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+ŽIVOTNÍ JUBILEA 
KVĚTEN 2013

91 let Štrossová Marie
90 let Hořejší František
86 let Ing. Karlík Stanislav,

Konvalinková Jiřina
85 let Hořejší Ladislav, Kojnok Juraj,

Zeilinger Antonín
84 let Kocourek František
83 let Filo Benjamin, PhDr. Kasl Karel,

Mašek Antonín, Pekárek Jiří,
Vrůbl Oldřich, Zeman Josef

82 let Fürbachová Květoslava,
Hruška Miloslav,
MUDr. Ingr Jaroslav

80 let Kuthan Stanislav,
Velková Jaroslava

79 let Borek Vladimír,
Kuchválková Milena 

78 let Pihera Josef, Příhodová Vlasta,
Štěpánek Josef, Vystrčil Jan

77 let Hájek Jiří, Kotrba Jindřich, 
Urbanová Marie, 
Ing. Vernarec Ján, Železný Alois 

76 let Novotný Karel, Drda Jan

Květen
O DÁVÁNÍ A TOLERANCI

Je máj, příroda se probouzí, všechno 
pučí a nalévá se. Přichází lásky čas. Láska 
se týká každého, ať je kandidát věd nebo 
dřevorubec. Láska, to je hlavně o dávání. 
A věřte, že když budete dávat, tak se vám 
někdy povede udělat někoho šťastným. 
Ono se vám to vrátí. Někdy ne tolik, kolik si 
představujete, ale to není důležité.

Vedle lásky je zde tolerance. V této 
souvislosti se mi vybavuje kratičký zážitek. 
Byl krásný den, nefoukalo, sníh už nepadal 
a dokonce svítilo sluníčko. Nebolelo mě 
koleno a tak jsem vyrazil na běžky do 
„Švestkové aleje“. Po chvíli jsem ve stopě 
potkal „dorostence“ jako já. A protože nikdo 
nikde nebyl a protože jsme oba potřebovali 
nabrat dech, tak jsme se dali do řeči. Byl to 
věřící křesťan. To já nejsem. Ale věřícím je 
vlastně každý. Máme svoje zásady, kterým 
věříme a které se snažíme dodržovat. Známe, milujme a množme se. Možná 
Dokonce přišla řeč i na Bibli. že stačí, dávejme a tolerujme se.

Toto zastavení trvalo asi deset minut Je máj. Vezměte toho druhého pod 
a pak jsme jeli každý dál. Měl jsem z toho rozkvetlou třešeň a polibte se. Třeba 
setkání příjemný pocit, ač každý jiné víry, budete spolu šťastní.
bylo nám spolu dobře. MG +ZLATÁ SVATBA

Dne 27. 4. 2013 oslavili manželé Jana 
a Richard Mlázovských vzácné výročí 50 let 
společného života. Osobní blahopřání 
s květinou a dárkem předali manželům 
představitelé města Bechyně.+

Oslavenkyni přišla poblahopřát paní ředi-OSLAVA 
telka Alena Sakařová i s ostatními 

100. NAROZENIN zaměstnanci. S přáním dobrého zdraví jí 
předali květiny a dort. Usměvavá PANÍ HANOUSKOVÉ 
paní Hanousková si se všemi 

V DOMOVĚ PRO podala ruku, popovídala si 
s nimi a společně s gratulanty SENIORY BECHYNĚ
se těšila z tohoto velkého 
dne. Tím ale oslavy neskon-15. únor se stal v Domově pro 
čily. Nepřízní osudu nebylo s e n i o r y  B e c h y n ě  

paní Hanouskové dáno, významným dnem. 
aby se tato velká P a n í  M a r i e  

událost mohla H a n o u s k o v á  
uskutečnit slavila krásné 

100. narozeniny. 

přesně v den jejích narozenin, a tak byla 
největší oslava významného životního 
jubilea paní Hanouskové naplánována na 6. 
dubna. V tento den oslavila životní jubileum 
s rodinou a nejbližšími přáteli, tak jak si sama 
přála. Ke gratulantům se k potěšení paní 
Hanouskové připojil také starosta města 
Bechyně, pan Jaroslav Matějka, a farář 
římskokatolické farnosti Bechyně, pan 
Zdeněk Metod Kozubík. Všichni paní 
Hanouskové přejeme do dalších let pevné 
zdraví, spokojenost a úsměv na tváři.

Mgr. Alena Sakařová 
ředitelka Domova pro seniory Bechyně
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PRESTA 12
Příspěvky do červnového čísla 
posílejte nejpozději 17. 5. na 
propagace@kulturnidum.cz



+MAGICKÉ NOCI DEN MATEK
Slaví se druhou 

květnovou neděli, 
letos 12. 5.

V květnu a v červnu nás čekají magické S  p ř á n í m  
noci dvě. Zmíníme se o nich společně, maminkám k Svátku 
protože obě mají pohanský původ, mnoho matek přicházejí děti 
rituálů, praktického využití a zvyků. První je s e  s v ý m i  p ř á n í č k y  
filipojakubská noc z 30. dubna na a květinami. Děkují tak svým 
1. května, také zvaná Valpuržina. Má své maminkám za lásku, péči, 
kouzlo, je plná magie. Je spojena s pálením trpělivost a pochopení .
čarodějnic, tento rituál se oproti ostatním 
udržel dodnes. Proč filipojakubská v tento Teď k tématu, ale trochu jinak. 
den, když svátek obou světců připadá až na 

Když mně zemřel manžel a na úřadech 3. květen? Zřejmě je s pálením čarodějnic 
jsem se setkala s pojmem vdova, zasáhlo spojená oslava příchodu jara a loučení se se 
mě to, spíš tak bolestínsky. Je to úřední zimou. 
pojmenování, nedá se nic dělat, je to tak. Ale V Bechyni má pálení čarodějnic již 
rozhodně není úřední pojmenování ošklivé dlouholetou novodobou tradici, letos 
slovo tchyně. Vím, že jsou i zlé, panovačné, proběhne již XIX. ročník. Na průvod se 
se špičatými jazyky, jako ostatně lidové scházejí l idé z Bechyně, blízkého 
pojmenování rostliny – tchýnin jazyk. Nevím, i vzdáleného okolí, dospělí, děti i miminka 
proč to slovo nemám ráda, možná i zvuko-převlečení za čarodějnice. Jak jinak, soutěží 
malebně. Jsem tchýně pro svého zetě se totiž o nejhezčí masku oceněnou Miss 
i snachu, snažila jsem se být především Čarodějnice 2013. 
hodnou a pozornou babičkou svých pěti 

Svatojánská noc z 23. na 24. června vnoučat. Ve svých výstřižcích jsem objevila 
(sv. Jan Křtitel) je také plná kouzel podle mě krásnou báseň polského autora, 
a nadpřirozené magie. Po obě noci se věřilo, snad přinese i jiný význam tohoto 
že byliny nasbírané v této době mají největší pojmenování. 
sílu. Možná je to k úsměvu, ale i dnešní 

Tadeusz Rózewiczmoderní farmakologie používá hojně 
Dithyramb na počest tchyněvýtažky z těchto bylin na výrobu léků. 

Studánky mají kouzelnou moc, otevírají se Moře inkoustu vypsali básníci 
brány mezi světy. Je to čas bylinkářek opěvováním k dívce
a kořenářek, které sbírají léčivé byliny která je někdy jako husa
dodnes, ono to totiž funguje. Ať jsou to masti, a někdy jak májové tele
čaje, sušené bylinky… Dnes bylinkářky 
nejsou tak známé, ale některé rodiny hedvábem slov už byly obvinuty
používají bylinky dodnes. V Bechyni byl ženy vlastní i ženy cizí 
známým znalcem a sběratelem bylinek pan ale žádné líčení nezapělo
Evžen Illín starší. Byly i ženy, které měly chválu na tu která je matkou dívky
schopnost pomoci od bolestí, ischiasu, či na tchyni
dokonce uměly pomoci dobytku při 
vykloubení nohy. to ona porodila naši jitřenku

Dříve sbíraly bylinky – květiny, tzv. ó syni Apollónovi 
devatero kvítí (podle ona ji střehla jako zřítelnici 
různých pramenů jich ona se stará o plody
bylo i více) i svobodné naší ztřeštěné lásky
dívky. Nejznámější bylo vstává za noci trpělivě
kapradí, mařinka vonná, převinuje převinuje převinuje
devětsil, routa, hvozdík, 
t řezalka,  kopret ina,  ona upeče kachnu s nádivkou
laskavec, májovník… udělá pstruha na másle
Vily z nich věnečky ona vypere spodky
a dávaly si je pod polštář, zalátá ponožky a knoflík
protože věřily, že ve přišije aby držel u košile
snech jim bude s vůní na jaře dbá o malování světnic
kvítí odhalen budoucí koberce vyklepává větrá matrace
milý. rozmanitě a bez ustání pouští

Bohužel byly mnohdy se do práce
bylinkářky a kořenářky na podzim dělá marmelády a 
spojovány s čaroděj- kysané zelí
nicemi (na moravsko- když spadne sníh když skřípne mráz
slezských hranicích se vnukovi najde jablíčko
jim říkalo bosorky nebo v prádelníku
strigy), což má trochu 
jiný význam, tak trochu občas hrozivý a chmurný mrak
posunutý od úcty ke po tváří se jí kmitne
strachu. To už byl jen ale i boží nebe svoje líce
krůček k jejich nebla- chmuří
hému osudu, kdy byly pohleďte na její šedivé vlasy
mučeny jako spolčenci každý vlas je jeden den jedna
ďáblů a upalovány na slza
hranicích (nejvíce v Ně- jeden podzim a jedno jaro
mecku a Čechách). Ale 
o inkvizici v tomto krás- ona se bděle dívá
ném čase nebudu psát, střeží aby nevyhasl plamen
i když tato doba byla u domácího krbu
dosti dlouhá. když je třeba koštětem odžene

 RP

 noční můry
ona je okem i uchem domu
stojí na stráži šlechetných

práv i povinností
stříhá plínečky nenarozenému
je poslem praktického života

na všechny hloupé vtípky
kleštěnců z humoristických listů

na vtipy zeťů
kteří si připíjejí (na „to za svobodna“)

odproste tchyni
starou ženu která vztahuje ruce
aby se ohřála u domácího ohně

pokloňte se až k samé zemi
hloupí koně řehtající při 

každém zvuku
tohoto váženého jména

a řekněte lidským hlasem
„Pojď matko k nám.“ 

Z polštiny přeložila Vlasta Dvořáčková
Dithyramb = oslavná báseň

–ap–

+
JAKO HOUBY PO DEŠTI
                             aneb
          Knižní novinky

       z jihočeského regionu

HULE, Miroslav – KOTYZA, Michal: 
Rybníkářství na Jindřichohradecku
Carpio, 2012.

Knihu napsali novobystřický rodák 
a rybníkář Michal Kotyza a třeboňský 
spisovatel Miroslav Hule. Kniha mapuje 
historii rybníkářství na Jindřichohradecku, 
vznikala dlouho, než autoři sehnali téměř 
všechny dostupné prameny z archivů 
(hlavně z třeboňského).

FOTOATELIÉR SEIDEL:
Poodhalená tajemství
Český Krumlov, Rozvojový fond, 2012.

Reprezentativní publikace o počátcích 
fotografie a pohnutých osudech těchto 
průkopníků, k nimž patřil i Josef Seidel, který 
byl významným portrétním a krajinářským 
fotografem. 

Úvodního slova se zhostil architekt David 
Vávra a pak následuje výběr historických 
fotografií i dokumentace obnovy ateliéru po 
r. 2005.

–ap–

NOVOTNÝ, Jára: 
Tábor 
Chýnov, 2012.

Narozen 26. března 1939. Ži je 
v Sezimově Ústí. 

