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Životní jubilea 
květen 2012

90 let Štrossová Marie
89 let Hořejší František

Sobíšková Miloslava
88 let Korbel Ladislav 
85 let Ing. Karlík Stanislav 

Konvalinková Jiřina
84 let Hořejší Ladislav 

Kojnok Juraj 
Zeilinger Antonín

83 let Kocourek František
82 let Filo Benjamin 

PhDr. Kasl Karel 
Mašek Antonín 
Pekárek Jiří
Vrůbl Oldřich 
Zeman Josef

81 let Fürbachová Květoslava 
Hruška Miloslav 
MUDr. Ingr Jaroslav

79 let Kuthan Stanislav 
Velková Jaroslava

78 let Borek Vladimír 
Kuchválková Milena 

77 let Pihera Josef 
Příhodová Vlasta 
Štěpánek Josef 
Vystrčil Jan

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

75 let Novotný Karel
Drda Jan

MÁJ
Vycházím z článku p. Milana Šilhana v Knižních 

novinkách č.4,2012. Autor začíná slovy „Mám rád 
výročí“. Na rozdíl od něj nemám ráda výročí, hlavně ty 
rodinné oslavy, ale i celostátní, které byly pro mě 
podle dob zprofanovány. Ale kdy si máme 
připomenout důležité mezníky v dějinách než právě v 
těchto výročích? Připomeneme si při nich i významné 
osobnosti. Pokusím se zhostit tohoto úkolu na našich 
stránkách.

VÍTÁME VÁS v nejkrásnějším měsíci roku máji – 
květnu. Má své privilegium. Mluví snad z nás někdo 
o septembru, decembru? Snad pro každého Čecha je 
spojen máj s básníkem Karlem Hynkem Máchou. 
Nedávno jsem si přečetla již poněkolikáté jeho báseň 
Máj. A opět jsem se ujistila, že to není báseň o kráse 
lásky a života, ale velice elegický text, kterému člověk 
porozumí téměř až na sklonku svého života a stejně 
jsou tam nehmatatelná údolí myšlenek. Však také 
vzněcoval představy mnohých umělců – začneme 
u přemnohých ilustračních prací našich předních 
výtvarníků, nelze vyjmenovat všechny. Abych byla 
spravedlivá, tak ve svém náhodném výčtu je uvedu 
v abecedním pořadí: 

Aleš, Mikuláš – Dillinger, Petr – Kavan, Jan – Kodet, 
Kristián – Komárek, Vladimír – Konůpek, Jan – 
Marold, Luděk – Paderlík, Arnošt – Procházka, 
Antonín – Seydl, Zdeněk – Sklenář, Zdeněk – Souček, 
Karel – Strnadel, Antonín – Svolinský, Karel – Šerých, 
Jaroslav – Štýrský, Jindřich – Švabinský, Max – Toyen 
– Zrzavý, Jan a mnoho dalších. V literární návaznosti 
je také mnoho tvůrčích osobností, jmenujme alespoň 
Otokara Březinu, Františka Hrubína, Oldřicha 
Mikuláška – promiňte mi ti ostatní, nejde o literární 
práci, jen o náhodné připomínky.

–ap–

Karel Hynek MÁCHA 
MÁJ

Byl pozdní večer – první máj –
Večerní máj – byl lásky čas,
Hrdliččin zval ku lásce hlas,

Kde borový zaváněl háj,
O lásce šeptal tichý mech …

ilustrace J. Zrzavého

+
Zlatá svatba

Dne 29. 4. 2012 oslavili manželé Jan 
a Marie Drdovi vzácné výročí 50 let 
společného života. Blahopřejeme.

+Poděkováni Domovu 
pro seniory Bechyně

V první řadě děkuji vedení Domova pro 
seniory Bechyně za umožnění výkonu 
odborné praxe a za to, že jsem se mohla 
zúčastnit většiny aktivit a činností, které 
v domově probíhají. Dále děkuji všem 
zaměstnancům za jejich profesionální 
přístup, se kterým ke mně přistupovali a obo-
hatili mě o mnoho zkušeností a cenných 
informací. Velký dík patří také klientům za 
společně strávené chvíle a příjemné zážitky, 
na které budu ráda vzpomínat. 

Eva Hlasová – studentka VOŠS Prachatice 

+Veřejné poděkování

Jménem svým a jménem klientů Domova pro seniory v Bechyni děkuji paní Mgr. Nině 
Capouchové za poskytnutí finančního daru našemu domovu ve výši 4 200,- Kč. Darem se stal 
výtěžek ze Zumba party, jíž je lektorkou, kterou uspořádala dne 31. 3. 2012 v Kulturním domě 
v Bechyni. Na akci ve jménu dobré věci se spolupodílel pan Pavel Hubáček, který se staral 
o dobré světlo a ostrý zvuk. Poděkování patří i Kulturnímu středisku města Bechyně, které 
zajistilo sál, ale také všem zúčastněným, kteří na dar přispěli už svojí přítomností. Finanční 
obnos bude použit na zkvalitnění poskytované péče o seniory ve smyslu podpory vzdělání 
zaměstnanců domova. 

