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+Životní jubilea 
duben 2013
89 let Hrubá Vlasta

Pítra Jaroslav
88 let Dohnalová Jarmila

Mikšovská Jiřina
87 let Čiháková Vlasta

Englická Květuše
Haškovcová Jaroslava 

85 let Dlouhá Marie
83 let Hlasová Božena

Kopečková Anna
Snášelová Marie

79 let Jarešová Jiřina
Krejčová Jitka 

78 let Fuchmannová Zděnka
Soryčová Jana

77 let Filová Stanislava
Kuthanová Vojtěška

76 let Slavíková Marie
75 let Beránková Pavla

Kodad Rudolf
Kubešová Magdalena

+Vítání občánků

Dne 21. března 2013 byli přivítáni 
starostou města Bechyně, panem Mgr. Jaro-
slavem Matějkou, tito noví občánci:
Anna Buchtelová, Vojtěch Špaček, Josef 
Mann, Lucie a Lenka Martínkovy, Victoria 
Šťávová, Rozálie Vondrová. 

+Chválíme!!!

Ještě mnoho práce bude 
vyžadovat, než se zcela obnoví 
původní cesta na Sokolskou 
plovárnu.

a ženy, čekáme jen, jak nás ti muži DUBEN – Apríl a chlapci vymrskají svými pomlázkami (jen 
doufám, že si je dovedou sami uplést), 

Tentokrát se nám sešel s velikonočními prosím, trochu něžně. A nechci do vany se 
svátky, ale 1. dubna je Pondělí velikonoční, studenou vodou nebo pod kohoutek na 
vlastně svátek veselý s velikonočním zahradě, natož slovenský zvyk polít vodou 
obcházením na koledu. Vajíčka máme již se pak změnil na pokropení 
nabarvená a vyzdobená, napečeno voňavkou; vždy byla užita ta 
a připraveno vše pro pohoštění nejlevnější, s jejíž „vůní“ 

koledníků. Teď my, dívky jsem se musela vyrov-
návat celý týden. Nicméně 
je to hezký velikonoční 
zvyk, který třeba nechápe 
západní část světa a bere 
ho jako násilí. Přece 
nějaké to „jelito“ na zadku 
přežijeme, vždy je však 
legrace a ta se letos 
snoubí i s tím rozverným 

aprílem s obvyklými žertíky. 
Máte nějaký pěkný zážitek spojený 

s Velikonocemi a aprílem? Já ano, 
však někdy příště.

–ap–

+Zlatá svatba 

Dne 16. března 2013 oslavili manželé 
Petr a Ľubica Zeleňákovi vzácné výročí 
50 let společného života. Blahopřejeme.

V úterý 19. 3. 2013 jsme obdrželi 
nečekanou smutnou zprávu. Opustil 
nás PhDr. Milouš Růžička, 
ab so l v en t  k e r am i ck é  š ko l y  
a dlouholetý kurátor sbírek 
Mezinárodního muzea keramiky 
v Bechyni. 

Čest jeho památce!

Z obsahu:
Kulturní kalendář 4
Ze škol 6
Zprávy z radnice 9
Protipovodňová opatření 11
Příspěvky do květnového čísla 
posílejte nejpozději 18. 4. na 
propagace@kulturnidum.cz



Březen, za kamna vlezem, potomkům. Ctí původní ráz vily, malby 
DUBEN, JEŠTĚ TAM BUDEM. i zařízení. Malby v celém domě jako sgrafita 

na fasádě jsou od zdejšího profesora Státní 
Proto jsme si vybrali schody v interiéru, keramické školy ak. malíře Josefa Šimáka. 

aby vám bylo teplo. Jistě znáte pěknou Mají ráz kyselovského pojetí, tehdy v módě. 
zástavbu v Bechyni, dnešní Křižíkovu Prof. František Kysela, všestranný umělec, 
vilovou čtvrť, dříve Rašínovu, pak se ve své tvorbě z počátku inspiroval secesí, 
Gottwaldovu, ale původně zvanou Kolonie. později art deco. Zmíněné schody, zábradlí 
Představíme vám schody v jedné výstavní i malby jsou opravdu pokladem interié-
vile. Jsou zde tři, které jsou větší a ozdobené rového vybavení, kde na vás dýchne nejen 
sgrafity na fasádě (jinak se jedná o 44 vilek doba vzniku, ale i pokora k citu tehdejšího 
v zástavbě). Je to vila MUDr. B. Čámského, období.
praktického lékaře, která nyní patří jeho –ap–

Bechyňské schody         4. díl

+
čtyřiceti let existence kvarteta se v prvo-Smetanovo kvarteto
počátku vystřídala celá řada vynikajících 
muzikantů. Složení se ustálilo a do 
dokončení své činnosti bylo obsazeno V Bechyni existoval Klub přátel hudby 
těmito světově uznávanými osobnostmi : Jiří (KPH). Činnost Klubu byla bohatá. Ve 
Novák, 1. housle, Lubomír Kostecký, spolupráci s Českým hudebním fondem, 
2. housle, Milan Škampa, viola a Antonín Českou hudební společností vypomáhal při 
Kohout, violoncello. Poslední jmenovaný byl organizaci interpretačních kurzů Jihočes-
duší kvarteta, nositel hudebních myšlenek, kého hudebního festivalu. V rámci KPH byl 
respektovaný svým příkladem a bezvý-uvítán v Bechyni jeden z nejlepších 
hradnou profesionalitou. Společná práce světových komorních souborů, Smetanovo 
a koncertní činnost vytvořily předpoklady pro kvarteto. Bylo přivítáno v závěrečném 
světově uznávaný soubor. O tom svědčí koncertu podzimního cyklu komorní hudby 
i ohlasy v odborných článcích i světových v hudebním sálku Čs. lázní v Bechyni. Bylo 
denících v různých státech světa. Za těch to v úterý 18. prosince 1981. Na programu 
čtyřicet let uskutečnili 4.100 koncertů. Byla byl J. Haydn, P. Eben a W. A. Mozart. 
to Evropa, USA, Austrálie, Nový Zéland, Spoluúčinkujícím byl klarinetista Vlastimil 
Indonésie, Indie, Čína, Japonsko. Svým Mareš. Měli jsme možnost slyšet brilantní, 
uměním propagovali světové skladatele, na vysoké profesionální hudební úrovni 
především však Bedřicha Smetanu a Leoše interpretaci  uvedených skladatelů.  
Janáčka. Bylo natočeno 140 desek z jejich V Bechyni zazněla i řada dalších jejich 
tvorby. Rozhlas a televize používaly jejich koncertů; oblíbili si naše město, krajinu 
poznatky z cest, koncertů, besed o hudební a hudbymilovné a citlivé posluchače. 
kultuře vzdálených národů. Hráli na Smetanovo kvarteto vzniklo v době 
vynikající nástroje vyrobené naším slavných 2. světové války, spoluzakladatelem vedle 
tvůrcem houslařem Janem B. Špidlenem. Václava Neumanna (později šéfdirigenta 
Později byla jejich práce ohodnocena České filharmonie) byl pozdější profesor 
i zapůjčením nově získaných vzácných AMU v Praze Antonín Kohout. V průběhu 

nástrojů italských mistrů ze 17. a 18. 
století. Je třeba ocenit jejich propagaci 
hudby, ale i záslužnou a náročnou 
pedagogickou práci. Především profesora 
AMU Antonína Kohouta, který vychoval 
celou řadu vynikajících hudebníků, 
pokračovatelů jeho hudebního snažení. 
Dokladem jsou vzniklá kvarteta – Talichovo, 
Panochovo, Kociánovo, Stamicovo, kteří 
dále propagovali ve světě nejen naše 
skladatele, ale i skladatele světové úrovně. 

Tímto článkem vyjadřujeme úctu 
a vzpomínku na profesora Antonína 
Kohouta. Zemřel 15. února 2013 ve svých 
devadesáti třech letech.

Josef Černoch

Bechyně hudební

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

BŮŽEK, Václav – JAKUBEC, Ondřej: 
Kratochvíle posledních Rožmberků.
Praha, Lidové noviny, 2012.

