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+Životní jubilea 
červen 2013
92 let Hanousková Antonie

Stach Ladislav
91 let Kuchařová Vlasta
85 let Sládková Marie
84 let Kalousková Soňa 
83 let Čápová Anna 
82 let Valenta Theodor
80 let Dopitová Anna 
79 let Danáková Helena

Tomanová Marie 
Sukupová Svatava
Skalický Zdeněk
Stoulil Josef

78 let Pávková Anna
77 let Drábková Miluška

Chalupský Václav 
Kodadová Miroslava

76 let Laláková Jaroslava
Zeleňák Petr
Milota Petr

75 let Baťala Zdeněk
Matějíčková Věra
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Kvalita vody v Bechyni 12

Příspěvky do letního dvojčísla 
posílejte nejpozději 18. 6. na 
propagace@kulturnidum.cz

Sběrný dvůr dokončen 12

Rolničkové dny 2013 

V pondělí 22. dubna chodili 
v ulicích Bechyně dobrovolníci – 
studenti střední uměleckoprůmys-
lové školy – a nabízeli za příspěvek 
do kasičky barevné rolničky. Díky své 

chuti pomoci a hlavně díky vám, kteří jste si 
rolničku koupili, napočítali na městském 
úřadě výtěžek 11 516 korun. Chtěli bychom 
touto cestou poděkovat vám všem, kteří jste 
Rolničce přispěli nebo nám s organizací 
veřejné sbírky pomáhali. Díky vám byl 
celkový výtěžek 211 909 Kč a společně 
s darem z nadace Otto per Mille umožní 
Rolničce koupit a zrekonstruovat již třetí 
chráněný byt v Soběslavi. Další dospělí lidé 
s mentálním postižením tak díky asistenci, 
kterou jim chráněné bydlení nabízí, získají 
vlastní domov a s ním i možnost prožít svůj 
život maximálně samostatně a důstojně.

Pokud jste Rolničkové dny minuli a přesto 
byste chtěli chráněnému bydlení přispět, 
můžete poslat dárcovskou SMS ve tvaru 
DMS (mezera) ROLNICKA na číslo 8 7777. 
Zpráva stojí 30 Kč, Rolnička obdrží 27 Kč. 
Poskytovatelem služby je Fórum dárců 
www.darcovskasms.cz.

Děkujeme!
Vaše Rolnička

+
kraje. Celoroční hospodaření města  Krátce z jednání 
Bechyně za rok 2012 bylo odsouhlaseno 

zastupitelstva bez výhrad.

15. 5. 2013
Zastupitelstvo zrušilo své usnesení ve 

věci odkoupení pozemků č.par. 2060/1 od Zastupitelstvo rozhodlo o navýšení 
ČR – Státní statek Jeneč, státní podnik finančních prostředků na opravy komunikací 
v likvidaci. Jedná se o pozemky, na kterých v rozpočtu města Bechyně na rok 2013 
se nachází místní komunikace v Čechově o 500.000,- Kč a navýšení finančních 
ulici. Zastupitelé se k projednání této zále-prostředků na opravy chodníků a parkovišť 
žitosti vrátí na příštím jednání 19. 6. 2013.rovněž o 500.000,- Kč.

S ohledem na rozsah některých přijatých Schválen prodej dalších volných byto-
usnesení není možné všechna zveřejnit ve vých jednotek Na Libuši 2+1 za kupní ceny 
zpravodaji. Všechna usnesení zastu-300.000,- Kč, 250.000,- Kč, a 319.000,- Kč.
pitelstva a jejich úplná znění jsou zveřejněna 

Schválen závěrečný účet a účetní na úřední desce a na webu města 
uzávěrka města Bechyně včetně Zprávy (www.mestobechyne.cz), případně jsou 
o výsledku přezkoumání hospodaření města k nahlédnutí na MěÚ.
Bechyně za rok 2012, kterou vykonali (fs)
kontroloři Krajského úřadu Jihočeského 

ź Kinematovlak s promítáním pro nej-
menší diváky

ź Elfíkovy hry – soutěže pro děti, maskot 
Elfík 

ź Modelové kolejiště pana Kohoutka 
s modely lokomotiv a vozů z „Bechyňky“ 
velikosti „0“ 

ź Výstava historie trati Tábor – Bechyně 
na nádraží v Táboře 

22. června 2013

Oslavte s námi 110. výročí 
jedinečné trati Tábor – Bechyně, která 
se stala první elektrifikovanou tratí 
v Rakousku – Uhersku. Vydat se 
můžete již z Prahy jednotkou Pendo-
lino „František Křižík“ nebo přistupte 
v Táboře a svezte se do Českých 
Budějovic a zpět. Pokud jste milovníky 
historických lokomotiv, tak se můžete 
svézt po trati Tábor – Bechyně vlakem 
taženým buď elektrickým vozem řady 
EM 400.0 zvaným „Elinka“, která je 
dnes v majetku Národního technic-
kého muzea, nebo el. lokomotivou ź Výstava Železnice v grafice – výběr ze 
řady E 422.0 zvanou „Bobina“ a do třetice sbírky Jiřího Hlinovského, Galerie 
vlakem s lokomotivou řady 113 E 426.0 Malšice
nazvanou „Žehlička“. ź Vystoupení kapel na nádraží v Táboře 
Těšíme se na Vaši návštěvu! (13:00 – 18:00)

ź Pivní stan s občerstvením před Co vás čeká?
nádražím v Táboře (10:00–18:00)ź Jízda zvláštním vlakem IC Pendolino 

ź Vystoupení artistů, hudebníků a ma-„František Křižík“ z Prahy přes Tábor do 
žore tek na nádraží v Malšicích Českých Budějovic a zpět 
(15:00–18:00)ź Jízdy zvláštními historickými vlaky 

ź Výjimečné vystoupení na bechyň-taženými Křižíkovou „Elinkou“ 
ském mostě Duha při zastaveném a „Bobinou“ z Tábora do Bechyně 
Protokolárním vlaku taženém a zpět 
Křižíkovou „Elinkou“ (17:29–17:44)ź Výstava elektrických jednotek v Táboře 

Vystoupení artistů a hudebníků na (14:00 – 18:00)
nádraží v Bechyni (15:00–18:00)ź 680 „Pendolino“, 650 „RegioPanter“

ź Výstava elektrických lokomotiv v Táboře Více informací na HYPERLINK 
ź Výstavní vagon pana Simbartla s historií http://www.cd.cz/bechynka 

železnice www.cd.cz/bechynka 

110 let trati 
Tábor – Bechyně
aneb od Elinky 
po Pendolino

fotografie modelu – Pavel Kohoutek



+
Po Klementu Gottwaldovi se kdysi Čestní občané města 

jmenovalo i bechyňské náměstí a most. Ten 
Bechyně za svou historii vystřídal více názvů. Nově 

postavený byl pojmenován Jubilejní (byl Dnes vás chci seznámit s některými 
otevřen v roce desátého výročí vzniku ČSR). příběhy lidí, kteří se stali našimi čestnými 
Později byl přejmenován na Benešův, občany.
Stalinův a Gottwaldův. Dnes je prakticky Pro začátek vybírám rok 1919, kdy se po 
beze jména a navíc je z větší části sudo-jednotném návrhu obecního zastupitelstva 
měřický.staly čestnými měšťany, a to za zásluhy pro 

V roce 1968 byl jmenován čestným naši českou samostatnost, tyto osobnosti.
občanem arch. Ladislav Šustáček, JUDr. Karel Kramář, narodil se v roce 
pracovník MěNV v Bechyni, který spolu-1860 a zemřel v roce 1937 v Praze. Byl 
pracoval při úpravách a řešení parků prvním ministerským předsedou ČSR 
a zástaveb ve městě.v letech 1918–1919. Měl spory s Benešem 

Jmenování se po zásluze také dočkal i Masarykem a v roce 1919 přežil atentát. 
prof. Jindřich Schenk akademický malíř, Jeho soukromý život byl poněkud divoký. 
který se narodil v roce 1892 v Kardašově Nechal postavit tzv. Kramářovu vilu v Praze, 
Řečici. Byl konzervátorem Státní památkové která je dnes rezidencí českých premiérů.
péče Tábor. Prodejem svých obrazů, leptů Alois Jirásek, spisovatel. Ten jediný za 
a rytin (jen obrazů namaloval čtyři tisíce) tuto poctu písemně poděkoval „Veleváže-
získával peníze na opravu bechyňských nému pánu, panu Františku Krausovi 
památek. Věrně ochraňoval Bechyni, kterou starostovi města Bechyně…“. Alois Jirásek 
miloval. Bojoval za její památky i její duch.se účastnil intelektuální společnosti 

„U dlouhého stolu“, v tzv. Máchově vile. Vilu 
Je zřejmé, že s čestným občanstvím je si nechal postavit Vendelín Mácha, majitel 

třeba zacházet uvážlivě a raději ho neudě-velkopekárny v Praze. Pojmenoval ji 
lovat. Někteří z uvedených „osobností“ Přemyslovka, dnes je součástí hotelu 
skončili v propadlišti dějin.Jupiter. Členy společnosti byli, mimo jiné, 

A tak nechme dnes historii historií. vynálezce František Křižík a archeolog 
Bechyně nebude slavnější, pokud ji bude Ladislav Píč.
měnit.František Staněk, narodil se v roce 1867 

MGve Strmilově a zemřel v roce 1936 v Praze. 
Byl poslancem Rakouské říšské rady za 
Agrární stranu. Později se stal ministrem 
veřejných prací, ministrem pošt a telegrafů 
a nakonec ministrem zemědělství. V letech 
1932–1935 vykonával funkci předsedy 
poslanecké sněmovny Národního shromá-
ždění ČSR. Je rovněž čestným občanem 
města Třebíče, od roku 1935. V roce 2000 
mu byla odhalena v jeho rodném Strmilově 
busta.

Ve svých 70 ti letech, se stal čestným 
občanem Bechyně JUDr. Petr Cyril Nesý, 
vynikající právník a bechyňský rodák. Byl 
z rodiny místního truhláře, narodil se v roce 
1865 a zemřel v roce 1942. Dal postavit 
krásnou vilu nad Lužnicí s pohádkovým 
výhledem a pojmenoval ji po své ženě 
„Liduška“. Byl prvním předsedou „Klubu 
přátel Bechyně“, který se scházel v Praze 
v restauraci „U Bumbrlíčků“. Celý svůj život 
se zajímal o své rodné město a nezištně mu 
pomáhal. Obě jeho dcery po válce vrátily 
otcovo čestné občanství zpět do Bechyně 
z důvodu, slušně řečeno, nepěkného 
a neomaleného chování členů rady 
Městského úřadu. Vždyť tato rodina přišla 
o všechen svůj majetek. 

V roce 1965 byl jmenován čestným 
občanem Bechyně její osvoboditel Petr 
Markovič Kavický.

Již dříve se stali čestnými občany města 
Julius Ďuriš a Klement Gottwald.

Julius Ďuriš, kterého navrhl František 
Kyncl, učitel PŠK, měl pozoruhodný život. 
Narodil se v roce 1904 a zemřel v roce 1986. 
Do KSČ vstoupil v roce 1927, tedy ve svých 
dvaceti třech letech. Po válce se stal 
ministrem zemědělství. V letech 1951–1953 
byl předsedou slovenského Sboru pově-
řenců a později vykonával funkci ministra 
financí. Pro spory s presidentem Novotným, 
byl odvolán ze všech stranických a státních 
funkcí. Za podporu Pražského jara jej v roce 
1970 vyloučili z KsČ.

