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MĚSTSKÝ ZPRAVODAJ
BECHYŇSKÝ

DUBEN 2014

+Životní jubilea 
duben 2014
90 let Hrubá Vlasta

Pítra Jaroslav
89 let Dohnalová Jarmila
88 let Čiháková Vlasta

Englická Květuše
Haškovcová Jaroslava 

86 let Dlouhá Marie
84 let Hlasová Božena

Kopečková Anna
Snášelová Marie

80 let Jarešová Jiřina
79 let Fuchmannová Zděnka

Soryčová Jana
78 let Filová Stanislava

Kuthanová Vojtěška
77 let Slavíková Marie
76 let Beránková Pavla

Kodad Rudolf
Kubešová Magdalena

Velikonoce, apríl
Přejeme všem čtenářům krásné Velikonoce. Křesťané na celém světě slaví svůj 

největší svátek v roce – Velikonoce. Je to svátek pohyblivý, letos připadá Zelený čtvrtek 
(Poslední večeře Páně). Velký pátek (Ukřižování Krista), Bílá sobota (Zmrtvýchvstání 
Ježíše), Velikonoční neděle a Pondělí velikonoční na dny 17. – 21. dubna. 

Autorem kreseb je akad. sochař MIROSLAV OLIVA

Pondělí je již vskutku veselé s pomlázkou A přešli jsme do veselého apríla, dne žertů 
a koledami. a vtípků. Nechceme se spokojit s obvy-

klými anekdotami, takže to zkusíme jinak.
Velikonoční čas nám přišel,
Dnes má býti každý vesel. Apríl, apríl, apríl,
Kristus Pán z mrtvých vstal, na zahradě chlap ryl, 
pochválen buď Pán. když mu náhle do úst

vletěl chroúúúst.A vy, dobrá hospodyňko,
vy darujte mi vajínko.

(ze studentské tvorby)Vajínko mi dejte
a nic se nesmějte.

Vítání občánků+
Dne 6. března 2014 byli přivítáni 

starostou města Bechyně, panem 
Mgr. Jaroslavem Matějkou, tito noví občánci:

Patrik Fryč, Vojtěch Heřmánek, Matěj 
Krúpa, Lukáš Novotný, Sarah Chaib, Jiří 
Filip, Patricie Smíšková, Barbora Staňová 
a David Pekár.

Diamantová svatba+
Dne 4. 3. 2014 oslavili manželé 

Vladislav a Stanislava Kudějovi vzácné 
výročí 60 let společného života. 
Blahopřejeme.

Společnost rodáků 
a přátel Bechyně 

5. 4. 2014 ve 14.00 hod. 
v hotelu Jupiter 

Jitka Wodinská

si dovoluje pozvat všechny své členy 
a příznivce na Jarní setkání, spojené 

s tradiční tombolou a bohatým 
programem, které se koná v sobotu

Z obsahu:
Kultura 4
Fotoreportáž z maškarního 
odpoledne 7
Pronájmy městských bytů 12
Příspěvky do květnového vydání 
posílejte  na 
propagace@kulturnidum.cz

nejpozději 18. dubna



Když duši bolí v kříži
Chceme vám zpříjemnit čas trochou Náš poslední příspěvek můžeme nazvat 
slovního humoru, bude to takový pelmel, „Hrdý Budžes“. Nepochopení textu nebo 
střípky postřehů, citátů a situací. záměny podobně znějících slov a slovních 

spojení bývají označovány jako monden-
greeny. Termín pochází od americké 
spisovatelky Sylvie Wrihgtové, když popi-
sovala, jak v textu jedné skotské balady jako 
dítě opakovaně slyšela Lady modengreen 
místo náležitého tvaru laid him on the green.

„Život je hrozný, kam se pudem najíst?“ 
(Woody Allen) Spolužačka ve sboru zpívala vánoční 

„Žid sice bere život vždycky vážně, nikdy koledu „zpívají rybím hlasem andělé, pastýři 
však tak vážně, aby o něm nemohl žertovat.“ vytrubují vesele“. Jak je možné, že ryby, 

(Ze stati Jiřího Langer, které považujeme za němé zpívají a proč je 
Vtip a humor v židovství) andělé napodobují? Nesetkala se do té doby 

„Nikdy nevyprávěj vtip, pro který bys mohl s přídavným jménem „libý“. Další koleda 
ztratit přítele, pokud není ten vtip lepší nežli přináší text: byla cesta, byla ušlá panna (byla 
onen přítel.“ cesta, byla ušlapaná). Obyvatelka Zlína 

(anglické přísloví) psala o Ježíšku, panáčku, já tě budu kolem 
Bati. Co jsou Poroce, které přicházejí v písni 

Z uměleckého života: Vánoce. V češtině je asi nejznámější 
mondegreen slovo „půrko“, na jehož význam 

Akad. malíř Alois Fišárek měl čtyři děti se děti často ptají, když zpívají: sekera je za 
a jeho profesorský plat v 60. letech nebyl dva zlatý a to půrko za tolar. Také co jsou 
nijak horentní. Nicméně úroveň svého života trivoli z písničky Pásol Jano tri voly. 
si udržoval. Byl pravidelným hostem 
nedělního oběda v restauraci v 
domě Čes. spisovatelů na Národní 
třídě. Poobědval a vypráví: „Má 
finanční situace není příznivá, 
ostatně jako každý rok nemám 
dětem na zimníčky. Pane vrchní, 
ještě jeden Martell, dvojitý.“

Václav Irmanov, sochař a jazzový 
zpěvák, byl Rus a jeho matka 
uprchla před Rudou armádou do 
Finska, pak se usídlili v Praze, kde je 
ta armáda zase dostihla. Byl jedním 
z největších fešáků a gentlemanů v 
Praze, zpíval hlavně swing, zásadně 
v angličtině (pak díky naší normali-
zaci i česky). Jedna známá dáma se 
ho ptala: „Pane Irmanove, Vám to 
strašně sluší, jak to děláte?“ „Ale 
kdepak, to není mou zásluhou, 
vždycky když se Rus umyje a učeše, 
tak mu to prostě sluší.“

Pan PhDr. V. V. Štech byl známý 
historik umění. Učil na AVU 
i Umprum, ohromný vypravěč 
s obdivuhodnou pamětí.

Po válce se jednalo i s Itálií jako 
poraženým státem o vrácení 
uměleckých památek. Jednal mimo Jak vyřešit nebo co je okýbača, popř. 
jiných i profesor Štech a jistý italský architekt černá kybača. Samozřejmě že z lidové písně 
prohlašoval, že nebýt Itálie, tak by Evropa Beskyde, Beskyde…černooký bača ovečky 
neměla umění. Pan profesor mu opáčil: „Vy zatáčá.
sám jste, pane architekte, studoval Populární je také „lemrouch“, který na 
architekturu ve Vídni u profesora Otto nás vyskočil z pověstí, v nichž se objevuje 
Wágnera. – „Jak jste to poznal?“ „Protože spojení políbit lem roucha. Rozverná je 
jenom jeho žáci si takhle blbě vázali kravaty.“ i představa smrdícího podkoního z písničky 

Zelené pláně, kde měl ovšem vonět tymián 
A jedna příhoda týkající se Bechyně. Na a pot koní.

zkoušce byla jako první otázka: „Odkud 
jste?“- „Z Bechyně.“ – „ Dobrá, a co tam A ještě z Bechyně: po válce se zase 
všechno máte?“ Následovaly odpovědi: povolily plesy, merendy. V některých 
zámek, klášter, most, ti zasvěcenější výlohách se v prosinci 1946 objevil plakát 
jmenovali i sochy, hlavně sv. Jana Nepo- nešťastně graficky řešený. „Kamna 
muckého v Zářečí. Na tu se chytil: „Dobře, Silvestra?“ Z autentického hovoru manželů: 
a víte, že má původní polychromii?“ „Podívej, Pepo, tady inzerují nová kamna, 
V klášteře jsou obrazy od barokního malíře měli bychom se rozhodnout, ty naše už 
Karla Škréty, což pan profesor samozřejmě netáhnou.“ „Kde?“ No přece kam na 
věděl, načež se zkoušeného ptal: „A Škrétu Silvestra.
tam nemáte?“ Dostalo se mu radostné Takže kam na Apríla? Chvíli prší, chvíli 
spontánní odpovědi: „Škrétu tam máme, ten sněží, je mráz nebo neobvyklé teplo, prostě 
bydlí naproti hřbitovu“ Myslel tím malíře bláznivý měsíc, ve kterém se dobře pobavte.
pokojů pana Škrétu. No, malíř jako malíř, 

–ap–obě dobré a důstojné profese. 

RADĚJI NEŽ BLBINY ČTU SI 
VAŠE NOVINY

Rozumné a citově zralé ženy hledají 
prostředí mužů a ne chlapečků. Chlapečka 
můžeme definovat jako hrající si a k fňukání 
vždy pohotovou imitaci chlapa. Snad právě 
proto je v politice a ve vysokých řídících 
funkcích tak málo skutečných žen. Jejich 
nepočetnost na těchto postech nelze vy-
světlit pouhou diskriminací. Ženy se prostě 
nehrnou mezi chlapečky provozující politic-
ké a manažerské hrátky, které ve volném 
čase plynule přejdou do her sportovních. 
Diskriminací a nechutí žen pracovat 
s chlapečky není problém vyčerpán. Když 
necháme předškolní děti kreslit to, co samy 
chtějí, dívky většinou kreslí interiéry (vše co 
se děje doma) a kluci exteriéry (vše mimo 
dům). Ženy mají tendenci ovládnout mikro-
prostor a muži makroprostor. 

Je rozdíl mezi „hraním si“ (kdo výš, kdo 
dál, kdo rychleji), o čemž pojednává pře-
dešlý odstavec, a „hrami“ v psychologickém 
slova smyslu, kterým se chci chvíli věnovat. 
Hra v psychologickém slova smyslu je 
činnost, která předstírá vážnost. Hráč ji 
předstírá tak dlouho, až má protistrana 
upřímnou snahu se angažovat. V tu chvíli 
hráč zařadí tzv. podfuk. Než to angažované 
protistraně dojde, je po akci, kterou prohrál. 
Tento typ hry mohu dokumentovat příhodou 
ze své terapeutické praxe. Byl jsem v oboru 
začátečník a měl jsem zrovna páté sezení 
s klientkou, která barvitě popisovala své 
potíže s intimitou. Celých pět sezení na mne 
vrhala obdivné pohledy, až přišlo to, co se asi 
mělo stát. Znenadání se zeptala: „Myslíte si, 
že mě můžete uzdravit?“ Řekl jsem, že ano. 
Jako blesk se změnilo její chování. Vyjmeno-
vala mi kapacity oboru, které již bez úspěchu 
navštívila a dodala: „Ráda bych věděla, 
odkud se bere vaše nafoukanost.“ V tu chvíli 
vyhrála. Měla pro sebe oprávnění vyhledat 
dalšího terapeuta – oběť.