Mgr. Alena Sakařová
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Vzpomínky na květen
Máj je spojen s krásnými vzpomínkami na Těch výročí je v květnu mnoho, připo-

mládí, ať již byly poznamenané povinnými meňme si Pražské povstání od 
nástupy do průvodu, nejdříve v Praze na 5. května 1945, kdy se lidé vzchopili 
Václavském náměstí asi čtyři hodin předem, z násilí nacistické okupace. Jistě si 
pak na Letenské pláni: sraz pod balonkem Bechyňáci připomenou legendárního 
č. 14 . Dostavili jsme se všichni, zapsali nás hlasatele ze tří, pana Miroslava 
a pak všichni i s těmi organizátory jsme Malíka, Zdeňka Mančala a „našeho“ 
zmizeli do útrob blízkých hospůdek. Museli Stanislava Kozáka se svou legendární 

když jim v tělech
jsme se zahřát, protože v tento den byla vždy výzvou z Českého rozhlasu: „Voláme 

 buchar touhy buší?
příšerná zima a naše pracně od maminek českou policii, české četnictvo a vládní 

Hořce voní máta, sladce rmen,
ušité jarní oblečení bylo na nic. Ale nikdy vojsko, aby přišly na pomoc českému 

budoucnost má tisíc
jsme nevynechali procházku k pomníku rozhlasu …Prague calling... help... send 

různých jmen.
K. H. Máchy na Petříně, bylo tam krásně, to tangs, Prage nužna... očeň pomoč ...Please, 
byl ten pravý máj. Jistě všechna místa po help to save Prague, Praha volá pomoc, 

Kdoví co si šeptá tělo s tělem,
vlastech českých měla svá kultovní místa, již pomoc, pošlete tanky.. Pomozte Praze, 

když jim duše drásá vytí šelem.
od májek a pálení čarodějnic. Prostě, čas zachraňte Prahu…“ Byli to neohrožení lidé, 

Přitisknout se k sobě víc a víc,
lásky a nadějí do příštího života. dávali svůj život všanc. Nu dopadli jako 

řeka touhy běží moři vstříc.
Ale první máj je spojený i s jinými všichni neohrožení, proslavení příslušníci 

událostmi. našeho národa, ihned po 25. únoru byli 
Na Ostrově vyplněných přání

Je svátek sv. Josefa Dělníka. Známe propuštěni z rozhlasu, pronásledováni, 
chlapci učí dívky milování.

svátek sv. Josefa 19. března, je to jeden persekuováni.
Nebo dívky chlapce? Kdo to ví,

a ten samý světec, který má svátky dva. Je to Na toto výročí musíme navázat dnem 
co jim šeptá vítr májový? 

patron tesařů a stavbařů, patron řemesel koncem druhé světové války a dnem 
bude hříšně krásná neděle.

a umění. Sv. Josef, pěstoun Páně, byl tesa- vítězství nad nacistickou okupací velké části 
řem a vychoval v tomto duchu i svého syna Evropy. A máme zde další otázku, proč jsme 

Jiří Žáček: Třetí poločas
k poctivé řemeslné práci. Papež Pius XII. slavili vždy 9. květen a nyní 8. květen? 
v r. 1955 zavedl svátek Dělníka sv. Josefa na Bohužel, opět se dostáváme do světa 

Nyní trochu jiná vzpomínka na květen, ne 
1. května, kdy je občanský Svátek práce. politiky. Celá Evropa a svět slavily 8. květen 

tak oficiální:
Ještě se vrátím k oslavám 1. máje, Svátku jako konec válečné katastrofy, jen naše 

Možná jsme byli první, co hráli 
práce. Kdo byl pozorným žákem, studentem, země mohla toto výročí oslavovat až 

Američanům.
čtenářem, jistě si vzpomene na krásné feje- 9. května podle dohody mocenských vůdců, 
tony Jana Nerudy, který zvěčnil své vzpo- nejdříve musí osvobodit českou zemi 

Evžen Illín vzpomíná mínky i na 1. máj 1890. Připomeneme si je. Sovětská armáda – byla určena demarkační 
Neruda, Jan: 1. máj 1890 (v Praze čára, i když bylo pro spojenecká vojska na květen 1945

3. květen, Národní listy 1890). otázkou pár hodin osvobodit naše území; 
Ve svých starých zápiscích jsem „Byl první máj…“ Račte odpustit, že museli to být však Rusové, respektive 

náhodou našel text vyprávění známého začínám také já ještě tou naší poeticky sice Sovětský svaz. Důsledky známe: stali jsme 
Bechyňáka, hudebního skladatele Evžena líbeznou, přece však jen až přespříliš se satelitním státem SSSR se všemi 
Illína. A tento pozapomenutý objev vám nyní otřepávanou frází! Když to ale tentokráte politickými a hospodářskými důsledky. Ale 
ve zkrácené podobě předkládám. Psal se věru nejde! Rok co rok těch Máchových slov tehdy jsme byli šťastní z konce války, 
rok 1953, byl srpen, krásný prázdninový užívá kolem 1. máje tisíců a tisíců-kráte po z osvobození, milovali jsme ruské vojáky, 
večer, Evžen si k nám, partě děvčat a kluků, Čechách; ale letos a teď dovolte, abych už hrdiny, kterými pro nás byli, a oni opravdu 
kteří se znali z tenisu ještě na starých zase užil hodně běžné, hodně otřepané byli. Ale těch zbytečně ztracených životů!
kurtech u nádraží, přisedl, neměl s sebou fráze… Ano: byl první máj 1890! A kdo jej co A dostáváme se do druhé neděle 
kytaru, na kterou nám obvykle při těchto muž dozrálý, myslivý prožil, do dnů svého v květnu, kdy se slaví svátek matek. Je 
improvizovaných večírcích hrával, a tak po života jej nezapomene!... trochu v takovém antagonistickém vztahu s 
chvíli ticha začal vyprávět:Klidným, železným krokem přirazily Mezinárodním dnem žen 8. března, i když 

1. května 1890 batalióny dělnické, přečetné, oba svátky mají svůj zrod v USA. Svátek 
„Druhý den po konci poslední světové nepřehledné, a vřadily se do lidského šiku, matek byl navržen paní Charlottou 