Z historie Bechyně

+Na oslavách v lázních 
Bechyně hrála hudba, létali 

holubi a pilo se šampaňské 

V neděli 30. 4. a 1. 5.1933 se konalo 
jubilejní zahájení lázeňské „saisony“ v Libu-
šiných lázních v Bechyni. Majitelé pan Josef 
Krátký s manželkou Františkou oslavovali 
10. výročí převzetí lázní do vlastní režie. 
V první den oslavy se konal od 20 hodin na 
sále „Věneček“ a další den v parku od 15 
hodin lázeňský koncert. Po oba dva dny 
hrála plukovní hudba pl. 29, J. J. Švece – 
dirigent prap. Bedřich Máca. Tím sezona 
byla zahájena a dnem 2. 5. 1933 nastalo 
pravidelné poskytování léčebných procedur. 

Půvabné městečko Bechyně se stalo 
během let letoviskem a oblíbeným cílem 
letních hostí. Také si zde lidé začínají stavět 
vily, které tuto atmosféru připomínají 
dodnes. Nacházejí zde krásnou krajinu 
a ideální koupání ve vlnách řeky Lužnice, 
nad níž se pne majestátný oblouk nového 
betonového mostu.

První film o Bechyni byl natočen r. 1929, 
potom filmaři za 1. republiky navštívili 
Bechyni ještě několikrát. Tak vznikl 
a zachoval se film z r. 1937, Bechyně v cyklu 
„Poznej svou vlast“. Ve filmu je živě 
zachyceno zahájení lázeňské sezony na 
jaře r. 1936, za účasti majitele lázní pana 
Josefa Krátkého, starosty města Karla 
Homéra a dalších hostí. Všichni stojí již před 
novou budovou hotelu ve funkcionalistickém 
stylu (z r. 1934, dnes Jana – jídelna), majitel 
pronáší proslov. Z jeho gestikulace je vidět 
radost z podnikání, ale možná i z toho, co 
vidí. Lidé vypouští stovky bílých poštovních 
holubů, aby tu novinu roznesli do všech 
koutů republiky. Odhaduji z filmu, že oslavy 
dál pokračovaly v užším kruhu v 1. patře 
nové budovy Jana (dnešní galerie). Přes 
okna z výšky je vidět děti jedoucí po cestě na 
kolech (dnešní park). Největší prosperity 
lázně zažily právě v držení rodiny Krátkých. 

Město se přizpůsobilo vznikem nových 
krámů, krámečků a hospůdek.

Nová etapa lázní začíná po r. 1992 
navrácením majetku potomkům rodiny 
Krátkých. Ti stojí před těžkým rozhodnutím, 
zda stávající budovy zrekonstruovat nebo 
začít stavět nové moderní lázně na zelené 
louce. Nový hotelový dům Olga (v projektové 
dokumentaci pod názvem Helena) se začíná 
stavět v srpnu r. 2001 a v květnu r. 2003 jsou 
uvítáni první lázeňští hosté. Změna pojme-
nování hotelu jménem Olga je na památku 
maminky majitelů, paní Olgy. Letos, tj. 
v květnu r. 2013, si připomeneme také 
podobné 10. výročí, kdy došlo ke kolaudaci 
a uvedení do provozu nového balnea a 162 
ubytovacích pokojů. Oslava proběhla za 
přítomnosti jednatele a majitele ing. Josefa 
Krátkého, a to přípitkem šampaňským 
s přítomnými zástupci okresu, kraje 
a ministerstva zdravotnictví. My zaměst-
nanci jsme měli normální pracovní den. 
Někteří ale už v nových prostorách. Konalo 
se zde později i lékařské sympozium. 
Zajímavě a účelově postavenou budovu 
mohlo obdivovat 50 lékařů. V tu dobu se zde 
zastavila i tehdejší ministryně zdravotnictví 
MUDr. Marie Součková.

(Hledání ztraceného času, z cyklu „Poznej 
svoji vlast“ 26. 6. 2010)

Dagmar Faktorová, Lázně Bechyně s.r.o

Jako houby po dešti - aneb
Knižní novinky 
    z jihočeského
      regionu+

HOVORKA, Jiří: Pozdrav, ptáku! 
Č. Budějovice, ateliér Lucie, 2012.

Také trochu humoru. Českobudějovický 
výtvarník Jiří Hovorka vypráví o době svého 
dospívání podané laskavou a poutavou 
formou. Toto vyprávění ocenil i Miloň 
Čepelka z Divadla Járy Cimrmana: „Vždy 
znovu jsem se bavil, smál i dojímal 
a vzpomínal na léta svého dozrávání“.

–ap–
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+Pozvánka na „CZECH 
HERITAGE FESTIVAL, 

BECHYN – MINNESOTA“ 
/USA/ – festival českých 
tradic

Tato slavnost se v r. 2012 konala již po 
dvacáté. Jak se zrodila myšlenka uspořádat 
tento festival? Kde vlastně ta minnesotská 
Bechyně leží, kde ji hledat? Co víme o její 
historii?

Na mapě USA, ani na mapě státu 
Minnesota /MN/ ji nenajdete, maximálně 
najdete městečka Henriville v okrese 
/country/ Renville nebo Olivia. Byla to osada 
– farnost zde usedlých farmářů. Jak taková zjištění, první průzkumníci, později osadníci, 
osada vypadala? Jak mně napsala paní sem přišli v r. 1867. Byli to: Wenzel Svoboda, 
Zellmer z Montgomery v MN: „…vesnička Jakub Krill a Jan Svoboda. V okolí Henriville 
byla malá. Tady měli farmáři obydlí na svých se usazovali především přistěhovalci 
farmách o samotě, ne jako v Čechách ve z Čech. /V r. 1910 žilo v okrese Renville asi 
vesnicích.“ V oblasti jz. Minnesoty je sice 50 českých rodin a byly to rodiny početné/. 
úrodná půda, ale život tu nebyl a není lehký. Na jz. Minnesoty nepřišli hned po přistěho-
Zvláště zlé jsou zimní vichřice. Farmáři si vání do USA. Velká část se sem přistěhovala 
stavěli svá obydlí ze dřeva a okolo domu z Wisconsinu. Jakub Krill, Jan Svoboda 
vysazovali „grove“ – lesík, který je chránil a další osadníci se jako dobrovolníci 
před vichřicemi a také poskytoval dřevo na účastnili bojů v obč. válce. Po prvních pří-
topení. Dějiny takových malých míst – osad chozích následovaly další rodiny: Kodetovi, 
jsou spojeny velmi úzce s historií farností. Dvořákovi, Serbusovi. Mezi novými osad-
I když je historie malých míst v USA proti níky byli lidé, kteří se narodili v Bechyni 
místům u nás krátká, lidé, kteří zde žijí, si v Čechách /W. Kojetín, J. Hořejší, J. Kodet/ 
váží svých předků a toho, co dokázali. a další byli z Táborska. Jak přibývalo 
Mnohé malé osady v současné době českých osadníků, rostla i jejich touha po 
zanikají, splývají s většími městy. Takový uspokojování duchovního života. Do nejbliž-
osud postihl i „Osadu P. Marie Bechyňské“. ších kostelů byla daleko a kněží v oblasti 
Bohužel, v posledních desetiletích se málo. Ti navštěvovali odlehlá místa jen 
zmenšoval počet farníků a tak byl nedo- několikrát ročně. Myšlenka na stavbu 
statek kněží – to vedlo k zrušení farnosti, a ta kostela se začala rodit již v r. 1876. Až 
se stala součástí městečka Henriville. příchod českého kněze Otce Honorata 
Farnost „St. Mary“ v Bechyni byla uzavřena Povolného přiblížil realizaci myšlenky stavby 
v r. 1992. Z osady zůstal kostel, hřbitov, fara kostela. Vytvořila se „Bechyňská církevní 
a 4 domy. Kostelu, který si postavili čeští společnost“ a se stavbou prvního kostela se 
přistěhovalci, hrozilo zboření. To ale lidé začalo v r. 1879 na pozemcích, které 
z Bechyně nemohli dovolit. Považovali za darovali Jakub Krill a John Svoboda /každý 
svou povinnost zachovat to, co jejich předci 5 akrů půdy/. Kostel byl dokončen r. 1882 
vybudovali. Tak se zrodila nejdříve myšlenka a stal se základem osady a farnosti, 
zachránit kostel. Kde na to vzít peníze? a protože místní farmáři byli převážně Češi 
Vytvořený výbor přišel s nápadem a řada z nich rodáci z české Bechyně, 
uspořádat „Czech heritage festival“ dali jí jméno „Osada P. Marie 
a výtěžek věnovat na opravu a údržbu Bechyňské“. Tak se od r. 1879 začala 
kostela. Jak se ukázalo, myšlenka psát historie tohoto místa. Kostel se 
to byla výborná, 20letá tradice to stal centrem osady, scházeli se 
dokazuje. v něm lidé na pobožnosti, okolo 

Slavnost se koná v polovině něho vznikala různá společenstva 
srpna – to se v české Bechyni – pěvecký sbor, ženské spolky. 
konaly poutě a tzv. „Porcinkule“. V jeho okolí se usadil kovář, 
Jak je vidět, na to osadníci z Čech 2 obchodníci a samozřejmě také 
do dneška nezapomněli. Shromáž- hospoda. Přestože v osadě byl 
dění začíná bohoslužbou v krásně kostel, kněží zde trvale nepůsobili. 
nazdobeném kostele P. Marie Prvním trvale působícím knězem 
Bechyňské, pak následuje zába- se stal až v r. 1908 páter Václav 
va, tančí se polka, zpívají české Skluzáček. Jeho jmenováním se 
písně a podávají se česká jídla: vyřešila i výuka katechismu 
vepřo, knedlo, zelo, pivo a hlavně a česká škola – vyučování češ-
české koláče. Mimo jiné se tam tiny probíhalo v sobotu od 9. 
prodávají kuchařky s recepty na hod. Jak se rozrůstala 
česká jídla. církevní společnost, 

Podívejme se nyní trochu na bylo rozhodnuto 
historii tohoto místa. Kdo byli v r .  1 9 1 5  
první osadníci? Proč 
název Bechyně? Dějiny 
osady P. Marie Bechyň-
ské v Minnesotě se začaly 
psát po skončení občanské 
války /1861–65/ a souvisí 
s osídlováním více méně 
pustých oblastí v jz. části 
Minnesoty.  Podle 
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postavit kostel nový, větší. Po dokončení 
nového kostela starý rozebrali /byl dřevěný/ 
a postavili z něho „městskou halu“. Ta byla 
společenským centrem pro osadníky 
v oblasti, odehrávaly se zde taneční zábavy, 
pikniky a různá shromáždění.

Osadníci si vedli kroniku farnosti a osady. 
V r. 1910 ji vydali česky a k 100. výročí 
založení osady ji v r. 1979 vydali v angličtině. 
Odtud jsem především čerpala informace 
o „Osadě P. Marie Bechyňské“. Můžeme se 
tam také dočíst, že na začátku 20. st. byli 
zdejší farmáři většinou zámožní. Např. 
Wenzel Svoboda senior vlastnil farmu 
s 640 akry velmi úrodné půdy. Choval hovězí 
a vepřový dobytek, pěstoval především 
kukuřici, pšenici, ale také ovoce.

Každoročně pořádaná slavnost „CZECH 
HERITAGE FESTIVAL BECHYN -  
MINNESOTA“ ukazuje, že i když osada 
a farnost BECHYNE oficiálně neexistuje, 
není minnesotská Bechyně jedním z „měst 
duchů“. Tak ji totiž v internetovém článku 
označila Ellayne Conyer, ale že Bechyně 
v MN žije. Na jihozápadě státu Minnesota se 
i dnes můžete setkat s českými příjmeními: 
Svoboda, Serbus, Dworshak, Kodet, 
Kohout, Houdek, Trochiel, Wetisk, Kojetín, 
Wohnoutka a dalšími jako před 100 lety. 
Slavnost je příležitostí k setkání lidí různých 
generací, aby vzpomněli na své předky 
a také si připomněli, kde mají své „kořeny“. 

Ať žije Bechyně v Minnesotě!

V USA je ještě jedna BECHYNE – o té 
někdy příště.