Známý český fotograf světového formátu 
loni vydal již svou sedmou knihu „Tábor“, 
kompozici fotografií města, jeho historie, 
současnosti, života, okolí a souvislostí. 
Nejsou to jen nahodilé obrázky, je to kulturně 
historický příběh města. Začíná u Husa 
a končí v současnosti. Vše v knize souvisí, 
obrázek po obrázku… „Mně jde o příběh, 
děj, vyprávění.“

Vystavoval na mnohých výstavách 
domácích i zahraničních (Anglie, Argentina, 
Hongkong, Itálie, USA, Španělsko, 
Německo, Francie). Získal přes 200 
ocenění. Kromě svých výstav pořádal i jiné 
zajímavé výstavy, např. v Sezimově Ústí 
výstavu fotografií Josefa Sudka. 
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Když duši bolí v křížiBechyňské schody         5. díl
Chtěla jsem, milí čtenáři, v tomto 

krásném měsíci přinést něco veselého. 
Ale když jsem pátrala po své paměti, nic 
mě nenapadlo. Jsou schody výtvarně 
i řemeslnicky perfektně provedené, 
schody důstojné, vzbuzující úctu. Schody 
krásně zasazené do rázu města a krajiny. 
Ale veselé? Jedině ty strašné schody 
v panelácích. Ty vzbuzují škodolibý 
úsměv. Jak je mohl někdo navrhnout, 
zasadit do objektů. Jsou i po řemeslnické 
stránce nekvalitní. Jedině „lidová“ 
tvořivost je oživila různými nápisy 
a hlavně kosočtvercem, což je oblíbený 
ornament.

Takže se vrátím k těm krásným, 
důstojným a milým, které doplňují 
historickou Bechyni. Chci Vám připo-
menout mé další oblíbené schody, spíše 
schůdky, bohužel dnes zazděné 
a nepřístupné. Vedou z Dlouhé ulice 
(tzv. Kozího plácku, jak říkával dr. Pavel 
Stašek – Cosa di plazo) do uličky pod 
židovským hřbitovem, odbočka Michalské 
ulice. Škoda, že tato cesta již není 
přístupná. Byla součástí krásné pro-
cházky a hlavně krátila cestu Plecham-
rákům do města – do kostela a na nákupy. 
Radnice se uzavření této cesty bránila 
dokonce i soudní cestou. Soudce provedl 
šetření i na místě samém a na situaci se 
přijel do Bechyně osobně podívat. Přesto 
argumenty radnice neuznal a požadavku 
na zpřístupnění cesty nevyhověl. 
Přednost dostalo vlastnické právo před 
veřejným zájmem.

Fortna a schody byly součástí po 
desetiletí veřejné cesty. Ani koze na 
minidvorečku, kde ji měla stará babička, 
nevadily. Na tu kozu se vždy těšily mé děti, 
přes zídku ji krmily nějakým lupením.

Zanikl tak opět jeden milý romantický 
koutek Bechyně. Třeba se jednou 
dočkáme příjemného překvapení

                                                 –ap–

Stále věřím, a již to tak asi zůstane, že 
lidé jsou v zásadě schopni se domluvit. Nic 
na mé víře nemění fakt, že jsem často 
svědkem pravého opaku. Domluvit se je 
schopnost, dovednost a tu je třeba se učit. 
Naše nedovzdělanost v tomto „oboru“ je 
zarážející. Příroda nám dala řeč, to, jak s ní 
nakládáme, je již výhradně lidskou zále-
žitostí. Podstatnou roli zde hraje dobrá vůle. 

Jsou-li např. manželé ve sporu a uvažují 
o rozchodu, je důležité od sebe zřetelně 
oddělit dvě skutečnosti. Co si přeji a co nutně 
potřebuji. Okruh přání by mohl být 
nespočetný, hodinkami s vodotryskem 
počínaje a pocitem absolutního vítěze 
konče. Nutné potřeby jsou naopak mnohem 
skromnější. Mít se kde vyspat a alespoň 
minimální příjem. Od tohoto relativního dna 
se zdravý člověk může vždy odrazit. Říká se 
tomu začít znovu. Často to bývá osvobo-
zující, protože je zde přítomna šance 
k přehodnocení dosavadních životních 
priorit. Netýká se to samozřejmě pouze 
manželských rozchodů, ale i neúspěchů 
v práci, podnikání a nakonec i následků 
nepředvídaných katastrof. Vím, o čem 
mluvím. 

V prvním odstavci jsem použil sousloví 
„dobrá vůle“, co obsahuje? Minimálně tři 
základní etická pravidla:

a) nonmaleficience (neubližování),
b) beneficience (činění dobra),
c) akceptace (přijetí, uznání) svobod 

druhých. 

A teď pozor, milý čtenáři, Ty, který jsi 
právě dočetl ona tři etická pravidla, a řekl si 
sám sobě „to jsem celý já, ale kazí to ti druzí 
a proto musím být nesmlouvavý, aby mě 
nesežrali“, zamysli se, jestli nelžeš sám 
sobě. Je velmi užitečné provést poctivou 
osobní inventuru toho, komu všemu já šlapu 
na kuří oka. Je to poctivá cesta k oživení 
svědomí. Špatné svědomí a fyzická bolest 
mají stejnou funkci. Informují nás o tom, že je 
s námi něco v nepořádku. 

Tři výše uvedená etická pravidla mluví 
o mých povinnostech vůči druhému člověku. 
Ani zmínka o mém vlastním profitu, co z toho 
budu mít. Může se v jednotlivých případech 
stát, že nic. Z hlediska dlouhodobé 
perspektivy však na tom „vydělám“ tím, že 
budu žít uprostřed lidí, kteří na své cestě 
životem hledají stejné kvality. 

Významný český psycholog Jaro 
Křivohlavý jednou pronesl: „To, že si 
nerozumíme, je normální, to, že si přesto 
rozumíme, je zázračné.“

Na konec ještě tři poznámky, které 
kopírují etická pravidla:

a) přiměřená obrana sebe není 
ubližováním,

b) o poskytované dobro musí mít 
příjemce zájem,

c) neakceptovat takové jednání 
druhých, které znesvobodňuje mne.

PhDr. Jaromír Matoušek
j.m.psychologie@seznam.cz
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22. dubna 2013 požehnal farář 
římskokatolické farnosti v Bechyni 
Zdeněk Metod Kozubík nové soše 
sv. Vojtěcha od akademického sochaře 
Miroslava Olivy, umístěné v opravené 
kapličce na pravém břehu Lužnice pod 
obcí Hvožďany.



+NEBERTE MLÁĎATA 
JEJICH MATKÁM 

Každé jaro se objevují na Městském 
úřadě Bechyně dotazy, kam umístit 
nalezené opuštěné mládě. Do záchranných 
stanic se dostávají desítky savčích i ptačích 
mláďat, která jsou přinesena lidmi v dobrém 
úmyslu, leč zbytečně. K nejčastěji 
přinášeným mláďatům patří srnčata 
a zajíčata. Lidé je nacházejí při svých jarních 
procházkách ležet v trávě či mlází 
a domnívají se, že jsou opuštěná. Většina 
těchto mláďat ve skutečnosti jen spokojeně 
vyčkává příchodu samice, která se vždy 
zdržuje nedaleko a mláďata se vrací krmit. 
Pokud takové mládě objevíte – nikdy na něj 
nesahejte, nepouštějte k nim psa a místo 
urychleně opusťte!

U některých druhů ptáků se lidé snaží 
pomoci předčasně vylétlým mláďatům, která 
lidskou pomoc většinou nepotřebují. K před-
časně vylétávajícím a často i zbytečně 
odchytávaným druhům patří např. kos černý 
a drozd zpěvný. Mláďata těchto druhů 
nejsou plně létavá a pohybují se jen 
v bezprostřední blízkosti hnízda, kde je 
rodiče i nadále dokrmují.

Pokud najdete zraněného volně žijícího 
živočicha, lze kontaktovat Stanici pro 
zraněné volně žijící živočichy Ochrany fauny 
ČR v Hrachově u Sedlčan tel. 603 259 902.
Pokud si někdo chce udělat výlet, může 
navštívit Centrum Ochrany fauny ČR 
v Hrachově u Sedlčan, kde lze shlédnout 
expozici volně žijících živočichů, sladko-
vodních ryb, lze objednat i exkurzi pro školky 
nebo školy. 
Bližší informace na www.ochranafauny.cz 

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

Vybral Martin Gärtner

kam se i nemajetník zahrady rád podívá. 
Škoda jen, že některé parcely proto, že 
představovaly spekulační koupi, zejí 
prázdnotou, nedbalostí, aneb nejsou 

A opět jsou tu slavné májové dny, již dosud vůbec oploceny a stromy na těchto 
tradičně oslavované. Dnešní den je působí nestříkáním, rozmnožením škůdců 
mimořádně pěkný, čistá obloha, zářící i vzhledem zcela oprávněné výtky 
slunce, prapory, hesla, svátečně oblečení sousedů, řádných zahrádkářů.
lidé, i vyzdobená okna, závody, slavnostně Je potřeba však provést něco s pozem-
upravené výlohy obchodů, vyčištěné kem za sídlištěm, který leží mezi závodem, 
město, to vše vytváří se spokojeností živo- jeho oplocením a domy. Obhospodařování 
ta lidí hezký dojem, který se ještě nesma- Státního statku je nedbalé a bez 
zatelně vrývá do života i paměti zejména podstatných výsledků. Bylo by vhodnější 
do mladé generace dětí – kteří s pionýrský- předat tyto pozemky buďto Komunálním 
mi šátečky v barvě dělnické krve nemusí již službám pro účely pěstování zeleniny, 
strádat, ale dnes s trubkami slavnostně skleníkovým systémem za pomocí páry 
vyleštěnými spěchají na seřadiště. z keramického závodu, neb zahrádkáři, 

Máj svědčí i organizaci zahrádkářů kde intensita využití by byla daleko lépe 
i ovocnářů, kteří zbudováním zahrád- využita a půda by nesla víc.
kářské kolonie vytvořili nádherné místo, 
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Finanční úřad pro Jihočeský kraj 
oznamuje, že je zpřístupněn k nahlédnutí 
hromadný předpisný seznam, jímž se v 
něm uvedeným daňovým subjektům 
stanovuje za nemovitosti nacházející se 
v obvodu územní působnosti shora 
uvedeného správce daně

DAŇ Z NEMOVITOSTÍ 
NA ROK 2013. 

Informace k zasílání složenek pro platby 
daně z nemovitostí od roku 2013-04-22

Od 1. 1. 2013 je daň z nemovitostí 
sloučena do jedné částky za všechny 
nemovitosti poplatníka na území přísluš-
ného kraje.

Má-li poplatník daně z nemovitostí více 
nemovitostí, které se nacházejí v obvodech 
místní působnosti dvou nebo více finančních nemovitost nachází), kterému je příslušná prostřednictvím komunikuje 
úřadů, tj. na území více krajů nebo na území platba určena. Upozorňujeme, že čísla účtů s finančním úřadem. 
hl. města Prahy a jednoho nebo více krajů, finančních úřadů, vzniklých od 1. 1. 2013, Z důvodu probíhajících organizačních 
jsou do obálek vkládány společně složenky se liší od čísel účtů původních finančních změn Finanční správy ČR není na alonži 
za všechny tyto finanční úřady. Pro platbu úřadů, existujících v r. 2012. Tuto složenky uveden stav daňového účtu 
daně z nemovitostí u každého z dotčených skutečnost musí poplatník zohlednit, poplatníka, tj. případný přeplatek nebo 
finančních úřadů je poplatníkovi daně platí-li daň bezhotovostní, např. trvalým nedoplatek na dani z nemovitostí. 
zasílána jedna složenka, pokud jeho daň platebním příkazem.