války, asi 10. nebo 11. května 1945, jsem se aby již provždy stejným postupem šly s námi Masarykovou, naše společnost ho přijala 
šel po Bechyni projít směrem k mostu. ostatními za vznešenými lidskými cíli, stejně s laskavostí jako vůbec své maminky. Bylo to 
Všude v příkopech bylo vidět pozůstatky oprávnění, stejně obtížení, stejně blažení. i takové laskavé období, děti vyráběly pro 
války, havarovaná auta, spousta odho-Byl to postup mohutný, neodolatelný, jako maminky malovaná srdíčka a přidaly 
zených zbraní, plno různých hadrů, obleků, když se hrnou vlny okeánu. Kdo přihlížel, i květiny utržené na zahrádkách. Dodnes 
prostě byla to přehlídka toho, co zbylo porozuměl, co „síla elementární“ znamená! máme na záhoně krásnou květinu srdcovku, 
z posledních bojů a z konce válečných hrůz. I když přenešena na věc duševní, mravní. a můj manžel i jeho starší bratr si hned brzy 
Na sobě jsem měl jen bundu, kalhoty …Zvláštní den! Takový tichý, těžký, po ránu pospíšili, aby utrhli větvičku s těmi 
a tenisky. Najednou proti mně jelo auto, byl „zařezaný“. Ulice se zcela jinou tváří… „srdíčky“ pro maminku. 
to můj známý a zve mě, abych s ním jel do Dělníci jdou skoro mlčky, jako když je Domnívám se, že jsem vyčerpala dost 
Prahy. Chtěl jsem se ještě zastavit doma, vídáme chodit houfně navečer z práce: květnových námětů, zmrzlé muže nechám 
abych to oznámil rodičům a převlékl se, ale zamlklé, na slovo skoupé, s tváří oprav- na příště pro nějakého meteorologa.
o tom nechtěl ani slyšet. Chvátal. Tak jsem dovou – a dnes docela tak železně ALE! Mladíci, pánové! Nezapomeňte na 
přisedl a jeli jsme.opravdovou. …Zvláštní – ba prazvláštní prvního máje políbit svou dívku nebo 

Po příjezdu jsem Prahu, kde jsem den! Věru, i ta příroda všude vůkol jakoby i stařenku pod rozkvetlým stromem, aby vám 
studoval na konzervatoři, ani nepoznal. pod zákonem stejným. Ráno dusivá mlha, neuschla!
Všude rozkopaná dlažba, bouraly se vzduch šedý, tak těžký – pak najednou se – ap –
barikády, tramvaje téměř nejezdily, všude vyhouplo slunce a bylo tak jasné, zlaté, tak 

MÁJ 1963 u řeky Otavy samá vlajka, zkrátka nezapomenutelný blažené – Byl první květen roku 1890!
dojem.Na Ostrově nesplněných přání,

Byl jsem tenkrát takovým šéfem partičky tam se dívky milování brání.Svátek práce dne 1. května se slaví od 
pěti kluků, kteří se mnou studovali na Brání, ale dnes už naposled,roku 1890 po celém světě, kdy před tímto 
konzervatoři, chtěl jsem se s nimi setkat. Ale vždyť už je jim šestnáct let.rokem v r. 1889 američtí a kanadští dělníci 
věděl jsem o nich, že určitě byli za revoluce vyšli do ulic a stávkovali pro zlepšení svých V bujné trávě zmizí světu z očí,
na těch nejžhavějších místech a že se s nimi sociálních poměrů; zvláště šlo o uzákonění hlavy se jim z jarních vůní točí.
se všemi asi nepotkám. Ale našel jsem je, ke osmihodinové pracovní doby. Polibky je pálí po těle,
svému překvapení, všechny pohromadě 

Kdoví co si šeptá duše s duší,

+



v bytě jednoho z nich, kde jsme se obvykle Prohlédli jsme si západočeskou 
scházívali a společně hrávali jazz. Bylo nám metropoli – Plzeň, bylo tu už dost čisto, 
kolem dvaceti a byli jsme dost podnikaví. hovořili jsme s několika Američany 
Dohodli jsme se, že někam pojedem. Lákal a domluvili se s nimi, že jim večer přijdeme 
nás západ Čech, kde byli Američani. zahrát. A tak se i stalo. V jedné hospodě jsme 
Fascinoval nás jejich jazz. Hned druhý den, jim hráli, samozřejmě především tehdy 
v šest ráno, jsme se svými nástroji, hrozně oblíbené hity Glenna Millera, ale i mnoho 
ten den pršelo, vyjeli z Wilsoňáku směr dalších známých melodií. Je docela možné, 
Plzeň. Jenže tehdy vlak končil svou cestu že jsme byli vůbec první kapelou, která po 
u demarkační čáry u Rokycan. Zašli jsme osvobození hrála Američanům.
tam na sovětské velitelství, ale ti nás na I pak jsme dostávali různé nabídky, 
druhou stranu odmítli pustit. Museli jsme to abychom přišli tam a tam zahrát, málokdy 
risknout a pokusit se přejít ilegálně. Nebylo jsme měli volný večer jen tak pro sebe. 
to snadné, jeden z nás nesl s sebou basu, A jednou, když jsme si chtěli dát trochu 
ostatní jiné nástroje, ale podařilo se to. oddech, pro nás najednou přijelo nákladní 
Pásmo nebylo v ty dny ještě zcela vyčištěno auto – samí černoši. A tak, po dlouhém 
od Němců, ozývaly se výstřely, bylo to hodně zdráhání, jsme souhlasili. Měli prý pro nás už 
nebezpečné, ale nějakých sto metrů od připravené výborné pohoštění – to asi 
sovětské hlídkovací budky, odkud se ozýval rozhodlo.
zpěv a tóny harmoniky, jsme za tmy Hráli jsme asi hodinu, dvě, jídlo pořád 
proklouzli na druhou stranu. nikde. Byli jsme zvyklí, že při našich 

Bylo ráno, když jsme došli na náměstí vystoupeních nás všude obskakovali 
Rokycan. A uviděli amerického vojáka – a nabízeli to nejlepší, co měli. Konečně nás 
černocha, jak sedí na kašně a cení na nás pak odvedli k dřevěnému stolu, kde byla 
své krásné bílé zuby. Ten nám poradil, jak se velká kupa něčeho, co vypadalo jako 
dostaneme do Plzně, dal nám i několik rozkrojené housky a uvnitř nějaké maso. 
konzerv a popřál šťastnou cestu. Vyhladovělý kamarád Mája se do jedné 

Vzpomínky na Bechyni 1912

z nich zakousl, zakřenil se a praštil zbytkem 
pokrmu o zem. Ochutnal jsem to taky, ale 
nemohl jsem to polknout. V životě jsem 
nejedl nic tak řízného, jako nám předložili 
tihle naši hostitelé.