Prameny: Internet
Kronika farnosti P. Marie Bechyňské 
v Minnesotě z r. 1979

Jiřina Trčková



Bechyňské schody          6. díl
Byly krásné schody, půvabné, prostorné, jednání momentálně znesvářených part, 

moderní, dalo by se říct až poetistické. nicméně to byli vždycky kluci a holky 
V jedné části Křižíkovy čtvrti končí dva úzké z Kolonie. 
chodníčky a malá silnice. Na toto zakončení Děti měly ještě jedno štěstí – napravo od 
navazovala betonová plocha v půlkruhu. schodů byla travnatá plocha, takový 
A dále pokračovaly schody od této části palouček. Byl vzorně udržován od plevele, 
Křižíkovy čtvrti po stráni k silnici proti lázním nárostů, roští. Na to dbala přes plot 
tak, jak je tomu i dnes. Půlkruhové plato sousedící rodina Sirovátků, která zde sekala 
i schody byly zhotoveny z kvalitního betonu, trávu a sušila seno pro králíky. Proto se tento 
tzn. kvalitní materiál, konkrétně poctivé palouk odjakživa jmenoval „Sirka“. Ze Sirky 
zpracování – drcení, promíchání, udusání. se báječně klouzalo v hlíně a větvičkách po 
Pak se tímto materiálem jemně potáhly zadku, maminky pak měly radost. 
připravené plochy. Schody byly světlé, velmi V zimě pak úžlabí mezi schody a strání 
široké, mezistupně mezi nimi nízké, bylo krásným místem pro sáňkování, 
pohodlné. Prostě práce vynikajícího urba- bobování, klouzání. I když malý kopeček, při 
nisty architekta Františka Vahaly, autora dostatku sněhu dopřával dětem rychlou 
projektu celé Křižíkovy čtvrti a části staré jízdu. Ale vždy dospělí hlídali dojezdové 
školy. Vznikly v roce 1932. místo na silnici, aby děti nevletěly pod kopyta 

Říkali jsme jim „my z Kolonie“ odpo- koní či kola aut – vozilo se tudy obilí 
činkové. Pro starší návštěvníky sloužily i dvě k vymlácení a zpět mouka z Horního mlýna 
podesty – odpočívadla (která jsou ostatně na Lužnici.
stavebně povinná), z těchto míst byly krásné Tyto dětské hrátky pamatuji asi do 80. let 
pohledy na staré stromy a jejich koruny. minulého století. Pak děti zmizely na 

A pak to byly i schody „hrací“. Kolik stadiony, do tělocvičen, hlavně však domů, 
generací dětí od roku 1932 si zde vyhrálo, k televizím a počítačům. Pan Sirovátka již 
podle věku, zájmů i soupeřících partiček. neohlídal nepořádek na Sirce, kromě 
Kluci na vojáky a s vojáčky, děvčata biologického odpadu ze zahrádek se ve 
s panenkami, které ukládaly ke spánku na stráních objevily okapové roury, střešní 
schody, všichni s lesními plody (žaludy, tašky a jiný nepěkný binec. Také se tu začala 
kaštany a různými bobulemi). A houpání na objevovat strašidla se zvláštními lesky 
větvích stromů bylo přece taky fajn. Zábava v očích, podivně se pohybující jako mátohy 
někdy skončila odřenými lokty a koleny, a zanechávající po sobě osobité suvenýry – 
zrovna tak u malých prcků při zdolávání plechovky od toluenu, krabice od červeného 
obrubníků schodů. Také tajná vína …

Schody se začaly rozpadávat, až dospěly 
do stavu, kdy musely být z bezpečnostních 
důvodů zavřeny. Obyvatelé Křižíkovy čtvrti 
většinou ani nedoufali, že město dá zřídit 
nové. Ale nové schodiště vzniklo. Ne tedy tak 
krásné, pohodlné a zapadající perfektně do 
tohoto místa. Ale jsou, úzké, panelové, 
připomínající spíše schody na neexistující 
skokanský můstek.

Zbytky starých schodů odplavila Lužnice, 
možná na některých hrázkách ještě chvíli 
zůstaly. Ale přejme si, aby se tam zachytil um 
a cit tvůrčí generace.

 –ap–

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

Vybral Martin Gärtner

Dne 16. června 1963 ve 12,30 hodin 
moskevského času byla v SSSR doprave-
na na oběžnou dráhu kosmická loď 
Vostok 6, poprvé žena kosmonautka 
Valentina Těreškovová, jejíž odstartování 
vyvolalo ohromení po celém světě. Jisté 
je, že naši občané byli nadšeni úspěchem 
Sovětského svazu. SSSR tak je znovu 
značně vpřed v programech vesmírného 
průzkumu a hodlá si nadále tento předstih 
udržet.

V těchto dnech je dokončována 
závěrečnými pracemi dělníků Pozemních 
staveb Bechyně, za vedení stavbyve-
doucího Macara, mistrů Suchana, Krajíce 
a dalších, bytový blok – bytová výstavba 
24 jednotek v Písecké ulici. V souvislosti 
s nezajištěným zdrojem vytápění, proto, 
že bytovky jsou budovány s radiátory 
ústředního vytápění, je spor mezi 
Pozemními stavbami, Krajským inve-
storem bytové a investiční výstavby 
České Budějovice – Domovní správou 
MěNV v Bechyni i MěNV samotným. 
Protože se jedná o podnikovou státní 
výstavbu určuje nájemníky pro uvedený 
24 bytový blok bytová komise MěNV. 
V bytech budou umístěny rodiny pracov-
níků Keramických závodů, zejména mladí 
dělníci, kteří již pracovali při výstavbě 
Keramického závodu, neb dojížděli 
z vesnic. Určený podíl 3 bytů je předán 
k obsazení bytové komisi MěNV 
v Bechyni. Blok je vybaven automatickou 
pračkou Romo, sušárnou prádla, spo-
lečnými televisními anténami a podobně. 
Vnitřní řešení zejména částí hygienic-
kých, sociálních zařízení není právě 
nejúčelnější a je zde vidět snahu 
o omezení zastavěné plochy v řešení 
bytové výstavby. Prostor kuchyně, která je 
vybavena elektrickými sporáky, je značně 
neprakticky řešen zástavbou radiátorů 
ústřed. vytápění. Blok řešen s rovnou 
střechou představuje prvý dům tohoto 
velkoměstského typu v Bechyni. 
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Když duši bolí v kříži
Blíží se vysvědčení. Pro koho a proti 

komu? Vysvědčení má být pravdivou 
zprávou o tom, jak se dařilo třem zainte-
resovaným stranám vzdělávacího procesu – 
žákovi, učitelům a rodičům.

Běžný žák v rodině běžných rodičů si 
společně (i když to nikdy takto na rodinné 
radě neformulují) přejí co nejlepší výsledek 
s co nejmenším úsilím. Běžným žákem 
rozumějme průměrně nadanou dívku či 
chlapce, který je sociálně zralý natolik, aby 
věděl, že školu je nutné dochodit, je lhostej-
no, zda základní či střední. Běžným rodičem 
rozumíme rodiče, kteří deset hodin denního 
času tráví v práci a dopravou s ní spojenou, 
mají své dítě rádi, snaží se mu vytvořit 
materiálně i citově příjemné domácí prostře-
dí a nadto mají nějaké své privátní koníčky. 
Školní úspěch v takové rodině není hlavním 
tématem a tím i strašákem. Snad právě proto 
tyto děti bývají v pozdějším životě úspěšné. 
Když s nimi s odstupem let hovoříte 
o školním údobí, vzpomínají na kamarády, 
prázdniny, společné dovolené a první lásky. 
Barvy minulosti jsou ve světlém spektru. 

Průměrný, ale i nadprůměrný žák ambici-
ózních rodičů to má těžké. Ještě v něm 
nedohasla radost z první školní tašky pod 
stromečkem a již ví, kam to musí dotáhnout, 
aby si zasloužil lásku rodičů. Je vystaven 
stresu, který si málokdo z dospělých dovede 
představit. Směna výkonu za lásku je pro 
dětskou či mladou duši natolik vyčerpávající, 
že určitá míra zhroucení je spíše pravidlem 
než výjimkou. Ambiciózní rodič vůbec nemu-
sí být intelektuál, nebo úspěšný člověk. 
Často dítě používá jako nastrčenou trofej, 
aby stoupl ve společnosti na ceně. A opět, 
když hovoříte po létech o školních časech 
s člověkem z takového prostředí, vzpomíná 
na utrpení, strach a zmatek. Někdy mu vzpo-
mínky na uvedené období chybí. Nevědo-
mě, ale z pudu sebezáchovy je vytěsnil. 

Rodiče, kteří svým dětem podle potřeby 
s učivem pomohou, kteří se zajímají i o so-
ciální atmosféru školy, třídy, kamarádských 
skupin, ti vědí, co bude s jejich dítětem zítra, 
za týden, za měsíc. Vědí, co bude na vy-
svědčení. Mohou se u jednotlivých předmětů 
splést o stupeň. Ale ne víc. 

Na tomto místě se pokusím o výzvu: 
„Vážený rodiči, překvapí-li Vás silně negativ-
ně výsledek vysvědčení Vaší ratolesti, dejte 
si facku. Něco jste zanedbal. Zasloužíte si ji 
víc, než Vaše dítě“.

V posledních letech sestoupily přehnaně 
vysoké požadavky na výkon ze světa 
dospělých do světa dětí. Když jedu někam 
na tři dny, nikdy nemám zavazadlo větší, než 
má svůj školní batůžek žák prvního stupně. 
Množství vláčených školních pomůcek je 
přesyceno informacemi a návody „jak na to“. 
Jak na jeden z několika minulých časů 
v angličtině, jak na průnik množin, jak na 
větný rozbor.... Je to důležité, jistě, ale 
podstatné pro celý zbytek života je zamilovat 
se do vzdělání, ne jen do informací. Pravá 
vzdělanost vždy byla a stále ještě je obsa-
žena v knihách, ne v pracovních sešitech 
a již vůbec ne na internetu. Když jsem byl 
mladým otcem, nedělal jsem si hlavu z hrůz-
ného rukopisu svého syna, kdybych však 
u něho viděl nechuť ke knihám, trnul bych 
o něho. Jsem přesvědčen, že zde je společ-
ný prostor pro vzájemnou spolupráci rodiny 
a školy. V knihách je totiž kromě moudrostí 
uložen i cit, který společnost potřebuje. 

PhDr. Jaromír Matoušek



www.kulturnidum.cz

červen 2013

KURZY, PŘEDNÁŠKY, BESEDY

DIVADLO

KULTURNÍ KALENDÁŘ

VÝSTAVY

Právě probíhá v Galerii U Hrocha

VLASTA ŠTEGEROVÁ – výstava fotografií

Zahájení v pátek 13. září 2013 v 19 hodin ve velkém sále KD
Lektoři: Jiří Beneš, Hana Wolfová a Jana Mikulová.
Kurzovné: 1 200, prodloužená 100, věneček 120, gardenka 390 Kč. 
Přihlášky v kanceláři KD od 1. června, ke stažení na 
www.kulturnidum.cz, odevzdejte do konce srpna 2013.
tel. 381 213 338, email: ucetni@kulturnidum.cz 

KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY

KDYŽ DUŠI BOLÍ V KŘÍŽI
Pondělí 10. června / 16.30 hodin / RC Hrošík / Vstupné 30 Kč 
Zajímavé povídání o problémech, které nás trápí, s psychologem 
PhDr. Jaromírem Matouškem. Tentokrát na téma „JAK SE 
PŘIZPŮSOBUJEME SVĚTU“.