V zájmu zajištění možnosti plynulého u tohoto finančního úřadu činí nejvýše 
Na alonži složenky jsou uvedeny tyto placení daně v pokladnách finančních úřadů 5.000,- Kč, nebo dvě složenky, pokud je 
důležité údaje: jsou složenky rozesílány v pořadí nezá-tato daň vyšší než 5.000,- Kč a platí se 

ź celková výše daně vislém na místní působnosti finančních tedy ve dvou splátkách. Daň vyšší než 
úřadů. Proto je potřeba počítat s tím, že + z nemovitostí na rok 2013,5.000 Kč lze však zaplatit i najednou jedinou 
v jednotlivých lokalitách neobdrží všichni složenkou, a to v termínu první splátky daně. ź výše a termíny splatnosti splátek,
poplatníci složenky současně, ale budou Jednotlivé složenky jsou opatřeny ź spravující územní pracoviště 
postupně rozesílány tak, aby poslední z nich názvem a číslem účtu místně příslušného finančního úřadu, kde má 
poplatníci  obdržel i  nejpozději  do finančního úřadu (tj. toho finančního úřadu, poplatník uložen daňový spis 
25. května 2013. v jehož obvodu místní působnosti se k dani z nemovitostí a jehož 

FÚ pro JčK, ú.p. Tábor

+

Těšte se důchodci, už nám to hrabou! 
MG

!
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KURZY, PŘEDNÁŠKY, BESEDY

PRO DĚTI

KULTURNÍ KALENDÁŘ

VÝSTAVY

Právě probíhá v Galerii U Hrocha

VLASTA ŠTEGEROVÁ – výstava fotografií

Pondělí  / od 19.00 hodin / Klubovna KD
Více info K. Kvardová tel. 721 503 325, www.raeesah.wz.cz 

6., 13., 20. a 27. května

ORIENTÁLNÍ A BŘIŠNÍ TANCE

KDYŽ DUŠI BOLÍ V KŘÍŽI
Pondělí 13. května / 16.30 hodin / RC Hrošík / Vstupné 30 Kč 
Zajímavé povídání o problémech, které nás trápí, s psychologem 
PhDr. Jaromírem Matouškem. Tentokrát na téma KOMU SE 
RADĚJI VYHNOUT.

Pátek  / od 10.00 hod. / Klubovna KD
Více info paní Zemanová tel.: 775 182 010.

3., 10., 17., 24. a 31. května

PILATES

Otevřeno: pondělí 16–18, středa 16–19, pátek 16–18hod. 

Mariánka Jůdová – absolventka AVU v Praze, Intermediální škola 
prof. M. Knížáka, Škola nových médií prof. M. Bielického

Miroslav Jiřele – absolvent FAVU VUT v Brně, Ateliér Grafika, 
vedoucí ateliéru Doc. akad. mal. Margita Titlová–Ylovsky 

Martin Skalický – absolvent FAVU VUT v Brně, atelier figurativní 
sochařství Michael Gabriel 
Pořádá: Kulturní středisko města Bechyně, OS Klášter, ZUŠ 
Václava Pichla v Bechyni
Ukončení výstavy 31. 5. 2013.

GALERIE 2+1     VÁBENÍ

Sobota 18. května / 10.00 hod. / Malý sál / Vstup 35 Kč
Dámy a pánové, přichází profesor Zlomtužka, mistr v malování 
čáry. A kde jsou čáry, musí být i máry! Dohromady dají čáry-máry. 
A pak z obyčejné čáry stávají se čáry.
UNIKÁTNÍ DĚTSKÉ INTERAKTIVNÍ PŘEDSTAVENÍ S ILUZIO-
NISTICKÝMI PRVKY

KOUZELNÉ MALOVÁNÍ S ČAROVÁNÍM

HUDBA

Pátek 10. května / 20.00 hod. / KD / Vstup 50 Kč
Koncert regionálních kapel. Zvuk Chenzi. 
Vo106 je bechyňsko-hodonicko-březnická kapela hrající pop-rock-
punk.
Monotonic stereotype je jihočeská rocková kapela, která si hraje jen 
tak pro radost :-)
Žlutý Fijalky je kapela, vracející se ke kořenům bigbeatu, která se 
snaží „rozhejbat“ každého posluchače svižnými rytmy a českými 
texty!

Vo106, 

MONOTONIC STEREOTYPE, 

ŽLUTÝ FIJALKY

MILOŇ ČEPELKA

JOSEF PEPSON SNĚTILÝ

Úterý 28. května / 16.00 hodin / 
RC Hrošík / Vstupné 40 Kč
Miloň Čepelka (zakládající člen 
Divadla Járy Cimrmana) a Josef 
Pepson Snětivý (hudební 
doprovod) představí své knihy 
Deník haiku 2 a Z deště pod 
okap.

Otevírací doba herny:
Pondělí   9.00 – 11.00 hodin
Středa 15.00 – 17.00 hodin
jednotlivé vstupné 15 Kč
zvýhodněná permanentka 100 Kč/10 vstupů

Program v rámci herny:

13. 5. Závody odstrkovadel

22. 5. Výtvarná dílnička pro malé šikuly

29. 5. Výtvarná dílnička pro malé šikuly

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

RODIČOVSKÉ CENTRUM 

TRADICE

Sobota 4. května / 20.00 hod. / Přísálí KD / Vstup zdarma
Zveme vás na zábavu, která se ponese v duchu šlágrů 
70. – 90. let.

JEDNÍMTAHEM 

Zábava v rámci oslav Sv. FLORIÁNA

Vernisáž středa 29. května / od 16 hod. / Kavárna Vily Elektra
Výstava potrvá od 29. 5. 2013 do 13. 6. 2013 a bude přístupná 
v otevírací době kavárny denně od 13.00 do 22.00 hodin.

VÝSTAVA ABSOLVENTŮ I. cyklu studia 

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

Sobota 29. června / Klášterní zahrada
Nejbarevnější jihočeský hudební festival v romantickém prostředí 
klášterní zahrady, který vznikl propojením Hodonicefestu 
a Jazzfestu. Program bude uveřejněn na webových stránkách 
během května.

TĚŠTE SE NA ČERVEN

DUHAFEST 

Vážení návštěvníci Městského 
muzea, rádi bychom se vám touto 
formou omluvili za to, že muzeum 
nebude, jak tomu bývá zvykem, 
otevřeno již od 1. května. Během 

tohoto roku bychom chtěli dokončit stálou expozici a v současnosti 
probíhají v prvním patře budovy hrubé práce, proto není zatím 
možné tuto část muzea zpřístupnit veřejnosti. 

Vzhledem k tomu, že se v prvním patře staví nové vitríny 
a předělává se elektřina, tak jediný volný výstavní prostor bude pro 
tuto sezonu v průjezdu v přízemí. Průjezd zabydlí od 19. května 
výtvarný obor ZUŠ V. Pichla s výstavou „Pod hladinou“ a na léto zde 
připravujeme výstavu ze sbírek muzea s názvem „Pánská 
záležitost“. Na obě výstavy jste srdečně zváni, stejně jako na 
Muzejní noc, která letos proběhne 24. května od 17.30. Na našem 
dvorečku budete moct ochutnat kosmatice, upéct si žitné placky 
a seznámit se s bylinkami.

Něco málo k bleším trhům
Čtenářům jistě nemusíme vysvětlovat, že bleší trh nemá nic 

společného s cizopasným hmyzem živícím se hostitelovou krví, ale 
že se jedná o trh či chcete-li burzu, na které jsou nabízeny použité 
předměty. Předměty, které přestaly sloužit původnímu majiteli, 
mohou na tomto druhu setkání najít nové využití. A o to jde 
především. Smysl bleších trhů by se dal shrnout mottem: 

„Co nepotřebuji já, mohou potřebovat jiní.“
Nicméně ani bleší trh nemůže fungovat sám od sebe. Je třeba 

nejen prohlížejících a nakupujících, kterých je vždy dostatek, ale 
především prodávajích. Stát se prodávajícím může jen ten, kdo 
překoná dvě zásadní překážky. Za prvé vlastní pohodlnost, kdy 
nepotřebné věci namísto do popelnice, kde tyto předměty většinou 
končí, naskládá do bedničky a odnese na určené místo. A za druhé 
se musí překonat ostych a obava z toho, že by soused mohl vidět, 
jaké že to máme doma harampádí.

Je samozřejmé, že bechyňský bleší trh nebude nikdy tak 
úchvatný jako ten nejslavnější na pařížském Montmartru, ani tak 
hojně navštěvovaný, jako ten v bavorském Waldkirchenu, ale to 
neznamená, že by se zde nedalo najít několik zajímavých kousků. 
Třeba vás zaujme předmět, který bude mít vlastní historii, dozvíte 
se, kdo jej vlastnil, jak k němu majitel přišel a kdo jej vyrobil anebo 
objevíte věc, která vyvolá příjemné vzpomínky z vašeho dětství. 

Bleší trhy se budou konat na dvorečku Městského muzea 
každou první sobotu v měsíci od května do září v 13.30 –16.00. 

J. Š.

MĚSTSKÉ MUZEUM 

+Děti se dočkaly

I letos jsme patřili mezi téměř 1300 míst, kde se vzpomínalo na 
dánského pohádkáře Hanse Christiana Andersena. Nápad nocovat 
v knihovně vznikl před 13 lety v hlavě knihovnic v Uherském 
Hradišti, které chtěly netradičně oslavit Den dětské knihy v den 
narození H. Ch. Andersena. Každý rok organizačně nocování 
zajišťují. Za tento prima nápad přebraly letos v Dánsku ocenění 
Výboru Hanse Christiana Andersena. My jsme se připojili až ke 
4. nocování. 

Čtrnáct vylosovaných šťastlivců se 
v knihovně sešlo až 12. dubna v 17 hodin. 
Popovídali jsme si o životě a díle 
H. Ch. Andersena. Po seznámení jsme si 
namalovali osobní jmenovky a složili si papírové loďky. Počasí 
oproti minulému pátku, kdy nocovali ostatní nocležníci, se konečně 
umoudřilo, a tak jsme se mohli vypravit k řece. Poslali jsme po 
Lužnici lodičkové vzkazy vstříc severským zemím a všem, kteří 
mají rádi pohádky i tajemná dobrodružství. Přáli jsme si, aby dopluly 
třeba až do Dánska (většina se rozložila ještě nad splavem, ale my 
chceme věřit, že dopluly daleko do světa a že si někdo naše vzkazy 
opravdu přečte…). 

Celým večerem nás provázelo čtení z knihy Ivy Procházkové 
Konec kouzelného talismanu a k našemu překvapení, cestou k řece 
jsme balíček s takovými talismany našli ve vykotlané vrbě. A ještě 
něco jsme cestou objevili. Nějaká hesla na proužcích papíru 
schovaných pod kameny! V knihovně jsme zjistili, že jde o řádky 
z křížovky, kterou jsme úspěšně vyluštili. V tajence jsme odhalili 
kouzelníka Heřmana, o kterém jsme si přečetli v naší knize, jak 
pomohl hlavním hrdinům objasnit význam darovaného kouzelného 
talismanu. S jeho pomocí navštívili zajímavá místa a hlavně došli 
k poznání, že je důležité poznat svoje schopnosti a důvěřovat sobě 
i svým blízkým. Že jen vlastním přičiněním dokážou zdolat všechny 
překážky. Což jsme si i my na vlastní kůži vyzkoušeli při 
společenské hře Aktivity. 

