
Městský zpravodaj Bechyně / ČERVENEC–SRPEN 2013 1

MĚSTSKÝ ZPRAVODAJ
BECHYŇSKÝ

ČERVENEC–SRPEN 2013

+Životní jubilea 
červenec 2013

92 let Burianová Anastázie
90 let Prošková Anna
88 let Čížková Libuše, Hejlíková Milada, 

Hovorková Vlasta
87 let Staňková Drahomíra
85 let Malíková Jaroslava, 

Neškodný Josef, 
Roesslerová Blanka 

84 let Pítrová Věra
83 let Cikánek Josef, Kroupa Milan, 

Vomáčková Růžena
82 let RSDr. Michal Otakar, 

Pluhařová Božena, 
Řeháková Jarmila

81 let Ševčíková Marie, Klůfa Stanislav
79 let Andrejs Jaroslav, Hovorka Josef, 

Matyásek Václav, Nováková Wanda
78 let Hrnčárková Anna, Petráňová Hana
77 let Čábelová Božena
76 let Smíšková Anna, Růžička Jaroslav
75 let Haškovcová Marie, 

Chalupská Anna, Šmídová Růžena

+
vě a dnes je zase veselá a spokojená.Máme Dobrou duši!

Paní Marie Horká byla oceněna certi-
fikátem DOBRÁ DUŠE dne 28. 5. 2013 
v Praze na slavnostním vyhlášení v klášteře Tak takhle jsme se mohli zaradovat při 
minoritů sv. Jakuba. Byla jednou z pěti vítězů vyhlášení 1. ročníku stejnojmenného 
z celé České republiky v kategorii ročníku DOBRÁ DUŠE, který byl poprvé 
jednotlivců.vyhlášen partnery projektu, kterými byly 

Domov pro seniory získal Čestné uznání Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, 
za vytváření výjimečného prostředí pro firma Hartmann-Rico a.s., Asociace 
dobrovolnickou pomoc v roce 2012, podporu poskytovatelů sociálních služeb ČR 
projektů pro seniory a ochotu být lidský a Gerontologické centrum v Praze 8. Projekt 
v každé chvíli. Toto ocenění nás moc byl uskutečněn s cílem zvýšit počet 
potěšilo už proto, že s dobrovolníky spolu-dobrovolníků a posílit jejich spolupráci se 
pracujeme od roku 2007. Jsou mezi nimi seniory v institucích.  Do 1. ročníku bylo 
osoby zralého věku, ale i studenti místní přihlášeno 26 institucí a 27 jednotlivců, mezi 
Střední umělecko průmyslové školy. Všichni nimiž byla i paní Marie Horká, která 
jsou vítaní, se všemi rádi spolupracujeme, dlouhodobě působí jako dobrovolnice 
protože si uvědomujeme, že každý člověk, v Domově pro seniory Bechyně. Dochází 
který přichází do našeho domova s myšlen-k nám za klientkou, kterou stihl zlý osud. 
kou pomoci našemu klientovi, má pro klienta Přišla díky onemocnění o dolní končetinu. 
i pro  všechny velkou cenu a my si jeho V důsledku takové radikální změny se uzav-
pomoci velmi vážíme. Všem dobrovolníkům řela do sebe, začala ztrácet zájem o okolí 
v čele s paní Horkou srdečně děkujeme za i o život a chřadla. Díky trpělivé snaze o zlep-
spolupráci a přejeme hodně radosti při šení duševního rozpoložení ze strany paní 
dobrovolnické činnosti.Horké se stav klientky zlepšil, začala se opět 

zapojovat do společenského života v domo- Mgr. Alena Sakařová

nás

VEŘEJNÁ SBÍRKA
Město Bechyně pořádá veřejnou sbírku na pomoc občanům Města Bechyně 

postižených povodní dne 2. června 2013.

Finanční prostředky získané touto veřejnou sbírkou budou použity výhradně na pomoc 
občanům postiženým povodní v našem městě.

Pro tento účel byl zřízen zvláštní bankovní účet u České spořitelny, kam mohou občané 
zasílat finanční příspěvky:

Účet č. 3074002379/0800 Česká spořitelna a.s.
Město Bechyně předem děkuje všem za všechny finanční příspěvky, dary i za každou 
další pomoc občanům postiženým povodní.

V Bechyni dne 7. 6. 2013

Ke 25. červnu 2013 bylo na účtu nashromážděno již 58 874 Kč. Přidáte se i vy...?

+Životní jubilea 
srpen 2013

89 let Kovandová Marie
87 let Stínil Bohumír
86 let Jánský František, Karlíková Jitka
83 let Husa Václav, Nosálková Ludmila, 

Krejčí Vratislav
82 let Danák Jozef, Fábera Václav, 

Hrádek Miloslav, Kardová Marie, 
Piskačová Marie

81 let MUDr. Ingrová Helena, 
80 let Bouška Jiří, Šťastný Josef
79 let Bakule Jaroslav,Tupý Václav 
77 let Kojnoková Marie
76 let Urbaník Ludvík
75 let Hovorková Marie, 

Švecová Jaroslava,
Vrůblová Ludmila

+Vítání občánků

Dne 18. června 2013 byli přivítáni 
starostou města Bechyně, panem Mgr. 
Jaroslavem Matějkou, tito noví občánci:
Štěpánka Matoušková, Jiří Honsa, Jan 
Sviták, Emma Novotná, Tomáš Andrejs, 
Klára Páslerová, Adéla Jurčáková

Z obsahu
6–7

Povodeň 2013 12
Vzpomínka na leteckou Bechyni 14
Příspěvky do zářijového čísla posílejte 
nejpozději 18. srpna na
propagace@kulturnidum.cz

Léto 2013 v Bechyni 



Když duši bolí v kříži+KAMENNÉ SMÍRČÍ 
KŘÍŽE

V Čechách máme dva tisíce těchto křížů, 
ale v bechyňském regionu jich najdeme 
málo. Nejbližší byl v poslední době nalezen 
u Smutné pod kostelíčkem v Poušti 
a umístěn v Zářečí u Bechyně. Má jednu 
zvláštnost, malou jamku, a my se můžeme 
pouze dohadovat, k jakému byla účelu.

Než se budu věnovat dalším smírčím 
křížům v okolí, uvedu něco o jejich vzhledu, 
historii a smyslu.

byl mord, vražda, zabití, prostě trestný čin. 
Oběť odešla ze světa bez posledního 
pomazání, bez usmíření s Bohem. A to byl 
velký společenský problém. Ať už se jednalo 
o úmyslný, nebo neúmyslný čin, bylo nutné 
se s ním nějak vyrovnat. Násilník se s pozů-
stalými mohl dohodnout, ale společnost, 
církev mu uložila další trest. Dnes bychom 
řekli doplňkový, alternativní, trest ve smyslu 
pokání. Na místě, kde k události došlo, byl 
umístěn smírčí kříž. U neštěstí jej pořizovali 
příbuzní, u násilných činů ten, který násilí 
způsobil. Tím se usmířil s pozůstalými, 
s obětí a oběť se usmířila s Bohem.

Jsou kříže, ke kterým existují smírčí 
smlouvy, takže jejich historii známe. 
Většinou však další podklady nejsou, jsou 
jen dohady a fabulace. Řada křížů má tak 
svoji historku, pověst, legendu, či vzpomínku 
spojenou s lidmi z okolí, která se předává 
z pokolení na pokolení. Uvádím jeden příběh 
vzácně dochované smírčí smlouvy, týkající 
se kříže z okresu Havlíčkův Brod.Smírčí kříže jsou vysekané z kamenného 

„Leta 1648 4. dubna poctivý jeden monolitu, vysoké kolem jednoho metru, 
mládenec babtista Konradů násilně robustního vzhledu, nejčastěji jen hrubě 
pobranej na tomto místě od dvou škůdců opracované. Na malém počtu křížů najdeme 
kteří po silnicích jezdili a lidem škodili jest i něco vytesáno. Bývá to kříž v reliéfu, či 
zastřelen.“basreliéfu, ale také nářadí: pracovní sekyra, 

Slíbil jsem vám další kříže v okolí nůž, kladivo nebo, srp na trávu. Někdy je to 
Bechyně. Dva jsou u Bernartic. Jeden se krčí zbraň, nejčastěji chladná: meč, píka, kopí, 
v příkopu, vedle rybníku Koloměř. Nic o něm sekyra. Kříž může být opatřen textem 
nevíme, ale má svoji tajemnou atmosféru a někdy i letopočtem.
a já jej mám nejraději. Druhý, nachýlený do Jejich stáří se odhaduje na 400 až 600 let.
strany, mezi dvěma krásnými stromy na Kříže se umísťovaly na místech neštěstí, 
druhém konci Bernartic, ztrácí ze svého či tragické události. Například na místě, kde 
kouzla blízkostí skládky a kotelny. Další se vyklopila svatba s žebřiňákem do rybníka, 
kříže jsou v Klenovicích, v Kozmicích, a všichni zahynuli. Nebo na místě, kde došlo 
v Pikově a v Borkovicích. Třeba ten k násilnému řešení sporů. Hádky řeme-
Klenovický byl umístěn na návsi, vedle slníků, ale i děveček, které se nedohodly 
rybníčku, uprostřed vsi. Je doprovázen o mládence a posekaly se srpy. Nejčastěji to 
textem, s kterým se při jeho návštěvě 
můžete seznámit.

Skončím naše putování touto tajemnou, 
ale divukrásnou historií, která bezesporu 
patří do našeho kulturního dědictví. Važme 
si tohoto svědectví dávných časů, bojujme 
o jejich ochranu a zachování především na 
místech, kde stály původně. Tam působí 
nejsilněji, tam ucítíte jejich sílu a náboj.

Věřím, že budete překvapeni svými 
pocity při setkání s kamenným křížem a že 
objev každého dalšího ve vás zachová 
silnější a silnější pocit kouzla tajemných dob.
Zastav se a mlč.

MG

Prameny: Vladimír Preclík, 
Kameny pokání, 
Melantrich, 1992 

Kříž v Kozmicích 
okres Tábor

Kříž u Bernartic

Kříž u Racova okres Tachov

Dvanáct let jsem pracoval na pražských 
linkách důvěry. Rok 2002 mě zastihl na 
policejní lince pomoci v krizi. V srpnu byly její 
prostory devadesát centimetrů pod vodou. 
Ta brzy opadla, tým spolupracovníků se 
nechal očkovat proti žloutence a v hukotu 
vysoušečů jsme pracovali dál. V níže 
položených částech Prahy hasiči a policisté 
převáželi na člunech obyvatele do svých 
domovů, aby si mohli vzít to nejnutnější. 
Očekávali jsme strmý nárůst telefonátů od 
lidí v tísni. Nepřišel ani v srpnu ani v září. 
Lidé, mnohdy za hranicemi svých sil, byli ve 
vleku řešení nezbytných věcí a nevnímali 
své tělo a duši. Podporu si postižení 
poskytovali sami mezi sebou. Stali se 
komunitou v pravém slova smyslu. Neštěstí 
sbližuje a vzájemná pomoc je na krátkou 
dobu nezištná. 

Voda postupně ustupovala, ale prožitá 
traumata skrytě žila v lidech dál. Ve stanicích 
metra, ale i v domech byl pach záplavového 
bahna cítit ještě minimálně půl roku. Běžný 
hukot ve vodovodním rozvodu budil lidi ze 
spaní. Reagovali na něho jako matka na 
sebemenší zavrnění kojence. Někteří se 
stávali přecitlivělými i na televizní zpravo-
dajství o přírodních katastrofách v dalekých 
zemích.