GALERIE 2+1    Hobby doby

HUDBA

Pátek 14. června / KD / 20.00 hod. / Vstup 50 Kč
Agentura LION AUDIO a Zion Culture uvádí největší koncert svého 
druhu na jihu Čech, koncert s nejlepšími zástupci české reggae 
scény!!! Průvodci večera DJ Lubke a DJ Krtek

Cocoman, Colectiv, Missy M, Bad Boyz, 

DJ Wilda Panda, Selector Boldrik, 

ESCAPE 2 THE Jungle

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 ve středu od 15 do 17 hodin

    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.

5. 6. Pohádkové odpoledne

19. 6. Sportovní den

26. 6. Rozloučení před prázdninami

RODIČOVSKÉ CENTRUM 

TRADICE

Čtvrtek 20. června / 19.00 hod. / Velký sál KD

ŠKOLNÍ AKADEMIE ZŠ ŠKOLNÍ

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

POD HLADINOU aneb zkoumání 

mořských hlubin i hlubin naší duše
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.

Úterý 25. června / 19.00 hod. / Velký sál KD

ŠKOLNÍ AKADEMIE ZŠ LIBUŠINA
NERUDÁRIUM

Úterý 4. června / 10.00 hod. / Velký sál KD / Vstup 10 Kč
Tři slavné Nerudovy povídky nahlížené očima dnešních 
dospívajících dětí v podáni DS ZŠ Školní Bechyně. 
Autor: Jan Neruda, dramatizace, úprava: Oplatek a soubor.

Bechyně
klášterní zahrada

Vo106
Villi Lento
Fylozofy Jam
Mulisi Mulisi

 29. 6. 2013

od 19.00 hodin
vstupné 50 Kč

OBČERSTVENÍ A DOPROVODNÝ PROGRAM

Nejbarevnější 
jihočeský 
hudební festival

GALERIE 2+1    Hobby doby
Otevřeno: pondělí 16–18, středa 16–19, pátek 16–18 hod.

 h.

Pořádá: Kulturní středisko města Bechyně, OS Klášter, ZUŠ 
Václava Pichla v Bechyni.           Ukončení výstavy 31. 8. 2013

Zahájení výstavy 10. 6. 2013 v 17.30

Petr Dvořák FaVU (1998–2001 intermédia: Peter Rónai, od 
2001–2004 performance: Tomáš Ruller)

Jakub Valášek FaVU (1998–2004 environment: Vladimír Merta, 
Marian Palla)

Tomáš Hlavenka FaVU (1998–2004 environment: Vladimír 
Merta, Marian Palla)
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Kulturní středisko města Bechyně, U Nádraží 602, tel: 381 213 338, 776 381 203, e-mail: reditel@kulturnidum.cz

12.–13. 7. Divadlo v trávě XXI. 
– klášterní zahrada

14. 7. Ondřej Havelka 

a Melody Makers
– zámecká jízdárna

22. 7. Archeologie za úplňku 
– klášter 
Nanebevzetí Panny Marie

27. 7. Keramické trhy Bechyně 
– nám. T. G. M.

27. 7. Koloběžková grand prix 

4. 8. Bechyňský festival 

dechových hudeb XXI. 
– stadion 

10. 8. Setkání rodáků a přátel 

obce Senožaty

10. 8. Dívčí válka Ringo Čecha 
– zámecká jízdárna 

16.–18. 8. Bechyňské slavnosti 
– klášter, nám. T. G. M.

21. 8. Čtení za úplňku
–nám. T. G. M.

20. 9. Hana Zagorová 

s hostem Petrem Rezkem 
– zámecká jízdárna

TĚŠTE SE NA BECHYŇSKÉ 

KULTURNÍ LÉTO 2013

MĚSTSKÉ MUZEUM 

BLEŠÍ TRH
Sobota 1. června / 13.30–16.00 hod. / Dvorek Městského muzea
Dejte starým věcem šanci na další život. Přineste pro vás 
nepotřebné věci na prodej nebo si sami přijďte něco koupit. Třeba 
objevíte  hotový poklad za pár drobných.

Městské muzeum připravuje na červenec výstavu ze svých sbírek 

s názvem „Pánská záležitost“. 

KNIHOVNA

PASOVÁNÍ ČTENÁŘŮ
Pondělí 10. června / v 16 hod. / Knihovna
Pondělí 17. června / v 15.30 a 16.30 hod./ Knihovna 
Slavnostně pasujeme prvňáčky na čtenáře.

+Svět je nádherná kniha, ale nemá 
cenu pro toho, kdo neumí číst 

(C. Goldoni)

Stále se zlepšující počasí 
vybízí k rozmanitým aktivitám 
ven do přírody, takže i 
knihovna se snaží o zpestření 
nabídky pro své čtenáře. V 
roce Rožmberských oslav 
jsme s dětmi a studenty 
uspořádali veřejné čtení u 
kulturního domu, vloni jsme 
hned zjara zkusili výpravu 
městem spojenou se čtením 

na netradičních místech spolu se 
Svazem diabetiků a v rámci projektu 
Poznávání kulturních památek za 
letních úplňků jsme si poslechli 
pověsti z regionu na náměstí u 

bechyňské kašny. Měli jsme velké štěstí, že nám vždy vyšlo pěkné 
počasí, v které věříme i letos. Ochlazení nás donutilo posezení 23. 
5. v parku před Domem s pečovatelskou službou spojené s 
veřejným čtením knihy Jiřího Hájíčka Rybí krev přemístit dovnitř. 
Rozhodně jsme si čtení v milé společnosti užili. A pokud se v srpnu 
rozhodnete i vy zavítat na bechyňské náměstí a zúčastnit se 
dalšího čtení za úplňku, tak jste srdečně zvaní. V pěkném prostředí 
můžete poslouchat, ale i předčítat ostatním!

S prvňáčky se před koncem jejich prvního roku docházení do 
školy sejdeme při pohádkovém závodění kolem kulturního domu, 
namalují na chodník svého oblíbeného pohádkového hrdinu. 
Předvedou nám, jak se naučili číst, a po slavnostním pasování na 
Rytíře řádu čtenářského se konečně mohou stát právoplatnými 
čtenáři využívajícími služby městské knihovny po bezplatné 
registraci, kterou od nás dostávají jako malý dárek. Tato slavnost ve 
spolupráci se základními školami se stává již tradicí a jsme rádi, že 
budoucí čtenáři stráví tento důležitý okamžik v knihovně spolu s 
rodiči, kteří ji možná díky pracovnímu vytížení ještě ani nenavštívili. 
Na rozdíl od dětí, se kterými se pravidelně setkáváme při besedách 
pro školy. 

Prohlubovat zájem o knihy 
a hlavně o aktivní čtení se snaží ve 
školách i v knihovnách. Podchytit 
zájem o literaturu hlavně u dětí 
nabízí například internetový projekt 
Čtení pomáhá. Žáci základních 

a středních škol přečtením vybraných knih a splněním podmínek na 
www.ctenipomaha.cz získají 50 Kč na charitativní účel. Spojí 
potěšení ze čtení s radostí pomoci druhým.

Během letních prázdnin návštěvníkům od letošního roku 
nabízíme možnost posedět si v letní čítárně na ochozu knihovny!

A ještě na závěr připojuji omluvu za delší nedostupnost našeho 
on line katalogu, která byla způsobená změnou internetového 
připojení a úpravou počítačové sítě v knihovně, která proběhla díky 
získání dotace z Mininisterstva kultury. Věříme, že tím zajistíme 
bezporuchový chod knihovního systému, internetu i možnost 
rychlého wifi připojení.

EH



KINO BECHYNĚ
ČERVEN 2013

4. úterý ve 20 hodin

NADĚJNÉ VYHLÍDKY
Ralph Fiennes, Helena Bonham Carter 

a Jeremy Irvine ve filmové adaptaci 
slavného románu Charlese Dickense. 

Do 12 let nevhodné, titulky, 
128 minut, 80,- Kč

12. středa ve 20 hodin

SIGNÁL
Rodinný film s Vojtou Dykem, Kryštofem 

Hádkem a Bolkem Polívkou.
Přístupné, 115 minut, 65,- Kč

18. úterý ve 20 hodin

MŮJ PES KILLER
Slovensko-český film ověnčený hlavní 

cenou z letošního festivalu v Rotterdamu 
vypráví o jednom bolestném dni 

a tragicky promarněné šanci.
Osmnáctiletý Marek žije v bezútěšném 
prostředí blízko slovensko-moravských 

hranic se svým otcem vinařem 
a rasistickými kamarády – hooligans. 
Markovým nejlepším přítelem je jeho 
pes, který je perfektně vycvičen proti 
všem vetřelcům. Markovým životem 
náhle otřese šokující tajemství, které 

zjistí o své dávno zmizelé matce.
Do 12 let nevhodné, titulky, 

87 minut, 80,- Kč

26. středa ve 20 hodin.

EXPENDABLES: 
POSTRADATELNÍ 2

Po nebývalém úspěchu prvního dílu se 
největší akční hrdinové světa opět 

vracejí společně na plátna kin. entokrát 
jsou vyzbrojeni nejen ničivou municí, ale 

i posilou v podobě dalších 
hvězdných jmen.

Přístupné od 15 let, 103 minut, 65,- Kč

T

+HUDEBNÍ PRODUKCE 
v Lázních Bechyně

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

  1. 6. sobota Mr. Driver
  4. 6. úterý RM band
  8. 6. sobota Countrio
  9. 6. neděle Cora
11. 6. úterý RM band
13. 6. čtvrtek ECHO
16. 6. neděle Mr. Driver
18. 6. úterý RM band
20. 6. čtvrtek Countrio
22. 6. sobota Cora
23. 6. neděle Mr. Driver
25. 6. úterý RM band
27. 6. čtvrtek Mr. Driver
29. 6. sobota ECHO
30. 6. neděle Countrio

Taneční večery sál
Vždy od 19.30 do 23.00 hod.
Vstupné 35 Kč, nekouří se

  7. 6. pátek Ševětínka
14. 6. pátek Cora
21. 6. pátek Ševětínka
28. 6. pátek Technicz

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

  3. 6. pondělí Luňáčci
10. 6. pondělí ECHO
17. 6. pondělí Malá muzika
24. 6. pondělí Hašlerky

Bližší informace 
na tel. 777 710 248

Jiří Řeřicha, akad. malíř,
Jiří Prachař, akad. sochař

Galerie Galvína
Libušina 176, Bechyně

Pondělí – Pátek 10 –12, 13 –18 hod.
Sobota 8 – 12, 13 – 18 hod.

Neděle 13 – 18 hod.

+Podpůrná jednota 
„Svépomoc“ Bechyně

V sobotu 23. března 2013 se v 16.00 
hodin sešli členové spolku na Valné 
hromadě, kde proběhlo zhodnocení práce 
za loňský rok, stavu hospodaření spolku 
a také nové volby do výboru spolku a do 
revizní komise. Účast členů byla nadpolo-
viční a vše proběhlo ke spokojenosti všech.

V neděli 21. dubna 2013 se naše 4 členná 
delegace i se spolkovým praporem zúčast-
nila Svatovojtěšské mše v Týně nad Vltavou. 
Tato akce je již letitou tradicí a je velmi 
zdařilá.

Práce našeho spolku je rozmanitá 
a my rádi přivítáme mezi sebe nové členy, 
kteří se chtějí podílet na pokračování 
tradic.

Za výbor jednatelka
Alena Hlasová

e-mail: hlasinka@seznam.cz
tel: 602 226 413

Diakonie Broumov, spolupracovníci 
a římskokatolické farnosti Bechyňska 

pořádají tradiční

SBÍRKU
VĚCÍ PRO CHUDÉ

 V Bechyni bude sbírka na obvyklém místě 
na konci nádraží ČD blízko autobusového 
nádraží a Tesca, kde bude přistaven 
vagón.

Sobota 22. června 2013 od 9 do 17 h
Neděle 23. června 2013 od 10 do 12 h

Pokud máte problém s dopravou věcí, 
nebo chcete-li bližší informace, volejte na 
tel. č. 737 709 047. Příští sbírka by měla 
být v říjnu 2013.