Je pozoruhodné, jak se s Bechyní spojují 
Rožmberkové, zřejmě díky Petru Vokovi, 
patrně díky různým podařeným i méně 
podařeným beletrickým podáním. Opomíjejí 
se zde daleko záslužnější rody Šternberků 
(ve třech etapách držitelů panství), 
Švamberků, Paarů i dalších předchůdců 
pánu hradu a zámku v Bechyni.
Tato kniha vznikla v rámci výzkumného 
projektu Společnost českých zemí v raném 
novověku, autora V. Bůžka, ředitele Histo-
rického ústavu Jihočeské univerzity 
v Českých Budějovicích, a O. Jakubce, 
historika umění z Filozofické fakulty 
Masarykovy univerzity v Brně. Zabývá se 
stavebními i kulturními dějinami letohrádku 
Kratochvíle v oboře nedaleko Netolic. Kniha 
svým pojetím navazuje na práci V. Bůžka 
Jan Zrinský ze Serynu a životním příběhem 
synovce posledního pána z Rožmberků. 

Autoři se věnují hlavně stavbě i vnitřní 
stavbě letohrádku, vybavení místností, jejich 
funkčnímu určení a především symbolické 
výzdobě. Také je zahrnuta renesanční 
zahrada s vodním příkopem a zděné 
ohrazení s obytnými a hospodářskými 
staveními, kostelem. 

Dostaneme se díky této knize do světa 
Viléma z Rožmberka, z jehož podnětu 
získala Kratochvíle v 80. letech 16. stol. 
podle vzoru venkovských vil svou pozdně 
renesanční podobu. Po smrti Viléma 
přijížděl na Kratochvíli Petr Vok a Jan 
Zrinský ze Serynu.

Cituji z anotované knihy:
Vila Kratochvíle se svou zahradou 

představovala v Záalpí jedinečnou ukázku 
příležitostného šlechtického sídla. Snoubila 
se v něm intelektuální apollónská a múzická 
inspirace, herkulovsko-samsonovská síla 
a starořímské ctnosti – dohromady spolu 
vytvořily vrcholně ušlechtilou formu 
společenské a politické reprezentace 
křesťanského rytíře. V jedinečné realizaci 
Viléma z Rožmberka, Baltazara Maggiho, 
Antonia Melany, Georga Wildmana a snad 
také Jacoba Strady jsou zde humanistické, 
mocenské a reprezentační prvky vilové 
architektury obohaceny o jedinečné 
výtvarné pojetí i osobní motivace. 

–ap–
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Když duši bolí v kříži
Ve starém Řecku kvetlo divadlo. Výlučně 

mužští herci zvládali během jednoho 
představení několik rolí, včetně těch žen-
ských. Za tím účelem si nasazovali masky, 
kterým se říkalo prosópón, latinsky persona. 
Dnes se tomuto výrazu nejvíce blíží termín 
společenská role. Bereme na sebe různé role, 
v práci jinou než doma a jinou opět například 
na plese nebo ve volejbalovém klubu. Jsou 
lidé, které potkáte v jiném prostředí než 
obvykle a téměř je nepoznáte. Tak rozdílné 
masky si nasazují. Maska, persona, či 
společenská role je naše představa o tom, jak 
bych měl vypadat jako úspěšný manažer, 
dobrá matka, oblíbený společník atd. Maska 
má velmi často málo společného s pravým já 
nositele. Čím je pravé já slabší, nejistější a 
nezralejší, tím přísnější, světáčtější či 
křiklavější může maska být. Ale mohou být i 
masky trpitelské, které si nasazují ti, co 
odmítají přijmout zodpovědnost svého 
dospělého stavu. Maska trpitelská vydírá své 
okolí. Vyžaduje pro sebe neustálou pomoc, 
úsluhy, výhody a u druhých vyvolává výčitky 
svědomí, když jejímu nositeli nevyjdeme 
vstříc. Z hlediska duševního zdraví je na 
maskách nejhorší to, že jsou někdy i 
doživotním žalářem. Zabraňují sdílet a 
prožívat skutečnou mezilidskou intimitu. 
Jedno krásné české přísloví říká, že ten, kdo 
není hlazen, tomu vysychá míza. Pohladit 
však lze jen skutečnou tvář.

V minulém sloupku jsem něco slíbil. 
Pokusím se tedy shrnout pár zásad, které 
nám pomáhají zůstat v uspokojivém kontaktu 
s druhými lidmi. Pomohou nám vyjít ze 
samoty, kterou jsme leckdy dobrovolně přijali 
ze strachu, aby nás ti druzí nezranili. Nejsou 
to recepty, podle nichž jednoduše „uvaříme“ 
pohodu a štěstí. Není tam jediný návod jak na 
ty druhé. Jsou to náměty, k poctivému 
promýšlení sebe sama, jehož cílem je zvýšit 
důvěru v sebe a své schopnosti.

Akceptovat sebe a druhé takoví, jací 
jsou: Já sice nejsem ideální, on (oni) však 
nejsou ideální také. 

Nebát se být spontánním v chování 
i v myšlení: Nepřipravovat se v duchu a pře-
dem, jak se zachovám, jak odpovím, jak 
zapůsobím. Situace mi napoví sama a já 
zůstanu přirozený. Budu-li rozpačitý, minimál-
ně polovině zúčastněných budou mé rozpaky 
sympatické, protože jsou lidské. Týká se to i 
konkurzů a výběrových řízení do zaměstnání. 

Zaměřit se spíš na problém než na 
sebe. Problém je něco externího, řešitelného, 
lze na to jít rozumem, logikou, zkušeností. 

Nebát se humoru. Skutečně vtipných lidí 
je málo. Nemít mindrák z toho, že nebavím 
společnost. S chutí se zasmát cizí vtipnosti 
znamená, že si vylepším svoji náladu, která 
pomáhá spontaneitě.

Problémy někdy odlehčit, brát je 
objektivně. Nedávat jim subjektivní nádech 
typu „problémy ke mně patří“.

Na kritiku a nezdary nahlížet jako na 
přechodné stavy a situace a ne jako na 
dlouhodobé jevy. 

Na závěr se s vámi podělím o tajemství 
optimismu:

a) zdaleka ne za vše mohu a nesu 
odpovědnost, 

b) mé nezdary se týkají pouze velice 
omezeného okruhu věcí,

c)   má špatná období tu nejsou na věky. 

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

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

Vybral Martin Gärtner

V průběhu měsíce dubna uspořádal 
letištní klub v lázních v úterý dne 17. dubna 
1963 ve 20 hodin – Velký kabaret s velmi 
zábavným pořadem i názvem KOZA NA 
LEDĚ. Kabaret byl satirou na malé i velké 
problémy i bolesti naší doby, na nešvary 
mezi lidmi a opravdu pobavil. Vystoupení 
navštívilo přes 240 návštěvníků.

Jinak v průběhu měsíce dubna se 
nekonaly žádné další akce a celkově je 
celý kulturní život v Bechyni podstatně 
chudší, oproti rokům 1957, 1958, 1959.

+HUDEBNÍ PRODUKCE 
v Lázních Bechyně

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

  2. 4. úterý Mr. Driver
  5. 4. pátek Technicz
  6. 4. sobota Echo
  9. 4. úterý RM band
12. 4. pátek Cora
13. 4. sobota Countrio
14. 4. neděle RM band
16. 4. úterý RM band
18. 4. čtvrtek Technicz
19. 4. pátek Cora
21. 4. neděle Countrio
23. 4. úterý RM band
26. 4. pátek Countrio
27. 4. sobota Mr. Driver

Čarodějnice u LD Olga
30. 4. úterý Echo

Pohlazení od písničky: 
k poslechu vždy v pondělí
Vstupné: kavárna 30 Kč 
  1. 4. 18.00–19.30  Echo
  8. 4. 18.00–19.30  Escalona
15. 4. 19.30–21.00  Mr. Driver
22. 4. 19.30–21.00  Escalona 
29. 4. 19.30–21.00  Malá muzika

Bližší informace na tel. 777 710 248

Maškarní odpoledne 2013Maškarní odpoledne 2013
Velké poděkování za pomoc 
při organizaci patří zahraničním 
studentkám SUPŠ
a mateřské škole
Jahůdka
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Čtvrtek 18. dubna / 19.00 hod. / VS KD / 
Vstupné 220, 200 a 180 Kč

Aldo Nikolaj, režie Jiří Menzel.
Manželský trojúhelník s řešením vskutku originálním. Přilepí 
se na vás vdaná ženská, organizuje vám život a nakonec 
rafinovaně plánuje věci, až mrazí v zádech. Ale může to 
dopadnout i šťastně. A to právě autor moc dobře vymyslel. 
Komedie je skvělá již svým námětem a dokonalá díky 
mistrným dialogům. Snad jen, že povážlivé řešení 
manželského trojúhelníku, kde humor se stává černým, 
rozhodně není pro diváky návodem po odchodu z divadla 
k napodobení. Předprodej:
od 4. 3. 2013 v kanceláři KD,
rezervace on-line 
na www.kulturnidum.cz.