Před půlnocí jsme otevřeli záhadné talismany, jejichž kouzelná 
ochranitelská moc skončila. K našemu překvapení vyklouzla 
kulička pro štěstí a ústřižek záhadné zprávy. Po úspěšném 
rozluštění jsme se vrhli vstříc tmě do útrob kulturního domu. Trochu 
nás vyděsil odložený plášť a paruka nad schodištěm. Ale pak jsme 
už pátrali a po nekonečném hledání jsme konečně objevili obálky 
s klíči všech velikostí a nakonec i dřevěnou truhlu. Vyzkoušeli jsme 
všechny a do zámku se bez problémů zasunul až ten předposlední 
a nejmenší. A poklad byl na světě! Spravedlivě jsme si ho rozdělili, 
ještě chvilka hraní, čtení a zábavy před spaním a hurá do spacáků. 
Usínali jsme kolem druhé hodiny. Ráno jsme se sbalili, předali 
upomínkové předměty, rozloučili se a odcházeli domů dospat naši 
povedenou noc v knihovně! A my knihovnice jsme si oddechly. 

Vše proběhlo bez problémů, zdálo se nám, že se děti nenudily 
a už nyní začínáme přemýšlet, jak co nejlépe spolu s dětmi oslavit 
4. 4. 2014 už 10. nocování v bechyňské knihovně! 

EHhttp://archives.orleans.fr

POD HLADINOU aneb zkoumání 

mořských hlubin i hlubin naší duše
Vernisáž v neděli 19. května / od 13.30 hod. / Městské muzeum
Výstava výtvarného oboru ZUŠ potrvá od 19. 5. do 16. 6. 2013.
ÚT, ČT, PÁ 9–16, ST 9–17, SO a NE 9–17 pouze v červnu.

BLEŠÍ TRH
Sobota 4. května / 13.30–16.00 hod. / Dvorek Městského muzea

MUZEJNÍ NOC
Pátek 24. května / od 17.30 hodin / Městské muzeum
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+PROJEKT COMENIUS 
navštíví německou školu 
Theodor Heuss Realschule 
ve městě Hockenheim

Ve dnech 12. 5. až 17. 5. 2013 tým učitelů 
a žáků navštíví německou školu Theodor 
Heuss Realschule ve městě Hockenheim 
v rámci realizaci mezinárodního projektu 
s názvem Wasteland. Budeme repre-
zentovat naši školu na druhém setkání 
partnerů (připomínka: projekt trvá 2 roky 
(2012–2014), během kterých proběhne 
5 setkání tak, aby se všichni partneři, kteří 
jsou z Německa, Francie, Polska, Španělska 
a České republiky, mohli vzájemně navštívit 
a jednou přijmout návštěvu všech ostatních 
partnerů na své půdě). 

Toto projektové setkání partnerů bude 
věnováno představení brožur o recyklaci, 
které jednotliví partneři připravovali na svých 
školách v době po prvním setkání ve 
francouzském Thononu (listopad 2012), kde 
se partneři poprvé setkali a doladili 
harmonogram projektových aktivit na celý 
první rok projektu. Brožury mají představit 
recyklační systémy a řešení odpadu v jed-
notlivých regionech a zemích a během 
společných workshopů v německé škole by 
měl vzniknout plakát mapující recyklační 
systémy a řešení odpadu napříč Evropou s 
důrazem na místa, odkud pochází zúčast-
něné školy. Proběhne i hodnocení všech 
prací (brožur) za účelem vyhlášení 
nejlepšího průzkumu recyklačních strategií 
a řešení odpadů. 

Program návštěvy zahrnuje také 
prohlídky školy a města, kde se nachází 
známý Hockenheimring (závodní okruh 
formule 1), setkání s vedením Hocken-
heimu, workshopy a aktivity zaměřené na 
vzájemné poznání se a práce na projektu. 
V neposlední řadě jednodenní návštěva 
nedalekého města Heidelberg.

Zprávy z průběhu návštěvy a další 
informace spojené s ní budeme pravidelně 
zveřejňovat v rubrice Aktuality na školním 
webu.

Mgr. Aneta Petrunová

+NÁVŠTĚVA KNIHOVNY

Měsíc březen a duben využili žáci 
1. stupně k návštěvě Městské knihovny 
v Bechyni. Zde pro ně bylo připraveno 
povídání o vzniku písma. Poznali různá 
písma z historie (hieroglyfy, klínové písmo) 
i současnosti. Většinu nedokázali ani 
přečíst. Děti se dozvěděly, jaké nástroje se 
používaly na psaní, co to byl papyrus či 
pergamen. Na chvíli zabrousily i do historie 
našeho státu, seznámily se s Konstantinem 
a Metodějem a jejich příchodem na Velkou 
Moravu. Nakonec je čekaly úkoly: vyhle-
dávání knih v on-line katalogu, luštění 
přesmyček zeměpisných názvů a skládání 
slov. Kdo vyhrál, nebylo důležité. Všichni se 
náramně bavili a odnesli si i spoustu nových 
zajímavých informací. Za připravený 
program děkujeme.

Mgr. Jaroslava Hrnčárková

+POPÁTÉ VYSTAVUJEME 
V AJG HLUBOKÁ

Naše škola se popáté přihlásila do 
projektu, který již pravidelně vyhlašuje AJG 
Hluboká nad Vltavou, tentokrát na téma: 
„Kdybych byl architektem“. 

Do práce se zapojily hlavně třídy 5 .A a 
6.A. Šlo celkem o dlouhodobý projekt, na 
kterém žáci pracovali téměř dva měsíce. 
Někteří dokonce dosud nestihli svá díla 
dokončit. Ale poctivě na nich pracují, aby je 
mohli vystavit na výstavě v naší škole, která 
se bude konat v červnu. Výtvarné práce, 
které byly dokončeny v termínu odevzdání, 
se momentálně vystavují v hlavním sále AJG 
v Hluboké nad Vltavou. Bývá pravidlem, že 
vernisáže těchto výstav se mohou účastnit 
žáci, kteří zaslali své práce, i jejich třídy. 
Nejinak tomu bylo i letos. 

Ve středu 27. března jsme tedy měli 
možnost strávit dopoledne na zámku 
Hluboká a zúčastnit se i doprovodného 
programu, v němž byla prohlídka zámecké 
lednice, návštěva zámecké věže spojená 
s krásným výhledem na v této době nezvykle 
zasněženou a chladnou krajinu a samozřej-
mě pozorná prohlídka všech vystavených 
prací. Opět to byla nekonečná přehlídka 
kreativity a šikovnosti dětí z mateřských 
školek, základních škol, středních škol i žáků 
základních uměleckých škol z celého 
Jihočeského kraje. 

K zážitkům z vernisáže se dále vyjádří 
sami žáci.

Pavlína Novotná

„Dne 27. 3. 2013 jsme čekali před školou 
na autobus. Hrozně jsme se těšili. Nevěděli 
jsme, co nás bude čekat a co tam bude. 
Přijeli jsme na náměstí. Šli jsme dlouhou 
cestou do kopce. Bolely nás nohy. Zdálky 
jsme viděli zámek a byl opravdu krásný. Stáli 
jsme na nádvoří a fotili si krásné věci a okolí. 
Šli jsme na velkou věž a tam to přišlo. Když 
jsem šel nahoru, měl jsem velké závratě!!! 
Poté jsem šel dolů, chytil jsem se Péti, 
protože jsem se bál. Potom jsme šli do 
ledničky, kde se dříve uschovával led. Byla 
tam zima a tma. Pak přišla vernisáž. Tam 
jsme viděli naše namalované práce. Byly 
tam krásné práce, ale nejvíce se mi líbila 
Adamova vila. Byla tam zajímavá přednáš-
ka. Viděl jsem krásné tanečnice, jak 
tancovaly. Šli jsme na autobus a ten nás 
zavezl ke škole. Rozloučili jsme se 
s kamarády a šli každý svou cestou. Byl to 
moc krásný výlet.“ 

Jan Malý, 5.A

„Ráno 27. 3. 2013 jsme vyrazili na Hlubokou 
nad Vltavou. Cesta nám rychle utekla. Do 
kopce se šlo dobře a když jsme došli 
k zámku, uviděli jsme velmi vysokou věž 
a zasněžené zahrady. Chvíli jsme počkali 
a pak jsme začali stoupat do věže. Vedlo tam 
strašně moc schodů a cesta byla docela dost 
namáhavá, ale ten výhled stál za to! Viděli 
jsme až do Českých Budějovic. Lidé, co byli 
dole, vypadali jako mravenci. Pak jsme šli do 
zámecké lednice, kde skladovali led. Poté 
jsme šli do Alšovy jihočeské galerie, kde 
probíhala vernisáž výstavy s názvem 
Kdybych byl architektem. Byly tam 
vystavené výrobky z celého Jihočeského 
kraje. Když jsme si všechno prohlédli, jeli 
jsme domů. Cesta zase rychle utekla a byli 
jsme zase v Bechyni. Výlet se mi líbil.“

Zdeněk Macháček, 6.A
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Po jarních prázdninách absolvovali žáci všichni zvládli vyjet na lanovce-pomě, což je 
naší školy lyžařský výcvik v Peci pod pro začátečníka-snowboardistu poměrně 
Sněžkou v Krkonoších. Obavy o nedostatek náročné oproti lyžím. Hodnotím velmi 
sněhu se ukázaly jako liché, neboť jsme opět pozitivně i práci všech lyžařských 
lyžovali na čerstvě napadaném přírodním instruktorů, kteří trpělivě a názorně učili žáky 
sněhu, za mimosezónní cenu permanentky základům lyžování a zdokonalování pokro-
a především bez front na vleky. Tato lokalita čilých lyžařů, takže i družstvo začátečníků 
nabízí zhruba 10 kvalitních sjezdovek jak pro zvládlo sjet nejtěžší sjezdovku v areálu – 
úplné začátečníky, tak i pro pokročilejší Braunberg (Hnědý vrch) bez větších 
lyžaře, včetně několika typů vleků. problémů. Velký ohlas měla také beseda 
Nemusíme se tak tísnit na jedné sjezdovce s dlouholetým členem Horské služby v Peci, 
se všemi návštěvníky areálu, což je bechyňským rodákem, Přemkem Kovaří-
z hlediska bezpečnosti určitě veliké plus. kem, který dětem poutavě vyprávěl, co 
Výhodná poloha chaty Protěž umožňovala všechno obnáší práce HS a s jakým 
rovnou naskočit do lyží bez zdlouhavých nebezpečím se mohou na horách setkat. 
přesunů ke sjezdovce, takže i příjezd na Rozhodně není jediným cílem výcviku naučit 
lyžích až k chatě je velmi pohodlný. děti lyžovat a jezdit na snowboardu, ale jeho 
Ubytování patřilo k těm lepším, počínaje součástí je i výchovný cíl, aby se děti naučily 
výborně vyřešenou lyžárnou, prostornými spolupracovat a komunikovat i mimo školní 
pokoji s vlastním sociálním zařízením prostředí, což vytváří a upevňuje kolektivní 
a konče chutnou stravou. Opět jsme zařadili vztahy mezi nimi, v neposlední řadě mohou 
výuku snowboardingu, protože mezi získat kladný vztah k horám a vracet se na 
mladými lidmi získává na stále větší oblibě. ně i v dalším životě. Celkově hodnotím LVK 
Je třeba říct, že i úplní začátečníci na konci maximálně pozitivně, nikdo se nezranil 
výcviku sjeli svah frontside-ovým i backside- a děcka si přivezla domů mnoho nových 
ovým obloukem, což jsou dva základní prvky a krásných zážitků, což je to nejdůležitější!
snowboardingu. A dokonce hned první den Mgr. Jan Pazourek – vedoucí LVK

+ZPRÁVY 
Z TURISTICKÉHO 
KROUŽKU

Členové turistického kroužku z naší školy 
se schází každou lichou středu v měsíci. 
A kde všude jsme byli a která místa jsme 
navštívili?