Vážení spoluobčané 
a návštěvníci Bechyně,

Domov pro seniory Bechyně pořádá ve 
středu 19. 6. 2013 od 14.00 

v parku v dolní části náměstí III. 
ročník

VÍTÁNÍ LÉTA

Hudební vystoupení se uskuteční ve 
spolupráci s netradiční dudáckou kapelou 
DUHA v čele s kapelníkem Josefem 
Benedikem. Všichni jsou srdečně zváni.

V případě deštivého počasí se akce 
přesouvá do prostor Domova pro seniory 
Bechyně pouze pro jeho klienty. 
Děkujeme za pochopení.

+Letní tábor 3. oddílu 
Jitřní Stovka

Také v letošním roce náš skautský oddíl 
pořádá na své základně v Haškovcově Lhotě 
letní tábor. Účastní se jej členové oddílu, ale 
neodmítáme ani další zájemce z řad dětí, 
které do oddílu nechodí.

Máme zájem o děti z 1. stupně základní 
školy (je to věková kategorie členů oddílu).

Tábor je týdenní v termínu 
od 27. 7. do 3. 8. 2013, 
jeho cena je 900 Kč.

Informační schůzka rodičů se koná  ve 
čtvrtek 20. 6. v 18.00 hod. v klubovně  
střediska v bývalém Domě služeb v 1. patře, 
nyní zde sídlí městská policie.

Je to poslední termín, kdy je ještě možné 
přijmout vaše dítě na tábor.

Případné dotazy vám zodpovím na 
adrese filipivaclav@seznam.cz

Vedoucí oddílu Václav Filipi 
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Stalo se již tradicí, že se plavecký výcvik vyplněna nutným odpočinkem, sportovními 
pro žáky prvního stupně naší školy odehrává aktivitami v okolí hotelu a vycházkami do 
formou týdenního pobytu v hotelu Srní. přírody. Podnikli jsme výšlap k Hauswaldské 
Výhody takto pojatého výcviku jsou kapli, která představuje asi nejznámější 
jednoznačné: plavecký výcvik je intenzivní, turistický cíl v okolí Srní. Jedna skupina si 
souvislý, a tedy se v jeho průběhu naučí také s chutí zahrála bowling a nezapomněli 
plavat takřka všechny děti. Navíc pobyt jsme ani na učení. Zajímavým zpestřením 
v překrásném a zdravém prostředí byla i přednáška hlídače národního parku, 
šumavské přírody skýtá mnoho možností který nás seznámil s druhy šumavských 
sportovního vyžití, poznávacích aktivit rostlin i živočichů a s pravidly ochrany přírody. 
i relaxace. Přínosný je i z hlediska upevnění Vyvrcholením plaveckého snažení byl 
vztahů mezi dětmi a vedení k určité páteční test, v němž převážná většina dětí 
samostatnosti a zodpovědnosti. uplavala 200 metrů a získala ocenění „delfín.“ 

Také letos se takřka šedesát žáků naší Nejdůležitější však bylo výrazné zlepšení 
školy zúčastnilo tohoto kurzu a jako v letech u všech plavců oproti počátku kurzu.
minulých vládla všeobecná spokojenost: Týdenní plavecký výcvik v Srní lze 
Výborné ubytování v hotelových apartmá- hodnotit po všech stránkách kladně a i přes 
nech, skvělá kuchyně, ochotný personál. Na občasné stýskání po rodičích a lehká nastu-
bazénu pak milí, ohleduplní a vstřícní zení je nejdůležitější, že se děti zdokonalily 
plavčíci, kteří výuku vedli nejen běžnou v plavání a pobyt si náramně užily.
formou, ale zařazovali i zábavné hry Za pedagogický doprovod 
a oddychové aktivity. Doba mimo výcvik byla Mgr. MgA. František Oplatek

+Eurorebus – krajské 
kolo České Budějovice

Významného úspěchu na krajském kole 
zeměpisné soutěže Eurorebus dosáhli žáci 
naší školy. V kategorii šestých a sedmých 
tříd zvítězilo družstvo 7.A ve složení: Marian 
Ray, Adéla Štenclová a Sabina Berková 
a postoupilo tak na republikové finále, které 
se bude konat v polovině června v Praze. 
M e z i  jednotl ivci zvítězil 

+Veselé zoubky

Prvňáci naší školy se letos zapojili do 
preventivního programu Veselé zoubky, 
který připravuje společnost DM drogerie 
markt s.r.o.

V rámci prvouky a výtvarné výchovy jsme 
si povídali o správné péči o chrup, o před-
cházení vzniku zubního kazu, o důležitosti 
preventivních prohlídek atd. Děti shlédly 
krátký film s Hurvínkem a Máničkou 
o zubech a péči o ně, vyzkoušely si svoje 
znalosti na interaktivní tabuli, kreslily 
obrázky na téma Veselé zoubky.

Za správně vyplněný pracovní list si 
každý odnesl domů preventivní balíček, 
který obsahoval např. zubní kartáček, 
dětskou zubní pastu a přesýpací hodiny na 
odměření času potřebného k čištění zubů. 
Děti měly z balíčků opravdu velkou radost, 
a tak doufejme, že pro ně nebude péče 
o zuby jen nudnou povinností. 

Mgr. Zora Kotounová

+Besedy se strážníkem 
Městské policie 
v Bechyni

Stalo se již tradicí, že měsíc duben je na 
naší škole věnován besedám se zástupci 
městské policie. V úterý 9. dubna se žáci 
osmých a devátých tříd dozvěděli informace 
zaměřené k právnímu vědomí dětí 
a mládeže. Ujasnili si pojmy jako je trestní 
čin, přestupek, krádež atd.

Pro žáky šestých a sedmých tříd si pan 
Kabelka připravil stále potřebné téma 
návykových látek, zejména kouření 
a popíjení alkoholu mladistvými. Spolupráce 
naší školy s městskou policií byla v tomto 
měsíci ukončena v úterý 16. dubna dopravní 
olympiádou, které se zúčastnili žáci obou 
bechyňských základních škol.

Mgr. M. Petr

+Postup divadelního souboru na celostátní přehlídku

Minule jsme informovali o úspěšném vystoupení našeho souboru na krajské přehlídce. Je 
velmi potěšující, že naše představení bylo následně vybráno jako jediný jihočeský soubor do 
programu celostátní přehlídky konané počátkem června ve Svitavách. Po třech letech tedy 
opět bude mít možnost náš soubor prezentovat své divadelní umění v nejkvalitnější 
konkurenci souborů z uměleckých i základních škol a víceletých gymnázií. Naši žáci odehrají 
tři představení, zúčastní se hereckých dílen, rozborů, a hlavně budou mít možnost zhlédnout 
množství zajímavých a jistě inspirativních inscenací. Věříme, že naše vystoupení ve Svita-
vách bude úspěšné a dny naplněné divadlem si všichni užijí. Držte nám tedy palce!

Mgr. MgA. František Oplatek

Marian Ray, na druhém místě skončil 
Michal Novák a oba se tak probojovali na 
republikové finále. To bohužel těsně 
o jedno místo uteklo Adéle Štenclové 
a družstvu 8.A, kteří skončili na 6. místě 
(postupovalo prvních pět). Přesto bych 
chtěl všechny zúčastněné soutěžící 
pochválit již za samotnou účast na 
krajském kole, neboť jenom tam se dostat 
není jednoduché. Této soutěže se totiž 
v základních kolech účastní několik stovek 
tříd ze základních škol a gymnázií, což činí 
zhruba až 3000 žáků z celého Jiho-
českého kraje, proto je na místě uznání 
a pochvala! Popřejme i těm, co naši školu 
budou reprezentovat na republice, aby se 
jim dařilo a minimálně posbírali hodně 
zkušeností do dalších ročníků této 
soutěže. Všechny výsledky můžete 
zhlédnout na www.eurorebus.cz.

 Mgr. Jan Pazourek

+Plavecký výcvik 
na Srní
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BECHYNĚ +Den Země na naší škole 

V pátek 10. května proběhl na naší škole 
Projektový den ke Dni Země. Cílem bylo 
zábavnou formou a pracovními činnostmi 
upevnit v žácích odpovědný vztah k život-
nímu prostředí, se kterým úzce souvisí 
problematika třídění odpadů. Třída 8.A (a tři 
žákyně z 9.B) si připravila pro svoje mladší 
spolužáky plno soutěží a úkolů s tématikou 
ochrany přírody a třídění odpadů, po jejichž 
absolvování se žáci po skupinách se svými 
třídními učiteli vypravili do okolí Bechyně ke 
každoročnímu úklidu lesů od odpadků, které 
v nich zanechali nezodpovědní návštěvníci. 
Tato akce se stala tradiční formou pomoci 
našich žáků přírodě, protože s plastovými 
odpadky by si sama neporadila. Akce 
proběhla ve spolupráci s panem 

Správy městských lesů.
Pochvala a poděkování patří všem 

zúčastněným žákům. Veliká pochvala patří i 
třídě 1.A. I když její žáci jsou zatím našimi 
benjamínky, tak i přes to na některých 
stanovištích strčili s přehledem do kapsy 
i své mnohem starší spolužáky. 

Ve vědomostních soutěžích první místo 
získaly třídy 7.A a 4.A . Blahopřejeme!!!

Mgr. Zdeňka Javorská

Janem 
Bakulem ze +Obrovský úspěch 

deváťáků v Praze 
– 2. místo na republice

V sobotu 11. května proběhlo v Praze 
celorepublikové finále soutěže ve finanční 
gramotnosti. Náš tým BLAKOKRAHUBKA 
ve složení Majda Blažková, Míša 
Kolmanová, Míra Krasanovský, Honza 
Hubka a p. uč. Kabíčková, za podpory pana 
učitele Blažka, prezentoval před pětičlennou 
komisí, co všechno zná a umí z oblasti 
financí. Soutěž v konkurenci týmů z Prahy, 
Plzně, Olomouce a mnoha dalších nebyla 
vůbec jednoduchá. Všichni se moc snažili 
a vydali ze sebe opravdu to nejlepší. Odmě-
nou za celoměsíční práci a poctivou přípravu 
na finále jim bylo krásné 2. místo. Všem 
zúčastněným srdečně blahopřejeme a děku-
jeme za výbornou reprezentaci naší školy.

Mgr. Božena Kabíčková

Poslední dubnové pondělí vyrazili žáci 
2. stupně na západ Čech do Plzně. Cílem 
jejich cesty nebyl však pivovar, ani fotbalová 
Viktorie, ale interaktivní expozice Science 
centra Techmania. Na šesťáky a sedmáky 
čekal pořad nazvaný Balónková show, na 
jejich starší spolužáky pak zpracovávání 
pracovního listu na téma Dotkni se elektřiny. 
Kromě toho si mohli s odborným komen-
tářem prohlédnout, jak funguje parní stroj. 
Nejatraktivnější částí pak asi bylo před-
vedení Van de Graaffova generátoru. Ten 
nám doslova zvedal vlasy na hlavě 
a přenášení statické elektřiny si někteří 
pamatovali ještě v autobusu... Kromě toho si 
každý mohl vyzkoušet většinu exponátu 
naživo, díky čemuž třeba pochopil některé 
z fyzikálních či matematických zákonitostí 
(např. Pythagorova věta). 

Možná si řada učastníků po příjezdu do 
Plzně říkala: Co tady budeme tři hodiny 
dělat? V tomto případě dokonale za-
fungovala poučka, že pokud vás něco baví, 
čas uteče neuvěřitelně rychle... Techmania 
byla fajn!!!

Mgr. Ruda Blažek

+5.A na čističce vody

Odpověď na zvídavou otázku, co se děje 
s „vodou, která teče do odpadu“, dostali žáci 
5.A v úterý 30. 4. 2013 v čističce odpadních 
vod v Bechyni. Nejdříve se „podívali“ do 
štoly, která odvádí odpadní vodu z Plecham-
ru a která je zavedla do míst až 40 m pod 
povrch bechyňský a byla dlouhá 650 m.

