Cesta do Santiaga de Compostela může být 
ryzí cestovatelský svátek. Vezměte si batoh na záda, jenž pro vás 
bude téměř po dva roky domovem, kytaru do ruky, jež vám bude 
potěšením i obživou, a vydejte se pěšky z domu přes půlku rodného 
kontinentu až na západ Španělska, kde vás zastaví oceán. Cesta 
trvala tak dlouho, že už snad ani nebyla cestou, ale životním stylem. 
Poctivě udělaná přednáška vzdělává, těší i baví posluchače po celé 
České republice.

ZE SRDCE EVROPY DO SANTIAGA 
DE COMPOSTELA, aneb pěšky z České 
republiky až k oceánu na západ Španělska



KINO BECHYNĚ ŘÍJEN 2016 

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

1. SOBOTA V 17.00

SIROTČINEC SLEČNY 
PEREGRINOVÉ PRO PODIVNÉ DĚTI
Fantasy / dobrodružný – USA, Belgie, VB
Tim Burton připravil další výlet do světa 
 fantazie v Sirotčinci slečny Peregrinové.
128 min, český dabing, přístupný, 120 Kč

1. SOBOTA VE 20.00

KRYCÍ JMÉNO HOLEC
Drama – ČR

Špionážní drama s milostnými motivy, 
jehož hlavní hrdinové jsou postaveni 
před zásadní volbu mezi kolaborací 

a hrdinstvím, se odehrává roku 1968.
98 minut, přístupný od 12 let, 100 Kč

5. STŘEDA VE 20.00

THE BEATLES:
Eight Days a Week – The Touring Years

Dokumentární / hudební – USA
Období od prvních vystoupení v The 

Cavern Clubu v Liverpoolu po poslední 
koncert v Candlestick Parku v San 

Francisku. Natočil jej Ron Howard ve 4K 
rozlišení a se zvukem remastrovaným 

přímo v Abbey Road Studios.
100 min, české titulky, přístupný, 100 Kč

8. SOBOTA V 17.00

KUBO A KOUZELNÝ MEČ
Dobrodružný / animovaný – USA

Umí vyprávět příběhy tak, že to bere 
dech. Tím je výjimečný i hlavní hrdina.

101 min, český dabing, přístupný, 120 Kč

8. SOBOTA VE 20.00

ANTHROPOID
Thriller / životopisný – VB, ČR, Francie

Vychází ze skutečného příběhu vojenské 
operace za 2. světové války, jejímž cílem 

byl atentát na Reinharda Heydricha.
121 min, české titulky, od 12 let, 120 Kč

13. ČTVRTEK VE 20.00

BEZVA ŽENSKÁ NA KRKU
Komedie – ČR

Od tvůrců komedie Ženy v pokušení. 
Film o lásce, která lidem může pomoci. 

97 min, mládeži přístupný, 120 Kč

15. SOBOTA V 17.00

JÁ, KOCOUR
Rodinný / komedie – USA

Natočil režisér Barry Sonnenfeld, který 
má na svém kontě trháky jako je trilogie 

Muži v černém či Addamsova rodina.
87 min, český dabing, přístupný, 110 Kč

15. SOBOTA VE 20.00

ZILIONÁŘI
Akční / komedie – USA

Skupinka nepříliš inteligentních loserů 
plánuje vyloupit banku. Mají najednou 

v kapse 17 miliónů dolarů. 
94 min, české titulky, od 12 let, 110 Kč

19. STŘEDA VE 20.00

INSTALATÉR Z TUCHLOVIC
Komedie – ČR

Podle skutečných postav, točil se na 
skutečných místech. Cítím mrazivý 

soucit s naším instalatérem Lubošem 
Camfourkem (Jakub Kohák). Poctivý 

řemeslník, který si nedokáže říci o lásku 
ani o peníze. Všem všechno spraví, ale 

svůj život spravovat nedokáže.
85 minut, přístupný od 12 let, 120 Kč

22. SOBOTA VE 20.00

INFERNO
Dobrodružný / drama – USA

Filmová adaptace nejnovějšího dílu série 
spisovatele Dana Browna (Šifra mistra 

Leonarda) o Robertu Langdonovi (opět v 
podání Toma Hankse).

122 min, české titulky, od 12 let, 120 Kč

25. ÚTERÝ VE 20.00

KISS ROKS VEGAS
Koncert – USA

Jedné bláznivé noci v Las Vegas, na 
střeše Hard Rock Hotelu, přistála 

helikoptéra s kapelou KISS. Zažiješ 
pověstné výbuchy ohňů, potoky krve 

a uši drásající zvuk KISS. 
115 min, české titulky, přístupný, 150 Kč

Mimořádná nabídka: 110 Kč 
v předprodeji, nebo na místě s make-

upem KISS, nebo v triku KISS!

26. STŘEDA VE 20.00

OSTRAVAK OSTRAVSKI
Komedie – ČR

Nová česká filmová komedie, navazují 
na nejlepší tituly z této oblasti naší 

filmové tvorby „Ostravak Ostravski“, byla 
volně vytvořena dle námětu 

legendárního blogera a jeho sedmi 
knižních bestsellerů s názvem Deniky 

Ostravaka
90 min, přístupný od 12 let, 110 Kč

29. SOBOTA V 17.00

LICHOŽROUTI
Rodinný / animovaný – ČR, SR, 

Chorvatsko
Malí neviditelní tvorové, kteří mohou za 

to, že nám lidem z každého páru 
ponožek vždy zůstane jen jedna – ta 

lichá. Ponožkami se totiž živí!
86 min, mládeži přístupný, 120 Kč

29. SOBOTA VE 20.00

JACK REACHER: NEVRACEJ SE
Akční / drama – USA

Drsnějších detektivů po světě moc 
nechodí. Jack Reacher má navíc pod 
kůží vojenský dril, tvář Toma Cruise, 
pronikavý intelekt a neodolatelnou 

schopnost z kohokoliv cokoliv vymlátit. 
116 min, české titulky, mládeži přístupný 

od 12 let, 120 Kč

Změna programu vyhrazena

HUDEBNÍ 
PRODUKCE 
v Lázních 
Bechyně

Taneční večery – kavárna
19.30–22.30 hod.
Vstupné 25 Kč

 2. 10. neděle Mr. Driver
 4. 10. úterý Echo
 6. 10. čtvrtek Allegro band
 8. 10. sobota Countrio
 11. 10. úterý RM band
 13. 10. čtvrtek Mr. Driver
 15. 10. sobota Echo
 18. 10. úterý Mr. Driver
 20. 10. čtvrtek Allegro band
 22. 10. sobota Mr. Driver
 23. 10. neděle Cora
 25. 10. úterý RM band
 27. 10. čtvrtek Echo