NEBYLA TO PÁTÁ, 

BYLA TO DEVÁTÁ

Hrají: 
Josef Carda
Jana Švandová
Rudolf Hrušínský

www.kulturnidum.cz

duben 2013

KURZY, PŘEDNÁŠKY

DIVADLO

KULTURNÍ KALENDÁŘ

VÝSTAVY

Právě probíhá v Galerii U Hrocha
Zveme všechny zájemce na výstavu fotografií táborské fotografky 
Vlasty Štegerové. Výstavu můžete navštívit v rámci akcí v rodičov-
ském centru a na malém sále KD.
V případě zájmu výstavu zpřístupníme i mimo tuto dobu, 
volejte 381 213 338.

VLASTA ŠTEGEROVÁ – výstava fotografií

Pondělí 8., 22. a 29. dubna / od 19.00 hodin / Klubovna KD
Více info K. Kvardová tel. 721 503 325, www.raeesah.wz.cz 

ORIENTÁLNÍ A BŘIŠNÍ TANCE

Pátek 29. března – neděle 7. dubna / Prostory KD
Tibetská léčebná relaxace a účinná metoda pro oživení 
těla a mysli. 

KUM NYE

KDYŽ DUŠI BOLÍ V KŘÍŽI
Pondělí 15. dubna / 16.30 hodin / RC Hrošík / Vstupné 30 Kč 
Zajímavé povídání o problémech, které nás trápí, s psychologem 
PhDr. Jaromírem Matouškem. Tentokrát na téma RODINA 
očima psychologie.

Pátek 5., 12., 19. a 26. dubna / od 10.00 hod. / Klubovna KD
Více info paní Zemanová tel.: 775 182 010.

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 – absolovent 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 
zahájení výstavy 8. 4. 2013 v 17.30
Pořádá: Kulturní středisko města Bechyně, OS Klášter, ZUŠ 
Václava Pichla v Bechyni
Ukončení výstavy 31. 5. 2013.

GALERIE 2+1     VÁBENÍ

Úterý 30. dubna / Odlet od KD 
v 17.00 hod.
Zapojte se do společné 
o s l a v y  a p ř i j ď t e  k e  
kulturnímu domu, kde na 
Vás čeká velkolepý 
p r ů v o d  m ě s t e m  
a upálení čarodějnice. 
Před kulturním domem 
budou připraveny hry 
a diskotéka pro děti.
Neopomeneme také 
vyhlásit Miss
Čarodějnici 2013. 

BECHYŇSKÝ SLET 

ČARODĚJNIC 

(XIX.)

Pátek 12. dubna / 9.00 / Velký a malý sál KD / Vstup zdarma
Krajská jihočeská přehlídka dětských divadelních, loutkářských 
a recitačních kolektivů, ze které postupují nejlepší dětské kolektivy 
na Dětskou scénu. Hlavním cílem přehlídky je ale poznávání práce 
druhých, konzultace a inspirace. 

BECHYŇSKÉ JARO (XXI.)

   9.00 MS Zahájení přehlídky

   9.10 MS Lannovka 2 Domek v údolí
České Budějovice  režie: N. Golovchenko

   9.45 VS Dividélko a Dividlo Škola ve mlejně
Kaplice  K.Janák, režie: L. Menšíková

 10.35 MS DS ZŠ Bechyně Školní Nerudárium
 J. Neruda, režie: F. Oplatek 

 13.30 VS Osmihlavá saň ZUŠ Jamie!!!
Strakonice B. Jacques, režie: P. Tůmová

 14.00 MS ZŠ Šindlovy Dvory Talíř
pod Divadélkem Růžek  L. Aškenazy, režie: A. Vitáčková

 15.45 MS Lannovka 1 Šprtky, fifleny a jeden namyšlenej borec
České Budějovice soubor, režie: N. Golovchenko

 16.15 VS Spirála S princeznami to není lehké…
GaSOŠe Vimperk  Spirála, režie: V. Slepičková

 17.05 MS Divadélko Růžek Nevhodné pohádky
Komařice  SAKI, režie: A. Vitáčková

 19.00 VS Ukončení přehlídky – vyhlášení výsledků

TRADICE



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

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.
Program:

3. 4. Vynášení morany

6. 4. Jarní burza dětského oblečení 
akce se bude konat v RC Hrošík

10. 4. Výtvarná dílnička pro malé šikuly

17. 4. Výtvarná dílnička pro malé šikuly

29. 4. Vaření kouzelného lektvaru 

s Hrošíkem

RODIČOVSKÉ CENTRUM 

+Knihovna ožila…

V březnu jsme si připomněli velikonoční 
svátky. Hned v úvodu se zeptám, zda jste ve 
vlastní rodině dodrželi tradici jarních svátků 
Velikonoc? My jsme se o to alespoň pokusili 
připomínkou v rodičovském centru a s těmi 
nejmenšími jsme si zahráli na zvířátka, která 
k Velikonocům patří. Maminky pomohly 
s říkankami i koledami, které jsme vyčetli 
z vybrané literatury. Dokonce byl zájem 
i o pletení pomlázky z osmi proutků (ale 
zkoušeli jsme plést jen z papírových trubiček). 
Přesto věřím, že na velikonoční pondělí už 
kluci vyrazili na koledu s čerstvě upletenou 
pomlázkou, aby děvčata v letošním roce 
neuschla. Protože ta kupovaná, seschlá 
mrskačka rozhodně dívky dostatečně 
neomladí!

Pokračujeme v besedování s dětmi 
I. stupně základních škol. Letos jsme plně 
využili moderní techniku a v počítačové 
prezentaci jsme předložili školákům zpra-
cované téma pohádky a tajemství písma. 
Učíme orientaci v knihovně, jak dohledat knihy 
v elektronickém katalogu a hlavně v policích. 
Zábavnou formou procvičíme abecedu a děti 
si hravě poradí s každou připravenou 
záludností. 

Během jarních prázdnin jsme nabízeli dětem k ukrácení dlouhé 
chvíle stolní hry, které však nikdo nepřišel vyzkoušet. V některých 
knihovnách se totiž společenské hry již půjčují stejně jako knihy 
a časopisy domů. Myslíte, že byste o takovou výpůjčku měli zájem? 
Pokud ano, neváhejte a přijďte do knihovny svůj názor projevit. 

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

Pátek 19. dubna / Přísálí KD / 20.00 hod. / Vstup 30 Kč
Hudbu namíchají Dj Lubke a Dj Krtek. 
Speciální host večera DJ: E.!
beatboxová exhibice: Spirit Zevlák!
Na skvěle namixovaný koktejl světel a muziky vás zve pořadatel 
akce: agentura Lion audio.
lion-audio.webnode.cz, facebook.com/agenturalion

HUDBA

MEGAMIX DISCO PÁRTY

ZUŠ VÁCLAVA PICHLA

   Krajské kolo soutěžní přehlídky 

literárně-dramatického oboru ZUŠ 

v kategorii „Kolektivní projev dramatický, 

loutkářský, přednesový a pantomimický“

Čtvrtek 11. dubna / malý a velký sál KD 
Program:
  8.30 ZUŠ Stachy O třech prasátkách

  9.00 ZUŠ Strakonice Jamie a upíři

 9.25 ZUŠ Vimperk Jak indián Pípsil spal a spal až se z toho...

10.05 ZUŠ Bechyně Bajky

10.50 ZUŠ Písek Le Kabareté

11.30 ZUŠ Český Krumlov Jak se chodí do války

12.00 ZUŠ Stachy Kam propadají čerti

14.15 ZUŠ Strakonice Drzoun

14.50 ZUŠ Jindřichův Hradec M+M aneb jak to vlastně bylo

15.30 ZUŠ Č. Budějovice Café Rendez Vous aneb Obyčejně neobyčejné

16.20 ZUŠ Strakonice Elvis aneb to učíte mluvit i krávy?

16.50 ZUŠ Bechyně Klauni?

18.00 kejklíř Vojta

Pořádá Základní umělecká škola Václava Pichla v Bechyni. 
Změna programu vyhrazena

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

Pátek 5. dubna 17 hodin – sobota 6. dubna 9 hodin
Jako každý rok jsem připravili zajímavé a netradiční nocování 
v knihovně.