Mužské „hraní si“ je charakteristické 
okopáváním kotníků soupeře. Výše popsaný 
mechanismus „her“ je založen na podfuku 
a zdá se mi, že k nim inklinují více ženy. Hry 
s podfukem jsou daleko účinnější, než 
prosté (a sprosté) okopávání kotníků. Tím, 
že si jsou ženy více sebejisté v domácím 
(interiérovém) prostředí, lze vysvětlit jejich 
častější vítězství v domácích šarvátkách. Ale 
pouze v případě, že si nevzaly násilného 
hrubce. 

Nezralé hraní si, namísto vážné práce, 
a hry s podfukem mohou zaplnit celý život 
jednotlivců, ale též se přelít do kultury 
společnosti a stát se normou. Oba dva druhy 
her jsou časově náročné a vážou na sebe 
množství intelektuální energie, která chybí 
jinde. Hloupé hry totiž obvykle hrají lidé s 
minimálně průměrnou, častěji však nadprů-
měrnou inteligencí. 

Hráče můžeme rozdělit do čtyř skupin. 
1) Svojí hrou obohatí sebe a způsobí újmu 
druhému – potom se jedná o piráta. 2) Svojí 
hrou obohatí sebe i druhého – to je zřídkavý 
typ tvůrce. 3) Svojí hrou si způsobí újmu 
a druhému dopomůže k zisku – to je typický 
smolař. 4) Svojí hrou způsobí újmu sobě 
i druhému – potom se jedná o debila. 
Nakonec jen vysvětlení použitého pojmu 
„debil“. To není v tomto kontextu člověk 
s intelektuální nedostačivostí, ale jedinec, 
který není ochoten nacházet v realitě 
informace pro rozhodování. 

PhDr. Jaromír Matoušek
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livost – dospělost a produktivní věk – a opět 
se poté vrací věk, kdy lidé potřebují více 
lásky, péče a pochopení. Není zdaleka všem 
potomkům umožněno starat se o své blízké 

Praha, 26. 2. 2014 tak, jak by to potřebovali. Proto jsem i za ně 
ráda, že je možnost je umístit v domovech, Vážení,
kde je taková péče jejich součástí. A dovolím dovolte mi, prosím, touto cestou Vám 
si podotknout, že v případě mojí kamarádky, napsat pár vět, které se týkají mojí 
paní Zuzany, je péče nadstandardní. Třeba kamarádky, paní Zuzany Frömlové.
jsem ji zažila, jak v létě nosí klientům V současnosti pracuje paní Frömlová 
z nedaleké cukrárny zmzlinu nebo v zimě, v Domově důchodců v Bechyni jako pečo-
v době adventu, svařáček.vatelka. A právě z důvodů, které se vztahují 

Často mi pak popisuje radost klientů, přímo k její práci, chtěla bych se s Vámi 
vděk a hlavní je na tom to, že sama paní podělit o pár postřehů.
Zuzana má poté velkou radost. Myslím, že jí Asi všichni z vlastního života víme, že 
v hlavě dřímá spousta nápadů a vylepšení, péče o starší lidi není vždy snadná. Alespoň 
které by se mohly praktikovat s klienty. konkrétně já to posoudit mohu. Starala jsem 
Jenom vrozená skromnost jí nedovoluje se doma o dědečka mého manžela po smrti 
o nich mluvit. Třeba někdy v budoucnu, až babičky tři měsíce. Povolání pečovatelky 
i já budu v podobném domově, stanou se určitě připravuje kvalitně na budoucí práci 
součástí praxe, bez ohledu na to, zda jsou své adepty. Jenom si myslím, že ne všichni 
nebo nejsou zapsané a schválené v kon-jsou ke své práci tak citově a profesionálně 
krétních tabulkách. A hlavně doufám, že i já vybaveni, jako právě paní Zuzana.
budu mít někdy štěstí na takovou pečova-V době, kterou společně strávíme, mi 
telku, jako je Zuzana.vypráví každodenní události a také o svojí 

Vlastně nikdy nepřestává čerpat od práci. O úspěších i nezdarech. Poprvé právě 
svých klientů zkušenosti, které jí vypráví ve od ní jsem slyšela o různých stimulativních 
svých životních příbězích. Stáří = moudro cvičeních pro důchodce. Z každého pozitiv-
a úcta.ního odrazu stimulací má neuvěřitelnou 

Přála bych nám všem, aby takových lidí, radost. Ke každému klientovi má individuální 
jako je Zuzana Frömlová, pracovalo přístup, každý prý potřebuje i vyžaduje 
v sociálních službách co nejvíce. Se srdcem absolutní pozornost. Myslím, že tady se 
na pravém místě.vlastně skutečně odráží ten uzavřený životní 

S díky,koloběh – dítě, potřebující lásku a starost-
Burianová Iveta

Jarní síla

První kytičky ukazují své něžné hlavičky.
To paprsky sluníčka je povzbuzují,

Svou sílu jim dokazují.

Nebojte se květinky, zahřejí vám i kořínky.
A slunce svítí na koberec 

barevného kvítí.

Pošlu vám ještě trochu 
jarního deště. I květy musí pít, 
aby silné a krásné mohly být.

Zapršelo. I bouřka byla.
Ale slunce opět vysvitlo,

aby nádherná duha se objevila.

Všechny květy po dešti se otevřely
a celou zemi provoněly.

Na nebi ta žlutá síla,
sladce je všechny pohladila.

Autor: Dana Kyriánová

Milí spoluobčané,

v tomto příspěvku chci poděkovat Vám 
všem, kteří se zúčastňujete dobrovolné 
sbírky na podporu útulku opuštěných 
zvířátek v Týně nad Vltavou. Ani během 
zimních měsíců jste nezapomínali přinášet 
potřebné přikrývky a hlavně potraviny.

Tentokrát jsem se poprvé osobně 
zúčastnila v pátek 7. února 2014 předání 
všech vybraných dárků do útulku paní 
Babkové.

Některé kočičky nás přivítaly už v chodbě 
a pozorně sledovaly, co vynášíme z auta. 
Dobře poznaly, že jsou to dárky pro ně.

V domku je několik místností, po kterých 
se zvířátka mohou volně pohybovat, hrát si, 
nebo si najít klidný koutek a odpočívat 
v pelíšku, skrýši či domečku. Všude bylo 
příjemné teplo a čisto. Přesto, že v té době 
bylo přítomno kolem 25 kočiček a jedna 
menší fenka Jája (větší psí plemena mají 
zateplená obydlí venku na zahradě), bylo 
vidět na všech, že jsou v pohodě a dobře se 
všichni snášejí – kéž bychom to také my lidé 
vždy dokázali.

Přiznám se Vám, že jsem měla trochu 
obavy ze svých pocitů lítosti nad osudy 
těchto tvorečků, ale ty se rozplynuly hned po 
příchodu. Strávili jsme v jejich společnosti 
krásné chvíle a nikomu z nás se nechtělo 
domů. Je jisté, že paní Babková se o své 
svěřence velmi dobře stará, a také nám 
sdělila, že většina kočiček a kocourků 
odchycených v Bechyni, už má své nové 
domovy.

Touto cestou také vyřizuji její vřelé 
poděkování za vaši materiální podporu 
a zároveň posílá obrázky svých svěřenců, 
jejichž spokojenost je samozřejmě i vaší 
zásluhou.

Olga Lepšová
Květinka, Libušina ul.

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

Dne 6. dubna byla stržena bývalá 
truhlářská dílna na hlavní třídě s. Valenty. 
Jejím odklízením se získá prostor pro 
komunikaci k nové 9 letce propojením na 
Čechovu ulici. Sama provozovna byla 
v naprosto nevyhovující budově a jen 
skutečnost, že truhlářská dílna Stolaru, 
u rozvodných závodů, na křižovatce 
k Senožatům, nebyla ještě tímto podni-
kem vyklizena – zdrželo demolici. Zmizela 
tak opět jedna nepěkná budova na hlavní 
třídě. Spokojeni budou jistě i zaměstnanci, 
protože získají lepší provozní místnosti, 
o větším prostoru i světlejší.

Na základě již dřívějšího rozhodnutí 
Rady městského národního výboru, že na 
místě původního provisoria – zařízení 
staveniště Pozemních staveb resp. jeho 
předchůdce Armastavu, bylo zahájeno 
s úpravnými pracemi v objektech – 
zřizováním pro účely lesnického učiliště, 
oplocení, úpravy bytové správní jednotky, 
úprav vnitřních komunikací. Rozhodně 
soudruzi mají dobrý plán jak dát areál 
učiliště do nového kabátu a první práce to 
plně dosvědčují. Zahájení činnosti – 
provoz učiliště je uvažován poč. září 1964.

Na náměstí vedle radnice MěNV 
v Bechyni zůstal po majiteli truhlářské 
výrobny panu Fučíkovi, dům o nějž 
projevila zájem Charita, jako orgán 
zajišťující útulek pro přestárlé. Protože 
vedlejší dům už nepostačuje, bude 
provedena na budově oprava, která byla 
v těchto dnech zahájena a po ukončení 
prací objekt předán pro shora uvedené 
účely.

Lázeňský park. Na zavezeném rybníku 
byly provedeny úpravy, zarovnání buldo-
zerem – navezení humusu, obrubníko-
vání, navezení pěšin škvárou, pískem. 
V současné době se provádí úpravy 
trávníků, výběr kamenů, příprava pro 
zasetí traviny a osázení keřů. V trávní-
kových plochách, které se k májovým 
dnům zcela jistě zazelenají, jsou již 
vysázeny stříbrné smrčky. Tyto tam byly 
nasázeny již na podzim 1963 těsně před 
zámrazem. Není bez zajímavosti, že se 
našli již i „zájemci“ o tyto stromky za účely 
vánočního stromku, jak by mohl potvrdit 
poslanec s. Bambule Václav. Jedni 
obětavě budují a druzí by ničili. Současně 
je prováděn i odkliz zeminy, kamenů 
a ostatního nepotřebného, jako zábradlí, 
starých křovin a dalšího.