Nový rok jsme začali „optimisticky“. 
Navštívili jsme hřbitovy v Bechyni – nový, 
starý a židovský. Mnohý z nás tam nikdy 
nebyl a ani nevěděl, kde se židovský hřbitov 
nachází. Také jsme se podívali do měst-
ského muzea, na Větrov, Parkány, Na Hutě 
a na začátku jara jsme byli na exkurzi 
v zahradnictví „U Benešů“, kde nám pan 
Beneš ukázal, co všechno pěstují a jak 
o pěstované rostliny pečují. Asi nejvíce nás 
zaujaly masožravé rostliny. 

Ve středu 10. dubna jsme vyjeli do 
Českých Budějovic, kde jsme navštívili krytý 
plavecký bazén. Tam jsme si zaplavali, 
skákali ze skokanského můstku a sjížděli na 
tobogánu. Tato akce byla hrazena z dotace 
Asociace školních sportovních klubů ČR pro 
Centra sportu na vybraných školách.

A co ještě máme v plánu do konce 
školního roku navštívit? Pojedeme do Týna 
nad Vltavou, na Šumavu na Stezku 
v korunách stromů, vydáme se na rozhlednu 
do Radětic…

Vedoucí turistického kroužku 
Mgr. Jitka Radvanová 

+VELIKONOČNÍ 
DÍLNIČKY

V každém školním roce se stávají již 
tradicí velikonoční dílničky, které probíhají 
buď napříč celou školou nebo na druhém 
stupni. V letošním školním roce probíhaly 
napříč druhým stupněm, protože velikonoční 
vyrábění na naše nejmenší čekalo na zelený 
čtvrtek ve školní družině.

Každým rokem se vyučující snaží do 
projektu přinést něco nového. Hlavním cílem 
je seznámit děti s tradicí velikonočních 
svátků, které se světily dříve více než 
Vánoce. A tak si povídáme o historii, zvycích 
a snažíme se v jednotlivých dílnách vyrábět 
jak pokrmy, tak zdobit vajíčka nebo plést 
pomlázky.

Projektu předcházela velikonoční 
výzdoba, abychom vnesli jarní a sváteční 
pohodu do školy a těšili se na pěkné jarní 
svátky.

 Mgr. Milena Borková

+    LYŽAŘSKÝ VÝCVIK – PEC POD SNĚŽKOU

Naši mladí florbalisté nenechali nic škole k těm nejlepším. 
náhodě a po velmi pěkných výkonech svou Všem mladým sportovcům náleží velké 
skupinu zcela zaslouženě ovládli a postou- poděkování za výbornou reprezentaci školy. 
pili do finále celého turnaje. Zápasy ZŠ Bechyně: Opařany 2:0, S. Ústí 

Druhá škola ze Soběslavi již byla nad 2:0, Ml. Vožice 5:0, Soběslav Komenského 
naše síly. Porážka 0:3 ve finále turnaje 0:0. Finále: ZŠ Bechyně – ZŠ Soběslav, 
nemusí mrzet, neboť předvedené výkony E. Beneše 0:3.
a výsledek patří v historii florbalu na naší Mgr. M. Petr

+OKRESNÍ PŘEBOR 
ŠKOL VE FLORBALE

Ve středu 10. dubna se v Chotovinách u Tábora uskutečnilo okresní 
kolo žáků 1. stupně ve florbale. Zástupce naší školy (3.–5.třída) ve 
skupině postupně prověřila družstva z Opařan, Sezimova Ústí, Mladé 
Vožice a Soběslavi.
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Mateřská škola Jahůdka, Bechyně, Na Libuši 859 vyhlašuje

!! PŘIJÍMÁNÍ ŽÁDOSTÍ !!
K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

pro školní rok 2013/14

           které se bude konat v pondělí 6. května 2013 od 8 do 16 hodin
a v úterý 7. května 2013 

pro děti, které dovršily tří let, a pro děti, které ve školním roce 2013/14 dovrší tří let.
Před tímto datem je třeba si v MŠ vyzvednout tiskopis Žádost o přijetí k předškolnímu 
vzdělávání (též na www.msjahudka.cz) a evidenční list (pouze v MŠ).
K zápisu je třeba přijít s touto řádně vyplněnou žádostí, průkazem totožnosti rodiče 
a potvrzením o očkování dítěte na evidenčním listu podle §50 zákona č. 258/2000 Sb.

Ve středu 14. 5. 2013 bude pro nově zapsané děti 
Den otevřených dveří v MŠ

od 8.00 do 10.00 hodin – přezutí s sebou.

Děti budou s rodiči jen sledovat činnosti a prostředí v MŠ a v době svačiny si mohou 
zapsané děti pohrát s hračkami v herně, pobyt nových dětí nesmí narušit provoz školy ani 
omezovat aktivity dětí v MŠ. Rodiče jsou povinni své děti usměrnit, dodržovat pravidla 
školy, dodržovat bezpečnost dětí a chránit majetek školy.

od 8 do 16 hodin

+ÚSPĚCH NAŠEHO 
DIVADELNÍHO 
SOUBORU NA 
KRAJSKÉ PŘEHLÍDCE

Dne 12. dubna se v místním kulturním 
domě konala krajská přehlídka dětských 
divadel Bechyňské jaro 2013. Této přehlídky 
se tradičně zúčastňují dětské divadelní, 
loutkářské a recitační soubory z jihočeské 
oblasti. Na letošním ročníku se představilo 
celkem devět divadelních inscenací, a sice 
z Českých Budějovic, Strakonic, Jindřichova 
Hradce, Prachatic, Kaplice a dalších měst. 
Divadelní soubor naší školy (jedná se 
o nejstarší ze čtyř divadelních kroužků 
působících na naší škole) se prezentoval 
představením s názvem Nerudárium. Hra 

vznikla jako reakce žáků na školní povinnou 
četbu a představuje pokus o přiblížení této 
literatury (často nezáživné, obtížně pocho-
pitelné a nudné) dnešním dospívajícím 
dětem. Jedná se o tři slavné Nerudovy 
povídky, které jsou pojaty jako ironická 
karikatura maloměšťáctví a pokrytectví. 

Inscenace byla kladně přijata diváky 
i porotou a jako jediná z celé přehlídky 
získala doporučení do širšího výběru na 
celostátní přehlídku dětských divadel ve 
Svitavách. Porota ocenila především 
hudební složku, herecké výkony a téma 
inscenace. I přes současnou nejistotu, zda 
bude představení nakonec do Svitav 
vybráno, jde o výrazný úspěch našich 
divadelníků, zúročení dlouhodobé práce a 
výbornou reprezentaci školy. Divadelní 
soubor vystupoval v tomto složení: Nicola 

Sopková, Markéta 
Š í m o v á ,  R a d k a  
Pospěchová, Mirka 
Ťoupalová, Kateřina 
Veř tá tová ,  Mar ie  
Kučerová,  Niko la 
P í t r o v á ,  M a r t i n  
Mrzena a Tomáš Filip. 

Mgr. MgA. 
František Oplatek

+DEN ZUŠ 

ZUŠ Václava Pichla v Bechyni zve 
všechny v neděli 19. 5. 2013 na DEN ZUŠ. 
10.00 „Docela (ne)obyčejný koncert“

představení nejen pro malé diváky
 na principu laterny magiky 
všechny obory ZUŠ, sál 

11.15 Koncert komorní hudby
hudební obor, rajský dvůr 

12.00–13.30 Polední přestávka 
13.30 Vernisáž
 prací žáků výtvarného oboru

žáci Mgr. Ivany Blažkové, 
Městské muzeum Bechyně

14.45 Bajky, Klauni? vystoupení
 literárně dramatického oboru

žáci pana učitele Jana Brůčka, sál 
16.30 Galakoncert 

žáků hudebního oboru, sál 

Změna programu vyhrazena

„Pod hladinou“ 

+
ÚČAST VO ZUŠ V PROJEKTU 

„KDYBYCH BYL 
ARCHITEKTEM“

Výtvarný obor ZUŠ se účastnil projektu 
pořádaného Alšovou jihočeskou galerií 
„Kdybych byl architektem“. Vernisáž výstavy 
se uskutečnila dne 27. března 2013 v AJG 
v Hluboké nad Vltavou. Projektu se věnovaly 
dvě skupiny žáků. První tvořila prostorové 
modely domů budoucnosti, z nichž některé 
dosahovaly výšky téměř 70 cm. Druhá 
skupina vytvořila velkoformátovou kresbu 
2,5 m × 1 m, na které bylo rozvrženo ideální 
město. Najdete v něm domy, školy, obchody, 
ale také důl na diamanty či továrnu na 
bonbony, aby i dospělí měli kam chodit do 
práce. Děti nezapomněly na hory se 
sjezdovkami či moře, prostě ideální město. 

Na místě měli účastníci možnost nahléd-
nout do běžně nepřístupných prostor 
nejvyšší věže na zámku či lednice, kulaté 
zaklenuté místnosti, ve které se na zámku 
skladoval led pro potřebu kuchyně. 

Vernisáž doprovázela vystoupení žáků 
dramatického a tanečního oboru ze ZUŠ 
v Českých Budějovicích. Naše práce se 
rozhodně neztratily a našly si čestné místo 
mezi dalšími díly dětí. Cesta domů byla 
dobrodružnější, než jsme plánovali, protože 
autobus nejel a nejel, zpoždění narostlo na 
20 min a naše víra, že vůbec přijede, klesala. 
Zachránila nás výprava žáků ze ZŠ Libušina 
v Bechyni, která se výstavy také účastnila, 
nespoléhala na veřejnou dopravu a objed-
nala si autobus. Ochotně nás svezli domů 
a my jim tímto děkujeme. 

Mgr. Ivana Blažková

+NÁVŠTĚVA GALERIE

Dne 16. dubna 2013 navštívily dvě 
skupiny žáků z výtvarného oboru ZUŠ  
výstavu v Galerii 2+1 v kulturním domě 
v Bechyni. Prohlédli jsme si práce Mariany 
Jůdové, Miroslava Jiřeleho a Martina 
Skalického. Jedná o práce prostorové 
i plošné. Žáci zkoumali „jak je to udělané“ 
a také „proč to je tak udělané“ a „co to tedy 
znamená“. Na některé otázky nám odpově-
děl ředitel kulturního střediska Štěpán 
Ondřich, který nám vstup do galerie umožnil. 
Děkujeme.

Za výtvarný obor Mgr. Ivana Blažková
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ÚSPĚCH ŠKOLY 
NA STUDENTSKÉM 
DESIGNU V OPAVĚ

JIHOČESKÝ KOMPAS 
2013

Ve dnech 27. 3. – 3. 4. 2013 proběhlo 
v Opavě celostátní kolo přehlídky prací žáků 
a studentů středních a vyšších odborných 
škol s uměleckými a uměleckořemeslnými 
obory Studentský design 2013. Vystavené 
práce se těšily značné pozornosti – za první 
tři dny výstavu, kterou nainstalovali studenti 
a pedagogové SŠPU Opava, vidělo více než 
pět set návštěvníků. Akce se konala v rámci 
jednání Asociace středních výtvarných 
a vyšších odborných škol ČR. V úterý 
2. 4. 2013 ve 13.00 hodin se sešla porota, 
aby zhodnotila celkem 132 přihlášených 
prací z oblasti grafického, průmyslového, 
produktového designu, skla, keramiky, ale 
i multimediální tvorby. Soutěž obeslalo 
29 škol.

Jednání poroty v Domě umění – kostele 
sv. Václava, kde byly studentské práce 
vystaveny, bylo velmi náročné a pro naši 
školu úspěšné: mezi laureáty soutěže se 
dostal Odkapávač Hardtop Lucie Mikyskové 
(umístil se na 11. místě) a Soubor 
keramických mís Sandry Šindelářové 
(umístil se na 29. místě). Práce budou 
vystaveny v rámci prezentace Asociace na 
Designbloku v září 2013 v Praze.