Od října toho roku se začal zvedat počet 
telefonických rozhovorů v souvislosti se 
záplavami. Volali ti, kterým voda odnesla kus 
minulého života. Nezapomenu na starou 
pani, které nejvíce ze všech zmizelých věcí 
trápilo rodinné album. „Nikdy již nepohlédnu 
do tváří těch, které pamatuji jen já jediná 
dnes žijící.“ Volali ale i zasahující profe-
sionálové a dobrovolníci. Nekonečné hodiny 
v blízkosti lidského neštěstí udělaly své. 
Nebyly však vzácné ani případy, kdy byli 
napadáni těmi, kterým pomáhali. 

Po necelých jedenácti letech se záplavy 
opakují. Mluvil jsem s odborníky, kteří se 
teoreticky i prakticky zabývají vodním 
stavitelstvím. Ochrana proti vodě je dokonce 
problematičtější než proti plynu nebo záření. 
Postiženým velkou vodou v neštěstí 
nepřidají ani některé laické názory typu: „Je 
to jejich problém, když se nedovedou hnout z 
místa.“ V jiných zeměpásech žijí po 
generace lidé na úbočích sopek. Úrodnost 
půdy snižuje vnímání rizika. Motivy, proč lidé 
neopouštějí své domovy, jsou různé. 
Odsuzovat je lehčí, než pochopit. 

Celý tento sloupek píši pouze proto, 
abychom si uvědomovali, že směrem 
k postiženým povodněmi (ale i pomáhajícím) 
nelze právě teď říci: „Již to mají za sebou.“ 
U některých se může s odstupem projevit 
reakce, která nese název posttraumatická 
stresová porucha. Její příznaky se objevují 
po traumatické události v intervalu od 
několika týdnů až do půl roku. Hlásí se jako 
oživování traumatu v dotírajících vzpo-
mínkách, nebo ve snech. Současně se 
postižení cítí citově otupělí, straní se lidí, 
nedokážou prožívat radost, vyhýbají se čin-
nostem a situacím, které trauma připomíná. 
Objevují se úlekové reakce a nespavost, 
depresivní prožívání a chování, které u 
daného jedince není vůbec běžné. 

Žádný z uvedených příznaků nelze 
zvládat rozumem a vůlí. Čas, pochopení od 
okolí a kvalitní vztah s někým blízkým léčí. 

PhDr. Jaromír Matoušek



„Minulým a současným majitelům vil, vilu v roce 1926 prodává, že byla pro něj 
kteří s nemalým úsilím a náklady uchovali veliká (určitě provázela i jeho smutek). 
architektonické a umělecké hodnoty domů a Naopak malá byla pro rozvětvenou rodinu 
tím i podstatnou část genia loci pro budoucí Schmausů a Křižíků. Dr. Gustav Schmaus si 
generace.“ chtěl něco pořídit do důchodu, na který se 

Jan Zahradník těšil po namáhavé práci diplomatického a 

in: Erbanová, 
Eva – Šilhan, 
Milan – Vácha, 
Rostislav:
S l a v n é  v i l y  
J ihočeského 
kraje. Praha, 
Foibos, 2007.

politického rázu. Původně se plánovalo, že 
se něco postaví v blízkosti Stádlce, kde 
přebýval Ing. Jan Křižík a pradědeček 
František Křižík tam byl častým návštěv-
níkem. Ale pak přišla informace o prodeji 
v Bechyni, a tak se dědeček s babičkou 
rozhodli takto: vilu koupí. Vila musela být 
ovšem zvětšena i prakticky, hlavně však 
o knihovnu, a také musel existovat hudební 
pokoj, neboť celá rodina byla hudebně 
talentovaná. Byla důležitým místem jejich 

s p o l e č e n s k ý c h  
konání. Dědeček 
bohužel ochura-
věl, a tak ještě než 
byla vila dána do 
definitivního stavu, 
zemřel. Babička 
však pokračovala 
v plánech a pradě-
deček František 
Křižík se větší část 
zbytku svého živo-
ta pohyboval v její 
blízkosti. Vila byla 
známa tím, že se 
zde sjížděla celá 
řada intelektuálů, 
umělců. Při rekon-
strukci vily byli 

zúčastněni stavitel a co se týče architekta Dostaneme se do květ inového, 
Jana Kotěry, nebyly zanechány žádné uměleckého, architektonického království, 
písemné důkazy, pouze soupis konkrétních do jedné z nejkrásnějších vil v Bechyni, kde 
předmětů, které se ve vile dodnes nacházejí. je jich samozřejmě víc. Je to Schmausova 
Jsou tak důkazem, že Jan Kotěra byl (zvaná Křižíkova vila). Má krásnou polohu 
účasten na některých úpravách: je to ve stráni nad romantickým údolím Lužnice, 
schodiště v hale, lustr tamtéž, sfinga na odkud jsou vidět skvosty Bechyně: Lužnice, 
schodišti, svítidla u krbu, terasa, která byla slavný obloukový most z roku 1928, zámek, 
přestavena. Takže Kotěra byl spolupracov-klášter a jiné krásné scenérie. 
níkem. Ono to s tou spoluprací je složité. Tématem našich řádků jsou schody, které 
Také současný historik architektury nejsou jen stupínky, ale spojení s jednot-
Dr. Zdeněk Lukeš z Prahy, který si vilu livými částmi objektu. Tak nám, prosím, 
prohlížel, zase tvrdí, že tolik propojeností dovolte pár slov o historii této vily. Byla 
s Kotěrou nenacházel. Podle mého názoru postavena roku 1918 JUDr. J. Štěpničkou, 
měl František Křižík „protekci“ u Kotěry jako soudcem v Bechyni. Ta se jim s manželkou 
člen intelektuální společnosti „U dlouhého stala oblíbeným místem. Protože však 
stolu“ v různých pražských restauracích. manželka záhy umírá, JUDr. J. Štěpnička 

Bechyňské schody          6. díl Vedle velkopekaře a majitele Kotěrovy vily 
Přemyslovka a Vlasta v ní byli spisovatel 
Alois Jirásek, cestovatel Josef Kořenský, 
archeolog Josef Ladislav Píč, architekt 
Václav Roštapil a právě mladý Kotěra.

Byl znám tím, že neměl rád stavbu vily, 
kterou si majitel a projektant vypracovali 
a Kotěra měl zpracovat výzdobu fasády 
a vybavení interiéru. Chtěl mít za sebou svou 
práci. Odmítněte však Františka Křižíka... 
G. Schmause!

Další schody připisované Kotěrovi vedou 
z Křižíkovy čtvrti do zahrady. Původně tu 
schody nebyly, ani vchod. Až právě za 
Kotěrovy úpravy. Vjezd do vily vedl přes 
zahradu z ulice Parkány. Schody jsou 
krásné, dominantní pro horní část zahrady 
opatřené nezaměnitelnou bílou dvoukřídlo-
vou brankou. Přinášíme pár fotografií, 
krásná je kromě rodinných ta s Janem 
Werichem.

Další schody pokračují na dolní části 
schodového prostoru k záhonu, kde je 
realistická busta Fr. Křižíka od jeho dcery 
Růženy provdané Trolschové. Socha byla 
vytvořena někdy mezi lety1900–1920.

I na dalších schodech jsou postavy lidí, 
které doplňovaly hodnotnou složku našeho 
národa, a doufám, že v budoucnu budou na 
těchto schodech ti, na které budeme s úctou 
vzpomínat. 

Poslední schody jsou na terase za 
knihovnou. Řada malých schůdků nemá 
ozdobný účel, slouží k překonávání 
nerovností ve svažitém terénu. 

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

Vybral Martin Gärtner

V měsíci srpnu nebyly žádné kulturní, 
politické ani společenské akce. Jedinou 
výjimku tvoří plovárna, která opravena 
péčí Jiskry a nyní i Komunálními službami 
města Bechyně plně slouží množství 
naháčů, kteří holdují odpočinku, slunci 
a vodě. Jen pro ty malé je v městě velmi 
málo možností. Výjimku by zcela jistě 
vytvořil původně uvažovaný bazén 
v areálu Stadionu Družby, uvažovaný 
v modelu a projektu. Děti mají pramálo 
možností se skutečně učit plavat. Plovár-
na se svým velmi rychlým proudem není 
zcela bezpečná ani vhodná pro ty 
nejmenší. Rozhodně by si zasloužili své 
místečko, kde by se jim nemohlo nic stát. 
Na plovárně zůstávají mnohdy bez dozoru 
sami sobě a ve shluku by se mohlo někte-
ré i utopit. Komunální služby zřizují i pro 
sezonu roku 1963 občerstvení i plavčíka.

Plovárna podle Majky Čecha

Jako jediná srpnová kulturní událost 
byl pro milovníky filmu místní i přicesto-
valé – Filmový festival pracujících, který 
se konal v kinu MěNV v Bechyni – Máj – ve 
dnech od 10. do 16. srpna 1963. Nejvíce 
navštíveny byly filmy, Jánošík, Velká cesta 
Jar. Haška, a nejúspěšnějším filmem co 
do návštěvnosti byl film režiséra Vojt. 
Jasného „Až přijde kocour“. Návštěvníci, 
kteří se na film dostali na základě reklamy 
a nerozuměli mu, jej odsuzovali jako těžko 
pochopitelný, ti, kteří mu rozuměli, naopak 
se jim líbil. Film měl vynikající obraz, 
barevnost i hru. Filmový festival byl 
uspořádán pod heslem: Filmem za krásu 
života – za komunismus.

+
náhradního plnění. Uvedu příklad. Pokud Hana Potměšilová : 
má např. základní škola ve vašem okolí více 
jak 25 zaměstnanců a nezaměstnává 
člověka s postižením, musí odvést za 
jednoho chybějícího zdravotně postiženého I zdravotně postižený může 
kolegu odvod do státního rozpočtu v částce 

pracovat, potřebuje jen šanci téměř 65 000 Kč nebo nakoupit výrobky či 
služby z chráněného trhu práce za více jak 
200 000 Kč. Co ale taková škola od V České republice dnes žije přibližně 
„chráněných dílen“ nakoupit skutečně jeden milion osob se zdravotním 
může? Přefakturovat přes ně učebnice nebo postižením, tedy 10 procent populace. 
školní pomůcky? To je od roku 2012 ale už za Zaměstnání přitom většina z nich shání 
hranou zákona a vystavila by se tak riziku, že marně. Firmy, organizace, státní správa a 
přijde kontrola z inspektorátu práce, která jí samospráva, tedy všichni potenciální 
doměří odvod do státního rozpočtu. A ještě zaměstnavatelé jsou i v roce 2013 sevřeni 
pokutu. Nebylo by lepší, kdyby škola měla na předsudky vůči lidem se zdravotním 
pozici paní učitelky třeba ženu po ablaci prsu postižením. Nedokáží si je představit jako 
nebo v pozici školníka člověka po infarktu? schopné kolegy. Bohužel ani zákonná 
Nejenom, že by tak získala pracovitého povinnost zaměstnávat 4 procenta osob 
a kvalifikovaného člověka, ale vyplatilo by se se zdravotním postižením u subjektů, 
jí to i z ekonomického hlediska. které mají více jak 25 zaměstnanců, ani 

od roku 2012 velmi omezené a zpřísněné 
Na co se nadační fond především náhradní plnění v tomto směru ne-
zaměřuje a co se vám již podařilo?pomáhá. Firmy a organizace raději 