MĚSTSKÉ MUZEUM 
Městské muzeum připravuje na květen 

výstava „Pod hladinou“ 

Bleší trh (4. 5. od 13.30)

Muzejní noc (24. 5. od 17.00)

NOC S ANDERSENEM

Již předem děkujeme za spolupráci. My určitě některou z her 
vyzkoušíme při letošní Noci s Andersenem a pak napíšeme, jak se 
nám nocování vydařilo. 

Už se těšíme na páteční odpoledne 5. dubna!

EH



+Úspěch našich 
recitátorů

Ve dnech 5. a 6. března se v sále Střední 
průmyslové školy v Táboře konalo okresní 
kolo v sólové recitaci. Naši recitátoři opět 
patřili k nejvýraznějším a sklízeli ocenění 
a přední umístění ve většině kategorií. 
S hrdostí lze tento ročník považovat za jeden 
z nejúspěšnějších za posledních několik let. 
Celkově totiž naši žáci získali čtyři diplomy 
a tři postupy do krajského kola! Vzhledem 
k této skutečnosti se naše škola opět 
zařadila na samou recitační špičku 
táborského okresu.

Ve druhé kategorii se na druhém místě 
umístila Kateřina Hloucalová za 4. A, která 
zaujala porotu přirozeným a uvolněným 
projevem. Vzhledem k tomu, že jde o první 
Katčinu účast na vyšší úrovni, jedná se 
o výrazný osobní úspěch. Třetí kategorii 
ovládl jednoznačně sedmák Marian Ray, 
který zvítězil osobitou prezentací nonsen-
sového textu. Výsledky čtvrté kategorie 
představovaly pro naši školu největší 
úspěch – zisk dvou cenných diplomů, o který 
se zasloužily žákyně deváté třídy: Na třetím 

+Zimní den v 1.A

Ve středu 20. února se celý den v 1.A nesl 
ve znamení zimy, která nám stále ukazuje, 
že vládne pevnou rukou. Ve všem děti 
provázel sněhulák, který byl i motivem 
většiny úkolů, které děti plnily. Naučily se 
básničku o sněhulákovi, „četly“ sněhuláka, 
skládaly a lepily matematického sněhuláka 
a nakonec si vyzkoušely novou výtvarnou 
techniku vyškrabování do voskovek.

Mgr. Z. Kotounová

1928
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BECHYNĚ +Týden šetrnosti
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Projekt „Týden šetrnosti“ nás napadl ve 
chvíli, kdy jsme si uvědomili, že každý den 
vyhazujeme neskutečné množství odpadků. 
Sem tam se dětem podařilo špatně roztřídit 
materiály určené k recyklaci (papír, směsné 
plasty) a koš byl náhle plný. Také velké 
plýtvání různými obaly na svačinu. Některé 
děti přiznaly, že každý den jim dávají rodiče 
svačiny do nových a nových igelitových 
sáčků. Proto jsme si řekli „DOST!“ Vyhlásili
     jsme „Týden šetrnosti“ 18.–22. 3.
      Rozhodli jsme se, že tento, a nejen tento 
týden budeme dodržovat a kontrolovat 
dodržování následujících pravidel, abychom 
se začali chovat ekologičtěji k naší planetě:

budeme používat svačinové kra-
bičky místo jednorázových sáčků
budeme používat stálé lahve na pití
do zájmových kroužků budeme 
chodit pěšky nebo na kole (ne autem 
rodičů)
budeme dojídat obědy ve školní 
jídelně
budeme důsledněji šetřit papírem
budeme důsledněji třídit a kontro-
lovat třídění odpadu

Školní ekotým 

místě se umístila zkušená recitátorka Nicola 
Sopková a vítězkou se stala Markéta 
Šímová. Obě dokázaly zúročit mnohaleté 
zkušenosti a práci, kterou věnovaly přípravě 
svých textů. Za dlouhodobou úspěšnou 
reprezentaci školy v této oblasti patří oběma 
poděkování a ocenění.

Pochvala samozřejmě patří všem 
recitátorům, kteří se zúčastnili okresního 
kola a postupujícím do kola krajského se 
sluší popřát mnoho štěstí a úspěchů.

 Mgr. MgA. František Oplatek 

+Školní karneval

Princezny, piráti, vojáci, strašidla 
a duchové se sešli na maškarním reji ve 
školní jídelně 15. února. Jako každý rok 
i letos jej uspořádal náš školní klub. Kromě 
hudby a tancování na ně čekaly různé 
soutěže. Podlézání laťky, tančení s balónky 
a dokonce i občerstvení - koblihy zavěšené 
na provázcích na tyči. Nálada byla skvělá 
a karneval se vydařil.

Školní klub
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+AKTUÁLNĚ ZE ŠKOLY

Třetím rokem probíhá naše spolupráce 
s Mapcentrem a Pohádkovým královstvím 
Zdeňka Trošky při pořádání Pohádkových 
dnů. Letos se konal 11. Pohádkový den 
v Dačicích a Slavonicích, a to v pátek 15. 3. 
2013. Součástí programu bylo i předání 
prestižních výročních cen Kapra Jakuba za 
rok 2012 Pohádkovým kancelářím za různé 
počiny a akce, které se konaly v roce 2012. 
Tyto ceny byly vyrobeny v naší škole. Štafetu 
pohádkových měst přebírá Bechyně – 
o pořadatelství 12. Pohádkového dne 
v březnu 2014 oficiálně požádal místosta-
rosta Mgr. Jiří Beneš. Těšíme se tedy, že za 
rok přivítáme Zdeňka Trošku s jeho 
doprovodem u nás a že pořádání 12. Pohád-
kového dne bude příležitostí ke zviditelnění 
Bechyně i naší školy.

Během měsíce dubna bude možné ve 
škole navštívit výstavu fotografií pana 
Josefa Zavřela. 

22. 4. 2013 pak začíná instalace 
maturitních prací 2013, to všech čtyř oborů, 
tedy keramiky, průmyslového designu, 
grafiky a poprvé také multimédií. Na stejné 
datum chystáme třetí kolo talentových 
zkoušek na obory keramika a průmyslový 

V Bechyni se 
bude vyučovat 

obor Výrobce 
a dekoratér 

keramiky. 
Absolventi najdou uplatnění 

v závodech Laufen CZ

V novém školním roce se počítá 
s 10 studenty. Praktická výuka bude 
probíhat v závodě Laufen CZ v Bechyni, 
kde se vyrábí produkty se značkou Jika.

Tříletý učební obor Výrobce a deko-
ratér keramiky, jenž se od nového školní-
ho roku začne vyučovat na Střední 
uměleckoprůmyslové škole Bechyně, 
vznikl díky spolupráci se společností 
Laufen CZ. Cílem oboru je vychovat nové 
odborníky v keramickém průmyslu, kteří 
by se uplatnili ve všech stupních výroby.

Pro úspěšné absolventy je připravena 
nabídka zaměstnání v závodech 
Laufen CZ. 

Praha, 7. března 2013 – Společnosti 
Laufen CZ, která na českém trhu zastupuje 

Hambálek ze společnosti Laufen CZ důvod značky Laufen, Roca a Jika, se podařilo 
pro vznik oboru. iniciovat vznik nového oboru díky projektu 

„Podmínkou pro přijetí do oboru Výrobce Národní soustava kvalifikací a uzavření 
a dekoratér keramiky je pouze úspěšné Sektorové dohody pro podporu keramického 
zakončení základního vzdělání, studenti školství. 
neskládají přijímací ani talentové zkoušky,“ „Doufáme, že v absolventech získáme 
uvádí ředitel SUPŠ Bechyně PaedDr. Jiří kvalifikované odborníky, kterých je v součas-
Novotný. Tříletý učební obor bude završen nosti nedostatek,“ vysvětluje Miloslav 

design a druhé kolo přijímacího řízení 
na keramický učňovský obor (přihlášky 
přijímáme do 19. 4. 2013).