Ve dnech 11. a 16. května organizovaly 
organizace, mezi jinými Svaz ovocnářů 
brigádu na úpravě zavezeného rybníka – 
nového lázeňského parku. Brigád se 
zúčastnili mnozí z pěstitelů ovoce a 
zeleniny. Práci prováděli vskutku důklad-
ně, odklidili drny s hlínou a doplnili 
humusem, tak jako by pracovali na svém.

Vybral Martin Gärtner

Poznámka redakce:
Text je vždy doslovně převzat z originálu 
bez korektur, pouze v citlivých případech 
je kráceno jméno.
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www.kulturnidum.cz

duben 2014KULTURNÍ KALENDÁŘ

KDYŽ DUŠI BOLÍ V KŘÍŽI
Pondělí 14. dubna / 16.30 hodin / RC Hrošík / Vstupné 30 Kč
Zajímavé povídání o problémech, které nás trápí, s psychologem 
PhDr. Jaromírem Matouškem. Tentokrát na téma „Láska a jiné 
nemoci“.

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

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

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

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

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

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

PILATES

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

DIVADLO

VÝSTAVY

GALERIE 2+1        ČAS V KRAJI LAMY

GALERIE GALVÍNA 

Vernisáž 5. dubna / 15 hod. / Galerie Galvína do 27. dubna 2014

Marta Palasová, Markéta Souhradová, Ivana Zochová
Vernisáž proběhne 7. dubna 2014 v 17.30 hod.
Vystoupí hudební uskupení Dynamic.
Otevřeno na zazvonění nebo po dohodě na tel. 606 911 007.
Pořádá: Kulturní středisko města Bechyně, OS Klášter, ZUŠ 
Václava Pichla v Bechyni. Ukončení výstavy 1. května 2014.

D / Galerie U Hrocha / o 27. dubna 2014 

FOTOGRAFIE JANY GOTTWALDOVÉ

KURZY, PŘEDNÁŠKY, DÍLNY

ESENCIÁLNÍ OLEJE 

PRO RADOST A PRO ZDRAVÍ 
Sobota 19. dubna / 13.00 hod. / RC Hrošík / Vstupné 50 Kč 
Esenciální oleje a jejich použití v každodenním životě i při řešení 
zdravotních či psychických problémů. Esenciální oleje mají širokou 
škálu použití. Jejich vůně působí na naši psychiku, jejich unikátní 
složení pomáhá uzdravovat naše tělo.
Přednáška bude zaměřena na tato témata: Co jsou esenciální 
oleje, jakým mechanismem působí, co všechno se s jejich pomocí 
dá řešit, důležitost kvality esenciálního oleje a jeho původu.
Na přednášce budete mít možnost vyzkoušet si nejrůznější 
esenciální oleje firmy doTERRA.

KAŠPAR DIVADLO V CELETNÉ
RŮŽE PRO

ALGERNON

0028. DUBNA 19  

v hlavní roli Jan Potměšil

Velký sál KD Bechyně, vstupné 200/230/250 Kč
Fascinující herecký výkon Jana Potměšila v tragickém příběhu 
mentálně postiženého mladíka Charlieho, jenž se po operaci stane 
géniem, aby se později proti své vůli stal opět tím, kým byl na 
začátku. Jan Potměšil obdařil Charlieho bezmeznou vírou v lepší 
budoucnost, vírou v sama sebe…
Předprodej v KD, rezervace on-line www.kulturnidum.cz

Jižní cesta – Petra Skluzáčková /obrazy/

Hlína šitá na míru – Dana Křížovská /keramika/

Piloxing a BOSU Bechyně
721 111 541

Zumba 
Bechyně

DOBA KAMENNÁ – premiéra DS Lužnice

Úterý 15. dubna / 19.00 hod. / Malý sál / Vstupné 70 Kč 
Komedie z pradávné minulosti o věcech ryze současných.
Hraje DS Lužnice, autor Pavel Němec, režie Jaroslav Mrzena.

KUM NYE

Pátek 18. – neděle 27. dubna / Prostory KD
Tibetská léčebná relaxace a účinná metoda pro oživení těla a mysli. 
Velmi dobře se hodí pro všechny věkové kategorie. S její pomocí se 
lze zbavit četných tělesných i psychických napětí, zvýšit svůj 
energetický náboj, zlepšit schopnost koncentrace a obnovit jasnost 
svého smyslového vnímání.             Info: ekonom@kulturnidum.cz

Do 18. dubna 2014 / Městské muzeum / Otevřeno na zazvonění
Výstava žáků 9.A ZŠ Libušina.

ČESKÁ FÓJAK, TOPRA FÓJAK
aneb Umírali, i když byl na (západní) frontě klid



11. dubna

BECHYNĚ 

 DJ Mushroom
Fylozofy Jam

Vo106

+

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

MALUJEME NA OKNA
Středa 2. dubna / 9.00–11.00 hod. 
Vyměníme zimní výzdobu oken v podobě sněhuláků za jarní motivy.

VELIKONOČNÍ TVOŘENÍČKO
Středa 16. dubna / 9.00–11.00 hod. 
S pomocí maminek či samotné si děti vyrobí ozdobu s velikonoční 
tématikou.

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

POHYBOVÉ HRY A MINICVIČENÍ
Každé úterý / 9.30 hodin děti 1–2 roky, 
10.15 hodin děti 2–3 roky. 
Bližší informace na tel. č. 733 344 473

Pondělí 21. dubna NEBUDE OTEVŘENA HERNA!!!

+

+

+

+

RODIČOVSKÉ CENTRUM 

PŘIPRAVUJEME

KNIHOVNA

+Co to je, když se řekne…
Březen – měsíc knihy, internetu, čtenářů, rodiny apod.

Knihovny se snaží, zvou, doporučují, hodnotí, pořádají, 
vymýšlejí, nabízejí, zviditelňují se, aby právě v tomto měsíci 
upozornily, že tady jsou. Chtějí posílit společenský význam a prestiž 
četby a propagovat svoji činnost. Knihovny vyhlašují své nejlepší 
čtenáře loňského roku. Tentokrát hodnotíme čtenářské rodiny, 
jejichž členové si půjčují knížky a časopisy každý na svoji registraci. 
V Bechyni zvítězila rodina Kotounových, srdečně gratulujeme!

Vystavujeme. 

Besedujeme. Setkali jsme se s nakladatelkou Terezou 
Horváthovou z nakladatelství Baobab, dětem představujeme knihy 
z našeho fondu a zábavnou formou je učíme orientaci v knihovně, 
vyhledávat knihy v elektronickém katalogu i v policích. Prověřujeme 
znalost abecedy a čtení s Ferdovým slabikářem a díky bajkám se 
zamýšlíme nad lidskými vlastnostmi. 

Už známe vylosované nocležníky, kteří si s námi užijí pohád-
kovou noc ze 4. na 5. dubna. A těšíme se spolu se studenty 
keramické školy na besedu a autorské čtení se současnou českou 
spisovatelkou Irenou Douskovou, která se prosadila zejména 
trilogií Hrdý Budžes, Oněgin byl Rusák a Darda. V těchto dnech jí 
vychází nová kniha Medvědí tanec.

EH

Od dubna jsme vyměnili fotografie nově 
vznikající turistické oblasti Toulavy za obrázky z fotoarchivu 
nedalekých Sudoměřic u Bechyně. 

10. 

HUDBA

Sobota 12. dubna / 10.00 hod. / MS / Vstupné 40 Kč 
Jak si poradí malá chobotnička, která se ještě jako vajíčko zatoulá 
od mámy, ve velkém podmořském světě skýtajícím mnohá 
nebezpečí? A co teprve, když narazí na ďábelský gang mořských 
koníků? Naštěstí není všechno ztraceno, objeví nového kamaráda 
– mořského ježka. A protože ve dvou se to lépe táhne, společně 
překonají všechny nástrahy moře a zažijí mnoho zajímavých 
dobrodružství. Vydejme se spolu s nimi na vzrušující cestu pod 
mořskou hladinu!
Hraje divadlo KAKÁ z Prahy

DĚTI MOŘE

Pátek 4. – sobota 5. dubna 

PRO DĚTI

BENEFICE PRO KRYŠTŮFKA

Red Mouse
Sobota 17. května / 14.00 hod. / Před KD, za deště v přísálí
Přijďte strávit odpoledne plné zábavy pro děti i rodiče. Mimo jiné 
vystoupí kapela Red Mouse, Vo106, Fylozofy Jam, Zumbačata pod 
vedením Niny Capouchové, sbor orientálních tanců ze ZŠ Školní 
pod vedením Lenky Pankové, Taneční kroužek při ZŠ Františka 
Křižíka pod vedením pí. Wolfové, Paletářové, Rayové a mnoho 
dalších. 

Pátek 11. dubna / 21.00 hod. / Velký sál KD / Vstupné 130 Kč 
v předprodeji / 150 Kč na místě 
Předprodej v kanceláři KD, rezervace on-line www.kulturnidum.cz

XX. BECHYŇSKÝ SLET ČARODĚJNIC
Středa 30. dubna / 17.00 hod. / Před KD
Zapojte se do společné oslavy a přijďte ke kulturnímu domu, kde na 
Vás čeká velkolepý průvod městem a upálení čarodějnice. 
Před KD budou připraveny hry a diskotéka pro děti.
Neopomeneme také vyhlásit Miss Čarodějnici 2014. 

TRADICE

IRENA DOUSKOVÁ – beseda
Pondělí 7. dubna / 17.00 hod. / Městská knihovna
Příznivce dobré literatury zveme na setkání se známou 
spisovatelkou.

Pátek 4. 4.

Sobota 5. 4.

MS 9.00 ZAHÁJENÍ PŘEHLÍDKY

MS 9.10 Divadélko Růžek Č. B. Play Perníková chaloupka

VS 9.45 Divadélko bez opony Milevsko Pipi Dlouhá Punčocha

MS 10.45 Lannovka 1 Č. Budějovice Strašidlo Cantervillské

VS 14.00 ZUŠ Jindřichův Hradec Nejlepší přátelé

MS 14.30 Jádro Strakonice Divadlo krutosti?