Nadační fond již sedmým rokem odvedou do státní pokladny statisíce na 
podporuje projekty u organizací a firem, odvodech, které se nikdy k lidem 
které dávají práci lidem s postižením. Usiluje s postižením, kteří již pracovat nemohou, 
o změnu zákonů, věnuje se cílenému nijak nedostanou, než aby daly například 
vzdělávání personalistů, zákonodárců, kratším úvazkem šanci pracovat ženě po 
neziskových organizací a lidí s postižením rakovině prsu, člověku s roztroušenou 
jako takových. Náš tým má za sebou řadu sklerózou, Crohnovou nemocí… O této 
úspěšných vzdělávacích a edukačních problematice jsme si povídali s Hanou 
kampaní. Mezi ně patřila třeba ta s názvem Potměšilovou, ředitelkou Nadačního 
„No a co?!“, která jako první upozorňovala fondu pro podporu zaměstnávání osob 
širokou veřejnost na kvalitní práci osob se se zdravotním postižením (NFOZP).
zdravotním postižením a s tím související 
ochrannou známku „Práce postižených“, S jakými předsudky v této oblasti jste 
která je součástí projektu Česká kvalita. Na se setkala nejčastěji? A jak s nimi lze 
stránkách bojovat? 
naleznou zájemci Společnost si většinou pod pojmem 
řadu výrobků ozna-„postižená osoba“ představí vozíčkáře. 
čených touto ochra-Viditelná postižení však tvoří velmi malé 
nnou znám kou, procento mezi celou skupinou zdravotně 
které vyrobily oso-postižených osob (OZP). Málokdo ví, že 
by se zdravotním OZP jsou také lidé s těžší formou alergie, 
postižením. Zakou-lupénkou, epileptici či ženy po rakovině prsu. 
pe ním vý rob ku, Tito lidé však mají odbornou kvalifikaci 
např. jako dárku pro stejně jako zdraví lidé. A jak s tím bojovat? 
sebe či  bl ízké, Potřebujeme především vzdělané perso-
podpoříte prověře-nalisty, podnikatele a manažery, kteří budou 
né zaměstnavatele dobře znát základy legislativy. A hlavně 
zdravotně postiže-poznají při různých formálních i nefor-
ných a zároveň zde málních setkání, školení, v rámci 
najdete výrobky vzdělávacích projektů životní příběhy lidí se 
a služby, které zdravotním postižením, kteří pracují na 
můžete pořídit v rámci náhradního plnění od manažerských pozicích. Lépe tak pochopí, 
prověřených zaměstnavatelů. Jedním kdo to vlastně člověk se zdravotním 
z našich velmi důležitých projektů je sekce postižením je. 
Práce OZP a poradny na portálu Prace.cz, 
které odborně zaštiťujeme. Díky tomu jsme Z čeho mají zaměstnavatelé strach?
ve spojení s více než 40 tisíci personalisty Firmy se při zmínce o možnosti přijmout 
z celé republiky a stovkami osob se do svých řad osobu se zdravotním 
zdravotním postižením. Naší téměř postižením ohrazují tím, že takový člověk by 
každodenní činností je také školení je stál finance navíc už tím, že by musely 
personalistů a potenciálních zaměstna-upravit pracoviště a vytvořit mu speciální 
vatelů zdravotně postižených a osob se podmínky. A zde opět hrají roli předsudky. 
zdravotním postižením. Za zmínku jistě stojí Zdaleka ne všichni zdravotně postižení jsou 
také zcela aktuální projekt „Start bez na vozíčku nebo výrazně pohybově 
překážek“. Díky významným firmám omezení. Zdaleka ne všichni potřebují 
a školám, které jsou do něj zapojeny, se speciální podmínky na pracovišti. Potřebují 
projekt snaží řešit problémy vysokoškoláků jen dostat šanci stejně jako zdraví lidé. 
se zdravotním postižením, kteří kvůli svému 
zdravotnímu stavu těžko získávají praxi, Proč by měly firmy zaměstnat osobu se 
a tedy i práci. Zapojené společnosti zdravotním postižením?
nabídnou absolventům placené půlroční Nejenom proto, že každý zaměstnavatel 
stáže, aby mohli potřebnou praxi získat.s více jak 25 zaměstnanci, tedy i úřad, škola 

ale i  nezisková organizace, které 
Více o činnosti a projektech na-nezaměstnávají OZP, musí buď platit již 

dačního fondu, ale také současné zmíněné „pokuty“, nebo mohou využít tzv. 
legislativě se dozvíte na 

www.pracepostizenych.cz 

www.nfozp.cz

Sleva  30% na sluneční brýle

Brýlové obruby již od 990 Kč

MM Optik Soběslav
Palackého 64

www.mmoptik.cz
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Kulturní středisko města Bechyně, U Nádraží 602, tel: 381 213 338, 776 381 203, e-mail: reditel@kulturnidum.cz

MĚSTSKÉ MUZEUM 
Na letní měsíce jsme pro návštěvníky Městského muzea připravili 

výstavu z našich sbírek s názvem „Pánská záležitost“. Pokud 
netušíte, co byste si měli pod tímto jemně dvojznačným názvem 
představit, možná vám napoví motto výstavy: „Na této výstavě 
viděti můžem, co muže dělalo mužem.“ Nejen tímto rovněž mírně 
zavádějícím sloganem jste zkrátka všichni srdečně zváni 
k nahlédnutí do mužského světa c. k. mocnářství.
Výstava potrvá od 2. července do 1. září. Muzeum je otevřeno 
každý den kromě pondělí.

Letos nás čekají ještě tři BLEŠÍ TRHY. O sobotách 
6. července, 3. srpna a 7. září se spolu sejdeme ve 13.30 na 
muzejním dvorečku a budeme prodávat, nakupovat anebo jen 
okukovat.

www.kulturnidum.cz
červenec
srpen 2013KULTURNÍ KALENDÁŘ

2013
KULTURNÍ

S
T
R
E
D
IS

K
O

BECHYNE
MESTA

dospělí  180,- Kč
důchodci  150,- Kč

děti    50,- Kč

dospělí  180,- Kč
důchodci  150,- Kč
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VYSOČINKA
BOŽEJÁCI

MALÁ MUZIKA NAUŠE PEPÍKA
KERAMIČKA

CHODOVARKA
VALDAUFÍNKA ÁDY ŠKOLKY

Festivalem bude provázet 
Helenka Hýnová

VYSOČINKA
BOŽEJÁCI

MALÁ MUZIKA NAUŠE PEPÍKA
KERAMIČKA

CHODOVARKA
VALDAUFÍNKA ÁDY ŠKOLKY

Festivalem bude provázet 
Helenka Hýnová

neděle
4. srpna

 13.00 hod.
Stadion
Bechyně

XXI. ročník

A k c i p o d p o ř i l i :

+ DRDA - ZÁMEČNICTVÍ + HUBÁČEK AUTOSERVIS +

+ AUTOHAS BECHYNĚ s. r. o. DOUDA + C - SERVIS +

+ ZAHRADNICTVÍ U BENEŠŮ + SDH BECHYNĚ +

A k c i p o d p o ř i l i :

+ DRDA - ZÁMEČNICTVÍ + HUBÁČEK AUTOSERVIS +

+ AUTOHAS BECHYNĚ s. r. o. DOUDA + C - SERVIS +

+ ZAHRADNICTVÍ U BENEŠŮ + SDH BECHYNĚ +

Mediální partner: 

Projekt 
realizován 
za podpory: 

www.kulturnidum.cz
ve spolupráci se ZUŠ V. Pichla XXI. ROČNÍK

dětské atrakce

B E C H Y N Ě
K L Á Š T E R N Í Z A H R A D A

12.–13. 7.
2 0 1 3

Pátek 12. 7.
17.30 Průvod nám T.G.M

18.00 Podpálení pomníku

18.30 Popelčina nejmilejší hra

19.00 ŠVÉDSKÝ STŮL – DS Tábor 

20.00 POSLEDNÍ KAŠPÁRKOVA ŠANCE, PŘÍBĚH
Tatrman J. Brůček

10.00 O PEJSKOVI A KOČIČCE – Divadlo DÍVADLO

10.50 POHÁDKA – Vojtěch Dárvík Máca

11.00 MĚLA BABKA ČTYŘI JABKA – DS Tábor

13.00 TO BUDETE ČUBRNĚT – DS Kocábka

14.00 CIRKUSARIUM – Jana Hubková

MK3

15.20 VSOBĚ – Roztočená Vrtule Slaný

MK3

16.30 autorské čtení – Vojtěch Dárvík Máca

MK3

20.00 VEČERNÍ DIVADLO – Vojtěch Dárvík Máca

20.20 „JSEM, NEJSEM? SEN, NESEN?“ – ΖΕΔ

Sobota 13. 7.

VSTUPNÉ NA CELOU 
P Ř E H L Í D K U :
děti: 60 Kč
dospělí: 120 Kč
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Ursíny OPTIK

Drda ZÁMEČNICTVÍ

Projekt realizován za finanční podpory:

KNIHOVNA
Na slavnostním pasování jsme se tentokrát setkali dokonce se 

třemi třídami prvňáčků, kteří úspěšně složili náročnou zkoušku ze 
čtení a pohádkový král všechny po zásluze povýšil do rytířského 
řádu čtenářského. Děti slíbily, že se budou ke knihám vždy chovat 
opatrně a s úctou jako správní rytíři, že je budou opatrovat jako 
nejvzácnější poklady a budou je mít rádi! Kéž by se jim staly milými 
společníky i moudrými rádci! Čeká na ně hodně literárních hrdinů 
a spousta rozličných světů. V knihovně si rozhodně vyberou. Už teď 
se těšíme na jejich časté návštěvy. Jen upozorňujeme na změnu 
provozní doby na prázdninovou!!! (viz.www.kulturnidum.cz)

S knížkami se setkáváme nejen při půjčování v knihovně, ale i při 
různých akcích, které právě knihovna organizuje. Před prázdninami 
jsme četli z knihy Rybí krev od J. Hájíčka, s dětmi lidové pohádky 
a s příchodem léta vás konečně můžeme potěšit dlouho 
očekávanou knihou Kořeny 4. od pana A. Sassmanna, vášnivého 
genealoga. V jeho knihách znovu ožívají postavy dávno zemřelé. 
Kdo by o nich dnes věděl? Že tito lidé tady byli a že žili, milovali, 
trpěli a že bez jediného z nich bychom tady nebyli ani my? Nebo Vy? 
Tentokrát totiž zavzpomínáme na život v Bechyni! Domluvili jsme si 
setkání na bechyňském náměstí 21. 8. ve 21 hodin, kde autor 
knihu představí při čtení za 3. letního úplňku! Takže všechny, kteří 
mají své kořeny zapuštěny v Bechyni, zveme strávit příjemný čas 
na příjemném místě v příjemné společnosti!

EH
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+2. ročník výstavy 
„Po stopách našich 
mladých umělců“

V pondělí 10. června 2013 proběhla 
v naší škole neobvyklá vernisáž. Původní 
záměr vystavit aktuální práce našich žáků za 
poslední školní rok nabyl nových rozměrů. 
Podařilo spojit se s paní Helenou Schmaus-
Shoonerovou, která, i přes zdravotní problé-
my, přijala pana ředitele Kožíška i mne na 
návštěvu a velmi příjemně jsme si celou 
hodinu povídali. Umožnila nám spojení 
s panem Čestmírem Bartou, nejstarším 
členem rodiny Františka Křižíka. Oba 
vyjádřili souhlas a dokonce i potěšení nad 
tím, že by se naše škola mohla jmenovat 
Základní škola Františka Křižíka. Důležitým 
hostem na vernisáži byla sestra paní Heleny 
Jana Vydrová, která v krátkém projevu také 
vyjádřila svůj souhlas. Svou účastí nás 
podpořil i pan starosta Jaroslav Matějka. 
Třešničkou na dortu byla mikrovýstava  paní 
Věry Dytrychové, která nedávno vystavo-
vala v galerii Galvína. Jde o překrásné 
kombinované kresby pastelkou s akvarelem. 
Naši žáci představili také velké množství 
prací – a nejen výtvarných – které vytvářeli 
ve výuce během celého roku. Některé 
z těchto prací zůstanou trvalou součástí 
výzdoby školy. Vernisáž měla vše, co 
správná vernisáž má mít. Žáci ze 7. třídy 
krásně zahráli na flétničky a připravili i 
výborné občerstvení.