Kromě obou studentek patří poděkování 
akad. sochaři Miroslavu Olivovi, který práce 
v loňském roce vedl.

Na termín 5.–6. 4. 2013 jsme připravili 
účast naší školy na 6. ročníku veletrhu 
cestovního ruchu Jihočeský kompas 2013 
v českobudějovickém kulturním domě 
Metropol. V minulých letech se tato akce 
konala na počátku října, letos ji organizátoři 
přeložili na jarní termín a ukázalo se, že to 
bylo šťastné rozhodnutí, neboť návštěvnost 
byla velmi vysoká. Více než sto vysta-
vovatelů bylo opravdu spokojeno a nás těší 
zájem o naše nejtradičnější řemeslo – točení 
na kruhu. Zaujalo nejen návštěvníky vele-
trhu, ale i řadu vystavovatelů a pořadatelů.

V našem stánku jsme propagovali 
mimoškolní aktivity (zejména letní výtvarné 
kurzy pro veřejnost), řemesla, ale také 
studium na naší škole. 

Opět jsme úzce spolupracovali s městem 
Bechyně, které na veletrhu zastupoval 
místostarosta Mgr. Jiří Beneš a paní 
Naděžda Macháčková. Jako v minulých 
letech na sousedním stánku nabízeli mapy, 
propagační materiály a informovali o zajíma-
vostech a kulturních akcích ve městě 
v nadcházející turistické sezóně. 

Jihočeský KOMPAS 
2013

+

+

POBYT ITALSKÝCH 
STUDENTŮ V BECHYNI

Již osmým rokem pokračuje výměnná 
praxe mezi školami v Trentu, Třeboni a naší 
školou. Skupina 15 italských studentů 
a 2 profesorů u nás pracovala 5.–12. 4. 
2013. Navíc jsme přivítali skupinu devate-
nácti italských učitelů, kteří zde strávili 
víkend, absolvovali výlet do Jindřichova 
Hradce a v neděli se vrátili do Itálie. V neděli 
odpoledne pak začala pracovní část pobytu 
italských studentů a učitelů. Podobně jako 
v minulých letech se týkala dekorace 
keramiky, modelování a práce v točírně. 

Stejně jako v minulých letech byl pobyt 
Italů v Bechyni velmi příjemný. Poděkování 
patří všem, kteří se na tom podíleli –- 
provozním pracovníkům školy, učitelům, 
kteří s Italy pracovali v dílnách, i pracov-
níkům hotelu Jupiter, kteří připravili 
závěrečnou večeři. Zvláštní dík pak patří 
panu Rudolfovi de Fantovi, bez jehož 
překladatelské činnosti si už výměnné 
pobyty nedovedeme představit. Již teď se 
těšíme na další ročník vzájemných výměn 
studentů.

V pátek 12. 4. 2013 italští studenti odjeli 
spolu s naší skupinou, která bude v Trentu 
pracovat v ateliérech mozaiky, smaltu 
a dřeva do 19. 4. 2013.

VÝSTAVA V GALERII 
GALVÍNA

V termínu 20. 4.–25. 5. 2013 proběhne 
v Galerii Galvína výstava obrazů Věry 
Dytrychové s názvem Cvičení ticha. 
Výstavu poetických obrazů doplníme 
studentskými pracemi – keramickými 
plastikami. Srdečně zveme na prohlídku 
výstavy.

Jiří Novotný, SUPŠ Bechyně

+

+

KERAMICKÁ DÍLNIČKA 
V DOMOVĚ 
PRO SENIORY

Tentokrát se přihlásily studentky z 1. ročníků, 
a to Barbora Jarošová, Barbara Mráčková, 
Zuzana Citovská, Klára Mikulová, Štěpánka 
Rolniková, Eliška Turonyová, Martina 
Strnadová a Lenka Dostálová a celou akci 
zaštiťuje paní vychovatelka Jiřina Korecká.

Na úterý 26. 3. 2013 jsme v DPS připravili 
malou keramickou dílničku, kde si mohli 
klienti s pomocí studentek vyrobit 
velikonoční dekorace. Na této akci 
spolupracovaly studentky Nováčková, 
Jarošová, Mráčková, Tonková a Rolniková. 
Odpoledne se opravdu vydařilo. Výrobky 
seniorů byly převezeny do školy, pan David 
Stankuš přislíbil, že se postará o pálení a 
poté budou výrobky předány autorům. 
Děkujeme všem, kteří se na zdařilé akci 
podíleli.

BLEŠÍ TRH PRO 
SOBĚSLAVSKOU 
ROLNIČKU

Od 5. 2. 2013 jsme opět zahájili 
dobrovolnickou činnost v DPS v Bechyni. 

V úterý 2. 4. 2013 proběhl v naší škole 
první Bleší trh pro Centrum diakonie 
R o l n i č k a  S o b ě s l a v.  S  n á p a d e m  
zorganizovat tuto charitativní akci přišla ing. 
Jaroslava Bínová. Se soběslavskou 
Rolničkou spolupracujeme dlouhodobě a 
tato akce byla další z řady charitativních akcí 
pro toto centrum. Vybíralo se čisté oblečení, 
sportovní náčiní, nádobí a hračky, a to v 
průběhu měsíců února a března 2013. Věci 
byly shromažďovány v čítárně ve 3. patře 
školy, prodej probíhal 2. 4. 2013 od 8.00 do 
18.00 hodin a utržilo se krásných 5.300,- Kč. 
Výtěžek bude věnován soběslavské 
Rolničce; neprodané věci budou odevzdány 
do charitativní sbírky na chudé.

Všem, kteří přispěli, zúčastnili se akce, 
přinesli či zakoupili jakékoli věci, patří dík. 
Zvláštní poděkování pak patří ing. Jaroslavě 
Bínové



+ROZPOČET MĚSTA 
NA PEČOVATELSKOU 
SLUŽBU

Město Bechyně je poskytovatelem 
terénní pečovatelské služby. Náklady na 
provoz pečovatelské služby jsou hrazeny 
z několika zdrojů, a to prostřednictvím 
dotací, platbami od samotných uživatelů 
sociální služby a příspěvkem zřizovatele 
služby, kterým je město Bechyně. 

V roce 2012 činily celkové náklady na 
provoz pečovatelské služby více než 
1.144.000 Kč, z toho téměř 120.000 Kč bylo 
použito na nákup nového auta potřebného 
pro poskytování pečovatelské služby na 
celém území města Bechyně včetně 
místních částí Hvožďany a Senožaty. 
Z celkové částky potřebné na provoz 
pečovatelské služby necelých 76.000 Kč 
uhradili na poplatcích uživatelé pečo-
vatelské služby, 52.000 Kč bylo získáno jako 
dar od soukromé osoby, 390.000 Kč činila 
dotace od Ministerstva práce a sociálních 
věcí ČR. Zbývající částkou ve výši více než 
626.000 Kč dotovalo pečovatelskou službu 
město Bechyně. 

Pro rok 2013 činí rozpočet na provoz 
pečovatelské služby 1.149.000 Kč. I pro 
tento rok se podařilo získat dotaci z minister-
stva práce a sociálních věcí, tentokrát ve 
výši 429.000 Kč. To, že se v uplynulých 
letech městu dařilo získávat dotace 
z ministerstva, není samozřejmostí. Díky 
úsporným balíčkům vlády se omezují také 
náklady a příspěvky státu na sociální služby.

Město Bechyně považuje zachování 
terénní pečovatelské služby ve městě za 
nutné. Během roku 2012 byla tato služba 
poskytována více než 50 klientům, kterým 
tak mnohdy výrazně ulehčila samostatné 
fungování ve vlastní domácnosti. Zachování 
terénní pečovatelské služby patří také mezi 
jednu z hlavních priorit deklarovaných 
v komunitním plánu sociálních služeb na 
Bechyňsku, který je v současné době 
aktualizován. 

K. Jančíková

+
současně zrušila, konec účinnosti se stal INFORMACE 
den 28. 3. 2013.K PROVÁDĚCÍM Nově je zde upraven obsah žádosti 

VYHLÁŠKÁM KE o územně plánovací informaci, kdy byly 
zrušeny oba formuláře žádostí, a obsah STAVEBNÍMU ZÁKONU
žádosti je stanoven pouze rámcově. Nově se 

V souvislosti se zákonem č. 350/2012 vkládá na základě zmocňovacího usta-
Sb., kterým se změnil zákon č. 183/2006 novení žádost o vydání společného 
Sb., o územním plánování a stavebním územního rozhodnutí a stavebního povolení 
řádu (stavební zákon), ve znění pozděj- a obsah společného rozhodnutí. Vzhledem 
ších předpisů, a další související k tomu, že novela stavebního zákona 
předpisy přistoupilo ministerstvo pro upravuje nový druh územního rozhodnutí, 
místní rozvoj na úseku územního tj. rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby 
rozhodování a stavebního řádu k legisla- na území, je ve vyhlášce upravena žádost 
tivním úpravám těchto prováděcích o vydání tohoto druhu územního rozhodnutí 
vyhlášek, které jsou již od 29. 3. 2013 i obsahové náležitosti rozhodnutí. Dále je ve 
v účinnosti. vyhlášce nově upravena žádost o vydání 

územního rozhodnutí ve zjednodušeném 
1/ Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumen- územním řízení, na základě nového 
taci staveb. zmocňovacího ustanovení ve stavebním 

Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci zákoně. Z důvodu aplikační praxe je ve 
staveb, je jednou z prováděcích vyhlášek ke stavebním zákoně a návazně na to i v prová-
stavebnímu zákonu. Vyhláška stanoví děcí vyhlášce upraven obsah územního 
rozsah a obsah projektové dokumentace pro souhlasu. Ve věcech stavebního řádu návrh 
vybrané ohlašované stavby, projektové vyhlášky obsahuje zcela novou úpravu 
dokumentace pro stavební řízení, doku- týkající se stavebně technické prevence, a to 
mentace pro provádění stavby a dokumen- z důvodu nového zmocňovacího ustanovení 
tace skutečného provedení stavby. Dále ve stavebním zákoně. Konkrétně jsou ve 
stanoví náležitosti bouracích prací, vyhlášce stanoveny obsahové náležitosti 
obsahové náležitosti stavebního deníku, informace o výskytu závady, poruchy nebo 
jednoduchého záznamu o stavbě a způsob havárie. Zcela nově jsou ve vyhlášce 
jejich vedení. Tato vyhláška se nevztahuje upraveny obsahové náležitosti žádosti 
na rozsah a obsah projektové dokumentace o povolení k předčasnému užívání stavby 
pro stavby letecké, stavby drah a na dráze a obsahové náležitosti certifikátu autorizo-
včetně zařízení na dráze, stavby dálnic, vaného inspektora přikládaného k žádosti 
silnic, místních komunikací a veřejně o vydání kolaudačního souhlasu.
přístupných účelových komunikací. V přílohách jsou upraveny formuláře pro 

Z důvodu úzké provázanosti územního podávání některých žádostí, ohlášení, 
a stavebního řízení novela vyhlášky nově oznámení. Celkem se jedná o 15 formulářů. 
obsahuje i rozsah a obsah dokumentace pro Tyto nové formuláře je nutné používat při 
vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo podání žádostí na stavebních úřadech již od 
zařízení, dokumentace pro vydání 29. 3. 2013.
rozhodnutí o změně využití území a rozsah Dne 14. března 2013 byla vyhláška 
a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí zveřejněna ve Sbírce zákonů pod číslem 
o změně vlivu užívání stavby na území. 63/2013 s účinností dne 29. 3. 2013.

Dne 14. března 2013 byla vyhláška pod 
číslem 62/2013 Sb. zveřejněna ve Sbírce V souvislosti s těmito vyhláškami vyšla 
zákonů s účinností dne 29. března 2013. i nová vyhláška č. 78/2013 Sb., o ener-

getické náročnosti budov (účinná od 1. 4. 
2/ Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných 2013), kterou se nahrazuje původní 
požadavcích na využívání území, ve vyhláška č. 148/2007 Sb. 
znění pozdějších předpisů.