VS 14.50 Dramathálové Volary Ze života hmyzu, část Kořistníci

MS 16.30 ZUŠ Jindřichův Hradec Láska prochází žaludkem

VS 17.00 Divadélko Bublina Sezimovo Ústí O Růžence

VS 9.00 ZUŠ Jindřichův Hradec Atrakce

MS 9.30 Osmihlavá saň Strakonice Detektivní připad Fletchera Moona

VS 10.00 Tyláček Dačice Tlustý pradědeček, loupežníci a detektivové

MS 11.05 DěS Český Krumlov Císařovy nové šaty

změna 
programu 
vyhrazena

Jihočeská přehlídka dětských 
divadelních, loutkářských 

a recitačních kolektivů 
XXII. ročník

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

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

Pohlazení od písničky – sál
Vždy od 18.30 do 20.00 hod. 
Vstupné 30 Kč, určeno k poslechu

  1. 4. úterý RM band
  3. 4. čtvrtek Allegro
  4. 4. pátek Cora
  6. 4. neděle Mr. Driver
  8. 4. úterý RM band
11. 4. pátek Mr. Driver
12. 4. sobota Countrio
16. 4. středa Mr. Driver
18. 4. pátek Technicz
  

Velikonoční zábava
20. 4. neděle Cora
   

22. 4. úterý RM band
25. 4. pátek Mr. Driver
26. 4. sobota Countrio
29. 4. úterý Mr. Driver

Čarodějnice od 18.00 hod. 
30. 4. středa Echo

14. 4. pondělí Echo
28. 4. pondělí Escalona

Velikonoční koncert ZUŠ Bechyně
od 18.30 do 19.30 hod., vstup zdarma 
15. 4. úterý LD Olga

Klub českých turistů 
Bechyně o. s.

Termín: sobota 5. dubna 2014 
8.30 – 9.00 hod. 

z  (sraz účastníků 
u schodů do Zářečí pod Domovem 
důchodců).

9.00 hod. 
slavnostní z

Za Klub českých turistů Bechyně 
předseda Petr Chaloupek

si dovoluje pozvat k aprílovému běhání 
při 41. ročníku závodu

ápis startujících dvojic

ahájení závodu
Bechyňské schody jsou závodem dvojic v 
běhu do schodů (jedna dvojice tvoří jeden 
soutěžní pár). V cíli rozhoduje čas 
pomalejšího z dvojice. Všechny účastníky 
čeká pamětní list a tradiční chutné 
odměny.

BECHYŇSKÉ 
SCHODY

Varhanní nástroj +v Městském muzeu

Tento článek uveřejňujeme v souvislosti 
s plánovaným „Varhanním večerem v 
muzeu“, jenž proběhne v sobotu 24. května 
(podrobnosti se dozvíte v příštím čísle 
zpravodaje).

Historie
Jednomanuálový varhanní positiv me-

chanické zásuvkové konstrukce resp. 
varhany pocházejí z kostela sv. Máří 
Magdalény v Černicích. Byly objednány 
posledním představeným (prelátem) ze 
Zlaté Koruny v roce 1751 za 120 zlatých. 
V říjnu roku 1818 došlo k přestavbě kostela 
v Černicích a varhanní nástroj byl převezen 
do Rataj u Tábora. Ratajská obec nástroj 
odkoupila za 400 zlatých a nechala jej 
v listopadu 1818 znovu sestavit zřejmě 
v kostele Nejsvětější Trojice varhanářem 
Františkem Jentschkem z Krumlova. 
Varhany pravděpodobně sloužily jako druhý 
nástroj pro potřeby kostela. Jak dlouho 
nástroj sloužil v Ratajích, není známo. 
Někdy mezi lety 1818 a 1877 byly varhany 
převezeny a umístěny na půdu kláštera 
v Bechyni. Po roce 1875 přichází do Bechy-
ně nově vysvěcený kněz Anselm Spálenka, 
který v klášteře tento hudební nástroj objevil. 
V roce 1878 byl P. Anselm přesazen do 
konventu v Dačicích a nástroj předal vikáři P. 
Philipu Heřmanovskému. Vikář nechal 
varhany opravit varhanářem Pacandou, 
který vyrobil 6 nových píšťal za 3 zlaté.

Celkově bylo za opravu zaplaceno 15 zla-
tých. Další opravy a zdokonalení nástroje se 

v roce 1881 ujal varhanář Wunš z Rožmitálu. 
Oprava se protáhla do července roku 1883 
a stála celkem 61 zlatých a 83 krejcarů.

Do roku 1989 byl nástroj uskladněn 
v depozitáři v klášteře a po jeho zrušení 
přesunut do Městského muzea v Bechyni.

Restaurování
V roce 2009 jsme se rozhodli nechat 

zrestaurovat varhanní nástroj z našich 
sbírek. Při výběru sbírkového předmětu, 
který by měl být zrestaurován, se řídíme 
doporučením Národního památkového 
ústavu, v tomto případě PhDr. V. Honyse. 
Vzhledem k výši předpokládaných nákladů 
byla s panem restaurátorem Nožinou 
dohodnuta etapová realizace restaurátor-
ských prací (varhany se restaurovaly 
průběžně od roku 2010 do roku 2013).Cílem 
restaurování bylo navrátit varhannímu 
nástroji podobu z poloviny 19. století a plně 
jej zprovoznit. Tyto cíle byly díky grantovým 
programům Jihočeského kraje (r. 2010 
a r. 2011, celkem 60.000 Kč) a Nadaci ČEZ 
(r. 2013, 146.000 Kč) splněny. Od května 
letošního roku, jako součást stálé expozice 
Městského muzea, ponesou varhany 
historický odkaz budoucím generacím.

J. Š.

Děti v knihovně, 
v pozadí fotografie výstavy 
Vyfoť Toulavu i ty



Dětské maškarní 
odpoledne

Fotografie Petr Halama
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Kulturní středisko města Bechyně děkuje studentkám SUPŠ 
Alině Yessimbekové a Kristině Zykové za pomoc při organizaci 
maškarního odpoledne.

Přejeme Vám krásné prožití velikonočních svátků. 
Za celý tým Štěpán Ondřich 



+2014
Sbírka Rolničkové dny 

V týdnu od 7. do 11. dubna bude probíhat 
13. ročník veřejné sbírky „Rolničkové dny“. 
Dobrovolníci budou v ulicích Bechyně 
a dalších 10 jihočeských městech žádat 
veřejnost o finanční příspěvek na otevření 
Centra denních služeb pro dospělé lidi 
s těžkým mentálním postižením na 
pobočce Rolničky v Táboře. Pravidelná 
návštěva centra klientům pomáhá zachová-
vat schopnost pečovat o sebe a zvládat 
každodenní činnosti, a tím předchází jejich 
sociálnímu vyloučení z běžné společnosti.

V pondělí 7. dubna, kdy budou dobro-
volníci a skauti se zapečetěnými kasičkami 
v Bechyni, možná právě Vás požádají 
o příspěvek pro Diakonii Rolnička a jako 
poděkování Vám nabídnou symbolickou 
rolničku. Děkujeme Vám všem, kteří nás 
během Rolničkových dnů podpoříte. 

Vaše Rolnička
 

Sbírka probíhá v souladu se zákonem 
č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a její 
konání je ohlášeno Krajskému úřadu Jiho-
českého kraje, jehož kontrole také podléhá.

www.rolnicka.cz

Výstavy v Mezinárodním keramickém 
muzeu AJG v Bechyni

  3. 5.–28. 9. Fenomén B!
10. 5.–29. 6. Oliva
   5. 7.–28. 9. Erika Bornová 

celkový obraz aktuálního dění na SUPŠ. Fenomén B……!
K výstavě proběhne doprovodný program 3. 5. – 28. 9. 
ve formě komentované prohlídky a před-
nášek. Dalším přínosem bude podpora Výstavní pro-
mladých a začínajících autorů, absol-jekt, uspořáda-
ventů. Cílem projektu se stalo také ný k 130. výročí 
povzbuzení zájmu o obor – keramiku.založení kera-

mické ško ly 
v B e c h y n i .  Oliva / Chvíle blízkosti
Přínosem vý- 10. 5. – 29. 6. 
s t a v y  b u d e   
mimo jiné ma- Tvorba mladé české malířky, užívající 
pování vl ivu pseudonym „Oliva“, která částečně žije ve 
absolventů na Francii, je charakteristická specifickým 
s o u č a s n ý  pohledem na viděnou realitu. Autorka 
český design neustále hledá a zkoumá vztahy a pře-
a umění. Výběr sahy mezi světem viděným a světem „za“. 
se zaměří na V jejím díle se setkáváme s náměty od 

významné osobnosti prošlých studiem po sklizně vína ve Středomoří, přes působení 
roce 1945 až do nedávné minulosti živlů až po anděly. Jednou je téma 
z oblasti současného umění, sochařství. poklidné, jindy plné energie a dění. 
V členitých prostorách muzea budou Podobně je tomu i s formální stránkou, kdy 
umístěny jednotlivé skupiny autorů, od poklidné barevné plochy s mírnou hrou 
soch, volné keramické plastiky, po design lehkých valérů přechází v dynamicky 
v přízemí muzea a ukázek dochovaných uchopené abstraktní kompozice. Někdy 
počátků tvorby umělců a designérů ze zase můžeme v obrazu postřehnout 
sbírky školy v patře muzea. Horní výstavní zřejmý figurální či jiný předmětný motiv. 
prostor doplní prezentace tvorby Výstava představuje průřez tvorbou 
současných pedagogů, která dotváří několika posledních let.

Expozice se věnuje historii 
a současnosti Střední umělecko-

průmyslové školy v Bechyni, 
prezentuje její význačné pedagogy 
a žáky. Její nedílnou součástí jsou 

i výsledky Mezinárodních 
keramických sympozií.

Město Bechyně  a firma 
PATRON Bohemia a.s. Mělník

pořádá

Den pro zdraví
14. 4. 2014

13–17 hodin

ź výstava rehabilitačních pomůcek 
firmy PATRON Bohemia a. s. 
Mělník

ź měření krevního tlaku
ź Poradenství

Místo konání:
Dům s pečovatelskou službou
Školní 1009
Bechyně
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Město Bechyně, na základě podnětu 
občanů, vyhlásilo 3. ledna 2014 
veřejnou finanční sbírku na pomoc 
nezletilým dětem Ivetce (9 let) a Kubíkovi 
(7 let) Vondrouškovým. Děti se ocitly 
v tíživé životní situaci.