Taneční večery – sál
19.30 – 23.00 hod.
Vstupné 35 Kč

 7. 10. pátek Ševětínka
 14. 10. pátek Cora
 21. 10. pátek Ševětínka
 28. 10. pátek Allegro band

Písnička – určeno k poslechu – 
jídelna, vstupné19.30–21.00 hod. 
Vstupné 30 Kč

 3. 10. pondělí Malá muzika
 10. 10. pondělí Jarčevský
 17. 10. pondělí Luňáčci
 24. 10. pondělí Escalona
 31. 10. pondělí Allegro band

Na žádné akci se nekouří

Srdečně Vás zveme na druhý 

OKTOBERFEST, 

který se bude konat 

21.–23. 10. 2016 
v restauraci Panská.

21. 10. od 17.00 živá hudba – harmonika

22.10. od 19.00 afterparty – DJ

Přijďte ochutnat speciální 
OKTOBERFESTBIER, které jinde 

nedostanete.

Rezervace na tel. 774 744 342

www.resort-bechyne.cz

Těšíme se na Vás!

Tým restaurace Panská

Více informací k jednotlivým akcím 
www.facebook.com/hotelpanska

Restaurace Panská, nám. T. G. M. 54, 
391 65 Bechyně

RESTAURACE
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+ ADAPTAČNÍ KURZ 6. A
Kemp Řepeč 7. 9. – 9. 9. 2016

Adaptační kurz byl pro nás žáky 6. A velice zábavný, legrační a hlavně poučný. Znali jsme 
se už dlouho, ale na tomto kurzu jsme se seznámili a skamarádili mnohem více. Naučili jsme 
se spolu komunikovat, důvěřovat si a vážit si jeden druhého. Myslím si, že na adaptační kurz 
nikdo z nás nikdy nezapomene. A právě za to bychom měli poděkovat pánům učitelům M. 
Petrovi a F. Oplatkovi, že nám poskytli tak skvělý zážitek. 

Šárka Vostoupalová, 6. A

Základní škola Bechyně, Školní 293 
a Blatské muzeum v Soběslavi zvou na 
výstavu

+PŘÍRODA JIŽNÍ AFRIKY

Výstavu tvoří soubor nádherných 
fotografií krajin, živočichů a především 
úchvatných rostlin Jihoafrické republiky, 
Namibie a Lesotha, jak je během svých cest 
jižní Afrikou zachytili pražští botanici prof. 
RNDr. Jan Suda, Ph.D. a RNDr. Radka 
Sudová, Ph.D. Jihoafrická republika se díky 
nesmírné různorodosti přírody i kultury pyšní 
přívlastkem „celý svět v jediné zemi“, 
sousední Namibie nabízí nejvyšší písečné 
duny a v horském království Lesotho se 
téměř zastavil čas. Hlavní pozornost autoři 
věnovali oblasti Kapska, tedy jihozápadnímu 
cípu Jihoafrické republiky, který představuje 
skutečný botanický ráj. Nikde na pevnině 
nenajdeme srovnatelně velké území, které 
by s Kapskem mohlo soupeřit v celkové 
diverzitě rostlin a v zastoupení tzv. ende-
mických druhů (tedy takových, které se 
nevyskytují na žádném dalším místě na 
světě). Vždyť tam na ploše jen o málo větší 
než Česká republika roste více než 9 tisíc 
druhů kvetoucích rostlin, z čehož téměř 2/3 
patří mezi endemity. Kapsko sice zaujímá 
jen asi 0,5 % rozlohy Afriky, vyskytuje se zde 
však plná pětina všech afrických druhů! 
Všechny přirozené kapské ekosystémy, 
mezi něž patří např. extrémně bohatá 
keřovitá společenstva zvaná fynbos, 
otevřenější vegetace s množstvím cibulovin 
nazývaná renosterveld nebo polopouštní 
oblasti karoo, kde dominují nejrůznější 
sukulenty, jsou však velice zranitelné 
a každý pátý kapský druh je dnes přímo 
ohrožen vyhynutím. 

Přijměte tedy pozvání do tohoto úchvat-
ného světa plného barev!

RNDr. Daniel Abazid

Základní škola Bechyně, Školní 293 
zve na výstavu

vvv

PŘÍRODA JIŽNÍ AFRIKY
hj

v pracovní dny 
od 8.00 do 15.00 hod

ZÁKLADNÍ ŠKOLA FRANTIŠKA KŘIŽÍKA

1928

BECHYNĚ

ŠKOLA PRO DĚTI

+ SLAVNOSTNÍ 
ŠERPOVÁNÍ 
PRVŇÁČKŮ

1. 9. 2016 jsme přivítali na naší škole 
nové žáčky první třídy. Sešlo se jich 24 
a spolu s rodiči a příbuznými zaplnili celou 
učebnu první třídy. Po jedné hodině strávené 
ve třídě se všichni přesunuli do jídelny školy, 
tam je čekalo slavnostní šerpování. Prvňáčci 
dostali drobné dárky a zhlédli kulturní 
vystoupení, které si pro ně připravili 
jejich starší spolužáci. Přejeme 
novým prvňákům naší školy 
hodně úspěchů.

Mgr. Martina Škrhová

+ LOUČENÍ 
S PRÁZDNINAMI

Krásné slunečné počasí přivítalo 7. 9. 
59 účastníků akce Loučení s prázdninami. 
Pro žáky bylo připraveno sportovní soutěžní 
odpoledne. Děti si mohly vyzkoušet skákání 
v pytli, chůzi přes překážky, hod raketkou, 
driblink, cvičení s obručí, poznávaly zvířata 
a luštily rébusy. Své výtvarné nadání ukázaly 
při malování na chodníku a svůj ostrovtip při 
skládání puzzle z dopravních značek. Také 
je čekalo zdolávání překážkové dráhy 
s boxerskou rukavicí i s tenisovou raketou. 
Každý soutěžící dostal za úspěšné splnění 
diplom a sladkost na cestu.