Děkuji všem, kteří podpořili naši školu 
svou účastí na výstavě, neboť jedním z cílů 
výstavy je také otevřít školu pro rodiče 
a bechyňskou veřejnost. Dále připojuji 
vzácný a krásný dopis od pravnuka 
Fr. Křižíka Dipl. Ing. Čestmíra Barty, CSc. 

Pavlína Novotná

V Praze, dne 7. června 2013

Vážená paní Novotná,

Děkuji Vám za Váš včerejší e-mail 
s pozvánkou na vernisáž vaší školy. 
Z časových důvodů se však bohužel 
nemohu této zajímavé akce zúčastnit. Tuto 
aktivitu Vaší školy a jí podobné považuji za 
vysoce záslužnou. Vede totiž k přirozenému 
rozvíjení vrozených schopností žáků 
a zvyšuje tím jejich šance na uplatnění 
v praktickém životě. V této souvislosti se 
domnívám, že pokud by Vaše škola dospěla 
k závěru vnést do svého názvu jméno 
a příjmení mého pradědečka Františka 
Křižíka, mohla by se při výchově svých žáků 
výrazněji opřít o jeho osobnost jako 
o vytýčený vzor. 

Do historie našeho národa se Křižík např. 

+Výlet na 
Zvíkov

Začátkem června 
jsme se s pátou třídou 
vypravili na výlet na 
hrad Zvíkov. Cesta 
byla příjemná a krát-
ká. Přijeli jsme na 
parkoviště a příjem-
nou procházkou jsme 
se blížili k hradu. 
Procházka nás tak 
vysílila, že jsme se 
museli všichni posílit 
pořádnou svačinkou. 
Na nádvoří hradu nás 
přivítal šikovný chla- a říkalo se mu Karel, po jeho kmotrovi 
pík, který nám vyprávěl historii hradu a různé francouzském králi. Další zajímavostí bylo, 
jiné zajímavosti. Potom jsme si celý hrad že měl jenom jeden kaz a že se ženil už 
mohli projít a pořádně prohlédnout. Nejvíce v sedmi letech. Velmi se mi líbilo vystoupení 
se mi líbil rytířský sál a sklep. kejklíře s ohněm. Bála jsem se, že si něco 

Opět jsme byli vysíleni, a protože byl čas zapálí. Po vystoupení jsme si mohli vyzkou-
oběda, zasedli jsme v parku na lavičky šet rytířské přilby, dozvěděli se, jak se 
a obědvali. Někdo měl řízky, někdo bonbóny, zpracovával len nebo ovčí vlna. Velmi vtipné 
někdo čokolády, někdo pět koblížků, já měla bylo, když jsme zkoušeli mlít mouku na 
chleba. Po obědě a nákupu suvenýrů jsme středověkém mlýnku. Mohli jsme si také 
se přemístili na vystoupení o Karlu IV. To byla prohlédnout z blízka koně Karla IV. 
bomba. Karel IV. byl tak vtipný, že se vůbec Unavení a plní zážitků jsme se dobelhali 
nedivím, že patří mezi největší osobnosti k autobusu a vyrazili směrem do Bechyně.
našeho národa. Dozvěděla jsem se spoustu 

Terezka Šlechtová 4.A věcí. Například, že se jmenoval Václav 

zapsal prosazením a úspěšnou realizací tzv. 
„Jubilejní výstavy“ v roce 1891. Podstatně 
tím zvýšil kredit českého národa v tehdejší 
Rakousko-Uherské monarchii i ve světě 
a pomohl tím vytvořit jeden ze základních 
předpokladů pro následný vznik našeho 
samostatného státu v roce 1918. 

František Křižík svým životem také pro-
kázal, že při dostatečné houževnatosti lze 
poctivou cestou i z počáteční naprosté 
nemajetnosti dosáhnout vysokých cílů 
i hmotných úspěchů a současně vytvořit 
podmínky pro povznesení své vlasti a zvý-
šení technické životní úrovně svých 
spoluobčanů.

Jako jediný technik je proto pochován ve 
vyšehradském „Slavíně“.

Jako jeho nejstarší žijící potomek v naší 
vlasti se na Františka Křižíka velmi dobře 
pamatuji. Jak v Praze, tak na Stádleci, tak i v 
Bechyni. Když zemřel a zúčastnil jsem se 
jeho pohřbu, bylo mi 15 let.

S přáním mnoha dalších úspěchů Vám, 
Vaší škole a jejímu panu řediteli

Váš Čestmír Barta

Pozdrav 
paní Heleny Shooner-Schmausové:

Milí mladí přátelé, 

děkuji vám za pozvání na vaši výstavu. 
Vzhledem k rehabilitaci po náročné operaci 
se vám musím omluvit. Mrzí mne to o to více, 
že jsem ve vaší škole v posledním roce války 
nastartovala svá studia. Velmi přesně si 
pamatuji třídu vyzdobenou velkými barvo-
tisky, které představovaly Jaro, Léto, Podzim 
a Zimu. Mohla jsem na nich oči nechat. Měli 
jsme pana učitele Lence, bohužel jen krátce. 
Nejprve ho zavřeli Němci a po roce 1948 
zase komunisté. Brzy na to byla škola 
zabrána tak zvanými národními hosty. Byly 
to německé rodiny, které utíkaly před 
frontou. My jsme přešli se studiem do 
hospody, do kostela a měšťanky. Ale ani tam 

jsme dlouho nepobyli. Začali jsme se učit 
v křížové chodbě u františkánů. Nakonec 
jsme dostávali úkoly na zídce u vchodu do 
kostela. Myslím, že nám to asi nebylo tak 
proti mysli. Rodiče tak museli více dohlížet, 
abychom se naučili psát. Je moc pěkné, že 
chcete pojmenovat vaši školu po našem 
pradědečkovi. Podle vyprávění mé babičky 
by byl jistě rád. Kraj mezi Bechyní 
a Stádlcem měl opravdu rád. V Bechyni žil 
opečováván velkou barvitou rodinou. Mně 
zbyly jen malé útržkovité vzpomínky. Když 
umřel, byly mi necelé čtyři roky. Mnohé si ale 
pamatuji z vyprávění mé babičky a strýčka 
Křižíka. 

Přeji Vám hodně úspěchů ve Vaší práci. 
Doufám, že se mi podaří se později na Vás 
přijít podívat. Pozdravuji též Váš učitelský 
sbor.

Vaše Helena Shooner-Schmausová
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+
diváci jsme se smáli a nepřetržitě byli Návštěva divadelního 
napnuti, co nám další minuty ještě přinesou. představení v táborském I ostatní herci mu dobře sekundovali, a tak to 

divadle Oskara Nedbala bylo na daném představení vidět.
Co dodat. Bylo to krásné divadelní 

Už dlouho jsme přemýšleli, jak našim dopoledne a vidět naše žáky „vyfešákované“ 
žákům zprostředkovat kulturní zážitek do divadla byl i kulturní zážitek.
spojený s návštěvou velkého divadla 

Romana Švestkováa s opravdu profesionálním představením 
s velkým hereckým ansámblem. Až nabídka 
z táborského divadla nám dala správný tip. 
Rozhodli jsme se vyjet na představení 
Scapinova šibalství.

A tak 4. června vydali autobusem 
 na cestu do 

Tábora s předstihem, abychom měli čas 
prohlédnout si i divadlo založené v roce 
1887, na které si také táborští sbírali peníze 
stejně jako na Národní divadlo. Porovnali 
jsme oba sály, dozvěděli jsme se, proč se 
jmenuje divadlo po slavném rodákovi 
Oskaru Nedbalovi, a s očekáváním před-
stavení jsme se usadili ve velkém sále spolu 
s dalšími studenty a žáky.

Hlavní roli hrál Matěj Ruml, známá 
televizní hvězda ze seriálu Comeback, který 
je dobře známý mezi dětmi. Od úplného 
začátku strhával pozornost nás diváků na 
sebe, držel nás v neustálém kontaktu, 
spolupracoval s námi a bavil a bavil. My 

jsme se 
sedmáci, osmáci a obě devítky

+Atletická olympiáda – 
okresní kolo Tábor

Na 44. ročníku okresní atletické olym-
piády v Táboře zazářil svými výkony Michal 
Novák ze 7.A. který ve své kategorii získal 
dvě zlaté medaile! Zvítězil ve sprintu na 60 m 
časem 7,6 sec. a s velkým přehledem také 
ve skoku dalekém, kdy překonal vzdálenost 
5,5 metru a druhého v pořadí nechal za 
sebou o 20 cm. Na vítězství ve skoku 
vysokém bohužel nemohl útočit, neboť na 
těchto závodech se smí startovat pouze ve 
dvou disciplínách. Další medaile získali 
Vladislav Vanýsek za skok vysoký, kde mu 
výkon 165 cm přinesl stříbrnou medaili 
a sbírku bechyňských medailí doplnila 
Anička Kotounová, která v běhu na 800 m 
doslova urvala bronzovou medaili na cílové 
čáře díky své bojovnosti a vůli! I další 
reprezentanti naší školy předvedli výkony na 
hranici svých možností, za což jim patří 
poděkování. Závěrem přeji všem žákům 
a sportovcům naší školy, v tomto posledním 
sportovním příspěvku ve školním roce, aby 
prázdniny strávili především pohybem na 
zdravém vzduchu a v přírodě a NE 
otupujícím vysedáváním u počítačů! 

Mgr. Jan Pazourek

+Eurorébus – 
republikové finále 
Praha

Již 18. ročník zeměpisné soutěže 
Eurorébus dospěl v polovině června do 
svého celostátního finále, které se konalo 
v pražském Top hotelu. Po celoroční práci, 
kdy soutěž začíná školními korespon-
denčními koly, přes krajské kolo, kde naši 
žáci zvítězili, jsme se probojovali až na 
republiku. Naši žáci se mezi desítkami tříd 
a stovkami soutěžících rozhodně neztratili. 
V kategorii základních škol, kde se právě 
zohledňuje absolutní počet bodů za celý rok 
+ účast v republikovém finále, naše škola 
ZVÍTĚZILA a stala se tak držitelem 
putovního poháru! Porazili jsme všechny 
konkurenty ze základních škol z celé ČR, 
kteří se do této soutěže zapojili, což je určitě 
veliký úspěch! 

Velkou zásluhu na tom má především 
družstvo žáků ze 7.A ve složení Marian Ray, 
Adéla Štenclová, Sabina Berková a Michal 
Novák, kteří se republikového finále 
zúčastnili. Dále patří poděkování všem 
žákům II. stupně, kteří se do soutěže 
Eurorébus aktivně zapojili. 

Nejlepší přípravou na tuto soutěž je 
cestování, poznávání cizích zemí, sledování 
dění okolo sebe, jednoduše řečeno: žít 
aktivně s otevřenýma očima! 