Na počátek dubna chystáme Bleší trh 
pro soběslavskou Rolničku. Akci připravu-
je ing. Jaroslava Bínová. Ve škole soustře-
ďujeme oblečení, hračky, sportovní náčiní a 
nádobí. V prvním dubnovém týdnu budou 
prodávány a výtěžek bude věnován sobě-
slavské Rolničce; neprodané věci budou 
odevzdány do charitativní sbírky na chudé.

Od 5. do 12. 4. 2013 přivítáme v naší 
škole skupinu 
15 studentů a 2 
učitelů z ital-
ského Trenta; 

naši studenti v rámci výměnné praxe 
navštíví italskou školu od 12. do 19. 4. 2013.

Ve dnech 5. – 6. 4. 2013 se také 
zúčastníme ve spolupráci s Městem 
Bechyně veletrhu cestovního ruchu 
Jihočeský kompas v Českých Budě-
jovicích. Zde chceme propagovat školu 
a mimoškolní aktivity, především letní kurzy 
pro veřejnost.

Na duben a květen chystáme také 
výstavu žákovských prací v galerii 
Galvína u pana Zelenky. Výstava doplní 

obrazy Věry Dytrychové.

Jiří Novotný

získáním výučního listu. Ve škole se 
studenti naučí teorii technologie výroby, 
opracování a dekorování keramiky. V praxi 
se v závodě při výrobě keramiky Jika setkají 
s výrobou sádrových forem, přípravou licí 
hmoty, formováním keramického střepu, 
glazováním, výpalem a dalšími potřebnými 
technologiemi. 

Kromě společnosti Laufen CZ se studenti 
uplatní i u dalších výrobců keramických 
hmot, například ve výrobě obkladaček, 
dlažby, užitkové či elektroizolační keramiky 
a mnohých dalších. 

Společnost Laufen CZ vznikla v roce 
1999 a zastupuje značky Laufen, Roca 
a Jika nejen na českém a slovenském trhu, 
ale rovněž v dalších státech střední 
a východní Evropy. Sanitární keramika Jika 
se vyrábí již od roku 1878. Je významnou 
součástí švýcarského koncernu Laufen a od 
roku 1999 patří do skupiny španělské firmy 
Roca, která je největším evropským výrob-
cem sanitární keramiky. V roce 2006 se 
Roca stala světovou jedničkou. Do 
výrobního sortimentu všech značek patří 
kompletní koupelny – sanitární keramika 
(koupelnové sety a ostatní výrobky), 
koupelnový nábytek, vany a vaničky, 
sprchové kouty, vanové zástěny, baterie 
a koupelnové doplňky.

Pro více informací kontaktujte agenturu 
Botticelli, Lidmila Kábrtová,

Ke Krčské stráni 1, Praha 4, 
tel.: 602 426 618, e-mail: 

lidmila.kabrtova@botticelli.cz
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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. 20132 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

O koňském 
masu

Teď se roz-
víř i la kam paň 
proti koňskému 
masu. Je pravda, 
že výrobci ani 
distributoři nema-
jí klamat zákaz-
níky a uvádět na 
v ý r o b c í c h  
„hovězí“, když je to koňské. Ale proti 
koňskému žádné výhrady nemám. Kůň je 
čistotné zvíře oproti prasátkům, jejichž maso 
nám velice chutná. Vzpomínám na koňský 
guláš – výborný, i když je pravda, že chutnal 
trochu nasládle. A koňské párky, klobásy, 
salám, buřty a ten točený salám, to byla 
dobrota, mnohokrát jsme si je s manželem 
koupili raději než uherák (mimochodem na 
ten jsme neměli). Pamatuji si na takový malý 
řeznický krámek, kde právě byla snad 
dvakrát týdně k dostání konina. A ty fronty 
zájemců byly neuvěřitelné. Krámek byl na 
rohu v Radnické ulici 1 v Táboře. Řeznictví 
vlastnil pan Čadil (ostatně jeho pokračo-
vatelé jsou tam dosud). Pan Čadil měl 
originální recepty, používal tradiční uzení na 
dřevu.

Proč nikdo neříká: prase, fuj, to bych 
nejedl, ale o koni je často používané. Možná 
z jednou příčin je i náš vztah ke koním, 
takový téměř posvátný. Kůň krasavec, 
jezdecký, dostihový, ale i používaný 
v hospodářství. Je pravda, že každý 
hospodář koně šetřil na tvrdou práci, raději 
zapřáhl voly a krávy. Ale když se vyjelo 
s bryčkou a pěknými koňmi, to byla krása.

Všechno na světě končí, i ten koňský 
život, proč taková hysterie?

–ap–

Co se to s námi děje
Lázně Bechyně s.r.o. neléčí jen 

pohybové ústrojí, ale jsou to i lázně vzdušné. 
Okolní lesy a Černická obora pro nás dávají 
čerstvý vzduch. Všichni to bereme jako 
samozřejmost a při slovech od pacientů 
„vám se tu dýchá“ nevím, co rychle 
odpovědět.

Často potkáváme při našich vycházkách 
starší bechyňské občany, kteří většinou 
sami také někam jdou. „Pojďte s námi“, ale 
my nejsme vaši, zní odpověď. Všichni víme, 
jak je důležitá pro člověka psychika. Lidé 
mají snahu se vypovídat, ale kolikrát doma 
nemají komu. Proto kdo máte zájem, ať 
jednotlivec nebo skupinka, přijďte k nám do 
lázní a půjdeme společně. To samé platí 
o pořádaných přednáškách, kde vás rádi 
uvidíme. Informace vám podá recepce nebo 
obrázková nástěnka ve vestibulu před 
vstupem do jídelny. Připomínám, že tento 
doprovodný program pro naše hosty, 
vycházky, exkurze a přednášky jsou i pro vás 
zdarma.

Připadá mi, že dříve lidé měli na sebe 
více času. My sedíme u televize, u počítače 
a nikdo doma nesmí ani promluvit. Dále k 
pořadatelům jakékoliv akce. Víte jaké mají 
pocity, když přijde málo lidí? Stává se, že lidé 
nepřijdou, i když je nabízený program 
zdarma.

Dagmar Faktorová, Lázně Bechyně s.r.o.
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Letos poprvé jsme na náměstí zdobili 
velikonoční břízku, i když počasí bylo 
spíše vánoční

Premiéra nové hry BDS Lužnice HOTEL MEZI DVĚMA SVĚTY
v režii Petry Šulcovése odehrála před plným sálem



+Katalog firem

Městský úřad Bechyně má zřízenu na 
s v ý c h  w e b o v ý c h  s t r á n k á c h  
www.mestobechyne.cz databázi firem, 
podnikatelů a malých živnostníků. Tuto 
službu tak mohou využít všichni podnikatelé 
z Bechyně a přilehlých obcí Mikroregionu, 
kteří nabízí své služby, či zboží. Služba je 
poskytována bezplatně, stačí pouze vyplnit 
formulář, který je k dispozici na webových 
stránkách města, nebo na podatelně MěÚ 
Bechyně u p. Chudlařské, případně si jej 
m ů ž e t e  v y ž á d a t  n a  e - m a i l u :  
chudlarska@mestobechyne.cz. Bližší 
informace vám poskytneme na telefonním 
čísle 381 477 010 (p. Chudlařská). 

+Ztráty a nálezy

Jitka Chudlařská

„Každý kdo nalezne ztracenou věc, je 
povinen vydat ji vlastníkovi. Není-li 
vlastník znám, je nálezce povinen 
odevzdat ji obci, na jejímž území k nálezu 
došlo.“ 

Tolik citace ze zákona. Pokud tedy 
naleznete klíče, peněženku, doklady, 
šperky, kolo, atd. a neznáte majitele této 
věci, odevzdejte prosím nález na MěÚ 
Bechyně, na podatelnu, kde s vámi sepíši 
protokol o nálezu a věc uloží. Nálezy 
zveřejňujeme na webových stránkách 
města: www.mestobechyne.cz, a ve většině 
případů jsou také vyhlášeny městským 
rozhlasem. 

Majitelé ztracených věcí mohou 
kon tak tova t  p ro  b l i žš í  i n fo rmace  
MěÚ Bechyně paní Chudlařskou na telefonu 
381  477  010 ,  nebo  na  e -ma i lu :  
chudlarska@mestobechyne.cz, či přijít 
osobně na podatelnu MěÚ Bechyně.