Tato vyhláška zapracovává příslušný Vyhláška o obecných požadavcích na 
předpis Evropské unie a stanoví:využívání území, ve znění pozdějších 

předpisů, stanoví obecné požadavky na 
využívání území při vymezování ploch 
a pozemků, při stanovování podmínek jejich 
využití a umisťování staveb na nich a 
rozhodování o změně stavby a o změně vlivu 
stavby na využití území.

Novelizováno je pouze ustanovení § 21 
vyhlášky, které upravuje požadavky na 
využívání pozemků staveb pro bydlení a pro 
rodinnou rekreaci a umisťování staveb na 
nich. Úprava § 21 si vyžádala i změny v § 26, 
upravující povolení výjimek.

Vyhláška byla zveřejněna ve Sbírce 
zákonů dne 26. 11. 2012 pod č. 431/2012 
Sb. a nabyla účinnosti dne 1. 1. 2013.

3/ Vyhláška 503/2006 Sb., kterou se 
provádějí některá ustanovení stavebního 
zákona o územním řízení, veřejnoprávní 
smlouvě a územním opatření.

Zásadní změnou je rozšíření vyhlášky 
č. 503/2006 Sb. o celý obsah z vyhlášky 
č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá 
ustanovení stavebního zákona ve věcech 
stavebního řádu, a to včetně formulářů 
žádostí. Vyhláška č. 526/2006 Sb. se 

źnákladově optimální úroveň poža-
davků na energetickou náročnost budovy 
pro nové budovy, větší změny dokonče-
ných budov, jiné než větší změny 
dokončených budov a pro budovy s téměř 
nulovou spotřebou energie,
źmetodu výpočtu energetické nároč-

nosti budovy,
źvzor posouzení technické, ekono-

mické a ekologické proveditelnosti 
alternativních systémů dodávek energie,
źvzor stanovení doporučených opa-

tření pro snížení energetické náročnosti 
budovy,
źvzor a obsah průkazu a způsob jeho 

zpracování a 
źumístění průkazu v budově. 

Nové formuláře a žádosti je možné 
stáhnout na portálu veřejné správy ČR, 
na stránkách MMR, ve sbírce zákonů ČR, 
či osobně vyzvednout na stavebních 
úřadech.

odbor VaŽP
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+ZMĚNA PROVOZNÍ 
DOBY POHŘEBIŠTĚ 
od 15. 4. 2013

Bytenes Bechyně spol. s r. o. 
oznamuje, že dochází od 15. 4. 2013 ke 
změně provozní doby veřejného 
pohřebiště – nový hřbitov takto:

leden, únor, březen, říjen, listopad 
a prosinec 8.00–17.00 h
duben, květen, září 7.00–19.00 h
červen, červenec, srpen 7.00–20.00 h

Tupá, Bytenes Libuše 

Momentálně jsou veřejná prostran-
ství osazována okrasnými rostlinami.! Upozorňujeme případné nenechavce, 

že kromě kamerového systému budou na 
vybraná místa instalovány FOTOPASTI!!! 
Vaše fotografie by se mohla objevit na 
tomto místě zpravodaje.



+
Města Bechyně číslo 19-0701467359/0800 PLATBA POPLATKU 
u České spořitelny. Včas nezaplacený 

za provoz systému poplatek může být navýšen až na 
trojnásobek.shromažďování, sběru, 

Abychom mohli bezhotovostní platbu přepravy, třídění, využívání identifikovat, je nutné uvést správný 
variabilní symbol. Variabilní symbol Vám na a odstraňování 
vyžádání sdělí pracovnice finančního komunálních odpadů 
odboru MěÚ Bechyně na telefonním čísle 

(poplatek za komunální odpad) 381 477 035, pro vyžádání lze použít i e-mail 
vankova@mestobechyne.cz. Variabilní 

V letošním roce již nebudou poplatníkům symbol je trvalý, použijete jej tedy i při platbě 
distribuovány složenky pro úhradu tohoto poplatku v příštích letech.
poplatku – platbu složenkou využívalo již jen Toto opatření se netýká nájemníků bytů v 
velmi málo občanů, a proto bylo od jejich majetku města Bechyně, kteří hradí 
tisku upuštěno. nájemné prostřednictvím SIPO. Ti budou 

Sazba poplatku pro rok 2013 činí 600 Kč poplatek hradit jednorázovým zvýšením 
za poplatníka a kalendářní rok a je splatný červnového nájemného.
do konce měsíce června. Platbu lze učinit 

Marcela Vaňkovábuď osobně na pokladně MěÚ Bechyně, 
nebo bezhotovostním převodem na účet 

+
a ČKA, zástupci veřejného života kraje, měst REKONSTRUKCE 
a obcí. V sále byly vystaveny prezentační 

NÁMĚSTÍ panely všech posuzovaných staveb. 
T. G. MASARYKA Stavba „Bechyně – rekonstrukce náměstí 

T.G.Masaryka“ vyhrála kategorii IV. dopravní oceněna titulem „PRESTA – 
a ostatní inženýrské stavby – komunikace 

prestižní stavba jižních Čech a získala titul „PRESTA – prestižní stavba 
2010–2012“ jižních Čech 2010–2012“ za jedinečný 

architektonický počin, kdy byly zdoku-
mentovány archeologické nálezy v celé 
ploše rekonstruovaného náměstí 
a zajímavě vyznačeny použitím různých 
druhů a zbarvení dlažeb. Estetickým 
ztvárněním a zdaři lým vytvořením 
harmonického a kulturního prostředí 
vznikly na náměstí velmi příjemné 
prostory pro odpočinek a relaxaci nejen 
obyvatel města Bechyně, ale i lázeňských 
hostů a ostatních návštěvníků. 

Město Bechyně přihlásilo stavbu 
„Bechyně – rekonstrukce náměstí  
T. G. Masaryka“ do VII. ročníku PRESTA 
JIŽNÍ ČECHY. Jedná se o soutěžní 
přehlídku jihočeských stavebních realizací 
dokončených v letech 2010-2012. Stavba 
rekonstrukce bechyňského náměstí 
soutěžila v kategorii IV. dopravní a ostatní 
inženýrské stavby – komunikace. 

Kvalitu soutěžících staveb posuzovala 
odborná porota nezávislých odborníků 
složená ze zástupců Českého svazu 
stavebních inženýrů, České komory 
autorizovaných inženýrů a techniků činných 
ve výstavbě, Svazu podnikatelů ve 
stavebnictví ČR a zástupců Jihočeského 
kraje pod záštitou hejtmana Jihočeského 
kraje v počtu 11 osob. Hlavními kritérii pro 
hodnocení byla kvalita vlastního provedení 

Oceněné stavby budou prezentovány stavby, kvalita projektového, architek-
v katalogu, odborném tisku, Zpravodaji tonického nebo technického řešení při 
ČSSI, časopise Stavebnictví a internetových splnění účelu stavby. 
stránkách vyhlašovatele a spoluvyhlašo-10. dubna 2013 proběhlo vyhodnocení 
vatelů. Výstavní panely budou prezentovány přihlášených staveb v rámci slavnostního 
na Putovní výstavě PRESTA v Českých večera stavbařů v Clarion Congress Hotelu 
Budějovicích, Táboře, Písku, Českém v Českých Budějovicích. Na tomto 
Krumlově, Prachaticích, Jindřichově Hradci, společenském setkání se sešli zástupci 
Strakonicích, výstavách Arch+Ing Salzburg, přihlašovatelů, reprezentanti jihočeských 
HOBBY v Českých Budějovicích a odbor-stavebních škol, významné osobnosti 
ných stavebních školách Jihočeského kraje.v oboru stavebnictví, představitelé celore-

publikových výborů ČSSI, ČKAIT, SPS ČR Ilona Zvolánková 

+KRÁTCE Z JEDNÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA
7. 3. 2013

źSchválen prodej dalších volných bytových 
jednotek Na Libuši. 1+1 za kupní ceny 
367.650,- Kč, 248.000,-Kč, 304.500,-Kč, 
292.500,-Kč, 191.999,-Kč, 255.000,- Kč a 2+1 
za kupní ceny 327.000,- Kč, 430.000,- Kč, 
280.000,- Kč, 350.500,- Kč a 261.111,- Kč.
źZastupitelstvem byl schválen vstup do 
obecně prospěšné společnosti Toulava, 
které byla založena v roce 2012 pro 
propagaci turismu. Zájmová oblast této 
společnosti se rozprostírá na rozhraní 
Středočeského a Jihočeského kraje. 
Hlavním cílem vstupu města do této 
společnosti je možnost získání finanční 
podpory na propagaci a rozvoj turismu.
źBechyně se stane členem občanského 
sdružení „Cyklostezka Lužnice“. Hlavním 
cílem sdružení je vybudování cyklostezky 
podél řeky Lužnice spojující cyklostezky 
kolem řeky Nežárky a Vltavskou cyklistickou 
stezkou.
źZastupitelstvo rozhodlo o financování 
3. etapy rekonstrukce náměstí, jejíž součástí 
je rekonstrukce ulic Dlouhá, Masokrámská 
a Soukenická. Rekonstrukce by měla být 
ukončena do 20.12.2013 s tím, že část díla 
by byla financována z rozpočtu roku 2014.
źV letošním roce proběhne výměna první 
části oken na Základní škole Bechyně, 
Školní 293. Vzhledem k havarijnímu stavu 
oken nebude město již dále podmiňovat 
provedení těchto prací přijetím 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) 

Krátká osobní vzpomínka
Vážení spoluobčané našeho města,

dne 23. 3. 2013, jak jistě víte, opustila 
navždy naše řady paní Miloslava 
Sobíšková roz. Pucová, která celý svůj 
život prožila v Bechyni jako rodačka se 
svojí rodinou. Jsem velmi rád, že jsem ji 
mohl osobně poznat. Byla velmi přátelská, 
komunikativní a společenská. Posledního 
dne květnového měsíce by oslavila 
významné životní jubileum, a to 90 let.

Jako od rodačky jsem se od ní dozvěděl 
mnoho různých zajímavostí z dění města 
bechyňského z období první republiky, 
protektorátu a let poválečných. Rád jsem ji 
potkával při vycházkách.

Jejím manželem byl, jak vědí starší 
bechyňští občané, pan Jaroslav Sobíšek 
(1920–1985), který byl v letech 1964 až 
1971 předsedou tehdejšího městského 
národního výboru a se kterým vychovala 
dvě dcery. Sama byla také velmi 
společensky aktivní a vždy se zajímala 
o dění ve společnosti a v politice, jak na 
půdě domácí, tak i zahraniční.

Budeme na ni vzpomínat jako na 
člověka, kterého jsme vždy rádi viděli 
a vážili si ho pro jeho povahu.

Děkuji za tuto vzpomínku. 
Za její přátele 

Pavel Staněk s babičkou
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MINIGOLF na stadionu
bude v květnu otevřen o víkendech 
od 14 do 18 hodin. Mimo tuto dobu je hra 
možná po dohodě se správcem areálu. 