Chtěli jsme tedy odejít, ale černoši nás 
nepustili ven. A tak jsme museli další hodiny 
hrát. Pak k nám přišlo pár černochů, jeden 
držel pomačkaný saxofon, ukázal na mne 
a na kytaristu, abychom zůstali, přisedli 
k nám – on a klavírista – a začali námi hrát. 
Snad teprve tehdy jsem poznal tu úžasně 
strhující, přímo fascinující krásu a sílu téhle 
muziky. Byl jsem doslova v transu a ani jsem 
nevnímal, jak mi někdo klepe na rameno 
a říká, že teď zhasnou a abych se držel toho, 
kdo mi podá ruku. Stalo se a pořadatelé nás 
zadním vchodem vyvedli ven ze sálu. 
Nasedli jsme do náklaďáku a viděli, jak se 
celý dům znovu rozsvítil, ale i to, jak se ven 
vyřítili černoši, kteří nám hrozili pěstmi 
a chtěli, abychom se vrátili. Ujeli jsme, ale 
mohu říci, že mi bylo, jako bych se probudil 
z kouzelného snu.“

Zaznamenal vf 

Do služby za místní školní radu a do obce bechyňské na tehdejším společenském 
přijímal mne na radnici pan tajemník Kačer. žebříku zařadily. 

Když jsem se ptal, kdy bývá na radnici Ostatně hlásil jsem se ke službě 
pan starosta, abych se mohl představiti, bylo v Bechyni opravdu způsobem tehdy neob-
mi s úsměvem řečeno, že nelze říci, protože vyklým. Přišel jsem do Bechyně z Týna 
„to se u nás tak přísně nebere“. Úřední n. Vlt. pěšky s „Jihočeským pěveckým 
agenda nosila se k podpisu starostovi do sdružením učitelským“ na poslední koncert 
bytu. Na radnici šlo to samo. Přes to nelze čtrnáctidenního turné – tedy na potulné 
upřít p. starostovi Plaňanskému vážný cestě vlastí s českou písničkou jako tehdejší 
zájem o pořádek v obci, i když jistá jednatel tohoto sboru. Projeli a prošli jsme 
náladovost a nechuť k intervencím u úřadů tehdy krajem, kde nás ještě neznali, 
dobře nastoupené úmysly někdy zdržovala s dokonalým úspěchem uměleckým, ale 
v provedení. Chodníky, nové schody do s mizerným výsledkem pokladním, neboť 
Zářečí, první vodovod s pitnou vodou uznání pro naši kvalitu prakticky vyznávali 
i elektrizace města byly provedeny za něho. zejména ti, kdo nám předkládali účty za sály 
Sluší tu připomenouti, že osobní pravomoc a jinou režii. Ale krásná cesta dovedla brzy 
starosty obce byla tehdy mnohem větší, než odvést nadšené duše dobrých kamarádů od 
nyní. Sám dal také základ z vlastní iniciativy pozemských starostí. Však příjem v Bechyni 
k městskému museu peněžitým darem 4000 doplní jistě, co ještě schází, abychom se 
Kč ze soukromých prostředků, darem na tu dostali domů, a to k spokojenosti s výsled-
dobu úctyhodným. kem namáhavé cesty, kde každá volná 

chvíle zužitkována byla ke zkouškám, Vyhledávat starostu města ve věci 
nehledě ke strádání, které jsem kdysi popsal služební v bytě nezdálo se mi vhodným ani 
ve feuilletonech „Hlasů od Nežárky“, stačí. pro nutný poměr hlavy města k povolání, za 
Svěží a se svěžími nadějemi vkročili jsme do nímž jsem sem byl poslán a ke kterému jsme 
krásné Bechyně. Byl krásný červencový v tomto případě oba měli úřední povinnost, 
den, asi 11 hod. dopoledne. Ale ač byl ani z důvodů soukromých. Nechtěl jsem 
příchod náš ohlášen, nikdo nás nečekal jako vzbudit dojem, že jsem ochoten pro Bechyni 
na všech stanicích předcházejících. To lze měnit něco na svém přesvědčení o rovném 
při pěší cestě konečně omluvit pochybností právu všech lidí na vzájemné uznání čestně 
o naší dochvilnosti. Hledáme plakáty. Ani povinného sebevědomí. Byl jsem jmenován 
jeden nevidíme. Ptáme se po předprodeji, do Bechyně proti vůli zástupců občanstva, se přihlásím na radnici a ve škole. Zastihl 
nikdo o koncertě neví. Zavádím tedy ačkoli druhý, jediný kompetent se stejnou jsem pana tajemníka, zastihl jsem v ředitelně 
54 členů k obědu do Sokolovny (dnes kvalifikací byl o sedm let mladší. Mojí pana ředitele. Hlásím zdvořile svůj nástup do 
restaurace Protivínka – pozn. red.). Tam sice překážkou byla jedině kulturní činnost na služby k určenému dni. 
vědí, že má být nějaký koncert i kdo mívá předešlém působišti. Tak jsem se seznámil 