+Krátce z jednání rady

ź Rozhodnuto o změně projektu stavby 
"Rekonstrukce náměstí T.G. Masaryka a 
okolí, 3. etapa" spočívající ve vypuštění 
chodníků v jednosměrném úseku Dlouhé 
ulice a ve změně veřejného osvětlení. 
Veřejné osvětlení bude shodné s osvětlením 
v ulicích Široká a Klášterní. Vypuštěním 
chodníků město vyšlo vstříc žádosti obyvatel 
města žijících v Dlouhé ulici.

ź Město Bechyně podpořilo vznik 
babyboxu v Táboře. 

ź Uzavřena smlouva s Jihočeským 
krajem o poskytnutí příspěvku na zajištění 
činnosti lékařské pohotovostní služby v 
Bechyni. Příspěvek na tento rok může být 
čerpán až do výše 857.000,- Kč.

+Prodej volných bytů

Město Bechyně nabízí prodej volných 
bytových jednotek obálkovou metodu. 
V současné době se jedná o tyto byty:

1 + 1 664/5, 668/4, 673/2, 674/4, 693/4

2 + 1 618/6, 624/3, 625/6, 628/5, 629/3,
633/3, 644/3, 648/3, 648/5, 649/6,
652/5, 653/5, 661/1, 663/3, 664/4,
666/2, 675/2, 682/2, 689/2, 696/3,
696/5, 697/2, 697/4

3 + 1 667/5, 677/5, 659/6

Nabídky lze podávat do 13. května 2013 
do 11.00 hod. poštou nebo osobně na 
podatelnu MěÚ Bechyně.

Bližší informace můžete získat tele-
fonicky na čísle 381 477 020 nebo na 
stránkách www.mestobechyne.cz .  
Prohlídku volných bytů lze domluvit na 
tel. čísle 603 150 510.

ź Město podpoří také v letošním roce 
pořádání keramických trhů. Kulturně 
společenská akce s názvem „Bechyňské 
keramické trhy 2013“, jejíž nedílnou součástí 
budou hudební produkce, různé soutěže, 
atrakce a program pro děti, se uskuteční 
27. 7. 2013 na náměstí T.G.M.

ź Na základě provedeného energe-
tického auditu bylo rozhodnuto o nákupu 
energií pro rok 2014 a 2015 prostřednictvím 
komoditní burzy. Burzovním obchodem se 
podařilo pro město dosáhnout úspor ve výši 
téměř 600 tis. Kč ročně.

ź Město uzavře smlouvu se společností 
E+B textil s.r.o., která umístí v Bechyni 3ks 
kontejnerů na sběr textilu. viz článek 
„Kontejnery na textil“.

(fs)

+
Svozy jsou pro město bezplatné. Kontejnery na textil

Kontejnery jsou vybaveny pevnou dělící 
překážkou ve středu vhozu a tím bráněny 
proti násilnému vniknutí. Dále jsou vybaveny V Bechyni budou v nejbližší době 
trezorovým zamykacím systémem vybí-umístěny kontejnery na textil. Po jednání s 
racího otvoru spolu s krytem na spec. firmou se nám podařilo získat 3 kontejnery, 
diskový zámek, který prakticky není možné do kterých lze ukládat neznečištěný textil 
odstranit. Jsou odolné proti převrhnutí a mají včetně bot a plyšových hraček. Kontejnery 
evropský certifikát.budou umístěny: 

- u parkoviště ulic Libušina a Čechova Ladislava Blažková
- sídliště Na Libuši u Hermíny
- ulice Za Trubným

+
nebo bezhotovostním převodem na účet Platba poplatku za 
města Bechyně číslo 19-0701467359/0800 

provoz systému u České spořitelny. Včas nezaplacený 
poplatek může být navýšen až na shromažďování, sběru, 
trojnásobek.přepravy, třídění, využívání Abychom mohli bezhotovostní platbu 
identifikovat, je nutné uvést správný a odstraňování 
variabilní symbol. Variabilní symbol Vám na komunálních odpadů 
vyžádání sdělí pracovnice finančního 

(poplatek za komunální odpad) odboru MěÚ Bechyně na telefonním čísle 
381 477 035, pro vyžádání lze použít i e-mail 

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

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

Marcela Vaňkovábuď osobně na pokladně MěÚ Bechyně, 
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+
Linie ochranné bariéry je situována mezi dobré koordinaci prací cca 5 hodiny. Část Protipovodňová 

levým břehem Lužnice a zástavbou stěny byla z preventivních důvodů firmou 
opatření rodinných domů. Začátek ochranné bariéry osazena již na počátku letošního roku 

je v podjezí pevného jezu podél hranice v době rychlého tání sněhu a následného Bechyně – Zářečí 
pozemku par. č. 349/3. Bariéra dále vzedmutí Lužnice. 

V červenci 2012 byly zahájeny práce na pokračuje směrem proti proudu podél V současné době je stavba dokončena, 
protipovodňovém opatření v Bechyni v objektu MVE a objektu vodárny. V násle- 20. 3. byla za účasti hasičů a pověřených 
Zářečí. Navrhovatelem stavby je město dujícím úseku je trasa bariéry vedena pracovníků Bytenesu celá postavena, 
Bechyně, investorem stavby je Povodí v travnatém pásu mezi břehovou hranou zkontrolována a následně rozebrána 
Vltavy, státní podnik, hlavním dodavatelem a hranou místní komunikace. Bariéra je a uložena do kontejnerů, které byly 
je firma ZVÁNOVEC a.s. Protipovodňové zakončena v prostoru levobřežního před- převezeny na dvůr BYTENESu. 
opatření je financováno z dotačního mostí silničního mostu. Protipovodňová 29. 3. 2013 byla celá stavba předána 
programu Ministerstva zemědělství 129 120 bariéra je tvořena převážně betonovou zdí městu do užívání.
„Podpora prevence před povodněmi II“ a mobilní nadstavbou v celkové délce cca I. Zvolánková
a stálo celkem 11 mil. Kč. 242 m. Montáž mobilní nadstavby trvá při 
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+Sbírka Rolničkové dny 
2013 

V pondělí 22. dubna 2013 se opět do ulic 
Bechyně vydají dobrovolníci se zapeče-
těnými kasičkami. Možná právě Vás 
požádají o příspěvek pro Diakonii Rolnička 
ze Soběslavi a jako poděkování Vám 
nabídnou symbolickou rolničku.

12. ročník sbírky „Rolničkové dny“ 
proběhne v týdnu od 22. do 25. dubna i v 
dalších 9 jihočeských městech. Dobrovolníci 
budou v ulicích žádat o finanční příspěvek na 
nákup a rekonstrukci chráněného bytu 
pro lidi s mentálním postižením. Díky 
němu budou moci prožít svůj život důstojně 
a maximálně samostatně. 

Děkujeme vám všem, kteří nás během 
Rolničkových dnů podpoříte. 

Vaše Rolnička
www.rolnicka.cz

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

  KURZ PRO PEČUJÍCÍ

Sobota 13. dubna od 9 do 15 hodin
Domácí hospic Jordán, Žižkova 631 (naproti Střelnici), Tábor

Kurz je určen těm, kdo pečují, či péči o svého blízkého zvažují

Cílem kurzu je: 

poskytnutí podpory a praktických informací pečujícím a těm, kdo se chystají 
pečovat o svého blízkého v domácím prostředí, 

dále vytvoření prostoru pro možnost sdílení zkušeností a předávání vzájemných 
zkušeností mezi pečujícími.

Témata kurzu:

Jak pečovat o sebe a předcházet únavě a vyčerpání

Duchovní potřeby nemocných

Ošetřovatelské minimum s možností praktického nácviku 

Sociálně-právní minimum pečujícího

Kurz je bezplatný, ale vzhledem k omezené kapacitě kurzu (15 účatníků), je nutné se 
přihlásit. Přihlášky přijímáme do 5. dubna 2013.