Mgr. Jaroslava Hrnčárková

+ NÁVŠTĚVA V DOMOVĚ 
PRO SENIORY

Nový školní rok zahájili žáci 3.B putová-
ním po Evropě a protože si před prázdninami 
domluvili návštěvu v Domově pro seniory, 
nebyla jiná možnost, než se babičkám a dě-
dečkům pochlubit, co se naučili. Za pomoci 
seniorů si zopakovali sousední státy ČR 
a světadílů. Při zařazování zvířat vznikla váš-
nivá debata, kam které zvíře patří, ale vše 
zvládli na jedničku. Do Domova jsme přinesli 
ukázat i veliké obrazy Karlštejna, které jsme 
malovali při naší první návštěvě v červnu 
a babičky je neviděly dodělané. Všichni měli 
ze setkání radost a již se těšíme na další 
setkání v listopadu.

Žáci 3.B



HODNOCENÍ PRVNÍHO 
ROČNÍKU POMATURITNÍHO 
STUDIA TECHNOLOGIE 
KERAMIKY

Ve školním roce 2015/2016 proběhla na 
Střední uměleckoprůmyslové škole v Bechy-
ni výuka v historicky 1. ročníku pomaturit-
ního studia oboru Technologie keramiky. 
Potřeba zřídit tento obor vyplynula z potřeb 
největších výrobců keramiky u nás, protože 
denní studium v tomto oboru skončilo na 
SUPŠ v roce 2004 a ukázalo se, že pracov-
níci se středoškolským odborným vzděláním 
jsou ve výrobě nezbytní a bohužel chybí. 

Výuka proběhla v 16 termínech (osmkrát 
v prvním pololetí i druhém pololetí) vždy 
v pátek odpoledne (8 vyučovacích hodin) 
a v sobotu dopoledne (6 vyučovacích hodin). 
Vyučované předměty jsou technologie, 
metody analýzy, chemie, matematika, 
technická příprava, informační a komuni-
kační technologie, ekonomika a právo 
a praktická cvičení, přičemž výuku zajišťo-
valo 8 učitelů. 

Do 1. ročníku nastoupilo 18 posluchačů, 
2. pololetí dokončilo 17 (resp. 16, jeden 
z posluchačů má z důvodu dlouhodobého 
léčení po úrazu prodlouženo klasifikační 
období). Samozřejmě všichni vyučující 
očekávali jejich nástup s určitými obavami, 
zda se sejde dobře spolupracující skupina, 
jestli budou mít zájem o studium, budou 
spolupracovat s námi a mezi sebou atd. Po 
prvním víkendovém setkání se ukázalo, že 
se sešla opravdu dobře spolupracující 
skupina. Přesto, že řada posluchačů seděla 
naposledy ve školní lavici před někdy velmi 
dlouhou řadou let a není pro ně lehké se 
ještě po práci učit nějaké teorie, všichni 
zvládli probíranou látku nad očekávání 
dobře. K tomu je nutno vzít v úvahu i v mnoha 
případech velkou vzdálenost, tj. v pátek 
cestu do Bechyně, v sobotu zpět. Je až neu-
věřitelné, že průměrný prospěch v 1. pololetí 
byl ukázkových 1,29 a ve druhém dokonce 
1,15. Třída 1.T se stala skutečnou chloubou 
školy a „ozdobou“ statistických přehledů 
o prospěchu. Kromě výuky ve škole, která 
probíhá formou klasického výkladu, ale 
i prostřednictvím komunikace po internetu, 
se uskutečnily i 3 odborné exkurze. 

První z nich nám pomohl zprostředkovat 
p. Aleš Voráček (Lasselsberger, s.r.o.), a to 
ve firmě Kaolin Kaznějov. Měli jsme možnost 
vidět těžbu kaolinu i jeho zpracování, vše 
s velmi podrobným a fundovaným výkladem. 
Další exkurze už vlastně zařizovali sami 
posluchači ve svých firmách, a to ve firmě 
Laufen v Bechyni a v cihelně firmy Heluz 
v Hevlíně. Všechny exkurze byly na vysoké 
odborné úrovni a pro příští školní rok máme 
už připravený plán na několik dalších. Pokud 
by to bylo možné z organizačního hlediska, 
rádi bychom navštívili domovské firmy všech 
(nebo alespoň většiny) posluchačů.

Tolik poněkud „školometský“ pohled na 
právě dokončený školní rok. Osobní pocity 
mé a mých kolegů jsou asi takové: doufejme, 
že budeme moci i nadále spolupracovat 

s takovými posluchači, u nichž 
nemáme ten nepříjemný pocit, že 
j im  vnucu jeme nevyžádané 
informace. Pomaturitní studium tak, 
jak proběhlo tento rok, je totiž 
velkým přínosem i pro nás, máme 
možnost si vyměnit informace s 
lidmi z praxe a zároveň se ujistit, že 
obor stále žije a je o něj zájem. 
Doufám, že se v příštím školním 
roce bude dařit stejně dobře všem, 
jak našim „dálkařům“, tak nám 
učitelům.

Marcela Pánková, 
vedoucí učitel oboru

Návrat do školních lavic! 
Nikdy není pozdě…

Po velmi dlouhou dobu byla 
jedním ze stěžejních oborů SPŠK 
Bechyně Technologie keramiky. Absolventi 
odcházeli do keramických továren, stali se 
odborníky, pracovníky průmyslu. Uplatňovali 
se i ve výzkumných ústavech jako absolventi 
oboru silikátů VŠCHT Praha. Bohužel v 
posledních dvou desetiletích upadal 
keramický průmysl a s ním klesal i zájem o 
absolventy tohoto oboru. Z tohoto důvodu 
bylo studium technologie keramiky na škole 
ukončeno a studium zaměřeno převážně na 
výtvarné obory. Současně byl upravený 
název Střední průmyslová škola keramická 
na SUPŠ – Střední uměleckoprůmyslová 
škola.