„Tak se posaďte!“ začíná ředitel. – předprodej, ale nic nevědí o obědě. A já se s p. starostou až o svátku císaře Františka 
„Promiňte, pane řediteli, ale mám tu 54 musím ještě před polednem přihlásit ke Josefa 4. října po povinné účasti na 
kolegů z „Jihoč. pěveckého sdružení“ na službě. Neznámý pan hoteliér slíbí nějaký slavnostní mši. Vyhověl jsem přání kolegů 
starosti, jsem jim odpověden za klidný život oběd udělat. Rozhodnuto, že jediný starý a následoval jsem pana starostu do jeho 
na cestě, aby mohli večer vystupovat, nejedli Amort v Táboře, nadšený příznivec našich domu. Přijal mně v průjezdě pohledem přes 
od rána“ atd. – líčím celou situaci. snah, který nám zdarma poskytl útulek pro rameno a poznámkou: „Myslím, že to 

zkoušky, neopustí nás ani tentokrát. Určen „Posaďte se, musím vás upozornit na nebude s vámi tak zlé“. Ruky mi nepodal. 
kolega, který během odpoledne vyřídí naši některé věci“, stojí pan ředitel na svém. Utvrdil jsem ho tedy odpovědí: „Doufám 
žádost v Táboře a večer bude zase už stát na také, že ne.“ A poroučel jsem se. Dost dlouho „Prosím snažně, pane řediteli, bude 
koncertním podiu. Určen kolega, který najde mne ta moje dobrá vůle mrzela, než jsem dostatek příležitosti a rád vyslechnu vaše 
předprodej a já hned jsem zase zpátky, jen poznal, kam si mne feudální zvyky informace, až se přistěhuji hned se zase sám 
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s prosbou o ně přihlásím, teď ale - - „

„Pane kolego, jste tu služebně, nemohu 
vzít zřetel na vaše soukromé zájmy, žádám 
vás úředně: Posaďte se.“ – 

Rozkaz je rozkaz. Kdyby ti seděla 
včelička na nose a viděl bys, že se chystá dát 
ti žihadlo, ani napřed ani potom nesmíš se 
v „Pozoru“ hnout, dokud není ti vyšší mocí 
vrácena duše do těla rozkazem „Pohov!“

Sedím tedy a poslouchám, z valné 
většiny, co vím: že jsem tu proti vůli 
občanstva, že je tu poutní místo, že tu 
poměry vládne velkostatek, státní 
úřednictvo mimo úřední povinnosti do 
veřejných poměrů nezasahuje, vůbec 
poměry jsou tu zcela jiné než v mém 
předešlém působišti, pokrokářská práce 
neměla by jiný výsledek než neblahé 
následky pro mě, zejména přednášky 
veřejné o Husovi a tábory lidu, jaké jsem 
dříve pořádal, jsou tu naprosto nemožné. 

Namítl jsem zdvořile, že poměry dělají 
lidé a trvají tak dlouho, dokud se jiní lidé 
nepřičiní, aby se změnily. Že sice přicházím 
do Bechyně s úmyslem neplýtvat tu 
v prostředí, které mne tak divně chápe, 

všechny jeho krásy. Byli to švarní hoši silami, že mám příležitost k práci i mimo 
a uměli se bez bázně podívat do světa i v Bechyni, za branami Bechyně že nekončí 
těžké situaci. česká země. Že však tyto poměry 

Za nějakou chvíli počalo mne na neodpovídají mé představě o občanské 
„Protivínce“ vyhledávat dámské obecen-odpovědnosti a že již během roku 
stvo, mám-li ještě lístky a asi za hodinu přesvědčím, že je omyl vzdávat se naprosté 
přispěchalo několik dvojic slečen ze pasivitě. – 
zpěváckého spolku s ochotou rozprodat Tak jsem se vrátil ke kolegům, a protože 
zbylé vstupenky po domech. mi podali zprávu o naprostém nezájmu 

Tak jsem přece jen začínal svoji o naše nedotknuté vstupenky i v předprodeji, 
bechyňskou příslušnost vesele zpěvem před poslal jsem pro ně, dal roznést uložené 
vyprodaným sálem a tuším, že i ke plakáty do několika obchodů a vyvěsit a po 
spokojenosti přítomného občanstva, neboť obědě doporučil kolegům, aby nechali 
ještě v koncertě byl jsem požádán zkoušky a šli se projít městem, aby shlédli 

+
První známý lázeňský 
host v Bechyni 
a okolnosti jeho pobytu

Již v době kralování Jiříka z Poděbrad, 
krále českého, se pochvalná pověst o umění 
bechyňských lazebníků šířila krajem. A to po 
hradech i tvrzích.

Jaké oni prý lázně z vonných kořenů 
a bejlí připravovat znají. Staří vladykové 
a jejich urození potomci tu hojili svá těla 
z následků nešetrného zacházení se svým 
zdravím – „chladoležkové“.

Co je zajímavé, že dochované písem-
nosti se zmiňují i o ženách: „měštky roztylé 
lepoty těl svých zde na obdiv stavěly.“

Blížil se podzim léta Páně 1468, když 
vladyka Jan ze Žimutic „stonavým jsa na 
kámen a nátchu“, vložil osud bolestí svých 
do rukou lazebníka na předměstí bechyň-
ském.

Doba byla zlá. Zde kolem Bechyně svá-
děla krvavé boje vojska dvou mocných pánů. 
Jana z Rožmberka a na Krumlově ze strany 
jedné, a rytíře a urozeného pána Buriana 
z Lažan a na Bechyni ze strany druhé. „I pospíchalo zemanův bojovných drahně 

Vladyka Jan ze Žimutic byl rožmberským na tento pondělí ke Krumlovu a jen vladyka 
poddaným. Byl viděn na Bechyni a upadl Žimutický seděl v Bechyni v teplé lázni 
v těžké podezření, že se s nepřítelem panem a rozkošným umýváním krátil sobě chvíli“.
Burianem na Bechyni přátelí. Špehové donesli na Bechyni zprávu, že 

Rožmberk rozhodl udeřit mocným Třeboňští se chystají Žimutice vydrancovat. 
vojskem na Bechyni. Obeslal spěšným Jan ze Žimutic se zalekl a prosil 
listem okolní zemany a vladyky, mezi nimi bechyňského písaře i samotného pana 
samozřejmě i Jana Žimutického, aby se Buriana z Lažan o radu. Rada byla prostá. 
svými ozbrojenými pacholky byl připraven Napsat omluvný list panu z Rožmberka a vše 
k boji.

funkcionáři zpěváckého spolku, abych přijal 
funkci sbormistra. Poděkoval jsem tehdy za 
tuto nečekanou důvěru s prohlášením, že 
sem nepřicházím obsazovat funkce, zvlášť 
jsou-li dobře opatřeny, a že bych asi svojí 
„posicí“ ve veřejném mínění občanstva 
poměrům zpěváckého spolu neprospěl. 