Informace a přihlášky: Mgr. Eva Špallová, 725 414 931, eva.spallova@hospicjordan.cz

F

F

F
F
F
F

KINO BECHYNĚ
DUBEN 2013

13. sobota ve 20 hodin.
TWILIGHT SÁGA: NOVÝ MĚSÍC

Poté, co se Bella zotaví z útoku upíra, 
který ji málem stál život, chystá se 

s Edwardem a jeho rodinou oslavit své 
18. narozeniny. Nešťastnou náhodou se 
však Bella při oslavě poraní a pohled na 
čerstvou krev je pro rodinu Cullenových 

až příliš lákavý. Rozhodnou se pro 
Bellino bezpečí opustit městečko Forks. 
To však Belle zlomí srdce. Už se zdá, že 
se ze svého smutku nikdy nedostane, ale 
nový smysl života překvapivě nachází v 

nezodpovědném chování a stále hlubším 
přátelství s Jakobem Blackem. 

Nebezpečí však na ni stále číhá 
v různých podobách.

Do 12 let nevhodné, 130 min., titulky, 85 Kč

23. úterý ve 20 hodin
24. středa ve 20 hodin
SEDM PSYCHOPATŮ

Tentokrát unesli špatného psa…
Krimi – komedie Velká Británie

Do 12 let nevhodné, titulky, 109 min., 75 Kč

25. čtvrtek 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 min., 75 Kč

***************

PROGRAM NA DUBEN PRO DĚTI
V NEDĚLI OD 10 HODIN, 

VSTUPNÉ 40 Kč

7. neděle
DOBA LEDOVÁ 4: ZEMĚ V POHYBU
Nejoblíbenější zvířecí partička na světě 

je konečně zpět!
94 minut

  Alšova jihočeská  
  galerie v Hluboké
  nad Vltavou

Mezinárodní muzeum keramiky 
v Bechyni 
výstavní sezona 2013

(býv. zámecký pivovar) 

stálé expozice          http://www.ajg.cz
krátkodobé výstavy

4. 5. – 29. 9. 2013
Mezinárodní keramická sympozia 1966-
2012
L.C.Hardmuth, továrna fajánse České 
Budějovice
Markéta Škopková
4. 5. – 14. 7. 2013
Markéta Nováková, Daniel Piršč, VŠVU 
Bratislava
ateliér keramiky
Šárka Radová
3. 8. – 29. 9. 2013
Antonín Tomášek
Jana Trubačíková

otevřeno denně 9 – 12   13 – 18 hod. 

Klub českých turistů 
Bechyně o. s.

BECHYŇSKÉ 
SCHODY

Termín: sobota 6. dubna 2013 
8.30 – 9.00 hod. 

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

9.00 hod. 
slavnostní z

Bechyňské schody jsou závodem 
dvojic (jedna dvojice tvoří jeden soutěžní 
pár), v cíli rozhoduje čas pomalejšího. 

Pro účastníky jsou připraveny tradiční 
chutné odměny.

Za Klub českých turistů Bechyně 
předseda Petr Chaloupek

tel: 737 529 220

si dovoluje pozvat všechny zájemce 
o zdravé aprílové běhání na 40. ročník 

běhu Bechyňské schody.

Zároveň se v sobotu 

6. dubna 2013 od 18 hodin 
uskuteční společné sezení bývalých 
členů turistického oddílu mládeže 
Ještěrky Bechyně, bechyňského klubu 
turistů a příznivců běhání do schodů v 
restauraci Protivínka – nám. T. G. M.

e-mail: chaloupek.velo@seznam.cz

ápis startujících dvojic

ahájení závodu
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POLICIE INF  RMUJE

V nočních hodinách v Bechyni došlo 
opakovaně ke zločinu loupeže, kdy pachatel 
pod pohrůžkou bodnořeznou zbraní donutil 
k vydání finanční hotovosti nejprve obsluhu 
benzínové čerpací stanice a v následujících 
dnech čin zopakoval v nonstop baru. Po 
intenzivním vyšetřování, vyhodnocení 
veškerých důkazů a zejména díky příkladné 
spolupráci s místními občany, byl jako 
podezřelý ustanoven a zadržen dvaadvace-
tiletý muž z Hodonic. Vyšetřovatel případu 
navrhl soudu vzetí muže do vazby.

Díky kvalitní spolupráci s Městskou policií 
Bechyně se podařilo zajistit nářadí a nástroje 
přenášené dvěma podezřelými mladistvými 
muži. Následným prověřováním bylo 
prokázáno, že věci odcizili vloupáním do 
rekreačních chat v blízké chatové oblasti, 
odkud odcizili i malý motocykl, který 
neúspěšně uschovali pro pozdější využití. 
Zajištěné věci budou vráceny majitelům 
a o potrestání mladíků rozhodne soud.

Pětadvaceti letý muž z Dobronic 
u Bechyně byl v Bechyni kontrolován při 
řízení motorového vozidla po předchozím 
požití alkoholických nápojů v místním baru. 
Na místě mu byl policisty zadržen řidičský 
průkaz. Týden poté si podezřelý z důvodu 
pozbytí řidičského oprávnění sjednal jako 
řidiče svého osmatřicetiletého bratra, avšak 
při následné policejní kontrole i tomuto byla 
naměřena hladina alkoholu a byl mu řidičský 
průkaz taktéž odebrán. Oběma hrozí ve 
správním řízení pokuta až 20 tisíc Kč.

npor. Bc. Jiří Zavadil
zástupce vedoucího oddělení 

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 MP Bechyně na jaře provede kontrolu 
psů, zda je pes evidován na MěÚ Bechyně 
a je dle platné vyhl. č. 3/2010 uhrazen za něj 
poplatek. Při zjištění neuhrazeného 
poplatku či nezaevidování hrozí majiteli psa 
BP na místě do výše 1 000,- Kč. Bližší 
informace o platbách podá úřednice MěÚ 
Bechyně na tel. č. 381 477 011.
ź Další aktivitou bude spolupráce s TS 
Bechyně při zajištění blokového čištění 
vybraných ulic a lokalit ve městě. TS 
Bechyně včas a dle zákonných podmínek 
umísí přenosné DZ. Veřejnost bude infor-
mována jak DZ, tak i místním rozhlasem, 
popř. lístky za stěrači vozidel. Pokud 
v průběhu úklidu bude zjištěno vozidlo 
nerespektující DZ, strážníci přistoupí 
k standardnímu postupu – umístnění výzvy 
a následnému řešení dopr. přestupku.
ź V měsíci dubnu se MP ve spolupráci 
s OO-PČR Bechyně zaměří na BESIP. Buď 
formou besed na ZŠ, dopravními akcemi- 

kontrola dodržování zákonných podmínek 
provozu na pozemních komunikacích, akcí 
zaměřenou na chodce a hlavně na cyklisty. 
Znovu se ozývají hlasy pro měření rychlosti 
na vybraných komunikacích, takže i tato 
činnost bude začleněna do práce smíšených 
hlídek.
ź Znovu upozorňujeme na problémy 
s podomním prodejem, kdy osoby nabízejí 
služby či zboží tím, že obcházejí převážně 
sídliště ve městě, čím porušují nařízení RM 
č. 6/2012 tržní řád, kde v čl. 2 bod 2 je tento 
prodej zakázán. Žádáme občany při zjištění 
těchto osob, aby neprodleně kontaktovali 
MP Bechyni nebo OO-PČR Bechyni. Ideální 
pro případ řešení je osoby pozdržet 
a vyslechnout jejich nabídku. 