Veřejná sbírka bude ukončena 
30. dubna 2014. Finanční příspěvky 
můžete ještě do té doby zasílat na 
zvláštní bankovní účet zřízený pro tento 
účel u České spořitelny a. s., pobočka 
Bechyně č. účtu 3459106339/0800.

Peníze budou využity na pro potřeby 
dětí, zejména studium, tábory, lyžařské 
kurzy, stavební spoření, případně jako 
pomoc v plnoletosti. 

Za vaše dary srdečně děkujeme



+Vybíjená – okresní kolo

Na okresním kole ve vybíjené, které se 
konalo v Táboře, dosáhli naši žáci výbor-
ného úspěchu. V kategorii pátých tříd 
vybojovali krásné 3. místo, když ze sedmi 
zápasů pouze jeden prohráli. Byl to úplně ten 
úvodní, kdy doplatili na nerozehranost 
a museli si zvykat na jiné parametry 
tělocvičny. Dále už pak procházeli turnajem 
bez zaváhání a v dramatickém duelu o třetí 
místo porazili ZŠ Bolzano Tábor po nervy 
drásajícím souboji 12:11 a mohli tak slavit 
bronzové medaile. Chlapcům z 5.A a 5.B, 
kteří reprezentovali naši školu, gratulujeme 
a přejeme mnoho dalších sportovních 
úspěchů!

Mgr. Jan Pazourek

Pěvecká soutěž +Bechyňský drozd 2014

Dne 10. 3. 2014 se konala pěvecká 
soutěž Bechyňský drozd. Zpívat se mohlo 
jak sólově, tak i ve dvojicích. 

Účast zpěváků i zpěvaček byla hojná. 
Přišlo zpívat 35 dětí. Poslechli jsme si lidové 
i moderní písně. Všem se zpěv povedl 
a oceňujeme odvahu zpívat před posluchači.

Porota se vždy těžce rozhodovala, 
protože výkony zpívajících byly vyrovnané 
a pěkné.

Letošní „drozdicí“ zvolili posluchači 
i účastníci Radku Pospěchovou z 9. třídy. 

+žáky 8. třídy
Kurz první pomoci pro 

Ve čtvrtek 13. března 2014 v rámci výuky 
přírodopisu „osmáci“ absolvovali dvouho-
dinový kurz první pomoci. Pod vedením 
táborské záchranářky Mileny Bártové se 
dozvěděli teorii a poté prakticky vyzkoušeli 
zásady první pomoci, např. nepřímou masáž 
srdce, protišokovou polohu, opatření při 
zlomeninách a při zásahu elektrickým 
proudem…

Kurz s praktickými ukázkami byl velmi 
poučný.

Mgr. Jitka Radvanová

Matematická olympiáda +ve Veselí nad Lužnicí
Ve středu 12. 3. se ve Veselí nad Lužnicí 

uskutečnil již 52. ročník městské matema-
tické olympiády pro žáky 8. tříd o cenu 
akademika Bohumila Bydžovského. Tato 
olympiáda probíhá pravidelně již od roku 
1962 a nese název bývalého rektora Karlovy 
univerzity akademika Bohumila Bydžo-
vského (14. 3. 1880–6. 5. 1969), který pro-
hlásil: „Děkuji za tu čest, že mé jméno bylo 
stanoveno pro matematickou olympiádu.“

Pravidelně se proto každým rokem, vždy 
březnu, schází žáci osmých tříd obou 
veselských škol, 1. ZŠ Bechyně, ZŠ Mladé 
Vožice, 2. ZŠ Soběslav na matematické 
klání ve veselském kulturním domě.

Žáci naší školy patřili v jednotlivých letech 
vždy mezi nejlepší, a to zásluhou 
pana učitele Josefa Placaty. Mezi 
vítěze se zařadili Jiří Jirka 
(1967–68), Eva Písaříková 
(1968–69 ) ,  M i l oš  Novák  
( 1 9 6 9 – 7 0 ) ,  J i ř í  M o ť k a  
(1973–74), Helena Fárníková 
(1978–79), Miroslav Fábera 
(1979–80), Michal Fárník 
(1980–81), Jiří Duda (1983–84), 
Jaroslav Franěk (1987–88), 
Martin Kulich (1995–96), Jan 
Pešta (1996–97), Petr Vlk 
(1999–2000), Radka Dušková 
( 2 0 0 0 – 2 0 0 1 ) ,  M a r i e  
Pelešková (2001–2002), 
L a d i s l a v  H o n s a  
(2002–2003).

V letošním 52. roč-
níku obsadila Adéla 
Štenclová z naší 
školy pěkné druhé 
místo, se stejným 
počtem bodů jako 
vítěz. Další náš 
zástupce Michal 
Novák se umístil 
na 11. místě.

Mgr. Jan Pekař

+v Táboře úspěšní
Naši recitátoři byli opět 

Ve středu 12. března se v Táboře konalo 
okresní kolo recitační soutěže žáků druhého 
stupně. Naši školu zastupovali čtyři 
recitátoři, a sice Jolana Rayová a Ema 
Panková ve třetí kategorii a Radka 
Pospěchová a Marian Ray v kategorii čtvrté. 
Je velkým úspěchem, že se letos umístili na 
předních místech všichni čtyři naši žáci.

Ve své kategorii zvítězila Jolana Rayová 
a Ema Panková obsadila třetí místo. 
Kategorii nejstarších recitátorů vyhrál již 
tradičně Marian Ray, Radka Pospěchová se 
umístila na výtečném druhém místě. 

Do krajského kola, které se letos bude 
konat na zámku v Českém Krumlově, po-
stoupili první dva z každé kategorie, tedy 
Jolana a Marian Rayovi a Radka Pospěcho-
vá. Děkujeme všem recitátorům, že navázali 
na předchozí úspěchy naší školy, a přejeme 
jim, aby se jim v krajském kole dařilo.

Mgr. MgA. František Oplatek

Oslavy 50. výročí +školy ZŠ Bechyně 
ve Školní ulici

V letošním školním roce si připo-
meneme padesáté výročí otevření naší 
školy. Škola byla dostavěna v létě v roce 
1964. Vyučování pak začalo v průběhu 
druhého pololetí školního roku 1964–1965 
z důvodu zdržení kolaudačního řízení.  

V průběhu  padesáti let se na škole 
vystřídalo přes dvě stě pedagogických 

pracovníků a školou prošlo tisíce 
žáků. Dovolujeme si Vás tímto co 
nejsrdečněji pozvat  na oslavy 
našeho výročí.

Program oslav:

V úterý 6. května 2014 se od 
19 hodin v KD uskuteční školní 

akademie žáků devátého 
ročníku s názvem „Historií školy 
aneb duch školy žije dál“. 

V pátek 9. května 2014 zveme 
všechny zájemce z řad bechyň-

ských občanů, bývalých 
žáků školy a rodičů na 

Den otevřených 
dveří školy. Škola 
bude otevřena od 
8.00–12.00 hodin. 

Od 16.00 hodin 
se pak v jídelně 
školy uskuteční 
setkání bývalých 
a současných uči-
telů a pozvaných 

hostů.

Vedení 
školy

Kat. 1. třída:
1. místo Alena Koutná
2. místo Barbora Holinková
3. místo Tereza Flachsová

Kat. 2. a 3. třída:
1. místo Martina Šťastná
2. místo Valerie Válková
3. místo Sebastian Ray

Kat. 4. a 5. třída: 
1. místo Anna Holinková
2. místo Václav Filip
3. místo Nela Milošová

Kat. 6. a 7. třída:
1. místo Ema Panková
2. místo Anna Kotounová
3. místo Jolana Rayová

Kat. 8. a 9. třída:
1. místo Adriana Trusíková 
    a Radka Pospěchová

Dueta 1. stupeň:
1. místo Jakub Vondroušek 
    a Marie Dousková
2. místo Barbora Holinková 
    a Alex Sochor
3. místo Vanesa Smíšková 
    a Eliška Miesbauerová

Dueta 2. stupeň: 
1. místo Anna Holinková
    a Valerie Hudcová
2. místo Václav Filip
    a Radka Pospěchová 
3. místo Adriana Trusíková
    a Radka Pospěchová

Mgr. Petra DeFantová
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Poslední únorový týden jsme se + skupinou žáků z bechyňských 
základních škol navštívili Londýn. Naší 
pozornosti neunikly tamní nejvýznam-
nější památky ani moderní část města. 

vybudované v bývalých pašeráckých jesky- z 135 metrů vysokého vyhlídkového kola 
ních. Původně plánovaná krátká návštěva London Eye. V našem programu nemohla 
pláže se nakonec protáhla a dětem jsme chybět ani jízda typickým dvoupatrovým 
koupání v moři museli rozmlouvat i přesto, autobusem Double Deckerem a návštěva 
že se teplota pohybovala kolem pouhých British National Museum. Velkého ocenění 
pěti stupňů. Večer už jsme autobusem dora- od našich žáků se dostalo zejména těm 
zili do jižní části Londýna Croydon, tvořené částem muzea, ve kterých byly simulovány 
typickými malými domky v řadách, kde na různé přírodní katastrofy včetně země-
děti čekali zástupci hostitelských rodin. třesení. 