Mgr. Jan Pazourek

+Milá návštěva

ochutnávka obdoby našich koblih s dže-29. května v rámci výuky ruštiny přišla na 
mem. Celá prezentace byla v českém naši školu skupina kazašských studentů 
jazyce. Museli jsme uznat, že studenti mluví SUPŠ v Bechyni, kteří nám ukázali 
velmi dobře česky, i když jsou v Čechách zajímavosti z jejich domoviny. Na úvod se 
teprve od července loňského roku. Poté nám všichni představili – Alina, Asset, Ayan, 
přišla na řadu i ruština a naši žáci odpovídali Valerija a Kristina. Prezentace se zúčastnila 
na otázky kazašských studentů v ruštině. i Jana, která je ale doma až v dalekém 
Dalším jazykem byl kazašský. Naučili jsme Vladivostoku. Studenti nám nejprve zazpí-
se počítat do pěti a tři barvy. Pro názornost vali kazašskou hymnu a poté jsme zhlédli 
alespoň číslovky: 1 – byr, 2 – jeky, 3 – uš, 4 – krátké obrazové video o jejich zemi. Během 
tort, 5 – běs; z toho pouze poslední se čte vlastní prezentace jsme se dozvěděli mnoho 
tak, jak je napsaná. zajímavostí o Kazachstánu – kdo je 

Ráda bych touto cestou poděkovala prezidentem, jak vypadá znak, vlajka, měna 
všem kazašským studentům za jejich ochotu (tenge), kazašská keramika, hudební 
a příjemné vystupování. Myslím, že pro mne nástroje, národní oblečení, šperky či jurta. 
i pro naše žáky to byla příjemná a pestrá Viděli jsme i překrásný národní tanec, který 
hodina ruského jazyka. nám předvedla Ayan. Nechyběla ani 

Pavlína Novotná

+Přinášíme radost 
seniorům

V úterý 21. května 2013 navštívily děti 
Základní školy ve Školní ulici Domov 
seniorů. Přišly potěšit naše starší občany 
krátkým vystoupením. Pod vedením 
p. uč. Lenky Pankové nacvičily několik písní. 
Velký úspěch měl zejména tanec děvčat 
z kroužku Orientálních tanců.

Mgr. Lenka Panková 

+Nerudárium na 
celostátní přehlídce

Divadelní soubor naší školy se na 
počátku měsíce června zúčastnil celostátní 
přehlídky dětského divadla ve Svitavách. 
Postup na akci takovéto úrovně vždy 
znamená velkou čest a očekávání, ale také 
notnou dávku nejistoty a trémy. Vždyť se 
hraje dvakrát před sedmičlennou porotou 
složenou z divadelních odborníků, před-
stavení se pak několikrát rozebírá dětmi 
i dospělými na rozborových seminářích 
a recenze vychází v časopisech Dětská 
scéna a Tvořivá dramatika. 

Samozřejmě, že i my jsme zažívali 
podobné pocity. Po čtyřech dnech stráve-
ných ve Svitavách však jasně dominují 
pocity radostné z dobře odvedené práce. 
Naše představení bylo přijato jednoznačně 
kladně, a to porotou, diváky, redaktory i diva-
delními studenty. Líbila se režie, herecké 
výkony, divadelní nápady, vlastní hudba, 
scénografie, a hlavně byl oceněn moderní 
přístup dnešních dospívajících dětí ke 
klasickému Nerudovu textu. 

Recenze na naše představení začínala 
větou: „Kdyby Jan Neruda žil, měl by 
z představení Bechyňských velkou radost.“

Kromě radosti z vlastního hraní a divác-
kého zážitku z vystoupení dalších dětských 
souborů jsme se zúčastnili seminářů, 
tvořivých výtvarně – dramatických dílen, 
viděli jsme skvostné představení divadla 
Drak, „odvázali jsme se“ na koncertu skupiny 
Koblížci a nasáli atmosféru pravé divadelní 
pospolitosti. Dobré ubytování, jídlo a skvělá 
organizace akce pak již byly „třešničkou na 
svitavském divadelním dortu“.

Osobně bych chtěl všechny herce velmi 
pochválit, poděkovat jim za skvěle odve-
denou divadelní práci, přátelské chování 
a samozřejmě vynikající reprezentaci školy. 
A ještě za to, že jsem mohl několikrát během 
této přehlídky zažít pravou a nefalšovanou 
hrdost učitele na své žáky.

Mgr. MgA. František Oplatek

Městský zpravodaj Bechyně / ČERVENEC–SRPEN 2013 9



+Muzeum Lega v Táboře 
– školní výlet

V rámci projektového dne nazvaného – 
Stavebnice a pořádaného třídou 3.A z nové 
školy, jsme se společně se žáky vydali 
v úterý 4.6. 2013 do Muzea Lega, které se 
nachází v historickém jádru města Tábor a 
jehož výstavní plocha zabírá více než 200 
m2. Měli jsme zde domluvenou prohlídku 
stavebnic spojenou s přednáškou o historii 
lega, včetně ukázkového filmu o jeho vzniku. 
Dětem se v muzeu velmi líbilo a všechny se 
už těšily na čtvrtek, jelikož tímto dnem 
pokračovala druhá část našeho projek-
tového dne, tentokrát již ve třídě. Ve čtvrtek 
ve škole proběhlo nejdříve povídání o všem, 
co jsme se v Táboře dozvěděli, děti si též 
připravily mnoho zajímavostí, které získaly 
v muzeu nebo pátráním na internetu. Den 
jsme zakončili stavbou vlastních výtvorů 
z Lega nebo jiných druhů stavebnic, které si 
děti do školy přinesly. Výrobky byly velmi 
zdařilé a některé nyní zdobí naši třídní 
výstavku.

Mgr. Jan Morkes

+
předmětů a nakonec se vyzkoušely napsat Projekt Škola nanečisto 
některou z pěti číslic. Zvládly vše bez 
problému. Nakonec uklidily svoje místo 
a zazpívaly si s paní učitelkou písničku 

Dne 29. 5. 2013 se uskutečnila sezna- Skákal pes.
movací schůzka pro předškoláky. Rozloučily se a budou se určitě těšit do 

Budoucí prvňáčkové s rodiči se přišli první třídy, protože už mají představu, co je 
seznámit s paní učitelkou a vyzkoušet si čeká a jak to vypadá při práci ve škole. 
práci, která je od září čeká. Přišli skoro Děkuji rodičům i dětem za hojnou účast 
všichni žáci. Z 16 dětí se přišlo podívat 14. a doufám, že se jim podvečer líbil. Těší mě, 

Byla pro ně připravena jejich budoucí že jsem se s dětmi seznámila již před 
třída. „Ještě tam bydlí páťáci“, ale začátkem školního roku a mohla jsem 
prvňáčkům se tu líbilo. Měli dostatek času si ukázat rodičům, jak s dětmi budu pracovat 
ji prohlédnout než se usadili do lavic, aby a motivovat je k činnostem ve škole. 
očekávali, co jim paní učitelka De Fantová 

 Mgr. Petra De Fantovápřipravila za překvapení. 
Po úvodním seznámení s paní učitelkou 

si zapamatovávali i jména dětí, které sedí 
vedle. Dále je čekala práce s pracovním 
listem. Podle instrukcí měly dovést pejska do 
jeho boudy. Druhou stranu pracovního listu 
si mohou udělat doma. Všechny děti byly 
moc šikovné a pejska i boudičku pěkně 
vybarvily. Vyzkoušely si zda poznají, ve které 
ruce drží tužku a procvičily si poznávání 
pravé a levé ruky. 

U tabule ve skupinách pak dělali 
uvolňovací cviky na velkém papíře. Myška 
měla utéci před mlsnou kočkou. Žádná myš 
nebyla sežrána. 

Překvapením byla razítka, ze kterých si 
děti vybraly svoji budoucí značku na sešity 
a učebnice. Vybraly si a poprvé si označily 
svůj pracovní list značkou. 

Následovalo počítání na prstech i práce 
na pracovním listě. Pohrály si se Štaflíkem 
a Špagetkou, dokonce spočítaly 3 těžké 
příklady a měly opravdu radost, že počty 
nejsou nijak těžké. U tabule počítaly 
a zapisovaly čárkami počty nakreslených 

+Druhé místo v okresním 
finále McDonald’s Cup 

v kopané kategorii 3. až 5. tříd

Ve čtvrtek 16. května se v Táboře na 
Viktorce konal další ročník populární 
fotbalové soutěže McDonald´s Cup 2013. 
Letošního klání se zúčastnilo celkem 21 škol 
táborského okresu.

Našich deset mladých fotbalistů ve 
skupině A prověřila postupně družstva z 
Tučap -  3:0, ZŠ Zborovské – 3:0 a 2. ZŠ 
Sezimova Ústí – 3:0. Díky výborné hře 
v základní skupině tak následovalo 
pětičlenné finále, v němž naši mladíci i 
nadále nepoznali hořkost porážky.

+Činnost turistického 
kroužku ve školním 
roce 2012/2013

Turistický kroužek během školního roku 
navštěvovalo 12 žáků a to jak z prvního, tak 
i z druhého stupně. A kde všude jsme byli?

Poznávali jsme Bechyni a její okolí. 
Navštívili jsme muzeum, keramiku p. Vobor-
ského, zahradnictví „U Benešů“, Parkány, 
Větrovy, Hutě…, ale také jsme vyrazili za 
poznáním do dalších měst našeho regionu. 
V Táboře  jsme navštívili Muzeum 
marcipánu a čokolády. Vlakem jsme dojeli 
do Sudoměřic, kde jsme si prohlédli zvířata 
žijící na farmě „U lesa“.

V jarním období, když už nám počasí 
přálo, jsme si dojeli zaplavat do plaveckého 
bazénu v Českých Budějovicích. Pěšky jsme 
došli do Radětic, kde jsme si mohli vychutnat 
krásný výhled z  rozhledny.

Výsledkem tak bylo vynikající druhé 
místo a s ním spojené stříbrné 

medaile a pohár, který bude 
navždy připomínat fotbalový 

úspěch a hru, kterou se po 
celý turnaj prezentovali.

Všem žákům děkujeme za 
příkladnou reprezentaci naší 
školy.

Mgr. Milan Petr
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Dne 17. května jsme absolvovali náš 
nejdelší výlet, a to na Šumavu. Na Lipně 
jsme navštívili Stezku korunami stromů a 
pěšky (někdo dokonce na in-line bruslích) 
jsme se vydali do Frymburka. Procházka 
byla pro některé náročná, ale stála za to!

Poslední setkání bylo jako z pohádky. 
Navštívili jsme muzeum v Týně nad Vltavou, 
kde na nás čekala velmi pěkná výstava 
věnovaná seriálu Arabela – zhlédli jsme 
mnoho krásných kostýmů, prsten, plášť…

Tyto akce byly hrazeny z dotace Asociace 
školních sportovních klubů ČR pro Centra 
sportu na vybraných školách. Na závěr také 
musíme poděkovat autobusové dopravě 
p. Miroslava Novotného, který nás na vlastní 
náklady dovezl na Lipno.

Vedoucí turistického kroužku 
Mgr. Jitka Radvanová



+

věnovali vojínům z Březnice a Jamníku, kteří 
padli v 1. světové válce. Deska byla 
zhotovena v naší škole, náklady byly 
hrazeny z veřejné sbírky občanů Březnice.