S touto zkouškou určité odvahy se každý 
vyrovnával po svém. Pak už na nás čekaly další neméně zajímavé časti bechyňské čističky. 
A bylo opravdu na co se dívat a co poslouchat. A o napínavé zážitky také nebyla nouze.

A tak – něco jsme viděli, něco 
jsme slyšeli, nikomu se nic nestalo, 
počasí nám přálo, lidé na nás byli 
hodní a my vlastně také – a tak to 

má být.
Mgr. Petr Wolf

+Fyzika jinak 
v plzeňské Techmanii



Zprávičky 
z Jahůdky

V jarním období děti 
zhlédly hudební divadlo 

„Máme rádi zvířata“, divadélko „Kuba a čaro-
dějnice“ a pohádku „Šípková Růženka“. 
Dětem se vystoupení moc líbila. Děti 
z pavilonu „B“ si udělaly výlet na zámek, kde 
si prohlédly exteriéry zámku a zvířátka 
v zámeckém parku. Poslední dubnový den 
se v MŠ hemžil čarodějnicemi a čaroději. Pro 
děti byly připraveny různé hry a soutěže, 
odměnou pro děti byly sladkosti nebo i čaro-
dějnické vysvědčení. Děkujeme rodičům za 
občerstvení ve formě sponzorských darů. 

Děti z Lišáků a starší děti z Koťátek 
navštívily Pohádkovou kovárnu v Selibově 
u Protivína, děti ze Žluťásků se projely na 
dopravním hřišti v Táboře. Předškoláci 
navštívili představení v ZUŠ. Děti ze třídy 
Lišáků se zúčastnily se svou fotografií 
soutěže „Třída plná smíšků“ – děkujeme 
všem, kteří nám dali svůj hlas. 

Začátkem měsíce května byly přijímány 
žádosti do MŠ k předškolnímu vzdělávání. 
K zápisu bylo přihlášeno 74 dětí. Pro nově 
zapsané děti proběhl v MŠ „Den otevřených 
dveří“. Děti s rodiči sledovali činnosti v MŠ, 
prohlédli si prostředí školy a v době svačiny 
si nové děti pohrály s hračkami v herně. 
V pondělí 10. 6. se bude konat informační 
schůzka pro rodiče nově přijatých dětí od 
15 hod. v budově „A“ v suterénu.

Více na www.msjahudka.cz
MV a DT

Úspěch výtvarného 
oboru ZUŠ V.Pichla 
na 14. celostátní 
přehlídce výtvarných 
prací dětí a mládeže
v Litoměřicích

V sobotu 11.5.2013 byla v Gotickém 
hradu v Litoměřicích zahájena celostátní 
přehlídka výtvarných prací dětí a mládeže, 
která je vyvrcholením tříleté práce výtvar-
ných pedagogů a jejich žáků z celé České 
republiky. Letošní přehlídka nese název 
Impulzy, tvorba, prezentace. V Litoměřicích 
jsou vystaveny všechny zaslané práce 
všech věkových kategorií, od 3 do 19 let, aby 
byla umožněna konfrontace mezi jednotli-
vými pedagogy. Přehlídky se účastní 40 škol 
z celé republiky, od mateřských škol po 
základní a speciální školy, základní 
umělecké školy, gymnázia, domy dětí a mlá-
deže, výtvarná studia, domovy dětí. 
Prezentuje se zde 70 projektů, vystavuje 
72 výtvarných pedagogů s 1726 dětmi.

Kurátoři se rozhodli ocenit 15 projektů 
takzvanou Cenou kurátora a výtvarný obor 
naší ZUŠ V. Pichla si jednu z Cen kurátora 
přivezl, a to za projekt Tymiánový hřbitov! 

Víkend byl vedle slavnostní vernisáže 

a rozborového semináře s oceněnými 
účastníky plný dalších vzdělávacích aktivit, 
přednášek, setkání se současnými 
výtvarníky či třeba pohybově-výtvarným 
seminářem s tanečním pedagogem. 

Přehlídka bude přístupná do 6. června 
2013, a pokud nebudete mít cestu kolem 
Litoměřic, můžete si všechny vystavené 
práce prohlédnout již brzy na webových 
stránkách www.artama. cz/dětské výtvarné 
aktivity a www.vytvarneprehlidky.cz.

14. celostátní přehlídku výtvarných prací 
dětí a mládeže Litoměřice 2013 pořádá 
NIPOS, útvar ARTAMA, pod záštitou Výboru 
pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva 
a petice Senátu Parlamentu České republiky 
a starosty města Litoměřic, ve spolupráci 
s Informačním centrem Litoměřice, Národ-
ním ústavem pro vzdělávání a Střední 
pedagogickou školou J. H. Pestalozziho.

Akce se připojuje k Týdnu uměleckého 
v z d ě l á v á n í  a  a m a t é r s k é  t v o r b y  
(www.amaterskatvorba.cz), který se koná 
pod záštitou České komise pro UNESCO, 
Ministerstva kultury ČR, Ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Výboru 
pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva 
a petice Senátu Parlamentu České 
republiky.

Mgr. Ivana Blažková

AKTUÁLNĚ ZE STŘEDNÍ 
UMĚLECKOPRŮMYSLOVÉ ŠKOLY

Od začátku května do konce září 2013 
vystavuje naše škola v Alšově jihočeské 
galerii – Mezinárodním muzeu keramiky 
v Bechyni unikátní artefakty ze školního 
depozitáře pod názvem Kouzlo hlíny. 
Výstavu zamýšlíme jako přípravu na 130. vý-
ročí školy, které připadá na jaro příštího roku. 
V galerii je také velmi zajímavá výstava 
keramiky absolventky školy Markéty 
Škopkové (do 30. 9. 2013) s názvem 
Cestou dlouhou, marnou touhou a velká 
výstava skvělé sochařky a keramičky Šárky 
Radové (do 14. 7. 2013) s názvem Lidi.

+Poznávací zájezd 
do Vídně

2. a 3. května se nám konečně podařilo 
uskutečnit cestu do Vídně a okolí. Celou 
výpravu jsme začali v Melku v údolí Wachau. 
První část cesty jsme projeli lodí po řece 
Dunaj až do krásného městečka Dürnstein. 
Pozorovali jsme vysoké břehy řeky, vinice, 
četné kostely a také zbytky středověkých 
hradů po obou březích Dunaje. Největším 
zážitkem byl pro nás Dürnstein s jeho ruinou 
hradu, kde byl údajně podle pověsti vězněn 
Richard Lví srdce. Poté jsme navštívili 
klášter Kloster Neuburg. Večer jsme strávili 
ve známém vídeňském parku Prater. Děti si 
vyzkoušely různé atrakce a zajímavá byla 
i prohlídka Vídně z vyhlášeného obřího kola. 
Druhý den jsme si prohlédli centrum města – 
Hofburg a významné císařské klenoty, 
navštívili jsme Kunst museum s výstavou 
Fridericha Hundertwassera a prohlédli jsme 
si jeho překrásné barevné fasády domů. 
Odpoledne jsme se přesunuli do zahrad 
zámku Schönbrunn a prohlédli si celou 
zoologickou zahradu, která je nejstarší na 
světě a pyšní se chovem pandy. Po celou 
dobu nám neskutečně přálo počasí a všichni 
jsme byli nakonec spokojení a příjemně 
unavení. Snad každý přivezl z výletu malou 
pozornost pro své rodiny a známé.

Pavlína Novotná

Na červen chystáme výstavu obrazů 
našich absolventů Šárky Zadákové- 
Růžičkové a Aleše Růžičky. Oba výtvarníci 
představí obrazy, jejichž tématem jsou 
zátiší; výstava nese název Natura Morta. 
Vernisáž proběhne v pondělí 10. 6. 2013 v 
17.00 hodin. 

V hlavní budově Krajského úřadu 
v Č. Budějovicích proběhne 3. – 27. 6. 2013 
výstava žákovských prací a prací výtvarné 
skupiny pedagogů naší školy Devět+. 
Podruhé v tomto školním roce přiblížíme 
českobudějovické veřejnosti práci naší školy 
– jejích žáků i učitelů.

Dále připravujeme novinku, kterou jsme 
ve škole ještě neměli. Na sobotu 15. 6. 2013 
v 19.00 chystáme hudební večer v naší 
škole. V hodinovém programu s názvem 
Písně všelijaké vystoupí smíšený 

 Mgr. Veronika Lozoviuková.
Těšíme se, že se výtvarné umění setká 

s uměním hudebním a srdečně zveme 
bechyňskou veřejnost do naší školy!

Od 28. 6. do 7. 7. 2013 proběhnou ve 
škole tradiční letní kurzy pro veřejnost. 
Otevíráme kurzy modelování, točení, 
sádrování, dekorace keramiky, grafiky 
počítačové i klasických grafických technik, 
kurz malby a kresby a rovněž kurz textilu. Na 
závěr kurzu (6. 7. 2013 ve 13.00 hodin) 
proběhne vernisáž výstavy výsledků týdenní 
práce frekventantů kurzů ve školní Galerii 
Na chodbě. 

Jiří Novotný, SUPŠ Bechyně

pěvecký 
sbor Post Skriptum, který působí na ZUŠ 
Praha 8, Taussigova 1150. Sbor je určen 
amatérským zpěvákům od 15 let. Z komor-
ního uskupení, které se veřejnosti poprvé 
představilo v září roku 1999, se postupem 
času stal smíšený sbor s více než 30 členy, 
který vede

ZŠ v Libušině ulici připravuje 
2. ročník výstavy 

„Po stopách našich mladých umělců“ 
Vernisáž pondělí 10. 6. 2013 v 15.30 hod. 
v 1. patře školy. Výstava potrvá do 
23. června 2013 a tentokrát bude 
přístupna i o víkendech od 13 do 17 hodin.
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+
 blízkosti a nemají možnost využívat jiné Výstavba sběrného 
sběrné dvory (např. v Táboře nebo v Týně 

dvora v Bechyni nad Vltavou).
Areál sběrného dvora je ohraničen dokončena

oplocením, vjezd do areálu je zabezpečen 
V polovině měsíce září 2012 byly posuvnými vraty přímo z hlavní komunikace 

zahájeny a 30. dubna 2013 byly dokončeny naproti sídlišti Na Libuši. Pro osvětlení 
práce na výstavbě sběrného dvora plochy dvora jsou osazeny 3 stožáry 
v Bechyni. 16.5. 2013 proběhla kolaudace s výbojkovými svítidly. Prostor sběrného 
stavby. Projekt je financován z 90% z Fondu dvora je monitorován kamerovým systé-
soudržnosti EU a Státního fondu životního mem.
prostředí v rámci Operačního programu Na sběrném dvoře jsou umístěny 
Životní prostředí a z 10% z rozpočtu města. automobilové velkokapacitní kontejnery pro 

Projekt je zaměřen na výrazné zlepšení jednotlivé komodity tříděného odpadu pod 
životního prostředí a nakládání s odpady ocelovými přístřešky. V areálu je dále 
v obci. Jeho realizací dojde ke snížení měrné umístěn samostatný uzavřený kontejner – 
produkce odpadů, jejich ukládání na skládky EKO sklad – na nebezpečné látky 
a k zvýšení materiálového využití odpadů (monočlánky, zářivky, kyseliny, oleje apod.). 
jako druhotných surovin. Jednoznačně Pro uložení polystyrenu a elektrozařízení 
dojde ke zkvalitnění manipulace a třídění jsou osazeny stojany na big-bagy. Barevné 
odpadů a následně jejich využití. Výstavba kovy budou skladovány v uzavřeném 
sběrného dvora zajistí nakládání se všemi kontejneru. Skladový objekt bude sloužit pro 
druhy odpadů, které vznikají u občanů uložení mechanismů a strojů (štěpkovač 
města. Projekt sběrného dvora přispěje větví, vysokozdvižný vozík, váha adt.), dále 
k modernizaci infrastruktury obce a zajistí bude využíván pro skladování elektrických 
dostatečné prostory a kapacity kontejnerů spotřebičů (lednice, pračky, televizory atd.). 
i pro systémy zpětného odběru. Sběrný dvůr 

Sběrný dvůr bude otevřen od 3. června budou využívat také obce, které jsou v těsné
2013. 