Keramické firmy překonaly krizi, odborně 
vyškolení pracovníci odcházejí do důchodu 
a noví nejsou, neboť technologie keramiky 
se už nevyučuje na žádné škole v republice 
(dříve kromě Bechyně např. Karlovy Vary, 
Hodonín). Proto Střední uměleckoprůmy-
slová škola v Bechyni uvítala možnost 
požádat o opětovné zřízení oboru Techno-
logie keramiky. Žádosti bylo vyhověno a od 
1. 9. 2015 zahájila škola ve spolupráci 
s keramickými firmami výuku oboru Techno-
logie silikátů (název školního vzdělávacího 
programu: Technologie keramiky) v dálkové 
formě vzdělávání.

První rok studia mají za sebou naši za-
městnanci Martina Pšeničková, techno-
ložka ze závodu RAKO III, Michal Zaňka, 
technolog ze závodu v Horní Bříze, 
Jaroslava Šleisová, laborantka ze závodu  
Chlumčany.

Seznamte se s Martinou Pšeničkovou:
„Letos jsem ve firmě už 23 let, a přesto 

mám stále co poznávat“, říká Martina Pše-
ničková. I když má o každodenní kolotoč 
pracovních i osobních povinností (má tři děti) 
postaráno, rozhodla se pro studium v Be-
chyni.

Martino, co bylo pro Vás impulsem 
k rozhodnutí absolvovat dálkové studium 
Technologie keramiky v Bechyni?

Dodržení rodinné tradice. Pocházím z ke-
ramické rodiny… moji prarodiče měli dílnu 
na užitkovou keramiku. Dědeček byl spe-
cialista přes suroviny a jezdil po celém světě. 
Vybraným keramickým fabrikám pomáhal 
stavět základní hmotu, a pokud okolnosti 
dovolily, vždy bral někoho z rodiny s sebou. 
Dokonce i já jsem měla možnost s ním 
dvakrát vycestovat do Turecka. Hádejte 
kam? Do firmy KALEBODUR, což je jeden 
z našich současných konkurentů! V Bechyni 
studovali oba moji rodiče. Když se mi tedy za 
prahem čtyřicítky naskytla možnost studia, 
tak jsem se dlouho nerozmýšlela. Teď se 
samozřejmě chcete zeptat, proč jsem nešla 
do Bechyně studovat po ukončení základní 

školy. Moje hlava byla tvrdá a priority někde 
jinde! Jsem za tuto příležitost ráda. Přinese 
mi to zvýšení kvalifikace pro stávající práci 
a zároveň poznání keramiky z jiných směrů – 
žáruvzdorné materiály, sanita, cihlářský 
průmysl, surovináři.

Kolik studentů se vás sešlo 
v 1. ročníku?

Ve škole je nás 17 studentů z různých 
firem keramického průmyslu celé ČR. (LB, 
LB Minerals, HELUZ (Bukovsko, Hevlín), PD 
REFRACTORIES (Velké Opatovice), 
DINAS (Svitavy), žáruvzdorné materiály 
Rájec Jestřebí + Ostrava, Laufen – JIKA Be-
chyně; věkové rozmezí „studentů“ 25–53 let.

Jak probíhá výuka?
Výuka je jedenkrát za 14 dní, vždy pátek 

a sobota. Pátky máme odborné předměty, 
v sobotu laborky a praxe tzn. točení na 
kruhu, malírna, sádrovna.

Jak hodnotíte první rok studií, byl pro 
Vás přínosný? Naplnila se vaše reálná 
očekávání – využijete získané vědomosti 
v praxi?

Přiznám se, že poprvé jsem jela do 
Bechyně trochu nervózní. Neznala jsem 
osobně ani své kolegy ze skupiny LB. První 
rok studií byl určitě přínosný. Na spoustu 
věcí se dívám jinak, některé činnosti už 
samozřejmě používám i v praxi. A naopak 
některé činnosti pro mě nebyly novinkou, 
neboť je používám v praxi již dlouho. Letos 
jsem ve firmě už 23 let, a přesto mám stále 
co poznávat.

Určitě jsou významným plusem při 
studiu vaše letité zkušenosti praxe 
z výroby. Doporučila byste studium 
i lidem, kteří nemají praktickou zkušenost 
z výroby?

Toto studium bych doporučila všem, je 
úplně jedno jestli mají nebo nemají prak-
tickou zkušenost z výroby.

Jak hodnotí první rok studia ředitel 
SUPŠ, PaedDr. Jiří Novotný?

Ohlasy mám veskrze pozitivní, a to jak od 
studentů, tak od kolegů. A rovněž od paní 
ing. Pánkové, která je v této „třídě“ třídní. 
Navíc v pololetí měli dálkaři bezkonkurenčně 
nejlepší prospěch ze všech tříd školy – 1,29 
(!) v prvním pololetí a 1,15 (!!) v druhém 
pololetí. Nezlobí, nechodí za školu.

Pavla Nováková, Lasselsberger, s.r.o 
(rozhovor vyšel v Rakonovinách, léto 2016)

Jsem přesvědčen, že je namístě podě-
kovat všem kolegyním a kolegům, kteří vedli 
hodiny s našimi dálkaři. Věříme, že se 
studium uchytí a spolupráce s firmami bude 
úspěšně pokračovat.

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

Vltava

Těší se samozřejmě kluci na možnost 
styku s technikou i vojáky spojeneckých 
armád, neboť manévry – spojenecké 
cvičení – v oficielní vojenské terminologii 
Vltava, jak bylo cvičení pokřtěno již začíná 
nabývat konkrétních forem. Dle informací 
přátel mají být na naše letiště soustředěna 
letadla soudobé letecké techniky a to jak 
stíhací, tak pro leteckou přepravu a na 
našem letišti provedena taktická úloha 
přepadu letiště.

Děkan F. J. Sláma pohřben v Mar. 
Lázních

Obdržel jsem dopis ctitele starých 
památek Ph. Mr. Otty Rydlo z Prahy. Na 
hřbitově v Mar. Lázních nalezl nápis na 
hrobě pana Josefa Slámy.

Zde odpočívá v Pánu zesnulý
František Josef Sláma, 

děkan bechyňský.
Zemřel 5. srpna 1844.