Připomínám tuto episodu, protože na 
konkretní události ukazuje dobře charakte-
ristiku tehdejších poměrů. 

Rudolf Burian, 
čas. Lázně Bechyně, květen 1938

(pokračování příště)

vysvětlit, a tak svoje zboží na Žimuticích 
zachránit.

„Donesl rychle bechyňský písař Bartoš 
misku s černidlem a péra z brků krůtích 
a psal list obšírný pro pana z Rožmberka.“

Co napsal? „Jak mi Vaše Milosti píšete, 
abych přijel toto pondělí, nejpozději příští, na 
Krumlov, nemohu. Račte vědět, že jsem 
nemocen. Také jsem se dozvěděl, že 
Třeboňští mi chtějí zabrat majetek. Tak jak 
prosím za sebe, přimlouvám se i za svůj lid. 
Nic nám neberte a ani jiných záhub pro nás 
nechystejte.

Vaše Milosti, víte o tom, že panu 
Burianovi z Lažan a na Bechyni začali pálit 
majetek? Byl tak rozzloben, že se chtěl Vaší 
Milosti mstít. Rozhodl pálit napořád. Byl jsem 
to já a ostatní dobří lidé, kteří Vaší Milosti 
přejí a prosili jsme, aby tak nečinili. Rád Vám 
sloužím, i když jsem nemocný.“

Jan ze Žimutic

Stalo se, že brzy bechyňští lazebníci 
léčbu urychlili a vladyku Žimutického na 
nohy postavili. Zakrátko byl viděn u své 
tvrze, jak krajinu obhlíží, na koně svižně 
sedá a uhání k Tejnu Vltavskému.

Čerpáno z časopisu Lázně Bechyně, 
rok 1938

Příště: Nejstarší tištěná zpráva o Libuši-
ných lázních, minerální prameny, stavba 
prvních dřevěných budov.

Dagmar Faktorová
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KULTURNÍ KALENDÁŘ květen 2012

ORIENTÁLNÍ A BŘIŠNÍ TANCE
Každé pondělí od 19.00 hodin v klubovně KD
Bližší informace: Kristýna Kvardová, tel. 721 503 325 nebo 
www.raeesah.wz.cz.

PILATES
Každý čtvrtek v klubovně KD od 9 hodin cvičení pro ženy (střední 
zátěž), od 10 hodin pro ženy 50+ (protažení, cvičení pro pohodu) 
Bližší informace na tel.č. 775 182 010.

STREET DANCE
Každé úterý od 16.30 hodin v klubovně KD
Bližší informace na tel.č. 724 047 369.

PRO DĚTI

O ZUBEJDĚ SOLIMÁNSKÉ

HUBNUTÍ S ROZUMEM
Zahájení kurzu 10. května 2012 v 18.00 hodin v klubovně KD /
Cena kurzu je 1900 Kč (8 lekcí10. 5.–28. 6.)
Také to znáte? Zůstalo Vám po zimě nějaké to kilíčko navíc? 
Nechcete se trápit s dietami, ale chcete zhubnout do plavek? 
Přihlašte se do našeho kurzu. Zájemci pište na dietetika@email.cz 
nebo volejte 733 380 058. www.dietetika-nordicwalking.cz.

HUDBA

Sobota 12. května / 10.00 hodin / Malý sál / Vstupné 35 Kč
Loutkový soubor Boďi Jaroměř přijede se známou pohádkou, kde 
Kašpárek určitě pomůže Lotrandovi a Zubejdě ke štěstí. 

TRADICE

SLAVNOSTI SVATÉHO FLORIÁNA 

O putovní pohár 

starosty města Bechyně

Sobota 5. května / od 9.00 hodin / Okolí KD
Soutěžit budou hasičská družstva všech kategorií zdejšího regionu. 
Od 12.00 hodin se koná slavnostní nástup. V 16.00 hodin následuje 
vyhodnocení soutěží a předání putovního poháru. Následuje 
zábava před KD, zahrají kapely WATERPIPE a MONOTONIC 
STEREOTYP.

ŠKOLA LÍČENÍ
Sobota 12. května / 14–18 hod. / Klubovna KD / Vstupné 490 Kč
Milé dámy, zajímá Vás líčení a všechno, co s ním souvisí? Líbí se 
Vám, jak jsou nalíčené ženy na obálkách časopisů a chtěly byste to 
taky umět? Pak právě pro Vás je určen tento kurz. Počet zájemkyň 
je omezený, proto je nutná rezervace na tel. č. 774 817 425 nebo 
emailem dankova.lucia@seznam.cz.

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. 
V případě zájmu od 11.00 hodin hrátky s batolátky. Bližší informace 
na tel. č. 776 381 203.

ZÁVODY ODSTRKOVADEL
Pondělí 14. května / 9.00–11.00 hod. / Startovné 10 Kč / před KD, 
při nepřízni počasí přísálí KD
Další, tentokrát jarní závody odstrkovadel. Přijďte si s dětmi 
zasoutěžit a podpořit sportovní nadšení svých ratolestí. Na děti 
čeká spousta zábavy, pro všechny jsou připraveny lákavé odměny.

TVOŘIVÁ DÍLNA
Středa 9. května / 15.00–17.00 hodin / RC Hrošík 
Toto odpoledne bude věnováno Svátku matek. Děti si vyrobí 
dáreček pro svou maminku k svátku. Materiál bude k dispozici.

LETNÍ BURZA dětského oblečení a potřeb
Sobota 26. května / 9.00–11.00 hodin / přísálí KD
Věci si každý prodává sám, pro prodávající je prostor otevřen od 
8.30 hodin. Poplatek za stůl činí 50 Kč nebo 25 Kč za polovinu stolu.