Provozní doba:
PONDĚLÍ 8,00–17,00 hod.
STŘEDA 8,00–17,00 hod.
PÁTEK 13,00–17,00 hod.
SOBOTA 8,00–11,00 hod.
Vzhledem k novým povinnostem při 

třídění a ukládání odpadů lze předpokládat 
určitou dobu zdržení při vykládce. Nebude již 
možno vyložit odpad na jednu hromadu, ale 
bude nutno dodržovat řádné třídění. 
Žádáme proto o trpělivost při dovozu 
odpadu. Dále upozorňujeme na nutnost 
dodržování pořádku v celém prostoru areálu 
sběrného dvora. 

 Ilona Zvolánková
 investiční odbor

+INFORMACE 
O KVALITĚ VODY 
V BECHYNI

V deníku Blesk dne 12. 5. 2013 
a v Táborském deníku dne 15. 5. 2013 se 
objevily informace, že se v pitné vodě 
v Bechyni vyskytuje nadlimitní množství 
dusičnanů. 

Informace z deníku Blesk a Tábor-
ského deníku o nadlimitním výskytu 
dusičnanů v Bechyni jsou nepravdivé.

Limit pro pitnou 
vodu je 50,0 mg/l. 

Kvalita pitné vody v Bechyni, v Seno-
žatech a ve Hvožďanech je pravidelně 
kontrolována akreditovanou laboratoří. 

Do Bechyně a do Senožat je dodávána 
voda z vrtů v Nové Vsi a ze studní v Sudo-
měřicích u Bechyně. Voda z Nové Vsi má 
hodnoty nižší než jsou parametry vody 
kojenecké (tj. pod 10 mg/l). Ve městě 
Bechyně a v Senožatech nebyl ani v jed-
nom případě překročen hygienický limit 
pro ukazatel dusičnany. Hygienický limit je 
50,0 mg/l dusičnanů a skutečné hodnoty se 
pohybují v rozmezí 4,0–20,0 mg/l.

Ve Hvožďanech, které mají vlastní zdroj 
nad obcí, jsou dodržovány mírnější hygie-
nické limity, které jsou stanoveny pro dodání 
pitné vody. Zdroje ve Hvožďanech jsou vyu-
žívány od roku 1926 a množství dusičnanů 
se pohybuje v rozsahu 55–65 mg/l. Ve 
Hvožďanech nebyl ani v jednom případě 
překročen mírnější hygienický limit 70mg/l 
vydaný Krajskou hygienickou stanicí. 

Kvalita vody v Bechyni vyhovuje všem 
limitům pro pitnou vodu. Množství 
dusičnanů v Bechyni se pohybuje 
v rozmezí 4,0–20,0 mg/l. 

Rozbory pitné vody 
v Bechyni v roce 2012

6061 9104 12132 22690 35981

Kr Roz Kr Kr

6.3.2012 3.4.2012 2.5.2012 7.8.2012 4.12.2012

Ukazatel Jednotka Hodnota Hodnota Hodnota Hodnota Hodnota

Barva 20 MH 9 <5 <5 <5 6

5 MH <1 <1 <1 <1 <1

Pach — 2 MH 1 1 1 1 1

125 MH 19,70 19,40 19,00 19,40 17,00

pH — 6,5 - 9,5 6,10 7,10 7,10 7,10 7,00

CHSK - Mn 3,0 MH 0,40 0,30 1,00 <0,3 <0,3

Železo 0,20 MH 0,08 0,03 0,05 0,05 0,08

Amonné ionty 0,50 MH <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04

Dusitany 0,50 NMH <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Dusičnany 50 NMH 14,50 6,00 5,00 6,00 4,00

Chuť — 2 MH 1 1 1 1 1

Chlor volný 0,3 MH 0,03 0,05 0,03 0,03 0,04

Koliformní bakterie KTJ / 100 ml 0 MH 0 0 0 0 0

KTJ /100 ml 0 NMH 0 0 0 0 0

Počty kolonií při 22°C KTJ / 1 ml 200 MH 0 1 8 1 9

Počty kolonií při 36°C KTJ / 1 ml 100 MH 0 2 13 1 5

Úpl

Bechyně        
       MŠ          

                       
                     

Na Libuši

Bechyně       
Na Růžku

Bechyně 
čp.991

Bechyně       
Na Růžku

Limitní 
hodnota

mg / l Pt

Zákal ( ZFn ) ZFn

Konduktivita mS / m

mg / l  

mg / l  

mg / l  

mg / l  

mg / l  

mg/l

Escherichia coli

Bechyně       
Na Růžku

Krajská hygienická stanice vydala doporu-
čení, aby byla omezena spotřeba této vody 
k pití u těhotných žen a dětí do 6 let 
a vyloučena spotřeba u kojenců. V letošním 
roce bude zahájena výstavba vodovodu, 
který napojí Hvožďany na soustavu Bechyň-
sko. Městu Bechyni se podařilo získat dotaci 
na výstavbu z Operačního programu 
životního prostředí. 

Více informací: www.vs.bechynsko.cz

V Bechyni 16. 5. 2013

Ing. Zdenka Sosnová
ředitelka Vodárenského sdružení 

Bechyňsko
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MĚSTSKÁ 
POLICIE 
BECHYNĚ 
– radí, informuje

MPB: Novodvorská 301, Bechyně, 
tel.: 725 575 260
e-mail: info@mpbechyne.cz
http://www.mpbechyne.cz

Upozornění, rady:

ź MPB se zaměří na dopravu, a to hlavně 
na cyklisty a chodce. Místní občané již znají 
DZ přes most, které PŘIKAZUJE cyklistům 
ve směru do Bechyně sesednout z kola, ale 
najdou se cyklisti (návštěvníci) neres-
pektující toto DZ. Strážníci se při hlídkové 
činnosti zaměřují na tyto „neposlušné“ 
účastníky provozu a při porušení trestají BP 
(bloková pokuta). Nejen přejezd přes most, 
ale i jízda po chodníku dospělým cyklistou 
není správná. Jedná se hlavně o osoby dříve 
narozené, které se velmi diví, že nemohou 
kličkovat mezi chodci, a někteří jsou i aro-
gantní. Bohužel domluvy jsou nedostačující, 
proto MPB přistoupila k BP u těchto osob.

ź Další skupinou jsou chodci. Některým 
základní pravidlo chůze nic neříká. Zde je 
výňatek pro oživení ze z. č.361/2000Sb- 
silniční zákon: 

§ 53 odst.1) Chodec musí užívat především 
chodníku...

odst.3) Kde není chodník nebo je-li 
neschůdný, chodí se po levé krajnici, a kde 
není krajnice nebo je-li neschůdná, chodí se 
co nejblíže při levém okraji vozovky. 
Chodci smějí jít po krajnici nebo při okraji 
vozovky nejvýše dva vedle sebe. Při 
snížené viditelnosti, zvýšeném provozu na 
pozemních komunikacích nebo v nebez-
pečných a nepřehledných úsecích smějí jít 
chodci pouze za sebou.

odst.8) Osoba pohybující se na lyžích, 
kolečkových bruslích nebo obdobném 
sportovním vybavení nesmí na chodníku 
nebo na stezce pro chodce ohrozit ostatní 
chodce.

§ 54 odst.1) Je-li blíže než 50 m křižovatka 
s řízeným provozem, přechod pro chodce, 
místo pro přecházení vozovky, nadchod 
nebo podchod vyznačený dopravní značkou 
„Přechod pro chodce“, „Podchod nebo 
nadchod“, musí chodec přecházet jen na 
těchto místech...

ź Často dochází k přebíhání pozemní 
komunikace v blízkosti přechodu, chůze po 
pravé straně krajnice, kličkování po 
chodníku mezi chodci atd. Při zjištění tohoto 
porušení může být udělena BP do výše 
2000,– Kč!!!!

ź Znovu upozorňujeme na problémy 
s podomním prodejem, kdy osoby nabízejí 
služby či zboží tím, že obcházejí převážně 
sídliště ve městě, čímž porušují nařízení RM 
č. 6/2012 tržní řád, kde v čl.2 bod. 2 je 
tento prodej zakázán. Žádáme občany při 
zjištění těchto osob, pokud si je 
nepozvali, aby neprodleně kontaktovali 
MP Bechyni nebo OO-PČR Bechyni. 
Ideální pro případ řešení je osoby 
pozdržet a vyslechnout jejich nabídku. 

Z činnosti:

ź MP Bechyně obnoví měření rychlosti ve 
vybraných a schválených lokalitách města. 
Před zahájením měření přistoupila MPB 
k sčítání hustoty dopravy a podle výsledku 
popř. upraví lokality a časy měření. Dne 3. 5. 

2013 MPB ve spolupráci s policisty 
z OO-PČR Bechyně měřili rychlost v ulici 
U Vodojemu, kde byl zjištěn řidič s namě-
řenou rychlostí 82 km/hod na povolené 
50 km/hod.!! Řidič byl předán hlídce PČR, 
která zjistila jeho opakovaný přestupek 
a přestupce byl oznámen na správní úřad, 
který mu odebere na určitou dobu řidičské 
oprávnění.

ź MPB avizovala důslednou kontrolu 
majitelů psů. V druhé polovině března a celý 
duben strážníci při hlídkové činnosti, ale i při 
plánované akci ze dne 29. 4. 2013 v brzkých 
ranních hodinách zkontrolovali 21 „pejskařů“ 
ve městě. Všichni splňovali ustanovení vyhl. 
č.3/2010 o poplatku ze psů, uklízeli po 
psech, přesto se po této akci přihlásilo na 
MÚ Bechyně 5 majitelů, kteří spěšně uhradili 
poplatek. Tím tyto kontroly nekončí.

ź Kompromisním řešením jsou občasné 
služby v podvečerních a nočních hodinách 
ale i prodloužení klasické prac. doby. Je to 
pouze krátkodobé řešení. Po zkušenostech 
si občané již zvykli na přítomnost strážníků 
přes den a pochopitelně by ocenili i jejich 
přítomnost alespoň v některé dny v nočních 
hodinách. Strážníci jsou nasazování k max. 
využití, tzn. např. na akcích, slavnostech, při 
vytipovaném zvýšení závadových osob 
apod. Dne 31. 5. 2013 strážníci sloužili 
k zajištění VP při konání „čarodějnic“ jak 
průvodu městem, tak i v podvečerních 
a nočních hodinách, a to formou kontroly 
ohnišť a osob. Při této službě byl zjištěn 
nezletilý, který požil alkohol a uvedl, kdo mu 
ho podal. Strážníci osobu zajistili a přestu-
pek dle zákona vyřešili BP. K jinému 
vážnému narušení VP nedošlo.

ź Strážníci berou vážně připomínky a stíž-
nosti občanů a operativně v rámci možnosti 
se je snaží řešit, buď jim zákonnými 
podmínkami popř. předávají dalším orgá-
nům k řešení. Vedení MPB a města 
připravuje různé kontrolní akce ve spolu-
práci s OO-PČR Bechyně v souladu 
s potřebami bezpečnosti a aktuálnosti např. 
zmiňovaná měření rychlosti nejen během 
dne, ale hlavně v nočních hodinách, kontrola 
pejskařů, závadových osob, úprava DZ 
apod. Tyto připomínky přispívají k operativ-
nímu a hlavně kvalitnímu řešení a zkvalit-
nění práce strážníků.