Hledáš – li kdo české klenoty
Jeden z nich spočívá zde, klenot totiž 

vzácné osvěty, Wěrný Bohu i Wlasti své
Obnoveno od ctitelů jeho r. 1888.

Nový farář nezná historii této a ani 
město nemá prostředků na pomník – na 
jeho obnovu, ani opravy.

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

Když duši bolí v kříži
Otec po mně chtěl nemožné: „Nebuď jako 

ostatní.“ Do puberty jsem mu podléhal a svoji 
jinakost schytával od vrstevníků. V pubertě 
ztratil nade mnou část kontroly a výsledkem 
byl jeho tragický pocit, že jsem se mu 
nepovedl. Ani jedna z uvedených etap 
nebyla pro mne lehká. Stalo se však to, že 
jsem po určité době nalezl sám sebe 
takového, jakým zhruba mám být. Podobně 
se dívám na druhé. Všichni máme za sebou 
něco nelehkého, tím pádem poučného. 
Nehledám ideál, ale ke spolupráci si vybírám 
ty, kteří mě v určitých ohledech převyšují. 
Takto jsem hledal svoji ženu, vybíral přátele 
a zvažoval svého politika.

 Když chci někoho poznat s úmyslem 
vložit do jeho rukou spoluúčast na svém 
životě, snažím se proniknout do jeho charak-
teru. Mimořádně si cením zejména jeho 
následujících složek: odvahy, vytrvalosti, 
odolnosti proti zátěži, vcítivosti, tvořivosti, 
touhy po vzdělání. V naší době používáme 
spoustu slov a mlčky předpokládáme, že jim 
rozumíme všichni stejně. Opak je pravdou 
a vzájemné komunikační zmatky jsou toho 
důkazem. Pokusím se proto o definice.

ź Odvaha: schopnost přijímat na svoji 
zodpovědnost rozhodnutí s dalekosáhlými 
důsledky.

ź Vytrvalost: schopnost vůle nepřetržitě 
sledovat stanovený cíl a citová zapálenost 
pro jeho dosažení.

ź Odolnost proti zátěži: schopnost rozumu 
analyzovat zdroje překážek a nacházet 
v nich pozitivní příležitosti pro posílení moti-
vace k další práci. 

ź Vcítivost: schopnost podívat se na situaci 
očima těch druhých, dokázat být alespoň na 
čas „v jejich kůži.“ 

ź Tvořivost: schopnost přinášet nová 
a neotřelá řešení, nalézat cesty pro jejich 
realizaci, dokázat pro ně získat druhé. 

ź Touha po vzdělání: neuhasitelná potřeba 
rozumět světu kolem sebe, jít po kořenu 
věci, nespokojit se stavem pouhého uživa-
tele a konzumenta.

Rozvinout výše uvedené charakterové 
a osobnostní vlastnosti může jedinec pouze 
v kontaktu s druhými lidmi. Při jejich vedení, 
při snaze porozumět jim, při potřebě udělat 
pro ně svět lepším a při vědomí, že osobní 
příklad dokáže nadchnout. Lidí těchto kvalit 
do politiky příliš nejde. Měli bychom je však 
v politice chtít a dožadovat se jich. 

Pavel Klíma mne poprvé zaujal jako 
malíř. Potom jako ředitel Základní školy 
a školky v Malšicích. Je ředitelem a kuráto-
rem galerie v tom samém městysi. Působí 
tam i v zastupitelstvu. Angažuje se v hospi-
covém zařízení Jordán se sídlem v Táboře. 
Je aktivní ve farnosti, pod kterou Malšice 
spadají. Všude, kde se s ním lze setkat, není 
pouhým účastníkem, ale výraznou osob-
ností. 

Nyní kandiduje do senátu za TOP 09. 
Když ho zvolíme, nevyšle Táborsko, Milev-
sko a Voticko „do té Prahy nějakého strejdu“, 
ale mladého (1971), charakterního, energic-
kého, rozumného a reprezentativního 
člověka. Jako senátor se chce věnovat 
školství, tedy tomu, čemu rozumí. Když ho 
nezvolíme, on osobně si nepohorší, ale …

PhDr. Jaromír Matoušek
j.m.psychologie@seznam.cz

AEROBIC
ZPÁTKY DO KONDICE

– není to nuda – 
zvýšíme tepovou frekvenci, odbouráme 

tuky, posílíme svaly, vytvarujeme si 
postavu, prostě „POHODA“
Kdy? Ve středu ve 20.00hod

Kde? Stará škola – stará tělocvična
Cena za 1 lekci? 

30 Kč / studentky 15 Kč
Vybavení? Cvičební podložka, ručník, 
sportovní obuv, pití a dobrou náladu

Přijďte, těší se na vás Jiřina a Michaela
kontakt: j. růžičková, 736 451 030, 

jruzic@seznam.cz

ZPRÁVIČKY 
Z JAHŮDKY

Školní rok 2016/2017 byl 
úspěšně zahájen. Nové děti se 

snadno adaptovaly na MŠ. V září jsme již 
druhým rokem zahájili projekt mezigene-
račního setkávání „Mezi - námi“ o.p.s. Cílem 
je propojovat zejména nejmladší a nejstarší 
generaci. Vybraná skupina předškolních děti 
ze třídy Žluťásků a seniorů z DPS Bechyně 
se budou pravidelně scházet a trávit 
společný čas. Během měsíce října bude 
v interiéru MŠ instalovaná tradiční výstava 
Podzimníčků. Z darů podzimu rodiče spolu 
se svými dětmi tvoří nápaditá a originální 
díla. Děti z naší školy se zapojily do akce 
Ukliďme Česko, aktivita proběhla na za-
hradě MŠ. V této době podnikáme poutavé 
ekovycházky do krásné, podzimní přírody 
a plníme zajímavé úkoly z enviromentální 
výchovy. Více na www.msjahudka.cz. 

AZ 

Ke 25. září byla dosud u dvou dětí 
v MŠ potvrzena nákaza žloutenkou 
typu A, proto je v MŠ stanoven 
zvláštní režim. Pavilon A je v karan-
téně celý, v pavilonu B jedna třída.