RODIČOVSKÉ CENTRUM 

Středa 23. května / 19.00 hodin / Zámecká jízdárna / Vstupné 
850 a 750 Kč
Jedinečný koncert nejpopulárnější české popové hvězdy 
a několikanásobné zlaté slavice v Bechyni. 
Předprodej vstupenek v kanceláři KD a v infocentru Bechyně. 
Předprodej, rezervace a zasílání vstupenek na dobírku zajištuje 
zámek Bechyně 603 419 590, info@zamek-bechyne.cz.

PŘIPRAVUJEME NA ČERVEN

KURZY, SEMINÁŘE, PŘEDNÁŠKY

SOUHVĚZDÍ JISKER  

Pátek 1. června / 19.00 hodin / Klášterní zahrada / Vstupné 
v předprodeji 320 Kč, na místě 370 Kč
Předprodej v kanceláři KD a v infocentru nám. T. G. Masaryka.

DĚTSKÉ SPORTOVNÍ ODPOLEDNE
Pátek 1. června / 17.00–19.00 hod. / Startovné 10 Kč / Před KD, 
při nepřízni počasí prostory KD
Klání sourozeneckých, kamarádských a rodinných družstev.

LUCIE BÍLÁ 
a Petr Malásek

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

bratři Nedvědi 

a Věra Martinová

Od pátku 4. května / od 17.00 hod. / Městské muzeum
budou návštěvníkům zpřístupněny tři nové výstavy:

Loutková divadla (výstava loutek a loutkových divadel z Bechyně 

a okolí), Bechyňská zákoutí (srovnání pohledů na bechyňská 
místa očima Martina Gärtnera a kněžny M. A. Q. Paarové) 

a Keramické kachle (výstava unikátního souboru glazovaných 
kachlů jako připomínka kamnářské tradice místní keramické školy). 
Doprovodný program: „Poslední Kašpárkova šance“, hudební 
vystoupení Světlany Rayové a malé pohoštění. 

VÝSTAVY



+
POZVÁNKA 
ZA KULTUROU

hrají také svérazné coververze známých 
interpretů. Duha fest bude určitě zajímavý 
a pestrý, a proto neváhejte a zakupte 
vstupenky v předprodeji na těchto místech: 
kancelář KD, Městská knihovna, Městské 
muzeum a stánek Ondřejovi. Měsíc květen je pro mnohé z nás 

Těším se na shledání při některých nejpěknějším měsícem v roce. Příroda se 
z našich akcí. Nashledanou za měsíc opět předvádí v celé své kráse, a tak ani my 
na těchto stránkách.v kultuře nezůstaneme pozadu a připravili 

S.H.jsme si pro Vás lahůdku v podobě koncertu 
naší přední popové i muzikálové zpěvačky 
Lucie Bílé. Společně s Petrem Maláskem 
vystoupí na ojedinělém koncertu v zámecké 
jízdárně. Předprodej vstupenek zajišťuje 
zámek Bechyně, kancelář KD a infocentrum 
na náměstí T. G. Masaryka. 

Tento měsíc se opět v klubovně KD 
můžou naše milé dámy sejít s odbornicemi A ještě malá pozvánka na první 
kosmetické firmy Mary Kay. Profesionální prázdninovou akci v Klášterní zahradě. 
vizážistky si tentokrát připravily školu líčení. V závěru školního roku zveme všechny na 
V této škole se zájemkyně naučí, jak DUHA Fest Bechyně. Ráda bych Vám proto 
zvládnout bezchybný a dokonalý makeup, přiblížila kapely, které se zde představí. 
jak zakrýt nedokonalosti pleti a také typy ŽLUTÝ FIJALKY agro rocková kapela, která 
běžného a slavnostního líčení. Kapacita má kořeny v Bechyni. Členové jsou v okolí 
míst je omezena, a proto se můžete přihlásit známí, vystupují na různých festivalech – 
přímo u p. Daňkové 774 817 425. Pro Bernfest, Přeštěnice, Stádlecký musicfest. 
každou z Vás je připraven malý dárek. Určitě si tedy nenechte ujít Slamáka, Mílu, 

Jak zhubnou do plavek? To je otázka, Kissáka a Cápu, kteří festival rozjedou na 
kterou si klademe neustále po dlouhé zimě. „plný pecky“. Kapelu HI-FI založil v r. 2002 
Tentokrát se nám pokusí odpovědět hudebník Petr Wajsar. Skupina se zaměřuje 
p. Kočíková. Připravila si kurz hubnutí, na elektronickou taneční hudbu a jazz. 
který začne v polovině května. Končí na Originální české a anglické texty v sobě 
začátku prázdnin a koná se v prostorách často zahrnují slovní hříčky, rytmickou mluvu 
klubovny KD. Přijďte a na léto budete štíhlí a a beatbox. Většinu repertoáru tvoří autorské 
fit. Více na www.dietetika-nordicwalking.cz. písničky, do programu jsou však zařazovány 

Ještě bych ráda poukázala na aktivity i jazzové standardy v tanečních a jiných 
dobrovolnic RC Hrošík. Na měsíc květen úpravách. Členové kapely jsou absolventy 
jsou pro děti připraveny závody odstrko- Státní konzervatoře Praha. Více o kapele se 
vadel. Podzimní závod měl velký úspěch, dozvíte na www.hifiband.info. Kapela 
a proto se ho děvčata rozhodla zopakovat. PESHATA v letošním roce slaví patnácté 
Tentokrát však venku před KD, pokud to narozeniny. Vznikla v roce 1997 v Táboře. 
ovšem počasí dovolí. Mokrá alternativa je Jejich první živé vystoupení se konalo 
opět v přísálí KD. K Svátku matek je pro děti v tomtéž roce na festivalu Stádlecký rockový 
připravena tvořivá dílna, kde si můžou most. Během své éry koncertovala na 
vyrobit malý a  dárek pro maminku. Pro různých festivalech a velký úspěch sklidila 
velký úspěch si zopakujeme i burzu v r. 2008 na Táborských slavnostech. Ke 
dětského oblečení a obuvi, tentokrát na svým narozeninám si členové kapely nadělili 
léto. Ještě nesmíme zapomenout na dárek v podobě nahrávky s kapelou Swing 
vyhlášení výsledků soutěže o básničku na band Tábor a společnými koncerty. Více 
téma RC Hrošík. Do soutěže se zapojilo o kapele se můžete dozvědě t  na 
několik maminek a nejpěknější básničku si www.peshata.cz. Zlatým 
dovolujeme zveřejnit. h ř e b e m  v eče r a  b u d e  