Mimořádně zajímavou akcí byl hudební 
večer Písně všelijaké. Uskutečnil se v naší 
škole rovněž v sobotu 15. 6. 2013 od 19.00 
hodin. Šlo o koncert smíšeného 
pěveckého sboru Post Scriptum, který 
působí při ZUŠ Taussigova v Praze 8. Nápad ZPRÁVY ZE SUPŠ 
na uspořádání koncertu vzešel od pana 

BECHYNĚ Martina Zelenky a my jsme se rádi této 
Pokusíme se přiblížit aktuální dění v naší možnosti chopili. Hudební večer v naší 

škole v hektickém předprázdninovém čase Galerii Na chodbě se opravdu vydařil. 
i malý výhled na prázdniny. Koncert byl velmi příjemný – kromě vý-

Na konci měsíce května proběhly borného výkonu sboristů i díky sbormistryni 
maturitní zkoušky. Velmi nás potěšil Veronice Lozoviukové a klavíristovi 
průběh a výsledky prvních maturantů oboru Miroslavu Navrátilovi. Koncert opravdu 
Multimediální tvorba. Vše nasvědčuje tomu, naplnil to, co sliboval jeho název: zazněly 
že se obor na škole ujal a že ani jeho „všelijaké“ písně – od indiánské písně přes 
absolventi se v životě neztratí. Velký podíl na Gloria a Agnus Dei Zdeňka Lukáše, lidové 
úspěšném průběhu maturit všech oborů mají písně, písně Andrewa Lloyd Webera, 
samozřejmě pedagogové, kteří studenty po Leonarda Bernsteina, George Gershwina, 
čtyři roky vedli. Čerstvým absolventům spirituály a nakonec i skladba Bedřicha 
přejeme mnoho štěstí v životě a věříme, že Smetany z opery Prodaná nevěsta Proč 
na naši školu nezapomenou a rádi se budou bychom se netěšili. Skvělý výkon sboru byl 
do Bechyně vracet. oceněn aplausem příjemně naladěného 

Kromě dalších zajímavých akcí upozo- publika, které v opravdu neočekávaném 
ňujeme na výstavu Natura Morta  počtu zaplnilo naši galerii. Poděkování 
absolventů školy Šárky Růžičkové návštěvníkům hudebního večera patří i za 
Zadákové a Aleše Růžičky, která byla to, že na dobrovolném vstupném se vybralo 
zahájena vernisáží v pondělí 10. 7. 2013 3.124,- Kč na postižené povodní v Bechyni. 
a potrvá do konce července (o prázdninách Peníze byly odevzdány na povodňové konto 
je možné v případě zájmu o prohlídku MěÚ Bechyně.
výstavy volat na číslo 723 165 306). Velmi 

A co chystáme na prázdniny? Především 
nás těší, že můžeme přivítat mladé úspěšné 

kurzy pro zájemce o výtvarné činnosti, které 
absolventy, kteří se prosazují v uměleckých 

proběhnou od 28. 6. do 7. 7. 2013. Na závěr 
oborech. 

kurzů opět nainstalujeme výstavu výsledků, 
Do konce září bude v Alšově jihočeské 

a to 6. 6. 2013 ve 14.00 hodin. Škola bude 
galerii – Mezinárodním muzeu keramiky 

samozřejmě otevřena veřejnosti. 
v Bechyni otevřena výstava Kouzlo hlíny. 

Dále připravujeme výstavu žákovských 
V 59 vitrínách představujeme průřez školní 

prací – keramických plastik – v soběslavské 
produkcí od 90. let 19. století po současnost. 

Rolničce, a to v srpnu 2013. Škola se rovněž 
Jedná se o reprezentativní výběr prací ze 

bude prezentovat v Plané nad Lužnicí 
školního depozitáře, který dokumentuje 

(keramické plastiky mezi budovou měst-
130 let vývoje bechyňské keramiky. Ve 

ského úřadu a základní školou) a v Telči (věž 
dnech 2. 7. a 2. 8. 2013 vždy od 13.00 

Sv. Ducha a Konvikt sv. andělů) Po dohodě 
hodin proběhne komentovaná prohlídka 

s panem Martinem Zelenkou budeme točit 
této výstavy. 

na kruhu, a to na chodníku vedle Galerie 
Další, tentokrát zcela jiná výstava, byla 

Galvína; termíny budou s předstihem 
zahájena 17. 6. pod názvem Aktuálně ze 

vyvěšeny v galerii pana Zelenky. Rovněž 
SUPŠ Bechyně za přítomnosti radního pro 

chceme uspořádat malou výstavu keramic-
školství Jihočeského kraje JUDr. Tomeše 

kých plastik u vily Elektra a předvádět točení 
Vytisky a starosty Bechyně Jaroslava 

a vystavit několik plastik u lázeňského domu 
Matějky v hlavní budově Krajského úřadu 

Jupiter. A konečně v rámci Bechyňských 
Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 

keramických trhů 2013 budeme prezentovat 
1952/2. Ve dvou podlažích představujeme 

školu a keramické řemeslo v parku na 
nové maturitní práce studentů všech čtyř 

náměstí. Kromě ukázek prací na kruhu 
oborů naší školy a zároveň tvorbu šesti 

chystáme i improvizovanou keramickou 
pedagogů – Aleny Kissové, Drahomíry 

dílničku pro děti i rodiče. 
Bočanové, Miroslava Olivy, Petra Štojdla, 
Jana Bendy a Jiřího Novotného. V případě Na závěr chci poděkovat všem kolegy-
pedagogů jde o první prezentaci výtvarné ním a kolegům a všem zaměstnancům školy 
skupiny Devět +, která vznikla v prosinci za práci, kterou odvedli v tomto školním 
2012. Výstava bude otevřena do 30. 7. 2013. roce. Bez jejich zápalu a entuziasmu by 

práce ve škole nebyla možná. Krásné 
Kromě výstav proběhly také oslavy 720. 

prázdniny přejeme také studentům a těšíme 
výročí založení obce Březnice. V rámci oslav 

se na nové žáky, kteří k nám nastoupí v září 
v sobotu 15. 6. 2013 byla odhalena pamětní 

2013.
deska, kterou občané a rodáci z Březnice 

Jiří Novotný, SUPŠ Bechyně

Osadní výbor a SDH
vás zvou 

10. 8. od 13 hodin na 
II. setkání rodáků 

a přátel obce Senožaty
Občerstvení a hudba zajištěny

Pište na adresu:
Velká válka
Česká televize, Dvořákova 18
728 20 Ostrava
e-mail: velkavalka@ceskatelevize.cz

Kulturní středisko města Bechyně velice děkuje dobrovolnicím 

Petře Šulcové, Aleně Michálkové, Zuzaně Krystkové, Nikole Filipové 

a Soně Houdkové za jejich dobrovolnou práci a aktivity v RC Hrošík. 

Všem obyvatelům Bechyně přejeme krásné prožití letních měsíců 

a zveme na Bechyňské kulturní léto.

Za KSMB ředitel Štěpán Ondřich

+Upozornění pro klienty 
dávek SSP, 

aby podávali nárok na přídavek na dítě 
(datum nároku od 1. října 2013) již v průběhu 
září, předejdou tak zbytečným průtahům. 

Bližší informace na tel. čísle 950 165 250.
M.V.
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Česká televize připravuje ke stému 
výročí první světové války dokumen-
tární cyklus Raport o Velké válce. 
Staňte se jeho spolutvůrci a poskyt-
něte dokumentaristům deníky, dopisy, 
fotografie i další památky vašich 
dědečků – vojáků, kteří se zúčastnili 
bojů.

Pátrejme společně s historiky po 
jejich osudech.



+

ulicích bude pouze doplňková nízká některý z jeho dodavatelů svojí činností 
a půdopokryvná převážně v místech, kde je porušuje kvalitu prací nebo porušuje zásady 
nyní. Nový strom bude vysazen pouze v terči bezpečnosti práce, projednejte tuto sku-
v Dlouhé ulici.  tečnost s investorem nebo stavbyvedoucím 

V rámci povolené stavby budou na či technickým dozorem a koordinátorem. 
staveništi probíhat práce, které v nezbytné Věříme, že omezení způsobená stav-
míře mohou omezit zvyklosti a ztížit pobyt bou Vám vynahradí kvalitně a bezpečně 
obyvatel a návštěvníků města. V zájmu realizované a dokončené dílo, které Vám 

Rekonstrukce ulic zhotovitele a všech zúčastněných podíle- bude dlouho sloužit k Vaší maximální 
jících se na realizaci stavby je, aby k tomu spokojenosti. Dlouhá, Masokrámská 
docházelo co nejméně. Současně v zájmu Po celou dobu stavby bude zajištěn 

a Soukenická zahájena zhotovitele je, aby nedocházelo k ohrožení  přístup k jednotlivým nemovitostem, nikoliv 
života a zdraví zaměstnanců, jak mu ukládají však příjezd. Během realizace stavby budou 

Dne 21. 6. 2013 bylo předáno staveniště předpisy, ale i Vás spoluobčanů včetně moci na náměstí T. G. Masaryka bezplatně 
p r o  r e a l i z a c i  s t a v b y  „ B e c h y n ě  Vašich dětí. Proto respektujte pokyny stavby parkovat: 
–rekonstrukce náměstí T. G. Masaryka a a řiďte se následujícími upozorněními. a) majitelé nebo provozovatelé osob-
okolí, 3. etapa“ zhotoviteli. 3. etapa se týká ►Respektujte výstražné cedule a dodr- ního automobilu s trvalým pobytem v ulici 
ulic Dlouhá, Masokrámská, Soukenická a žujte uvedené zákazy a příkazy. Dlouhá, Soukenická a Masokrámská
části ulice Táborská od Penzionu u Pichlů k ►Řiďte se pokyny pracovníků stavby. b) majitelé nemovitostí s výjezdem do 
č.p. 106. Hlavním dodavatelem stavby je ►Pohybujte se po vyznačených cestách. Dlouhé, Soukenické a Masokrámské ulice 
firma SWIETELSKY stavební s.r.o., ►Nezdržujte se v pracovních prostorech c) fyzické a právnické osoby se sídlem, 
odštěpný závod Dopravní stavby JIH. strojů, které jsou dány dosahem pracovního místem podnikání nebo provozovnou, které 

V rámci této stavby dojde k rekonstrukci zařízení zvětšeným o 2 m. mají ve výše uvedených ulicích sídlo, místo 
kanalizačních stok a vodovodních řádů ►Vyhýbejte se místům s nebezpečím podnikání nebo provozovnu,
včetně veřejné části přípojek tzn., že pádu předmětů a materiálu. d) fyzické osoby, které jsou zaměst-
přípojky budou vyměněny na hranici ►Nepřibližujte se ke skládkám mate- nanci této fyzické nebo právnické osoby. 
pozemků jednotlivých nemovitostí. Dále riálu, může dojít k porušení stability apod. Pro parkování zdarma je nutné si na 
dojde k rekonstrukci veřejného osvětlení, s následným nebezpečím zavalení, podatelně MěÚ požádat o vydání parkovací 
komunikací, chodníků a ostatních zpev- poranění s vážnými zdravotními následky. karty, která opravňuje k bezplatnému 
něných ploch, k obnově veřejné zeleně ►Při cestě z domova a zpět si uvědomte, parkování na nám. T. G. Masaryka po dobu 
a mobiliáře. Veškeré zpevněné plochy že nelze zajistit rovné a upravené zpevněné stavby. 
budou z kamenné žulové dlažby. Tam, kde to cesty, a proto používejte tomu odpovídající Při podání žádosti předloží žadatelé:
prostorové poměry umožňují, jsou navrženy obuv. - dle bodu a) občanský průkaz, osvědčení 
chodníky a bezbariérový přístup na ně. ►Uvědomte si, že zodpovídáte za své o registraci vozidla
Bohužel nelze realizovat chodníky podél děti, proto je hlídejte a náležitě informujte - dle bodu b) občanský průkaz, doklad 
komunikací v plném rozsahu. V některých o nebezpečích, která na ně na stavbě číhají. o vlastnictví nemovitosti, osvědčení 
místech nesplňují komunikace parametry ►S uvedenou informací seznamte o registraci vozidla
dvousměrné komunikace a chodníky i osoby, které Vás navštěvují. - dle bodu c) živnostenský list, osvědčení 
v těchto místech nelze provést, takže kolem ►Pokud budete v období rekonstrukce o registraci vozidla
objektů bude 50 cm přídlažba s krajníkem řešit specifické problémy (dodávka nad- - dle bodu d) pracovní smlouvu, 
výšky 5 cm pro zamezení vniknutí vody měrných výrobků, stěhování a podobně), osvědčení o registraci vozidla.
k objektům. Šířkové poměry komunikací hledejte vždy způsob řešení u zástupců 

Ilona Zvolánková jsou historicky dány a nutno je respektovat. stavby.
investiční odborV přilehlých ulicích okolo náměstí není příliš ►Budete-li mít dojem, že zhotovitel nebo 

místa na realizaci zeleně. Zeleň v těchto 

+
Jenom namátkou bych uvedl třeba KCOD Povodeň 2013
České Budějovice a Odborový svaz ČEZ 
jaderné elektrárny Temelín. Výrazná mate-
riální pomoc dorazila až z daleké obce 

V letošním roce zasáhla některé části Rohatec u Hodonína. A samozřejmě bych 
Bechyně povodeň, která se výškou hladiny mohl jmenovat další a další. Všechno to je 3(592 cm) a průtokem (609 m /s) zařadila jen výraz obrovské solidarity, čehož si velice 
těsně za ničivou povodeň z roku 2002. vážím.