Po jednání s Krajskou hygienickou stanicí 
(KHS) je postupováno takto:

na KHS jsou odeslány seznamy dětí, ź
které byly v předmětné dny přítomné 
v MŠ

zároveň byly odeslány kontakty na rodiče ź
dětí na KHS

KHS kontaktovala rodiče a oznámila jim ź
další postup

KHS doporučuje rodičům, pokud mají tu 
možnost, nevodit dítě do MŠ.

Opatření budou trvat do 7. 11. 2016, 
pokud se nevyskytne další případ 
nakažení.

PŘIPOMÍNÁME PÁR ZÁKLADNÍCH 
PRAVIDEL PREVENCE ŠÍŘENÍ 
HEPATITIDY TYPU A:
 

Zásadní prevencí přenosu infekční 
žloutenky je důsledné dodržování hygi-
eny rukou, tj. mytí rukou teplou vodou 
a mýdlem:

ź po každém použití WC
ź před každou konzumací jídla
ź po návratu z venkovního prostředí
ź po použití veřejné dopravy, apod.

Zcela nevhodné je pití z jedné lahve (tj. 
zejména otírání hrdla lahve rukou), společné 
ukusování svačin, sdílení cigaret.

Pro případ, kdy si nelze ruce řádně umýt, 
být vybaven pohotovostním balením dezin-
fekčního gelu na ruce nebo jednorázovými 
dezinfekční ubrousky.

Vhodným preventivním opatřením je 
očkování proti hepatitidě typu A, které se 
provádí na žádost, za úhradu (provádí 
praktický lékař, očkovací centra).

Preventivní očkování proti hepatitidě typu 
A doporučujeme všem žákům, kteří se vzdě-
lávají v potravinářských oborech (pokud jsou 
očkováni, pak v případě kontaktu s nákazou 
jsou chráněni a nemusí být vyloučeni 
z provozu).

Marie Jahnová

!

Spolek rodáků 
a přátel Bechyně

Vás srdečně zve 
do Galerie Galvína

na křest 
nástěnného kalendáře 

BECHYNĚ 
na fotografiích 

Gustava Vaňka 2017

v sobotu 15. října 2016 v 15.00 hod.
Křest bude spojen se zahájením 

prodeje kalendáře.
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BARVY V PLNOSTI 
NA VČELNICI

Mé léto,
ty už také šedivíš? 

Je tomu tak
a podzim přijde zítra.

Zas celé stromy budou odlétat,
zas ptát se budem,
kam a komu vstříc.

A ticho, chudé jako polní myš,
tu a tam za zády nám pískne. 

Mé léto,
ty už také šedivíš?

Jan Skácel

Už je tu opět podzim a včelař má za 
sebou obdobní medobraní a přípravu 
včelstev na zimu. Chtěl bych se věnovat 
krmení, které je pro přezimovaní včelstva 
nesmírně důležité. 

Přirozenou potravou pro včely je zejména 
nektarový med. Cukry řepné nebo třtinové 
jsou pro včely náhražkou, kterou musí 
zpracovat. Včelstvo můžeme považovat za 
„malou chemickou továrnu“. Cukr, který 
včelám podáváme, je téměř čistá sacharóza. 
Včely cukr při podání štěpí na invertovaný 
cukr, který je směsí glukózy a sacharózy. 
Tímto způsobem upravený řepný nebo 
třtinový cukr je pro včely stravitelný. 
Zimování včel na cukru je poměrně velkou 
zátěží proti zimování na medu. Med totiž, na 
rozdíl od cukru obsahuje mnoho dalších 
důležitých látek pro výživu.

V ČR se používá mnoho úlových sys-
témů, různých krmítek, velikostí česen, 
způsobů větrání, velikostí rámků atd. 
Z tohoto důvodu nelze jednoznačně říci, jak 
postupovat před zahájením krmení. 
Všeobecně je nutné dodržet základní 
podmínky. Především provést úpravu 
velikosti česnového prostoru a tento prostor 
nesmíme v průběhu zimy při klesající teplotě 
zmenšovat. Pokud úl – nástavek – má 
větrací očko, nesmíme ho rovněž při 
klesající teplotě uzavírat. Je třeba si ujasnit, 
jaké množství cukerného roztoku budeme 
včelám podávat. Není dobré včelám dodat 
nadměrné množství cukru na zimu. Zavíč-
kované zásoby, na kterých včely zimují, jsou 
pro ně studené a navíc tyto nespotřebované 
zásoby se nám mohou v následujícím roce 
dostat při vytáčení do medu. Ještě horší je 
však pro včely nedostatek zpracovaných 
zásob na jaře. Doplnění těchto zásob je po 
zimě dost problematické a pro včely velice 
zatěžující. Z toho plyne jediný závěr. Každý 
chovatel včel se musí rozhodnou sám, jaké 
množství cukerného roztoku dodá včelám 
na zimu.

A jak cukerný roztok připravit. Cukr 
ředíme vodou v poměru 3 díly cukru na dva 
díly vody. Cukr musí být kvalitní, nejlépe 
krystal, ale může to být také krupice. Voda 
slouží k tomu, aby včely mohly snadno cukr 
zpracovat. Větší podíl vody není vhodný, 
včely musí vodu odpařit a tím se prodlužuje 
doba krmení. Používají se různá krmítka 
podle technického vybavení úlu. V některých 
úlech je krmítko součástí stropů. Do těchto 
krmítek se musí nalévat co nejvíce roz-

puštěný roztok. Za velice oblíbené krmítko 
lze považovat děrovaná víčka, která 
nasazujeme na sklenice tří nebo více-litrové. 
Do těchto sklenic můžeme dávat hrubý 
krystalový cukr až po hrdlo a potom dolijeme 
vlažnou vodou. Cukr ve sklenici rozmícháme 
a hned jí podáváme včelám. Jiné cukry 
musíme částečně rozpustit až do šedivě 
kalného roztoku. Za naprosto nevyhovující 
krmítka lze považovat sklenice – tzv. 
„balónky“, které znají a ještě je používají 
starší včelaři.