Další ráno jsme se znovu všichni sešli Poslední den patřil novější části města – 
a vyrazili do městečka Windsor, kde se City of London. Kromě observatoře 
nachází majestátní hrad. Protože je oblíbený Greenwich postavené přímo na nultém 
nejen turisty, ale také královskou rodinou, poledníku jsme navštívili i další londýnské 
museli jsme před prohlídkou projít kontro- dominanty jako je St. Paul Cathedral, 
lami. Ve Windsoru jsme si kromě krásných Shakespearovo divadlo Globe Theatre 
interiérů hradu prohlédli i místní nádvoří a zvedací most Tower Bridge. Spoustu času 
s katedrálou St. George a hradby s vyhlídkou jsme strávili prohlížením pevnosti Tower. 
do okolí. Dalším bodem na našem programu Místo, kde jsou vystaveny královské klenoty, 
byl zámek Hampton Court. V minulosti je hlídáno vážnými, ale milými strážci 
sloužil jako sídlo krále Jindřicha VIII., ale Beefeatery. Z nábřeží Temže jsme ještě 
dnes je známý především pro své rozlehlé přešli do bývalé bitevní lodi Belfast, a pak už 
zahrady, které byly i v tuto roční dobu samý jsme se vydali na cestu domů. 
květ, a obrovské bludiště z živých plotů. I ti Funkce strážných andělů žáků se po 
nejrychlejší z nás se z něj nedokázali dobu výletu ujaly paní učitelky Švestková, 

Z Bechyně jsme vyrazili v nedělní vymotat za méně než čtyřicet minut. Škrhová a Mičanová. O bezpečí a úspěch 
podvečer a noc jsme s výjimkou plavby Třetí den jsme se vypravili do nejzná- výpravy se staraly společně s energickým 
trajektem přes kanál La Manche strávili mější části Londýna – City of Westminster panem průvodcem a trpělivými řidiči, kterým 
v autobuse. Do Anglie jsme dorazili již brzo a navštívili hlavní sídlo královské rodiny patří naše velké díky! Pochvalu si zaslouží 
ráno, za což jsme byli vděční, protože náš Buckingham palace, budovu parlamentu se i všichni zúčastnění žáci a počasí, které 
program byl nabitý už od prvního dne. slavným Big Benem, ulici Downing Street naštěstí nenaplnilo předsudky o věčně 
V přímořském městečku Hastings jsme a Trafalgar Square. Všechny památky deštivém Londýně.
navštívili Aquarium Blue Reef a muzeum i zbytek města jsme si prohlídli i shora Romana Švestková a Miroslava Mičanová

Aktuálně ze SUPŠ+

skupiny Kosa, kurátorem 
Galerie Malšice a organizá-
torem a moderátorem 
dobročinných aukcí umělec-
kých děl pro táborský hospic 
Jordán.

     V táborské 
C a f f é & G a l l e r y  M P 7  
probíhá od 14. 3. do 14. 4. 
2014  výstava p lakátů 
studentů prvního a třetího 
ročn íku  g ra f i cké ho  a  
multimediálního oboru pod 

V následujících řádcích chceme bechyň- názvem Práce nebo život. 
ské veřejnosti přiblížit aktuální dění v naší Tato výstava se koná v rámci 
škole v měsících březnu a dubnu 2014. festivalu filmů Jeden svět a prezentuje 

Pokračuje bohatá výstavní činnost. práce, které vznikly v průběhu 
Během března se konala historizující 
výstava v Prácheňském muzeu v Písku. 
Doprovodným programem zde byla před-
náška o škole, uměleckých souvislostech 
vývoje keramiky (dokumentováno artefakty 
ze školního depozitáře) a o významu školy 
pro průmysl a bechyňský region vůbec; 
konala se 13. 3. 3014 v přednáškovém sálu 
píseckého muzea. Dále chystáme výstavu 
prací učitelů výtvarných předmětů 
v Galerii v Malšicích, a to na měsíce duben 
a květen 2014. Srdečně zveme na vernisáž 
9. 4. 2014 v 17.00. Od června do září 2014 
se pak budou moci s tvorbou našich 
výtvarníků seznámit návštěvníci v Galerii 
Brömse ve Františkových Lázních.

Ve školní Galerii Na chodbě proběhla 
v březnu velmi zajímavá výstava fotografií 
PhDr. Josefa Zavřela s názvem 116 zasta-
vení v Provence. Autor udivuje vitalitou a na 
příští rok nám slíbil výstavu fotografií z Bali, 
kam se v brzké době chystá. Nyní připravu-
jeme výstavu obrazů Pavla Klímy, 
vernisáž se koná 5. 4. 2014 v 17.00. 
Návštěvníci se budou moci seznámit 
s expresivní figurální malbou a s velmi 
zajímavým výtvarníkem, ředitelem malšické 
základní školy, absolventem pedagogické 
fakulty JČU České Budějovice, účastníkem 
plenérů v Holandsku, členem výtvarné 

jednoho 
měsíce. Ukazuje se, že je-li studentská 
kreativita podpořena citlivým a přitom 
náročným přístupem ze strany vyučujících 
(MgA. Monika Brkalová, Mgr. Marta 
Kotková, Libor Hošek), má možnost 
vyniknout. Dokazuje, že mnohdy zpochyb-
ňovaná „mladá generace“ není hluchá k 
problémům doby. Velké poděkování patří 
majitelům Café&Gallery MP7 za to, že 
umožnili tuto prezentaci, učitelům, kteří ze 
studentů dostali maximum, a samozřejmě 
studentům, protože bez nich by takováto 
akce neměla smysl. Zvláštní poděkování 
patří Mgr. Martě Kotkové za její osobní podíl 
na zprostředkování a realizaci výstavy v 
rámci tak významné akce, jakou je filmový 
festival Jeden svět.

Skupina našich studentů Veronika Ja-
noušková, Eva Andršová, Zdeňka Limbergo-
vá a Jan Grepl pod vedením pana Jana 
Vančury se v únoru účastnila pracovního set-
kání mladých keramiků v Horní Bříze. Spolu 
se skupinami studentů škol z Karlových Varů 
a Horní Bříze vytvářeli keramickou interiéro-
vou vázu. Výsledky setkání budou předsta-
veny na výstavě v Galerii severního Plzeň-
ska v Mariánské Týnici v květnu tohoto roku.

Podobně jako v minulých letech obesílá-
me přehlídku Studentský design 2014, 

který se tentokrát koná v Plzni; jednání 
poroty proběhne 1. 4. 2014 v rámci jednání 
Asociace středních a vyšších odborných 
škol s výtvarnými obory.

Ve spolupráci s městem Bechyně se 
zúčastníme dalšího ročníku Jihočeského 
kompasu, který se koná 4.–5. 4. 2014 v KD 
Metropol v Českých Budějovicích. Jeho 
součástí bude i předání cen Kapr Jakub za 
rok 2013, které připravuje naše škola, a ko-
runování nového pohádkového krále Jiho-
českého pohádkového království. Po období 
„panování“ Zdeňka Trošky nastupuje na trůn 
Václav Vydra. Na 12. 4. je také domluvena 
prezentace školy a ukázky točení v Památ-
kovém ústavu v Českých Budějovicích.

Další aktivity již budou směřovat 
k oslavám 130. výročí založení naší školy. 
Opět půjde o výstavy, a to v Městském 
kulturním středisku MěXus Sezimovo Ústí 
(vernisáž bude 22. 4. 2014), v Městském 
muzeu Bechyně (vernisáž 2. 5. 2014) 
a v AJG Bechyně (výstava s názvem 
Fenomén B! přiblíží tvorbu více než 120 ab-
solventů školy a její součástí bude také 
vývojová výstava keramiky ze školních sbí-
rek a ukázky z tvorby pedagogů – výtvar-
níků; vernisáž je v sobotu 3. 5. 2014). 
Samotné výročí školy si připomeneme 
20.–21. 6. 2014, program zveřejníme 
v květnovém čísle Městského zpravodaje.

Jiří Novotný, SUPŠ Bechyně
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Setkání +s hudbou 
v Lázních 
Bechyně

Dne 6. 3. připravili učitelé a žáci hudeb-
ního oboru ZUŠ v Bechyni koncert 
v prostorách LD Olga. Šlo o třetí setkání 
s hudbou, uspořádané pro klienty Lázní 
Bechyně a pro bechyňskou hudbymilovnou 
veřejnost. Všem účinkujícím děkujeme 
a zveme na další setkání, které se uskuteční 
během měsíce dubna.

Mgr. Hana Kodadová

+soutěže ZUŠ ve hře 
na klavír

Okresní kolo Národní 

Dne 26. února 2014 se v Sezimově Ústí 
konalo okresní kolo Národní soutěže ZUŠ ve 
hře na klavír. Naši školu úspěšně repre-
zentovala Šárka Šafaříková, která získala 
ocenění za 2. místo ve své věkové kategorii. 
Gratulujeme!!!

Mgr. Hana Kodadová

ZUŠ V. Pichla 
v Bechyni

Zve
Všechny maminky, tatínky,

Babičky, dědečky
I ostatní milovníky
Výtvarného umění 

Na
Vernisáž

Výstavy výtvarného oboru ZUŠ

 
3. května od 15 hodin

V galerii a obchodě s vínem 
GALVÍNA

V Bechyni
Výstava potrvá do 25. 5. 2014

„Salón ZUŠ“

Portugalský asistent +Comenius je aktivní 
i na ZŠ Libušina 

Portugalský asistent Sergio Bruno 
Antunes již na SUPŠ Bechyně působí od 
začátku září 2013 v rámci asistentského 
programu Comenius. Jeho aktivita je velmi 
oceňována především v hodinách angličtiny, 
španělštiny a v grafických dílnách. Protože 
však jeho pedagogická aprobace sahá i na 
2. stupeň ZŠ, a jelikož náš asistent je 

otevřený všem novým výzvám, rozhodl se Bruno zapojit i do několika hodin výtvarné výchovy 
a angličtiny na ZŠ Libušina Bechyně. V hodinách angličtiny Bruno představuje dětem od 5. do 
9. třídy především portugalskou kulturu a jazyk formou prezentací, v hodinách výtvarné 
výchovy pak spolupracuje se 7. třídou na výtvarném projektu o portugalském národním 
symbolu – kohoutovi z Barcelos. Výsledky činnosti bude možné zhlédnout v rámci Portugal-
ského týdne a výstavy o Portugalsku v červnu 2014 na půdě SUPŠ Bechyně. Náš asistent je 
velice spokojený s činností dětí a doufáme, že i pro žáky ZŠ je jeho působení obohacením. 
Děkujeme také za ochotu a nadšení paní učitelky Pavlíny Novotné, Anety Petrunové 
a Romany Švestkové.

Mgr. Štěpánka Janoušková, SUPŠ Bechyně

U nás na „intru“+
potřeba na jejich tvorbě zlepšit, vypilovat. 
V rámci tohoto kroužku jsme se již zapojili do 
několika literárních soutěží. Např. výtvarný 
a literární projekt „Evropa ve škole“, „Mám se 

Od začátku školního roku si studenti se v Terezíně velice dobře…?“ A také soutěž 
svými vychovateli snaží zpříjemnit svůj volný „Naše Evropa“.
čas různými aktivitami. A nejsou to jenom Kulturní život studentů je podporován 
sportovní, ale také kulturní a charitativní i návštěvou divadelních představení v DON 
aktivity. Tábor v rámci studentských slev. Před-

Svou dlouhodobou tradici má fotbalový stavení „Richard III“, „Vinnetou“, balet „Bez 
krou žek pod vedením vychovatele gravitace“ byly na vysoké úrovni a přinesly 
V. Šťastného, který burcuje dívky na žákům bohaté kulturní zážitky.
trénincích a různých turnajích. Podrobnější informace o dění nejenom 

Ve spolupráci s p. A. Kabelkou, bývalým v Domově mládeže, ale také o akcích 
městským strážníkem, zorganizovala v SUPŠ najdete na 
vychovatelka I. Šťastná kurz sebeobrany pro 

Soňa Houdková, vychovatelkadívky v DM. Kurz byl zaměřen na návody 
a praktické rady, techniky sebeobrany pro 
využití v krizových situacích, ve kterých se 
může každý z nás kdykoliv ocitnout.