Z činnosti:
ź MPB předložila RM a ZM v měsíci březnu 
výroční zprávu činnosti za r. 2012, kde 
zhodnotila práci za uplynulý rok, ale i pětileté 
působení na Bechyňsku. Z této zprávy 
vybíráme:
- personální změna 
- zahájení měření rychlosti
- nepravidelné směny – odpol./noční
- prodloužení pracovní doby ve vybrané dny
- využití technických prostředků pro záznam 
přestupků
- větší spolupráce s OO-PČR
Celkem MPB řešila v r. 2012 862 událostí
ź Vedení města a MPB v r. 2013 reali-
zovaly další rozšíření kamerového systému 
ve městě. V této etapě došlo k instalaci dvou 
kamer na náměstí T. G. Masaryka, čímž byl 
rozšířen dohledový bod i na služebnu 
OO-PČR Bechyně. Od tohoto řešení si 
slibuje důkladnější dohled a v případě 
zjištění porušení zákona okamžitý zásah 
popř. zpracování záznamu. Kamery byly od 
února ve zkušebním provozu. V březnu 
došlo v ranních hodinách k loupežnému 
přepadení nonstopu na náměstí. Záznam 
z kamery značně přispěl PČR k řešení 
tohoto vážného trestného činu. Další rozší-
ření kamerového systému na vytipovaných 
lokalitách závisí na finanční situaci města.
ź MPB po domluvě s vedením města 
přistoupilo ke kompromisnímu řešení veřej-
ného pořádku ve městě, a to občasnými 
službami v podvečerních a nočních hodi-

MPB 

nách, ale i prodloužení klasické prac. doby. 
Je to pouze krátkodobé řešení. Občané si již 
zvykli na přítomnost strážníků přes den 
a ocenili by jejich přítomnost alespoň 
v některé dny v nočních hodinách. Vše závisí 
na rozhodnutí zastupitelstva města a pocho-
pitelně na finančních prostředcích. Při jedné 
takové službě dne 15. 3. 2013 ve večerních 
hodinách projížděli strážníci po komunikaci 
směrem na Hutě, kde si všimli dvou 
mladistvých, jak nesou strunovou elektric-
kou kosu výrazné barvy. Mladíky ztotožnili 
a z důvodu zjištěných skutečností požádali o 
součinnost hlídku z OO-PČR Bechyně, která 
mladíky zajistila a převezla k podání 
vysvětlení. Následně bylo zjištěno, že 
mladíci měli na svědomí vykradení objektu.
ź Koncem března MPB zahájila bloky 
preventivních besed na ZŠ v Bechyni na 
vybraná témata – právní znalost mládeže, 
alkohol a v dubnu BESIP. 
ź MPB již bezmála rok využívá k své 
činnosti záznamová zařízení – fotopasti. Od 
jara minulého roku byly tyto fotopasti 
instalovány na vybrané lokality, kde jich bylo 
potřeba více. Záznamy následně napomohly 
k zjištění přestupců, ale působily hlavně 
preventivně. I tento rok fotopasti „hlídají“ 
lokality, kde dochází k porušování vyhlášek 
a zákona – skládky, ničení majetku, 
neoprávněné zábory apod.
ź Opakovaně řeší strážníci řidiče 
nerespektující DZ a to hlavně na náměstí, 
časové stání u OD Rubín či porušení stání 
na vyhrazených místech pro invalidy.

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

Kamerové body na
 náměstí čp. 7

Společnost rodáků 
a přátel Bechyně 

zve všechny své členy a příznivce 
k Jarnímu setkání, které se bude konat 

dne 6. 4. 2013 ve 14.00 hod. 
v hotelu Jupiter 

Jitka Wodinská
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PRODEJ CHOVNÉ DRŮBEŽE
z veterinárně kontrolovaných chovů, 

které zaručují kvalitu a vysokou užitkovost

Prodej 9. 5. 2013 v 16 hod. Bechyně /u vlakového nádraží/

Kuřice černé, červené, bílé /nesou bílá vejce/ stáří:12–18 týd. cena:120–180,-Kč
Chovní kohoutci 12–18 týd. 120–180,-Kč
Kačeny pekingské /bílé brojlerové/ 1–3 týd. 70–90,-Kč
Moularden /kříženec pižmová+peking.kachny/ 1–3 týd. 70–90,-Kč
Kačeny barbarie /francouzský hybrid pižmové kačeny/ 1–3 týd. 110–130,-Kč
Kačeny ROUVENSKÉ NOVINKA! 1–3 týd. 110–130,-Kč
Husy bílé 1–3 týd. 140–160,-Kč
Husy landenské 1–3 týd. 140–160,-Kč
Perličky 1–6 týd. 90–140,-Kč
Krůty /kanadské širokoprsé brojlerové/ 6–8 týd. 260–300,-Kč
Kalimera /selské brojlerové kuře/ 2–3 týd. 90–100,-Kč

!Sortiment, stáří a cena drůbeže se může lišit dle aktuální nabídky!

Drůbež, prosím, OBJEDNÁVEJTE na adrese: 
Gallus Extra s.r.o., Pražská 8, 586 01 Jihlava 
tel. 567 212 754, 567 214 502, mob. 731 701 331, po–pá 8–15h! 
gallusextra@centrum.cz

PRODEJ CHOVNÉ DRŮBEŽE

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

POZVÁNKA
Sbor dobrovolných hasičů v Bechyni za 

podpory starosty města Bechyně
a Oranžového roku Skupiny ČEZ pořádá 

v sobotu 4. května 2013

Oslavy svátku 
Svatého Floriána 

– 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 6 kol v PÚ – první kolo.

Podrobný program akce bude zveřejněn 
v květnovém vydání zpravodaje.

Tenisová akademie
Patrika Hartla a Moniky PolákovéTĚLOVÝCHOVA & SPORT

+ PODĚKOVÁNÍ Sbor dobrovolných hasičů Bechyně děkuje všem sponzorům, 
kteří přispěli finančně nebo věcně na zdárný průběh hasičského plesu a podporují 
činnost sboru a kolektivu mladých hasičů.
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Flying Training Centre s.r.o.
 + U-Létání 

                   pořádá

ń
ń

?

?

ń

ń

ń

Slet UL letadel 
Prezentace Flying Training Centre s.r.o 

Seznamovací lety pro zájemce o létání
Lety „Pilotem na zkoušku“

Ukázky letecké techniky, letečtí 
modeláři
Ukázky činnosti kaskadérské školy 
Jana HOLUBA
Lehké občerstvení pro návštěvníky 

e-mail: 1540@seznam.cz 

4. května 2013  10:00 – 17:00 hod.

Tel: 724 21 21 81
www.flying-centre.eu 

Úklidová firma přijme důchodce
na úklid v Bechyni. 
Práce: Po–Pá 1 h denně, ráno.
Nástup: květen.    Tel.: 773 619 521

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

Prodej slepiček

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

–

Slepičky pouze z našeho chovu!!!

Stáří slepiček: 16 – 18 týdnů

Při prodeji slepiček nová služba:
výkup králičích kožek 22–35 Kč/ks 

Cena: 159 – 170 Kč/ks     
          v začátku snášky 178 Kč/ks
Prodej se uskuteční: 
Úterý 16. dubna 2013 ve 14.15 hodin
Bechyně  u vlakového nádraží  

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

Provádíme rizikové kácení stromů 
v těžko přístupných místech. 

Tel: 606 931 760

STANOVENÍ RADONOVÉHO
INDEXU POZEMKU

Měření radonu pro stavební  řízení

Ing. Oldřich Hlásek – tel:  607  224  839
Mgr. Libor Pintér – tel:  724  560  268

Email:
 

hp-radon@seznam.cz
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2Cena inzerce 15 Kč/ cm
Pište na propagace@kulturnidum.cz
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Městský zpravodaj č. 4/2013, den vydání: 1. 4. 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 18. dubna. Tisk RAIN TISKARNA, s.r.o., Pravdova 568/II, 377 01 Jindřichův Hradec.

  první vzory SUPERFIT – Velká zodpovědnost za malé nohy
 celoroční obuv, sportovně vycházková obuv, tenisky, bačkorky, sandály, holinky

 ponožky, tepláky, šusťáky, trička, čepičky, batůžky, kšiltovky

Nově: první vzory obuvi ve velikostech 36-40
Nově:
Sortiment:
Doplňkový sortiment:

Otevírací doba – změna: 

 PO–PÁ:   9 – 12    13.30 – 17 hodin           SO:    9 – 11 hodin 

Přijímáme platební karty

Nová prodejna  v BechyniDĚTSKÉ OBUVI
 botonozka@centrum.cz, tel.: 723 020 899Libušina 186 (přízemí panelového domu, naproti Jupiteru)

JARNÍ DETOXIKACE 

organismu, zlepšení akné a celulitidy, 
odstranění otoků a pocitu 
těžkých nohou.

LYMFODRENÁŽ 

ruční, přístrojová /50 minut/, 
masáže, měkké techniky, 
tělocvik, uvolňovací techniky.
Registrovaný fyzioterapeut 
Marie Bambasová, 
Zahradní 934
tel. po 15.hod. 608 223 271 

Prodej dětské certifikované zdravotně nezávadné obuvi 
 Protetika, Santé, Pegres, Fare, Béďa obuv, 

Peddy, Essi, Befado, Bugga, Prestige, 
Demar, HP Čechtín

od výrobců:
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