Kdy a jak začít s krmením?Jednoznačně 
nelze stanovit dobu, ale mělo by to být 
v průběhu měsíce srpna. Musíme využít čas, 
než se začne líhnout nový plod, ze kterého 
budou tzv. dlouhověké včely. Pokud není 
žádná snůška, matky velice málo kladou. Je 
proto vhodné včely koncem července až 
počátkem měsíce srpna podnítit. Od zahá-
jení podněcování, asi za 21 dnů než se 
začne líhnout plod, bychom měli krmit na 
zimu. Cukerný roztok podáváme v maxi-
málních dávkách. Měli bychom dávat 
najednou dávku tři i více litrů. Nakrmit je 
vhodné v co nejkratší době. Ke zpracování 
zásob musíme využít starých včel, které se 
budou ztrácet v první polovině září. Takto 
ušetříme mladé vylíhlé včely od zpracování 
těchto zásob. Většina včelařů podává 
cukerný roztok večer a do všech úlů najed-
nou. To lze jenom při menším počtu včelstev. 
Je celkem jedno, zda krmení budeme 
podávat i v průběhu dne. Můžeme podávat 
roztok také jenom části včelstev a zbytku 
následující den. V době krmení není vhodné 
ve včelách provádět jiné další zákroky.

Slídivost včel – loupeže. Slídivost včel je 
jejich přirozená vlastnost, která mnohdy 
končí loupeží. Nejčastěji k loupežím dochází 
při nekvalitní matce ve včelstvu. V takovém 
případě nepomůže zužování česnového 
prostoru ani jiné zákroky. Dalším důvodem 
loupeží při krmení je možnost přístupu do 
prostoru krmítka jinou cestou než z úlu. Také 
musíme dávat pozor na sklad souší. Mnohdy 
nepochopitelným způsobem se nám včely 
do prostoru těchto skladů dostávají.

A teď už víte, proč občas propukne 
hysterie, když nějaký obchodní řetězec 
zlevní cukr. 

Chtěl bych poděkovat jménem ZO ČSV  
Městu Bechyně a Nadaci ČEZ za finanční 
podporu při nákupu lisu na mezistěny.

Štěpán Ondřich, jednatel

SOCIÁLNÍ SLUŽBY 
U VÁS DOMA

Nacházíte se v obtížné sociální 
situaci?

Jste nesoběstační z důvodu věku, 
zdravotního, tělesného či duševního 

onemocnění? 
Je Vám více než 18 let?

Jsme tu pro Vás denně 
od 7.00 do 19.00

KDE? Týn Nad Vltavou a okolí 
s dojezdem do 20 km 

od Týna n. Vlt. nebo Dřítně

Pomůžeme Vám s péčí o Vás 
samotné nebo s péčí o Vaše blízké

(hygiena, nákupy, péče o domácnost, 
stravu, domácí dohled apod.)

Pomoc a Péče SLUNEČNICE
OSOBNÍ ASISTENCE
Bc. Jakimová Věra  737 190 981
Bc. Vodičková Jana  723 900 285
e-mail: papslunecnice@seznam.cz

www.papslunecnice.webnode.cz

AUKCE: v sobotu 26. listopadu 2016
Dražená díla zhlédnete na 
www.galerie.malsice.eu

Obrazárna Špejchar Želeč
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+ PRÁZDNINOVÉ 
LUMPAČENÍ 
S HROŠÍKEM

Čekání na začátek školního roku 
zpestřilo poslední sobotu o prázdninách 
dětem i rodičům Prázdninové lumpačení 
s Hrošíkem. I přes tropické vedro se na 
bechyňském stadionu sešla řada malých 
závodníků, kteří úspěšně absolvovali 
všechny soutěžní disciplíny a vysloužili si 
věcné a sladké odměny. Po vyhlášení vítězů 
následovalo opékání buřtů, i když většina 
účastníků vzhledem k vedru volila raději 
studenou variantu. 

Za přípravu akce náleží obrovský dík 
Levicovému klubu žen, dobrovolnicím 
z Rodičovského centra Hrošík, bechyňské-
mu Sboru dobrovolných hasičů, Leteckému 
modelářskému klubu Bechyně a Kulturnímu 
středisku města Bechyně.

Za KSMB Věra Štěpánková,
programové odd.

+ ŽENISTÉ A ZÁCHRANÁŘI 
Z BECHYNĚ V RÁMCI 
CVIČENÍ PROCVIČOVALI

ČINNOST PŘI FIKTIVNÍCH 
POVODNÍCH NA MORAVĚ 
A SLOVENSKU

Ve dnech 4. – 14. září se ve Vojenském 
újezdu Březina u Vyškova a ve slovenském 
městě Sereď konalo mezinárodní cvičení 
Engineer Rescuers, kterého se účastnilo 
téměř pět set třicet českých a slovenských 
vojáků z 15. ženijního pluku z Bechyně 
a Olomouce a ženijního praporu ze Seredi 
s více než dvěma sty kusy techniky. 
Námětem cvičení byla koordinace a plnění 
úkolů při společné humanitární operaci při 
odstraňování následků živelní pohromy 
velkého rozsahu a pomoci civilnímu 
obyvatelstvu zasaženému touto pohromou 
na území České a Slovenské republiky. 

Na území obou států byla simulována 
situace, kdy došlo po desetidenních sráž-
kách k masivním povodním na Moravě 
a v jihozápadním Slovensku. Společné 
československé cvičení tak začalo ve chvíli, 
kdy byly ohroženy lidské životy, majetek 
a infrastruktura v oblastech a krizové štáby 
obcí požádali o pomoc vládu. „Naším 
úkolem byly různé záchranné a likvidační 
práce následků povodní, evakuace obyva-
telstva, vyprošťování osob ze zavalených 
budov,“ uvedl náčelník štábu cvičení, 
plukovník Roman Červek, „a následovaly 
ženijní práce, jako je úprava poškozených 
cest, výstavba náhradních přemostění či 
přepravišť přes vodní toky. Samotní ženisté 
totiž málokdy bývají nasazeni v první fázi při 
nasazení sil a prostředků Integrovaného 
záchranného systému.“ 

V průběhu celého cvičení jednotky pro-
cvičovaly možné scénáře, které vycházely 
z reálných základů uplynulých povodní v re-
gionech. Byly fiktivně poškozené komuni-
kace, jejichž průzkum se stával téměř 
rutinním, probíhaly výstavby různých druhů 
náhradních přemostění a zřízení přepraviště 
pásových obojživelných transportérů (PTS) 
přes vodní tok. Pro obyvatele, postižené 
fiktivními povodněmi, byla postavena mate-
riální základna humanitární pomoci (MPZH), 
probíhaly evakuace a záchrany osob ze 
závalů, zbořených domů a techniky po 
havárii. Podobné scénáře procvičovaly 
česko – slovenské smíšené ženijní a zá-
chranné jednotky nejen na Moravě, ale i na 
Slovensku. 