V rámci kroužku šikovných rukou jsme 
začali plést výrobky z pedigu. 

Studenti se také zapojili do spolupráce 
s DpS v Bechyni, kde pod vedením 
vychovatelky Korecké zpříjemňují život 
seniorům – osobní asistence ve volném 
čase – předčítání, hraní společenských her, 
společně se seniory vyrábí adventní i veli-
konoční výzdobu a účastní se i různých akcí 
organizovaných DpS.

Ani nám v DM není lhostejný osud 
malého Kryštůfka, a proto také sbíráme 
víčka, čímž pomáháme financovat jeho 
rehabilitační pobyt.

Ve spolupráci s KSMB se studenti po 
delší pauze rozhodli obnovit studentské 
večery. Pravidelně jednou za měsíc v malém 
sále kulturního domu probíhá filmový klub 
spojený s prezentací prací studentů všech 
oborů na škole. K této prezentaci nám 
vedení KSMB poskytuje prostor RC Hrošík, 
kde společně se žáky vytváříme komorní 
výstavu. 

Spolupráce s KSMB je na vysoké úrovni, 
poskytuje prostor i mladým talentům. 
Konkrétně v lednu proběhl koncert Davida 
Daniela studenta 3.M, který zde pokřtil i svou 
první EP desku. 

V rámci této spolupráce vypomáháme na 
různých akcích KSMB, hlavně pro děti – 
lampionový průvod, maškarní odpoledne, rej 
čarodějnic.

V listopadu zahájil svou činnost literární 
kroužek, kde studenti prezentují své prvotiny 
a společně vedou diskuze o tom, co je 

www.supsbechyne.cz.

Zprávičky 
z Jahůdky 

V Jahůdce jsme 
se se zimou rozloučili 
vesele. Všichni jsme 
si užili karneval, který 

byl přesně takový, jaký 
má být. Barevný a plný 

smíchu. Děkujeme všem 
rodičům za to, že nám na něj připravili 
spoustu dobrot. Děti si konec zimy navíc 
osladily návštěvou cukrárny Caffé Pohoda, 
kterou vyzdobily svými obrázky na téma 
„Maluj podle krabiček“. Jaro jsme přivítali 
výstavou výtvarných prací našich dětí „Rok 
v MŠ“, která se konala v příjemném prostředí 
Zahradnictví U Benešů. Výukový program 
Cassiopeia umožnil předškolákům nahléd-
nout do Života v mraveništi, do světa 
pohádek nás zaneslo maňáskové divadlo 
a kouzelnou říši Fábula jsme poznali 
prostřednictvím ekologické pohádky. 

Ale mnoho zážitků na nás ještě čeká. 
Protože máme rádi přírodu kolem nás, 
postaráme se o ní během akce Ukliďme 
svět. Společně s rodiči oslavíme i Den Země, 
užijeme si spoustu zábavy při Tvořivém 
odpoledni na zahradě naší mateřské školy. 
Předškoláci si svůj poslední rok u nás zpestří 
výletem na Dětské dopravní hřiště v Táboře, 
kde si vyzkouší své znalosti a dovednosti 
z dopravní výchovy.

Více na 
 E.V.

www.msjahudka.cz 
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+PRONÁJMY 
MĚSTSKÝCH BYTŮ

bytu a formulář „Prohlášení žadatele přidělování městských bytů do nájmu a pod-
o pronájem bytu ve vlastnictví města“ mínek pro výměny bytů, schválených radou 
(formulář je dostupný na www.mestobechy- města dne 27. června 2011, uzavírány na 
ne.cz nebo na odboru vnitřních a sociálních dobu určitou jednoho roku. Po uplynutí této 
věcí MěÚ). Žádost o přidělení bytu se píše doby pak může být nájemní smlouva pro-
volnou formou a žadatel by v ní měl uvést dloužena za podmínky, že nájemce po celou 
všechny důvody, proč žádá o přidělení bytu, dobu trvání nájmu byt řádně užíval a řádně a 
popř. popsat svou stávající bytovou situaci. včas platil nájemné a zálohy na služby.
Formulář Prohlášení žadatele musí být V souvislosti s prodejem bytů Na Libuši 
řádně vyplněný včetně potvrzení společnosti stávajícím nájemníkům je možné požádat 
Bytenes Bechyně spol. s r. o. a finančního o změnu v osobě nájemce ze stávajícího 
odboru Městského úřadu v Bechyni, zda nájemce na jeho děti, vnuky nebo rodiče, Město Bechyně je vlastníkem bytových 
žadatel má nebo nemá nesplněné závazky pokud důvodem pro tuto změnu bude zájem jednotek určených k prodeji a bytových 
vůči městu či společnosti Bytenes Bechyně, o odkoupení bytu přímo těmito příbuznými jednotek, které bude nadále nabízet 
spol. s r. o. Žadatel musí také ve formuláři osobami namísto stávajícího nájemce bytu. k pronájmu. K pronajímání jsou určeny 
Prohlášení žadatele nabídnout nájemné za Žádost o změnu nájemce je nutné doručit na městské byty na sídl. Obránců míru 

2
1 m  podlahové plochy bytu. Pro rok 2014 Městský úřad v Bechyni, odbor vnitřních v domech čp. 803–817, na sídl. Na Libuši 
bylo Radou města Bechyně stanoveno a sociálních věcí, který žádost předloží radě v domech čp. 615–617, 634–643 a 701–703, 

2 města k odsouhlasení. Pokud rada města a dále na nám. T. G. Masaryka čp. 7. Pokud minimální nájemné 50 Kč za 1 m  podlahové 
žádosti vyhoví, stávající nájemce bytu se uvolní některý z bytů v uvedených plochy bytu. Pokud byl byt nebo dům 
ukončí nájem písemnou dohodou s Městem domech, město Bechyně zveřejní záměr opraven v roce 2007 a později, k základnímu 

2 Bechyní, zároveň město uzavře novou pronájmu tohoto bytu na úřední desce města nájemnému 50 Kč za 1 m  se připočtou 2 Kč 
2 nájemní smlouvu s tím rodinným přísluš-Bechyně (před městským úřadem a na za 1 m  podlahové plochy, jsou-li v bytě 

2 níkem původního nájemce, který má zájem elektronické úřední desce vyměněna okna. Za 1 m  podlahové plochy 
byt odkoupit. Po odsouhlasení této změny  v sekci „úřední deska“). Záměr se dále připočtou k základní částce 
zastupitelstvem města bude novému pronájmu bytu dále město zveřejní na vývěs- 50,- Kč, je-li dům zateplen.
nájemci zaslána nabídka na odkoupení  kách u obchodního domu Rubín a u prodejny Z došlých žádostí o pronájem konkrét-
bytu. V kupní smlouvě bude ve prospěch Jednota na sídl. Na Libuši. Záměr pronájmu ního bytu pak Rada města Bechyně vybere 
původního nájemce sjednána služebnost bytů je zveřejněn vždy minimálně 15 dnů. budoucího nájemce. Úspěšní i neúspěšní 
bytu, tedy právo původního nájemce Pokud má uchazeč zájem o pronájem žadatelé o přidělení bytu jsou vždy písemně 
doživotně byt užívat. zveřejněného bytu, je nutné, aby ve lhůtě seznámeni s tím, zda bylo či nebylo jejich 

stanovené v záměru pronájmu bytu doručil žádosti o přidělení bytu do nájmu vyhověno. Kateřina Jančíková, DiS.
na městský úřad žádost o přidělení tohoto Nájemní smlouvy jsou dle Podmínek 

www.mestobe-
chyne.cz 2 Kč 

+Ženisté bojovali na 
trenažérech v CSTT 

v Brně

Ve dnech 10.–14. března 2014 se konalo 
v Centru simulačních a trenažérových tech-
nologií (CSTT) v Brně cvičení 15. ženijního 
pluku, kterého se účastnilo 104 příslušníků 
15. ženijního pluku z Bechyně a Olomouce 
a 15 příslušníků 7. mechanizované brigády, 
kteří působili jako pomocníci rozehry. 

Řídícím celého cvičení byl velitel 15. že-
nijního pluku plukovník Robert Bielený. 
„Cílem bylo procvičit velení a štáb 151. ženij-
ního praporu v řízení podřízených jednotek 
v operaci vysoké intenzity při vedení 
obrany.“

Cvičící plnili úkoly ženijní podpory 
mechanizované brigády při vedení obrany 
na území fiktivního spřáteleného státu. Tzn. 
vybudování ochranných staveb a opevňova-
cích objektů, údržbu a úpravu cest pro pohyb 
vlastních vojsk, zřizování zátarasů a průz-
kum ženijních opatření nepřítele. Pomocí 
trenažerové technologie byly navíc rozehrá-
vány bojové situace, které ztěžovaly činnost 
a jednotliví velitelé se museli rychle 
rozhodnout, jak je řešit. Ženisté nejen 
virtuálně zřizovali ochranné stavby a minová 
pole, ale potýkali se například s výbuchem 
min v minovém poli, poškozením vybudova-
ných mostů, zraněním při simulovaném 
dělostřeleckém útoku či s nálezem neznámé 
nevybuchlé munice. 