+

Konečné pořadí:
1. Dynín
2. Měšice
3. Palírna (Vodňany)
4. NK Stadion Bechyně I výborné individuální i týmové výkony. Stín na 
    (Kadlec, Dvořák, Vičan)připraveném herním plánu nezanechala ani 
5. Pedagog Bechyně na poslední chvíli omluvená neúčast 3 týmů. 
    (Petr, Houdek, Krása)O postup se tedy bojovalo ve dvou 
6. Bohuniceskupinách, pětičlenné a čtyřčlenné, z nichž 
7. NK Stadion Bechyně II první 4 týmy postoupily do čtvrtfinále. Tam se 
    (Hrubant, Hurtík, Fábera)ZIMNÍ NOHEJBALOVÝ utkaly o příčky nejrespektovanější a o ori-
8. Zvěrkoviceginální ručně nalévané medaile.TURNAJ MĚSTA 9. HoKaMi Bechyně Snad nejdramatičtějším okamžikem 

Nejlepší hráč turnaje: BECHYNĚ 1. ROČNÍK provázejícím postup do semifinále byl závěr 
Gusta (Dynín)třetího setu v bechyňském derby a následně 

Nejstarší hráč turnaje: Jako každý únor (tentokrát 16. 2.) se opět autový servis Pedagogu za stavu 9:9 ve 
Jiří Krása (Pedagog Bechyně)sešli v tělocvičně nové školy fandové a hráči třetím setu (Stadion I : Pedagog 2:1).

nohejbalu v jedné osobě, na turnaji Marný boj o čest (Stadion II : Dynín 0:2) NK Stadion Bechyně děkuje touto cestou 
pořádaném Nohejbalovým klubem Stadion zdaleka nebyl tak vyrovnaný, ale první set městu Bechyni za podporu a svým 
Bechyně. Nově byl tento turnaj uspořádán 9:10 přinejmenším svědčí o touze domácích přítelkyním a manželkám J. Vičanové, 
za podpory města Bechyně a založili jsme uspět. M.Stejskalové a V. Janečkové za obětavou 
novou tradici – Zimní nohejbalový turnaj Kvality nejlepší trojice „přespolních“ týmů celodenní obsluhu v bufetu.
města Bechyně. suverénně přebily všechny snahy kon- Sportu zdar a nohejbalu zvlášť! Nohu vejš!

Kvalita pozvaných týmů umožnila kurentů, a tak jim tímto vzdáváme hold! 
Martin Hrubant, sledovat v některých zápasech opravdu Sláva vítězům – čest poraženým!

NK Stadion Bechyně

TĚLOVÝCHOVA & SPORT

KINO BECHYNĚ
KVĚTEN 2013

4. sobota ve 20 hodin
TWILIGHT SÁGA: ZATMĚNÍ

„Největší boj začíná”
Do 12 let nevhodné, 135 min, titulky, 85 Kč

7. úterý ve 20 hodin
ATLAS MRAKŮ

Do 12 let nevhodné, titulky, 164 min, 80 Kč

18. sobota ve 20 hodin
KRÁLOVNA

Strhující a jedinečný pohled režiséra 
Stephena Frearse (Nebezpečné 

známosti) za zavřené dveře královského 
paláce a do mysli a do srdce královny 

Alžběty II., těsně po tragické smrti 
princezny Diany. Tento film je intimním 
pohledem do zákulisí královské rodiny, 

ale i vysoké politiky v období po tragické 
smrti princezny Diany. Odkrývá skutečné 
emoce i tragický dosah této události na 
celý svět. Kdo stojí za vraždou „královny 

lidských srdcí“? 
Do 12 let nevhodné, titulky, 97 min, 85 Kč

22. středa ve 20 hodin
POLSKI FILM

Čtyři známí čeští herci, spolužáci 
z brněnské JAMU, Matonoha, Liška, 

Daniel a Polášek si splnili dávný sen a 
rozhodli se natočit společný film. 

Přístupné od 15 let, 113 minut, 80 Kč

Filmová adaptace románu Davida 
Mitchella vypráví šest žánrově odlišných 
příběhů, které se odehrávají v různých 

časech a na různých místech od 
začátku 19. století až po 

postapokalyptickou budoucnost. Film 
zobrazuje myšlenku kontinuální 

propojenosti našeho bytí a především 
našich činů napříč časem a prostorem, 

kde všechno má svoji příčinu i následek, 
smysl, kde se vrahova duše promění ve 

velkého hrdinu a kde jediný laskavý 
skutek v přítomnosti vyvolá revoluci 

v daleké budoucnosti.

ČEŠI A INTERNET

Podle údajů Českého statistického 
úřadu mělo v roce 2012 66 % českých 
domácností počítač a téměř všechny byly 
připojeny k internetu. Poprvé bylo možné 
říci, že každý uživatel počítače je zároveň 
i uživatelem internetu.

Loni jsme na internetu nejčastěji 
posílali e-maily (94 % uživatelů), četli 
zprávy a noviny (85 %) a vyhledávali 
informace o zboží a službách (84 %). 
Mladí na internetu naopak nejčastěji 
telefonovali, přehrávali hudbu i videa 
a byli aktivní na sociálních sítích.

Připojit! Jak?
Čím dál větší oblibě se těší kabelové 

připojení. Mezi jeho výhody patří nejen 
spolehlivost, v každé lokalitě podpořená 
optickou sítí, ale také možnost pořízení 
balíčku služeb, ve kterém je obsažena 
kromě vysokorychlostního internetu také 
až stovka digitálních programů a volání. 
Mario Marcolla, obchodní ředitel 
společnosti NejTV, řekl: „Češi dnes 
preferují komplexní servis. Ke kabelové 
televizi požadují navíc bleskový internet 
a hlasové služby. V roce 2012 jsme 
zaznamenali výrazný nárůst žádostí 
o připojení.“ Rok 2013 by měl přinést 
stejné tempo růstu podílu domácností 
připojených k internetu jako roky minulé.

+OSLAVY SV. FLORIÁNA hasičství. Přijďte si prohlédnout velice 
zajímavé historické exponáty staré 300 až 
400 let, plátěné koše, ručně šité, kožené 
hadice z volské kůže, odznaky, uniformy, 

Sbor dobrovolných hasičů v Bechyni přilby, první vodní dělo v historii, zakládací 
za podpory starosty města Bechyně listiny a další historické předměty, ale 
a Oranžového roku Skupiny ČEZ pořádá i novinky.

Tuto akci podporuje Skupina ČEZ 4. května 2013 ORANŽOVÝ ROK 2013 V BECHYNI
Oslavy svátku svatého Floriána 

Petr Pokorný
patrona hasičů.

V rámci akce proběhne XIII. ročník soutěží 
družstev v požárním útoku 

O putovní pohár starosty města Bechyně
a VIII. ročník soutěže

O putovní pohár OSH Tábor – série šesti 
kol – první kolo (muži, ženy) a O putovní 
pohár starosty OSH Tábor (dětská soutěž)

Program:
8.30 – 9.00 příjezd družstev mladých 

hasičů a prezence
9.30 slavnostní nástup ml. hasičů

+ zahájení soutěže
12.00 předpokládaný konec

soutěže v PÚ mladých
 hasičů

11.30 – 12.00 příjezd a prezence družstev
SDH ženy a muži

12.30 společný slavnostní nástup 
źml. hasičů + kategorie 

ženy a muži
źvyhodnocení výsledků 

ml. hasičů a předání cen
źstart hlavní soutěže v PÚ 

ženy 2B, muži 3B
16.00 slavnostní vyhodnocení,

předání cen a putovních 
pohárů starosty města
Bechyně

16.30 předpokládaný konec
soutěže – volná zábava

Změna programu vyhrazena.

Přijďte mezi nás podívat se a povzbudit 
mladé hasiče a hasičská družstva. 
Zhlédněte vozidla a techniku, které jsou tady 
pro Vás, pro Vaši ochranu, jak domovů, tak 
v první řadě životů. Po celý slavnostní den 
bude otevřeno hasičské muzeum v prosto-
rách městského muzea. Můžeme se 
pochlubit světovými unikáty z historie 
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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

Pronajmu kancelář 
na nám. T. G. Masaryka 21.

Bližší informace na tel.:721 441 719

Oční optika
Soběslav, Palackého 64

Tel.: 381 214 996
Po až Pá:
So: www.mmoptik.cz

• Měření  zrakové  ostrosti  na
nejmodernějších přístrojích

• Aplikace  kontaktních čoček

Objednávejte  se  na  tel. č.: 381 214 996
nebo přímo v oční optice

Jsou Vaše ruce příliš krátké?

 Multifokální 

  

brýle

  

Váš 
problém vyřeší!

 

8 – 13   14 – 17         

8 – 11

MM Optik  - držitel   ocenění   společnosti

Bonus ušetříte tisíce

Sleva  10% až 30% z ceny obruby!

zhotovené u nás uvidíte!
Přes multifokální brýle

Essilor - výrobce multifokálních skel Varilux

+HUDEBNÍ PRODUKCE 
v Lázních Bechyně

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

  4.5. sobota Mr. Driver
  7. 5. úterý RM band
  9. 5. čtvrtek Technicz
11. 5. sobota Countrio
14. 5. úterý RM band
16. 5. čtvrtek Countrio
18. 5. sobota Countrio
21. 5. úterý RM band
23. 5. čtvrtek Mr. Driver
25. 5. sobota Countrio
26. 5. neděle Mr. Driver
28. 5. úterý RM band
30. 5. čtvrtek Echo

Taneční večery sál:
Vždy 19.30 – 23.00 hod.
Vstupné 35 Kč, nekouří se!

  3. 5. pátek Technicz
10. 5. pátek Cora
17. 5. pátek Ševětínka
24. 5. pátek Cora
31. 5. pátek Technicz

Pohlazení od písničky - sál
Vždy 19.30 – 21.00 hod.
Vstupné 30 Kč, nekouří se!

  6. 5. pondělí Echo
13. 5. pondělí Escalona
20. 5. pondělí Luňáčci 
27. 5. pondělí Malá muzika

Bližší informace 
na tel. 777 710 248
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Městský zpravodaj č. 5/2012, den vydání: 1. 5. 2013. Měsíčník. Vydává Město Bechyně, IČO: 00252069, nám. T. G. Masaryka 2, 391 65. 
2Vychází v Bechyni 1. den v měsíci. Ev. č. period. tisku E 13192. Náklad 2400 výtisků. ZDARMA. Inzerce (15 Kč/cm ) a příspěvky na tel: 381 213 338,

e-mail: propagace@kulturnidum.cz. Uzávěrka příštího čísla 17. května. Tisk RAIN TISKARNA, s.r.o., Pravdova 568/II, 377 01 Jindřichův Hradec.

NÁBOR DĚTÍ DO NOVÉ GOLFOVÉ ŠKOLY

1. Jihočeský Golf Klub Bechyně
Datum náboru: 26. 4. 2013 16–17 hodin

Cvičitelé: Zdeněk Luňáček a Marek Schwarz
e-mail: , 

tel. 777 213 474
info@golf-bechyne.cz

Golfové hřiště Sudoměřice u Bechyně

Pro žáky ZŠ všech věkových kategorií

Tréninky budou probíhat pravidelně každý týden v pátek od 16 hodin.
zdarma, dalších 10 lekcí (od 3. 5.–28. 6.) celkem 1.000,- Kč, v ceně je půjčovné holí, 
neomezený počet míčků pro každé dítě a cvičitelé. Pro rodiče dětí vstup na hřiště zdarma 
(podmínkou je způsobilost ke hře), možnost samostatné výuky pro dospělé (po dobu 
výuky dětí, půjčení hole zdarma).

1. lekce (nábor) 

„Golf je skvělý sport v přírodě, který vás bude bavit.“ 

ÚKLIDOVÉ SLUŽBY
2čištění koberců 15–20 Kč/m

sedacích souprav, židlí a jiného 
čalouněného nábytku
interiérů automobilů od 500 Kč
rozleštění předních světlometů vašeho vozu 
od 290 Kč

www.cisteniautmilevsko.freepage.cz 

Tel: 777 344 552

ź

ź

ź

ź

Provádíme rizikové kácení stromů 
v těžko přístupných místech. 

Tel: 606 931 760

PRODÁM CHATU v chatové osadě 
Lišky – Bechyně, TEL.: 723 218 602
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