Do cvičení bylo zapojeno také šest 
studentů ČVUT Kladno z oboru krizového 
řízení, kteří si vyzkoušeli role starostů obcí, 
hasičů anebo naopak zraněných a evakuo-
vaných osob. Cíle cvičení byly splněny 
a slovy chvály nešetřili ani velitelé Pozem-
ních sil Armády České republiky a Ozbro-
jených sil Slovenské republiky. „Ženistům 
patří jenom velký obdiv a chvála. Bez nich 
dnes armáda neudělá ani krok, protože při 
humanitárních akcích nebo pro pohyb na 
bojišti jsou nepostradatelní a v armádě mají 
své pevné místo,“ uznal generálmajor Ján 
Gurník, velitel Pozemních sil AČR. 

A závěrem jeho slova stvrdil i jeho 
slovenský protějšek, generálmajor Ondřej 
Novosad: „A proto přeji našim občanům, ať 
jste všude tam, kde je vás potřeba.“

Majorka Mgr. Miroslava Štenclová, tisková 
mluvčí cvičení Engineer Rescuers 2016 
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+ SBÍRKA PLYŠÁKŮ 
POKRAČUJE

Sbor dobrovolných hasičů Bechyně opět 
vyhlašuje sbírku plyšáků. Část plyšových 
hraček bude věnována dětskému oddělení 
Nemocnice Tábor a.s., další budou předány 
výjezdové jednotce SDH Bechyně a hasiči je 
využijí pro odvedení pozornosti dětí od 
nešťastných událostí, kde naše výjezdová 
jednotka zasahuje (zejména dopravní 
nehody, požáry apod.). Plyšové hračky 
vybíráme v Kavárně Pohoda na náměstí 
v Bechyni, a to denně včetně víkendů.

Petr Pokorný

TĚLOVÝCHOVA & SPORT

TAAR s.r.o. Veselí nad Lužnicí
Daňový sklad: Bechyně

přijme

dělnice do výroby tabákových 
výrobků na HHP

Informace na tel. čísle 606 846 376

NZZ ve Veselí nad Lužnicí přijme 

FYZIOTERAPEUTA
Nabízíme:

§ práci fyzioterapeuta na plný 
i částečný úvazek v ambulantním 
provozu

§ odpovídající finanční ohodnocení 
platové a osobní ohodnocení

§ nástup dle dohody

Požadujeme:

§ dokončené vzdělání v oboru 
fyzioterapie Bc., Mgr., DiS.

§ uživatelskou znalost práce na PC

V případě zájmu se obraťte na 
telefon: 602 606 099, 724 315 833 
Markéta Tomášková

Koupím mopeda Stadion, Babeta, 
pionýra nebo jinou starší motorku CZ, 

JAWA, může být i nepojízdná.
Tel: 721 707 587

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA, STŘEDNÍ ŠKOLA, CENTRUM
ODBORNÉ PŘÍPRAVY

SEZIMOVO ÚSTÍ, BUDĚJOVICKÁ 421

Hledáte práci?
Příležitostí pro Vás je 

BURZA PRÁCE
Termín:
Čas:
Místo konání:

9. 11. 2016
od 9.00 hod. 
Informačně-vzdělávací středisko Jihočeského kraje
Pionýrů 499, Sezimovo Ústí

 V rámci této akce budou zájemcům o pracovní místa zprostředkovány pracovní
 pohovory se zástupci firem za účelem obsazení nabízených pracovních míst.

Vstupenkou na tuto akci je Váš strukturovaný životopis a registrace u nás jako 
organizátora této akce.

V případě Vašeho zájmu o tuto možnost získat zaměstnání nás kontaktujte.

Registrace a účast je pro zájemce zdarma.
Informace k registraci:

Tel.:    +420 381 407 421/ 422
Email: kotkova@copsu.cz

+ POHÁDKOVÁ 
BECHYNĚ

Sbor dobrovolných hasičů 
Bechyně si dovoluje pozvat 
širokou veřejnost na akci 
Pohádková Bechyně, která 
se uskuteční v sobotu 22. 10. 2016. 
Podrobnější informace se dozvíte na 
letácích po městě a na Facebooku.

+ 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

+MISTROVSTVÍ 
SVĚTA 
DRAGON 
BOATS – 
MOSKVA

Velkého úspěchu dosáhli 
kanoisté z bechyňského oddílu 
kano is t i ky  Jan Pazourek 
a František Uhlík, kteří reprezentovali 
Českou republiku na MS Dračích lodí, které 
se konalo začátkem září v Moskvě na 
olympijském kanále v Krylatském. 

V kategorii krátkých dračích lodí, kterou 
tvoří deset pádlujících kanoistů s bubeníkem 
a kormidelníkem, vybojovali 2 bronzové 
medaile. Ve sprintu na 200 m byli lepší 
pouze soupeři z Ruska a z Hongkongu, na 
dvoukilometrové trati po strhujícím boji 
podlehli opět domácí ruské dračí lodi 
a druhým Maďarům. Na trati 500 m dělila 
českou posádku od další cenné medaile 

necelá jedna sekunda, i tak 5. místo na světě 
je výborným výsledkem. Česká výprava 
získala celkem 1 stříbrnou a 10 bronzových 
medailí a navázala tak na bronzové olym-
pijské hry v Riu de Janeiru. 

Mistrovství světa se zúčastnilo celkem 
18 států, včetně asijských dračích velmocí 
jako Filipíny, Hongkong či Thajsko, nej-
úspěšnější výpravou se stalo domácí Rusko.

Blahopřejeme našim kanoistům k výbor-
né reprezentaci České republiky!

za oddíl kanoistiky pazi
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