Nesporným přínosem cvičení na simulá-
torech je především možnost vedení boje s 
minimálními náklady a navíc rozehrávat 
různé incidenty, které ztěžují činnost jedno-
tek. Situace se navíc dají ve virtuálním světě 
zopakovat a velitelé i vojáci tak mohou vytvá-
řet efektivnější řešení vyvstalého problému.

zpracovala, foto: kapitánka Miroslava 
Štenclová, tisková a informační důstojnice 

15. ženijního pluku

+Turnaj Osadníků 
z Katanu v Bechyni 

5. dubna v 9.30 hod. ve 
staré škole

Pravidla hry jsou jednoduchá a jsou 
vítáni i průkopníci deskových her. 
Startovné: 50,- Kč (do 18 let 20,- Kč). 
Více na: 
www.deskovehry.cz/index.php/Osadnici:
Kvalifikace14:bechyne

Martin Herza, organizátor

+zastupitelstva 
12. 3. 2014

Krátce z jednání 

ź Schválen prodej dalších volných byto-
vých jednotek Na Libuši. 1+1 za kupní ceny 
282.000,- Kč a 236.000,- Kč a 2+1 za kupní 
cenu 367.000,- Kč, 376.000,- Kč, 278.065,-
Kč a 349.500,- Kč.
ź Schválena Obecně závazná vyhláška 

č.1/2014, kterou se osvobozují nemovité 
věci dotčené živelní pohromou od daně 
z nemovitosti. Osvobození se týká nemovi-
tostí, které byly postiženy povodní v červnu 
2013 v obytné části domu.
ź Zastupitelé odsouhlasili zařazení 

města do územní působnosti MAS Lužnice, 
o.s. (Místní akční skupina) na období 
2014–2020. Spolupráce s MAS dává 
i nadále městu možnost čerpat z dotačních 
titulů, které budou pro rozvoj regionu MAS 
přiděleny.
ź Rozhodnuto o zachování kina a jeho 

digitalizaci ve stávající budově v Libušině 
ulici. Finanční prostředky na digitalizaci byly 
do  rozpočtu města schváleny již koncem 
loňského roku.
ź Rozhodnuto o změně Pravidel pro 

prodej bytů nájemcům. Toto rozhodnutí 
umožňuje nájemníkům bytů nadále i v le-
tošním roce odkoupit byt za nezmě-
něných podmínek platných v roce 2013. 
Znamená to, že zvýšení ceny o 10 % se 
odkládá do roku 2015 a rovněž je i nadále 
v letošním roce zůstává možnost další 
slevy 10 % v případě, že kupující uhradí 
celou kupní cenu nejpozději při podpisu 
kupní smlouvy. Prodej bytů nájemcům 
podle takto stanovených podmínek končí 
31. 12. 2014.
ź Ministerstvo školství vyhovělo žádosti 

ZŠ Libušina o udělení čestného názvu, který 
by obsahoval jméno Františka Křižíka a dne 
10. 3. 2014 byl základní škole udělen čestný 
název „Základní škola Františka Křižíka 

Bechyně“. V této souvislosti zastupitelstvo 
rozhodlo o změně zřizovací listiny s účin-
ností od 1. 9. 2014.
ź Schválen příspěvek ve výši 400.000,- 

Kč pro SDH Bechyně jako spoluúčast 
k dotaci na projekt "Jihočeské hasičské 
muzeum"”. Poskytnutí příspěvku je vázáno 
na poskytnutí dotace.

S ohledem na rozsah některých přijatých 
usnesení není možné všechna zveřejnit ve 
zpravodaji. Všechna usnesení zastupi-
telstva a jejich úplná znění jsou zveřejněna 
na úřední desce a na webu města 
(www.mestobechyne.cz), případně jsou 
k nahlédnutí na MěÚ.

(fs)
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+Žádost o poskytnutí 
příspěvku do veřejné sbírky 

na rekonstrukci a provoz 
Hasičského muzea v Bechyni

V roce 1974 tehdejší velitel Sboru dobro-
volných hasičů Bechyně Antonín Zelenka 
přišel s myšlenkou zachovat hasičskou 
historii pro další generace. Se slovy „Kdo 
neuctívá historii, nemá nárok na budoucnost“ 
byl položen základní kámen Hasičského 
muzea v Bechyni – nejstaršího hasičského 
muzea svého druhu v tehdejším Česko-
slovensku. V budově židovské synagogy 
členové sboru odpracovali stovky brigád-
nických hodin, aby připravili prostory pro 
expozici. Pomáhali všichni – muži i ženy. 
Exponáty se sháněly, kde se dalo – něco 
našli lidé ve stodolách, jiné zapůjčily okolní 
sbory. Vznikla tak sbírka historických hasič-
ských exponátů, některých až 400 let 
starých.

Bohužel, v roce 2000 jsme byli nuceni 
budovu židovské synagogy opustit. Hledaly 
se nové prostory, protože nikdo nechtěl 
nechat muzeum zaniknout. Po dlouhých jed-
náních bylo nalezeno řešení – město nabídlo 
sboru umístění exponátů do budovy 
městského muzea, které v té době nefun-
govalo. Budova byla ve velmi špatném stavu 
a otevření nové expozice bylo podmíněno 
rekonstrukcí budovy a vnitřních prostor. Opět 
členové sboru odpracovali stovky a stovky 
brigádnických hodin zdarma a udělali vše pro 
to, aby muzeum nemuselo být zrušeno. 
Podařilo se tak zachránit naše nejstarší 
hasičské muzeum a už v roce 2001 byla 
otevřena první výstava historických hasič-
ských exponátů v budově městského muzea.

O několik let později otevřelo ve své 
budově expozici i městské muzeum. Přišlo 
s požadavkem, že se potřebuje rozvíjet, 
a tak hasičskému muzeu byla vypovězena 
nájemní smlouva z prostor, které sami 
v rámci brigád zdarma zrekonstruovali. Opět 
se tak začalo hledat řešení pro muzeum, 
které nechtěl nikdo nechat zaniknout. Po 
dalších zdlouhavých jednáních se nakonec 
našlo řešení. Krajské sdružení hasičů České 
Budějovice za podpory Krajského úřadu 
Jihočeského kraje zakoupilo budovu býva-
lého zemědělského výkupu a nás čeká další, 
již třetí budování expozice hasičské historie 
s exponáty již z doby Marie Terezie. Jak se 
lze dočíst v návštěvní knize, naše výstava 
hasičské historie je uznávána i turisty ze 
zámoří, kteří do muzea zavítali. V letošním 
roce uplyne 140 let od založení Sboru 
dobrovolných hasičů v Bechyni a 40 let od 
otevření Hasičského muzea v Bechyni.

Nejen kvůli legislativním náležitostem je 
rekonstrukce zemědělského objektu v bez-
bariérové hasičské muzeum značně náklad-
ná. Požádali jsme o získání dotace, které je 
podmíněno spoluúčastí ve financování. 
Z vlastních prostředků nejsme schopni tento 
podíl zajistit. Požádali jsme o povolení veřej-
né sbírky na rekonstrukci a provoz hasičské-
ho muzea a naší žádosti bylo vyhověno. 
Uvítáme jakoukoli finanční, popřípadě i věc-
nou pomoc. Za jakékoli příspěvky předem 
děkujeme, hasičskou historii totiž zahynout 
nenecháme!

Jenovéfa Uličná, starostka Sboru 
dobrovolných hasičů Bechyně

tel.: 605 558 628

ČÍSLO ÚČTU VEŘEJNÉ SBÍRKY

34 62 51 93 29 / 0800

Bývalý zemědělský objekt (sýpka ZZN) získaný pro účel vybudování nové expozice 
hasičské historie

Rekonstrukce bývalého 
zemědělského objektu v hasičské 

muzeum bude velmi náročná 
a finančně nákladná
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PROJEKČNÍ KANCELÁŘ
Ing. DAVID JAVORSKÝ 
Řípec 135, 39181, Veselí nad Lužnicí

Tel: 776  616 608, Email: david.javorsky@tiscali.cz

Projekty všech druhů pozemních staveb

Projekty rodinných domů včetně zpracování 3D vizualizace

Pasporty stávajících staveb, rekonstrukce, novostavby

Kompletní inženýrská činnost spojená s povolením stavby

Nabízíme rychlé jednání, krátké termíny a výhodné ceny

JARNÍ DETOXIKACE 
ORGANISMU
D očista těla od škodlivin, prevence 

křečových žil a celulitidy, odstranění 
pocitu „těžkých nohou“, urychlení 
vstřebání otoků po úrazech a operacích

D přístrojová lymfodrenáž 40min/140 Kč 
(sleva platí duben, květen 2014)

D možnost doplnit proceduru  zábalem 
z mořských řas

registrovaný fyzioterapeut
Marie Bambasová

Zahradní 934,Bechyně
Tel. 608 223271, www.bambasova.cz 

Prodej slepiček

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

–
Prodej: v sobotu 26. dubna ve 14.00 h, 
Bechyně  u vlakového nádraží. 

Při prodeji slepiček výkup králičích 
kožek – cena 20 – 30 Kč/ks
Případné bližší informace:
Po–Pá 9.00-16.00 hod.
tel. 601576270,606550204,728605840 

Hotovostní půjčky do 50 000 Kč!!!
Volejte nonstop 777 915 258

Úvěry solidně do 3 000 000 Kč!!! 
Tel: 777 915 258 

Seřizování a opravy plastových 
oken. Petr Halama, 604 718 306.

PODLAHÁŘSTVÍ
VZORKOVÁ PRODEJNA

www.podlahy-tyn.cz

koberce (výběr z 350 vzorů), lina - 
šíře 1,5 m, 2, 3, 4m (výběr z 500 
vzorů), plovoucí podlahy, dřevěné 
podlahy, podlahový a obkladový 

korek, podlahářská chemie 
a podlahářský materiál, vyřezávání 

obrazců
PRÁCE PO CELÉ ČR

      

Provedení rozpočtu 
a možnost pokládky

    

Provozní doba:
Po - Pá 9.00 - 11.45, 14.00 - 

17.00, So 9.00 - 11.00
Tel. 776 022 403, 776 698 744

Adresa provozovny:
Vinařického nám. 209, 

Týn nad Vltavou

KOVOSTROJ

BOHEMIA, s.r.o.

Sháním 2 tatry ornice případně 
dobré zeminy do obce Dražíč.
Zn. Nabídněte. Tel. 603 215 388
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RK Anděl reality Vám nabízí k prodeji 
2st. pozemek 1444 m  se stodolou 

veškeré IS na hranici pozemku, cena 
600 000 Kč.

Dále Vám nabízíme k prodeji zahrádku 
21156 m  s ovocnými stromy, cena 

240 000 Kč. Oba pozemky se nachází 
Na Plechamru v Bechyni.

Více informací na 
www.andelrealioty.com nebo volejte 
p. Nežádala 774 616 800.

Velkoobchodní a maloobchodní 
prodej českého česneku

Cena130 Kč / 1 kg neloupaný
160 Kč / 1 kg loupaný vakuovaný

Tel.: 775 740 757