Pracovní doba (mění se v závislosti na  
nepravidelných odpoledních a nočních 
službách)

Za MP Bechyně 
Aleš Kabelka, DiS

pondělí, úterý, čtvrtek, pátek
7:00–15:30 

středa – úřední hodiny 
8:00–10:00 14:00–16:00

Vážení přátelé,

rádi bychom prostřednictvím Vašeho listu 
informovali občany Vašeho města, že už rok 
si mohou naladit jedinečný televizní program 
regionalnitelevize.cz, který se specializuje 
na regionální zpravodajství z moravských, 
českých a slezských regionů a jejich 
propagaci v cestovním ruchu. Jedná se 
o unikátní projekt propojující a propagující 
české regiony mezi sebou, dávající prostor 
všem městům a obcím v ČR. V programu 
nechybí ani regionální dokumenty či tipy na 
výlety. 

Jak nás občané naladí? 
1. Na satelitu Astra 23,5°východně, na 

frekvenci 12 168 MHz, polarizace vertikální, 
Symbol rate 27 500, FEC 3/4. Program není 
kódován a je možné jej sledovat i bez karty 
Skylink či Cs link. 

2. V kabelových sítích vč. UPC a v sítích 
IPTV (tam, kde nemají náš program 
zařazen, jej rádi na základě podnětů 
zákazníků zařadí, neboť je zdarma)

3. Ve vybraných regionech vysíláme 
v rámci digitálního pozemního vysílání 
(České Budějovice, Plzeň, Příbram, Liberec, 
Jablonec n.Nisou, Praha a střední Čechy)

4. Jako jedinou českou televizi nás 
můžete sledovat i na platformě YouTube live

Ing. Eva Stejskalová
ředitelka Regionální televize CZ s.r.o.

+Krátce z jednání rady

ź

ź Provozní doba veřejného pohřebiště 
je nově stanovena takto:
leden, únor, březen, říjen, listopad a 
prosinec 8.00–17.00 hod.
duben, květen, září 7.00–19.00 hod.
červen, červenec, srpen 7.00–20.00 hod.

ź Změna provozní doby veřejných WC.
Otevření veřejných záchodů 
od 1. 4. do 31. 10. s touto provozní dobou:
duben 9.00–17.00 hod.
květen až září 8.00–18.00 hod.
říjen 9.00–17.00 hod.

(fs)

Zveřejněn záměr prodeje volných 
bytů včetně spoluvlastnických podílů na 
společných částech budov a na 
stavebních pozemcích v k.ú. Bechyně.
1 + 1:
664/5, 668/4, 673/2, 674/4, 693/4
2 + 1:
618/6, 624/3, 625/6, 627/5, 628/5, 629/3, 
633/3, 644/3, 648/5, 649/6, 652/5, 653/5, 
661/1, 663/3, 664/4, 666/2, 675/2, 682/2, 
689/2, 697/2, 697/4
3 + 1:
659/6, 667/5, 677/5

Zájemci mohou své nabídky podávat na 
podatelnu Městského úřadu v Bechyni ve 
lhůtě nejpozději do 17.6.2013 do 11.00 hod.
Podrobnosti k prodeji na 
www.mestobechyne.cz 
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+
Úprava 
dopravního 
značení 
v sídlišti 5. května

V sídlišti 5. května jsme z bezpeč-
nostních důvodů př is toupi l i  ke 
sjednocení dopravního značení. V části 
sídliště bylo odstraněno dopravní 
značení upravující přednost v jízdě. Nyní 
po celém sídlišti 5. května a v lokalitě 
U Studen platí dej přednost zprava.

!



+Oslavy svátku svatého 
Floriána v Bechyni

soutěže O putovní pohár starosty Okresního 
sdružení hasičů v Táboře.

Společný polední slavnostní nástup, na 
V sobotu 4. května 2013 uspořádal Sbor němž tradičně probíhá vyhodnocení soutěže 

dobrovolných hasičů v Bechyni XIII. ročník mladých hasičů a zároveň zahájení soutěže 
soutěže v požárním sportu O putovní pohár mužů a žen, byl letos oproti jiným ročníkům 
starosty města Bechyně. Sedmičlenná specifický. Do programu byl zařazen bod, 
družstva porovnala svoje síly a dovednosti který je významný nejen pro náš hasičský 
v disciplíně požární útok. Program byl sbor, ale i pro občany města Bechyně. 
zahájen soutěží družstev mladých hasičů. Starosta města Jaroslav Matějka slavnostně 
V kategorii přípravka odstartovalo 5 družstev předal hasičům nově pořízený dopravní 
předškoláků, nejlépe se dařilo týmu z Hlavat- automobil Ford Transit. Ten nahradí 
ců. V kategorii mladší žáci se na startovní stařičkou Škodu 1203, která zanedlouho 
čáru postavilo 10 družstev, zde zvítězilo poputuje do místního hasičského muzea. 
družstvo Slapy. Družstev starších žáků se Nově získaný dopravní automobil bude 
soutěže zúčastnilo 11, vyhrál kolektiv sloužit nejen k dopravě družstev na soutěže 
z Rybovy Lhoty. Domácí týmy SDH Bechyně v požárním sportu, ale především výjezdové 
obsadily mezi mladšími 4. a 9. místo, ve jednotce místních hasičů při záchraně 
starších pak 5. místo. Odpoledne akce životů, zdraví a majetku občanů při požárech 
pokračovala soutěží dospělých. V kategorii a jiných živelních událostech. Sbor 
žen zvládlo požární útok 7 družstev, zvítězily dobrovolných hasičů Bechyně děkuje 
ženy ze Smrkova. Domácí družstvo žen městskému úřadu i zastupitelstvu města za 
obsadilo 5. místo. V kategorii mužů soutěžilo vstřícné jednání při obnově techniky, která tu 
8 týmů, vyhrálo družstvo z Makova. je připravena pro pomoc občanům v nouzi.
Výsledky soutěže se započítávají do 

Petr Pokorný, SDH Bechyně

+Kanoistika 
– Jiskra Bechyně

Slalom – Ani v probíhající sezóně 
bechyňští vodáci nezahálejí a opět 
prohánějí své lodě po vlnách českých řek. 
Na Přeboru Jihočeského kraje v Táboře na 
Hrachovce se rozhodně neztratili a ve 
zdejších peřejích zanechali výraznou 
medailovou stopu. V kategorii deblkanoí se 
Přeborníky kraje stala posádka Michal Háša 
– Jan Pazourek, která zvítězila i v absolut-
ním pořadí během celého závodního 
víkendu. Stříbro v této kategorii C2, ale ve 
veteránech mladších vypádlovala ostřílená 
dvojice bratří Měšťanů mladších. V kategorii 

svou kvalitu bechyňští kajakáři ve složení: kajakářů zvítězil v mužích Michal Háša, mezi 
Michal Háša, Jan Pazourek a Pavel žáky staršími se Přeborníkem kraje stal Filip 
Pazourek. Takže nikdo z výpravy se Zvolánek, další medailová místa vybojovali 
nevracel domů bez medaile, což je zajisté stříbrný veterán Žanek Pazourek a ve 
velký úspěch.veteránech mladších Jan Pazourek. Pouze 

Maratón – Veselského vodáckého mara-Michal Háša jel i na singlkanoi a i v této 
tónu po třech řekách (Lužnice, Nová řeka, kategorii skončil na bronzovém stupínku. 
Nežárka) se zúčastnila pouze dvojice kaja-Tradičně se konal i závod tříčlenných hlídek, 
kářů z našeho oddílu. Na trati dlouhé 55 km kde již poněkolikáté zvítězili a prokázali tak 

Provádíme rizikové kácení stromů 
v těžko přístupných místech. 

Tel: 606 931 760

+Bechyňští Osadníci 
potřetí…

Letos se první dubnovou sobotu konal už 
třetí ročník turnaje MMČR v Osadnících 
z Katanu u nás v Bechyni. A byl to turnaj 
opravdu hezký. V první řadě účastí: na to, že 
to byl teprve třetí ročník, nás hrálo 31 hráčů! 
Je to vysoce nad republikovým průměrem 
kvalifikačních turnajů. Z toho bylo 14 míst-
ních a 17 přespolních. Pak kvalitou hráčů: 
bodové rozdíly byly minimální, což svědčí 
o vyrovnanosti soupeřů. Je pravda, že začá-
tečníci se umístili v spodní části výsledkové 
listiny, ale byli zdatní soupeři těm, kteří se 
účastní turnajů už možná i deset let a pravi-
delně se účastní i Mistrovství České 
republiky. Jednoduše po roce tréninku 
jakéhokoli sportu nemůže nikdo vyhrát 
mistrovský turnaj. A v třetí řadě – velice 
důležitým prvkem byla atmosféra soutěžení. 
Hrálo se pohodově, vesele… prostě ti 
soutěžící přišli hrát, a bylo jedno, zda vyhrají 
nebo prohrají. A těm, kdo vyhráli, postup na 
mistrovský turnaj do Prahy všichni přáli.

Pro Bechyni byl letošní turnaj velice 
úspěšný – první i druhé místo zůstalo „doma“ 
zásluhou Romana Adama a Jozefa Leškov-
ského. Třetí místo putovalo do Újezdu nad 
Lesy zásluhou Petra Janouška. 

Mé poděkování jako od místního organi-
zátora patří v první řadě lidem, kteří mi 
s organizací pomáhali. Pak řediteli staré 
školy panu Milanu Kožíškovi za poskytnutí 
prostor na turnaj, protože v takovém počtu 
hráčů už je potřeba dostatečně velký prostor. 
Firmě Albi za ceny pro vítěze a i za cenu 
útěchy pro toho posledního v tabulce a všem 
hráčům, hlavně mladším, kteří svou účastí 
ukazují, že se dá dnes trávit čas smysluplněji 
než sezením u počítače.

Na závěr zbývá jenom doufat, že se 
v podobném duchu sejdeme někdy příští rok 
na čtvrtém ročníku a snad tam potkáme 
i nové tváře z Bechyně a blízkého okolí.

Jozef Leškovský

 

TĚLOVÝCHOVA & SPORT
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zvítězil Michal Háša v čase 4:56 hod., stříbro 
vypádloval Jan Pazourek, který zaostal 
o dvě minuty.

Rafty – Již 13. ročník Raftových závodů 
se bude konat v sobotu 13. července pod 
Bechyňskou duhou, opět zveme všechny 
příznivce vody a recese, závodí se v kate-
goriích muži, ženy, mixy, veteráni a mládež. 
Rafty a pádla budou k dispozici. Večer 
proběhne pravá vodácká párty, kterou svým 
zvukem podpoří kapely Monotonic 
Stereotype a Jednímtahem.

za oddíl kanoistiky Pazi
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2Prodej stavebního pozemku 1444m  
2se stodolou a zahrádky 1156m  v obci 

Bechyně Na Plechamru.
Více informací na andelreality.com 
nebo na tel: 774 616 800.

KOMINICTVÍ NĚMEC
– opravy, kontroly, revize

Tel.: 775 132 921
www.kominictvinemec.cz

 

 
 

Sleva  30% na sluneční brýle

Brýlové obruby již od 990 Kč

MM Optik Soběslav
Palackého 64

www.mmoptik.cz

BAZÁREK U KAČENKY
Písecká 206, Bechyně 

nabízí: komisní nákup
+ prodej všeho druhu

š oděvy nadměrných velikostí
š přírodní esenciální oleje
š blahopřání, pohlednice, známky
š obrázky
š bytové dopňky

Firma ERDING a. s. zve veřejnost na

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
na biokotelně, který se bude konat 

dne 6. 6. 2013 od 14 do 16 hodin 
v prostoru kotelny v Bechyni, 

Písecká 761

Čištění interiérů vozidel
Sudoměřice u Bechyně 83

www.omservis.cz
Tel.: 737 437 805