V této souvislosti musím poděkovat Během povodně došlo i ke spontání 
členům Sboru dobrovolných hasičů a čle- ochraně životního prostředí, kdy dva mladíci 
nům výjezdové jednotky SDH, kteří odvedli z Bechyně naházeli zpátky do vody a tím 
obrovský kus práce, pracovníkům Bytenesu, zachránili ohromné množství vyplavených 
příslušníkům Obvodního oddělení Policie škeblí. I tento čin si zaslouží výrazné 
ČR a městské policie. Samozřejmě poděkování.
poděkování patří i členům SDH okolních Povodně byly také tématem jednání 
obcí, místní vojenské posádce, dobrovol- zastupitelstva ve středu 19. června. Po bouř-
níkům z řad skautů a i všem dalším, kteří se livé a emotivní diskusi jsme se domluvili, že:
jakýmkoliv způsobem podíleli na odstra- źrozšíříme počet příjemců varovných 
ňování následků této povodně. SMS o jednotlivých SPA

Další ohromný dík patří všem (firmy, insti- źpodle získaných zkušeností aktua-
tuce, fyzické osoby), kteří přispěli jakoukoliv lizujeme plán činnosti povodňové komise
finanční částkou pro obyvatele v postiže- źpřehodnotíme složení povodňové ko-
ných lokalitách. Ještě před zřízením mise, do které bychom měli začlenit 
povodňové sbírky to byli např. Micro-Epsilon občany Zářečí
Bechyně, Nadace ČEZ, nonstop Gladiátor, źzahájíme jednání s Povodím Vltavy o ury-
manželé Mikulovi, VaK Kroměříž, Autodílna chlené kolaudaci protipovodňové stěny
Hubáček a řada, řada dalších. Poděkování źs Povodím Vltavy budeme jednat 
patří i těm, kteří v současné době přispívají o úpravách, tj. vyčištění a prohloubení 
na účet „Povodňové sbírky“, která bude toku Lužnice a říčky Smutné
použita pro potřeby lidí, kteří měli vodu źs Povodím Vltavy a projekční kanceláří 
v nemovitostech. Děkuji i těm, kteří poskytli budeme jednat o možnostech úprav, 
materiální pomoc, tzn. čistící a desinfekční popř. rozšíření protipovodňové stěny 
prostředky, lopaty, košťata, hadry, rukavice, a o možnosti získání kvalitního čerpadla.
což se opět týká jak firem, tak jednotlivců. Zářečí 2. června 2013
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Věřím, že prosazení těchto požadavků 
přispěje ke klidnějšímu průběhu dalších 
možných povodní a k větší ochraně majetku 
obyvatel i majetku města

                           Jaroslav Matějka



+
„Z Certifikátu Environmentálního vyúčto-Občané naší obce 

vání společnosti ASEKOL vyplývá, že 
sběrem a recyklací občané naší obce v loňském roce vytřídili 

148 televizí, 362 monitorů a 1 783 kg elektrospotřebičů výrazně 
drobných spotřebičů. Tím jsme uspořili pomáhají chránit životní 120,53 MWh elektřiny, 564,59 m3 vody 
a 5,89 tun primárních surovin. Navíc jsme prostředí
snížili emise skleníkových plynů o 28,65 tun 

V loňském roce bylo občany CO  ekv., a produkci nebezpečných odpadů 2

o 109,88 tun“.Bechyně recyklováno 148 televizí, 
362 monitorů a 1783 kg drobného Důkladná analýza společnosti ASEKOL 

posuzovala systém zpětného odběru elektrozařízení
televizorů, počítačových monitorů a drob-V naší obci je již několik let možné 
ných spotřebičů, jako jsou např. mobily, ekologicky třídit elektroodpad. Jeho sběr 
notebooky, rádia, počítače nebo tiskárny. a následnou recyklaci zajišťuje společ-
Společnost hodnotila, jaké byly dopady nost ASEKOL, která nám dále poskytuje 
jejich sběru, dopravy a ekologického zpraco-přesné informace o tom, kolik elektrické 
vání či likvidace na životní prostředí. Násled-energie, ropy, uhlí, primárních surovin či 
né výsledky studie byly prezentovány vody jsme díky zodpovědnému třídění 
formou spotřeby energie, surovin, emisí do ušetřili a pomohli tak životnímu pro-
ovzduší, vody a produkce odpadu.středí. Dále z těchto údajů můžeme 

Celkové výsledky za rok 2012 jsou spočítat, o kolik jsme snížili produkci 
opravdu impozantní. Díky sběru a recyklaci skleníkových plynů nebo nebezpečného 
elektra se společnosti ASEKOL jen v odpadu. Tzv. LCA analýza vycházela z dat 
loňském roce v České republice podařilo o sesbíraném množství televizí, monitorů 
ušetřit více než 9 milionů litrů ropy, které mají a drobného elektrozařízení.
v současnosti hodnotu přes 123 milionů Díky zpětnému odběru a následné 
korun, nebo skoro 198 tisíc MWh elektřiny, recyklaci elektra je možné výrazně přispět k 
což je spotřeba celé České republiky za více řešení problémů se zásobami přírodních 
než jeden den. Ušetřená ropa by pro změnu zdrojů, jako je například voda nebo ropa. Už 
vystačila na 3 225 cest kolem rovníku zpětný odběr a recyklace 100 mobilních 
automobilem s běžnou spotřebou. A na tom telefonů uspoří elektrickou energii za více 
všem mají zásluhu ti, kteří si dají tu práci a než 2 200 korun nebo ropu potřebnou pro 
zodpovědně třídí odpad, čímž velkou měrou ujetí 417 km automobilem. Získávání 
pomáhají chránit naše životní prostředí.druhotných surovin recyklací je navíc pro 

životní prostředí mnohem šetrnější, než 
těžba primárních surovin přímo ze Země.

Blažková Ladislava 

Měsíc červen se jako pro většinu obyvatel 
Jihočeského kraje pro zdejší policisty nesl ve stínu 
povodňových aktivit, které si svým rozsahem a 
ničivými dopady v ničem nezadaly s událostmi z 
roku 2002. Obvodní oddělení v Bechyni na tuto 
situaci reagovalo navýšením počtu policejních 
hlídek a zvýšeným dohledem v zasažených 
oblastech zaměřeným zejména na možné ohrožení 
osob a majetku vstupem do evakuovaných oblastí, 
splouvání rozvodněných toků a možné rabování v 
evakuovaných domech. Vyjma drobných narušení 
veřejného pořádku a asistencí povodňovým 
komisím jednotlivých obcí zde dosud policie 
nezaznamenala vážnějších mimořádných událostí 
kriminálního charakteru. 

Dva jednadvacetiletí muži z Bechyně a Radětic 
se v blízkém lese pokusili odcizit sedmnáct metrů 
vysoký vojenský ocelový příhradový stožár, který 
byl v minulosti součástí světelného naváděcího 
systému místního letiště. Po přeříznutí nosníků 
stožáru došlo k jeho pádu přes pozemní 
komunikaci, načež jej muži chtěli dále rozřezat a 
více než tunu oceli prodat jako šrot. Byli však na 
místě vyrušení lesníkem, a přestože z místa 
uprchli, byli přivolanou policejní hlídkou obratem 
ustanoveni a vyslechnuti. Oběma hrozí za pokus 
krádeže trest odnětí svobody až na dvě léta.

Nebezpečný trend, často viditelný na ulicích 
našeho města, ponechávat klíče od osobních 
motorových vozidel bez dozoru, nebo dokonce 
přímo ve spínací skříňce odemčeného 
zaparkovaného vozidla, se stalo v Bechyni během 
jediného týdne osudným již dvěma majitelům 
automobilů, které byly v důsledku této nedbalosti 
odcizeny. Jedno z vozidel bylo vypátráno na 
Benešovsku, po druhém, bílé Škodě Felicii combi, 
s nápisem na zadních dveřích: „Reklama, návrhy, 
výroba…“ se nadále pátrá. Zajistit vozidlo bez 
dozoru ukládá řidiči § 26 zákona o silničním 
provozu a za jeho porušení, které bohužel často 
končí zneužitím vozidla, může správní orgán uložit 
pokutu až 2.500,- Kč. 

npor. Bc. Jiří Zavadil
zástupce vedoucího oddělení

POLICIE INF  RMUJE

+Chválíme

Na novém hřbitově byla instalována nová 
pumpa a okolo ní vzniklo příjemné posezení.

+
ź Finanční prostředky na prodloužení Krátce z jednání 
vodovodu a celkovou opravu místní 

zastupitelstva komunikace od č.p. 29 k č.p. 31 ve 
Hvožďanech nebyly schváleny. Tato akce 19. 6. 2013
bude zařazena do návrhu rozpočtu na rok 
2014. Oprava výtluků komunikace proběhne ź Zastupitelstvo stanovilo ceny při prodeji 
v letošním roce.městských pozemků takto: 

21.) 120,- Kč za m  pozemků v Bechyni v pří- ź Zastupitelstvo schválilo odkoupení 
padech, kdy dochází k majetkoprávnímu pozemků včetně všech součástí, které tvoří 
vypořádání již zaplocených, či jinak pozemní komunikace, od Státního statku 
užívaných pozemků či jejich částí, nebo Jeneč, s.p. v likvidaci do vlastnictví města 
k prodeji pozemků či jejich částí, které Bechyně. Jedná se pozemky č.par. 2060/1, 
v zásadě nejsou obchodovatelné, č.par. 2060/2 v k.ú. Bechyně ( pozemky na 

22.) 60,- Kč za m  pozemků stejného kterých se nachází místní komunikace 
charakteru jako v bodě 1.) ve Hvožďanech, v Čechově ulici) a pozemky č.par. 591/1, 
Senožatech a v obdobných částech č.par. 591/2, PK č. 575, PK č. 590, a část 
Bechyně (např. Lišky), č.par. 577 vše v k.ú. Senožaty u Bechyně 

2
3.) 15,- Kč za m  pozemků ve Hvožďanech (veřejné účelové komunikace, které jsou 
v případech, kde dochází k majetkopráv- součástí komunikačního systému obce).
nímu vypořádání v souvislosti s obnovou 

ź Schválen záměr prodeje části pozemku 
katastrálního operátu, 

č.par. 2656/13 a části pozemku č.par. Tyto ceny se netýkají pozemků staveb-
2656/12 v k.ú. Hvožďany u Bechyně ních a jsou stanoveny pouze orientačně 
s vyčleněním částí pozemků pod přístu-s tím, že zastupitelstvo si vyhrazuje právo 
povou komunikací a pravého břehu řeky v jednotlivých případech rozhodnout 
Lužnice. Pozemky se nachází v bývalém o stanovení kupní ceny individuálně 
rekreačním středisku ASTIR.s přihlédnutím ke konkrétnímu případu.
ź Zastupitelé projednali zprávu o povodni ź Schválen prodej dalších volných  
v červnu 2013 – viz článek na str.12.bytových jednotek Na Libuši. 3+1 za kupní 

ceny 425.100,- Kč a 2+1 za kupní cenu 
S ohledem na rozsah některých přijatých 366.300,-Kč.

usnesení není možné všechna zveřejnit ve 
ź Schválen bezúplatný převod pozemku zpravodaji. Všechna usnesení zastu-
poz. parc. č. 2532/1 v katastrálním území pitelstva a jejich úplná znění jsou zveřejněna  
Hvožďany u Bechyně z vlastnictví ČR, na úřední desce a na webu města 
příslušnosti hospodařit Úřadu pro zastu- (www.mestobechyne.cz), případně jsou 
pování státu ve věcech majetkových do k nahlédnutí na MěÚ.
vlastnictví města Bechyně. Na tomto (fs) 
pozemku se nachází účelová komunikace.
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+
z nich reprezentovala Bechyni na poli Vzpomínka 
kulturním a sportovním.

na leteckou Bechyni Akce se zúčastnilo téměř 80 lidí, mezi 
nimi i hosté z celého bývalého Českoslo-

Čas od času se v našem městě usku- venska. Dvoudenní setkání se neslo v duchu 
tečňují setkání přátel různých zájmových vzpomínek na společná léta prožitá 
skupin z různých oblastí. U příležitosti v Bechyni a nad Bechyní.
20. výročí zrušení leteckého provozu Řada přespolních obdivovala nové ná-
v Bechyni se sešli také příslušníci bývalých městí a další pozitivní změny v našem 
útvarů vojskového letectva. městě.

Tyto útvary, kromě pravidelného letecké- Celá akce byla ukončena prohlídkou 
ho výcviku, zajišťovaly mimo jiné i leteckou areálu bývalého vojenského letiště.
záchrannou službu a pomohly tak mnoha Poděkování za celkovou obětavou 
lidem. Příslušníci také pomáhali při zvelebo- organizaci patří panu Jaroslavu Plunerovi 
vání města, ať to byla výstavba kulturního a dalším, kteří se také podíleli.
domu, plaveckého stadionu a další. Řada 

Jeden z účastníků – O. Waldhaus

+Den dětí 
a Den otevřených dveří 
v Bechyni

O víkendu 1.–2. června 2013 se 
v prostorách kasáren v posádce Bechyně 
konal Den dětí a Den otevřených dveří. Na 
jeho organizaci a zabezpečení se primárně 
podíleli příslušníci 151. ženijního praporu. 
Záštitu nad celou organizací převzal velitel 
15. ženijní brigády plukovník Robert Bielený.

Návštěvníci měli možnost vidět například 
lehké kolové obrněné vozidlo IVECO EOD, 
buldozery, kolový nosič, traktor-rypadlo JCB 
4CX, univerzální stroj dokončovací UDS, 
tatru T-810 či motorový člun MO 634. 
K dynamickým ukázkám patřila jízda obrně-
ným transportérem BRDM, vyhledávání 
výbušniny pomocí psa a ukázka boje zblízka 
– musado. Zájem byl také o potápěčskou 
výzbroj či pyrotechnický oblek a minohle-
dačku. Některá děvčata si ve vojenské 
sanitce spustila sirény a chlapci si sedli za 
volant velkých ženijních strojů. 

Děti v průběhu celé soboty plnily různé 
úkoly, ať už ve spojení s „vojenskými“ 
disciplínami, jako je střelba ze vzduchovky 
do terče, hod granátem na cíl či možnost 
obsluhy radiostanice, ale i více „civilní“, 
k nimž patřila chůze na chůdách, podepsání 
se pomocí Morseovy abecedy či běh 
s míčkem na lžíci. Přestože celý den vydatně 
pršelo, stovky dětí v pláštěnkách plnily úkoly 
s nadšením. 

zpracovala, foto: 
kpt. Miroslava Štenclová, tisková 

a informační důstojnice 15. ženijní brigády

INFOSERVIS VELITELSTVÍ 
15. ŽENIJNÍ BRIGÁDY

Datum: 4. června 2013 
Téma: Nasazení při
 povodních 2013

Dne 4. června 2013 bude 
v odpoledních hodinách nasazeno 20 příslušníků 
151. ženijního praporu 15. ženijní brigády na 
pomoc při odklízení naplavenin a následků povodní 
v Bechyni – Zářečí. 

Armádu České republiky požádal starosta 
města Bechyně Jaroslav Matějka. 

Kontaktní osoba: kapitánka Miroslava 
Štenclová, tisková a informační důstojnice 
15. ženijní brigády, tel. 724 801 045, email - 
Mirka.Stencl@seznam.cz

Pozn. redakce: autentický přepis 
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také Honza Zvolánek, odchovanec 
kanoistického oddílu TJ Jiskra Bechyně, 
závodící v současné době za SKVS České 
Budějovice. Nedělní závod rozhodl tom, že 
Honza dostane příležitost v týmu Jiřího 
Kratochvíla a bude Českou republiku 
reprezentovat spolu s Hynkem Pechlátem 
(SKVS České Budějovice) a Ondřejem 
Hoškem (KK Spoj Brno) při červencovém 
mistrovství světa právě v Liptovském 
Mikuláši a také následném evropském 
šampionátu konaném v srpnu ve francouz-Honza Zvolánek členem 
ském Bourg st. Maurice.

juniorské reprezentace Honza Zvolánek je po Tomášovi Macáš-
kovi a Ludvíkovi Medřickém třetím odcho-ve vodním slalomu 
vancem kanoistického oddílu TJ Jiskra 

Liptovský Mikuláš po několika letech  Bechyně, který si vybojoval účast v týmu 
opět přivítal nejvyšší české závody ve české juniorské reprezentace. Velkou záslu-
slalomu na divoké vodě. Na trati letošního hu na jejich úspěších má kromě rodičů také 
mistrovství světa juniorů a výběru do 23 let Jožka Macášek, předseda bechyňského 
se o víkendu 15.–16. června odjely další dva kanoistického oddílu, který tyto závodníky 
české závody, které určily definitivní podobu k tomuto sportu přivedl a věnoval jim spoustu 
české juniorské reprezentace pro tento rok. času při jejich závodnických začátcích. 
Kanoisty po dlouhé době přivítalo na vodě Závody v Liptovském Mikuláši byly stejně 
ideální počasí a také pěkný areál, který se jako další podniky letošního seriálu českých 
rychle modernizuje a připravuje se na letošní pohárů součástí nominace na mistrovství 
mistrovství světa juniorů. Zatímco pro světa U23, které se v dubnu příštího roku 
seniory byly tyto závody pod Tatrami pouze uskuteční v australském Penrithu. O tuto 
přípravou, protože jejich kvalifikace byla už nominaci bojují v kategorii C2M právě již 
dávno uzavřena, pro většinu juniorů to byl výše zmiňovaní Tomáš Macášek a Ludvík 
klíčový víkend, který rozhodl o jejich plánech Medřický. 
pro zbytek sezony. Na umělé slalomové Držíme jim palce a přejeme jim, aby pro 
dráze na řece Váh se jely dva poslední z pěti ně nominace byla stejně úspěšná jako pro 
závodů naší juniorské nominace. K velké Honzu Zvolánka. 
radosti bechyňských kanoistů se členem 
juniorské reprezentace v kategorii K1M stal Za oddíl kanoistiky I. Zvolánková 

TĚLOVÝCHOVA & SPORT
                 se koná dne 27. 7. 2013 na 
tradičním místě před hotelem Drak. 
Tento koloběžkový závod založili vodáci 
Dukly Bechyně v roce 1972, jezdí se 
pravidelně každou poslední sobotu 
v červenci. V posledních letech dosáhl 
v kategorii dětí přes 200 závodníků 
a u dospělých se pohybuje kolem 
90 koloběžek, což je asi 150 závodníků. 
Přihlášky závodníků od 8 hodin
Start dětí v 11 hodin
Přejímka strojů dospělých 14–15 hodin

Ukončení a vyhodnocení závodu 
bude kolem 17. hodiny. Zveme všechny 
zájemce o účast v tomto prestižním závo-
dě, ale i diváky, kteří se pobaví pohledem 
na úbory závodníků a také na zajímavé 
koloběžky. Letos bude také probíhat i cyk-
listický závod dětí, který bude zkušebně 
zařazen do série závodů Galaxy.

Cyklistický závod dětí 
a mládeže Bechyně 27. 7.

pro děti od 2 let do 14 let – partnerský 
závod Galaxy série
- Odrážedla 
- Jízdní kola
- zvlášť bude hodnocena účast děvčat
Kolo musí být v dobrém technickém 
stavu, při závodě je povinné použití 
cyklistické ochranné přilby!

41. GRAND PRIX 
BECHYNĚ 2013

 

generální partner
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Provádíme rizikové kácení stromů 
v těžko přístupných místech. 

Tel: 606 931 760

PRODEJ CHOVNÉ DRŮBEŽE
z veterinárně kontrolovaných chovů, 

které zaručují kvalitu a vysokou užitkovost.

Prodej 1. 8. 2013 v 16 hod. Bechyně /u vlakového nádraží/
Kuřice černé, červené stáří: 12–18 týdnů cena:120–180,– Kč
Kuřice kropenaté, bílé /nesou bílá vejce/ 12–18 týdnů 120–180,– Kč
Chovní kohoutci 12–18 týdnů 120–180,– Kč
Krůty divoké /malé plemeno určené k chovu venku, jatečná váha 5–6kg, chutné 
tmavé maso, vhodné k dalšímu chovu/   1–6 týdnů 200–300,– Kč

!Sortiment, stáří a cena drůbeže se může lišit dle aktuální nabídky!
Info a objednávky: Gallus Extra s.r.o., Pražská 8, 586 01 Jihlava 
tel. 567 212 754, 567 214 502, mob. 731 701 331, po–pá 8–15h! 
gallusextra@centrum.cz

PRODEJ CHOVNÉ DRŮBEŽE

Prodej slepiček

Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, 
opět prodává slepičky snáškových 
plemen: Lohman hnědý, Tetra hnědá 
a Dominant žíhaný, kropenatý, 
černý, žlutý, modrý a bílý. 

–

Slepičky pouze z našeho chovu!!!

Stáří slepiček:   14 – 16 týdnů

Při prodeji slepiček nová služba:
výkup králičích kožek 15–22 Kč/ks 

Cena: 149 – 170 Kč/ks
         v začátku snášky 178 Kč/ks
Prodej se uskuteční: 
Úterý 18. července 2013 ve 14.15 h
Bechyně  u vlakového nádraží  

Případné bližší informace tel: 
728 605 840, 415 740 719, 728 165 166

Caffé Pohoda Caffé Pohoda – cestovní agentura 

náměstí v Bechyni nabízí různé druhy kávy nabízí ubytování v příjemném penzionu 
Piazza D’Oro, sypané lázeňské v Třeboni za výhodné ceny, celková kapacita 
oplatky – ohřívané i balené 22 lůžek, vlastní sociální zařízení, TV, 
v originálních obalech s poz- parkování zdarma, úschova kol, klidná 
dravem z Bechyně, zmrzliny zona poblíž Lázní Aurora – zajištění 
Mövenpick, poháry, zákusky, procedur dle přání, vhodné pro 
míchané alko i nealko nápoje, skupiny (možnost pronájmu celého 
vína… Klidné prostředí, dětský objektu), pro rodiny, sportovce …
koutek, volné wifi připojení, Bližší informace získáte v Caffé Pohoda, 
venkovní posezení ve dvoře náměstí T. G. Masaryka 10, Bechyně, 
           tel. č. 731 153 644

 – kavárna a cukrárna na 

Otevřeno denně 9–21 hodin

Í Í

Í Í

S PŘESNOU MUŠKOU
REKLAMA, 

Pište na propagace@kulturnidum.cz
2cena plošné inzerce 15 Kč/cm