v y s t o u p e n í  k a p e l y  
REPUBLIC  OF  TWO .  
Skupina vznikla v r. 2009 na 
cestách po Španě lsku 
a Portugalsku. Jde o novou 
indie folkovou hudební 
formaci Jiř ího Buriana 
a „bechyňáka“ Mikoláše 
Růžičky. Koncerty kapely 
jsou jedinečné svou intimní 
atmosférou. Kapela Vás 
pozve do obývacího pokoje, 
pohodlně usadí a pomalu 
vtáhne do vlastního barev-
ného světa emocí a nálad. 
Pokud se chcete o kapele 
dozvědě t  více slovem, 
otevřete si www.republic-of-
two.cz, živě si je přijďte  
poslechnout do Klášterní 

Naši nejmenší diváci si přijdou na své 
zahrady. Závěr večera bude v režii milevské 

i pohádkou O Zubejdě solimánské, kterou 
kapely DUSOT DUSÍCÍCH SE KRÁLÍKŮ. 

přiveze loutkové divadlo BOĎI Jaroměř.
Zrod kapely se udál v roce 2008. A v podstatě 

Připomínáme koncert nestorů českého 
její kořeny sahají také do Bechyně. Pavlu 

folku 1. června. Bratři Nedvědi si pozvali 
Vrbickou coby zpěvačku zná mnoho z nás. 

jako svého hosta Věru Martinovou. Jejich 
Repertoár kapely tvoří vlastní tvorba 

koncert se bude konat v klášterní zahradě za 
zaměřena na fussion vlastních stylů, ale 

jakéhokoliv počasí.

milý

ER CÉ Hrošík 
co to je, 
to mi nedá pokoje. 
To mi nedá spáti,
musím se jít podívati.
Hrošíka tam na zdi mají,
všichni se jen usmívají.
haló, haló, botky dolů, 
pojďte a hrajeme si spolu.
Hraček je tu vždycky dosti,
hlavně dětem ku radosti.
Někdy se však připojí
i tatínci všehraví.
Auta, kostky, panenky,
taky něco pro maminky,
káva, čaj i malá sladkost,
HLAVNĚ, ŽE MAJÍ VŠICHNI RADOST!!!

Jana Martínková

Turistická sezóna bude v Městském 
muzeu zahájena v pátek 4. května 
muzejním podvečerem. Od 17.00 hod budou 
návštěvníkům zpřístupněny tři nové výstavy 
– Loutková divadla (výstava loutek 
a loutkových divadel z Bechyně a okolí), 
Bechyňská zákoutí (srovnání pohledů na 
bechyňská místa očima Martina Gärtnera 
a kněžny M. A. Q. Paarové) a Keramické 
kachle (výstava unikátního souboru 
glazovaných kachlů jako připomínka 
kamnářské tradice místní keramické školy). 
V rámci doprovodného programu vám pan 
Jiří Novotný, ředitel SUPŠ Bechyně, přiblíží 
tradiční výrobu glazovaných kachlů a pan 
Josef Brůček sehraje loutkové představení 
„Poslední Kašpárkova šance“. Podvečer 
zpříjemní hudební doprovod v podání 
Světlany Rayové a malé pohoštění. 

Jak jsme již oznámili v minulém čísle 
bechyňského zpravodaje, v sobotu 
5. května proběhne na dvorku muzea od 
9.30 do 12.00 hod. PRVNÍ BECHYŇSKÝ 
BLEŠÍ TRH. Přijďte prodat nebo nakoupit! 
Případné dotazy zodpovíme na tel. čísle: 
774 911 067.

Otvírací doba muzea je uveřejněna na 
webových stránkách.

J. Š.

PROVOZ MINIGOLFU 2012
městský stadion

KVĚTEN
Pracovní dny po předchozí domluvě
Sobota, neděle 14 – 19

ČERVEN
Pracovní dny po předchozí domluvě
Sobota, neděle 9 – 12 14 – 19

ČERVENEC, SRPEN
Každý den 9 – 12 14 – 19

ZÁŘÍ, ŘÍJEN
Pracovní dny po předchozí domluvě 
Sobota, neděle 9 – 12 14 – 19

Cena 30,- Kč 
na osobu/hodinu
Za nepříznivého počasí 
minigolf uzavřen
Změna provozní doby 
vyhrazena
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+BECHYŇSKÉ 
JARO 2012

a Jindřiška Bumerlová, o zhlédnutých insce-
nacích. Hodnocení inscenací probíhalo 
formou velmi otevřeného dialogu, jehož se 
samozřejmě účastnili lektoři, ale i všichni 
vedoucí souborů, kteří se vyjadřovali jak ke 
svým inscenacím, tak k ostatním, 
a výsledkem často bylo poznání a nápad, jak 
vlastní pojetí zlepšit. Letošní inscenace měly 
velmi dobrou úroveň a každá mohla 
nabídnout něco zajímavého či podnětného, 
i když ne všechny se zdařily jako celek. 
Důležitá však byla velká vstřícnost 
vedoucích a jejich ochota na inscenacích 
dále pracovat a využít impulsů vzešlých ze 
společného povídání. 

Na „Bechyňské jaro“ přijely soubory 
z Českých Budějovic, Jindřichova Hradce, 
Strakonic, Vimperka, Petrovic a Českého 
Krumlova . 

Na závěr přehlídky znovu zazněl zvonek 
a pozval všechny do velkého sálu Kulturního 

Podle meteorologů bychom poslední domu v Bechyni. Každý soubor dostal 
březnový víkend jaro marně čekali. Mělo se diplom a vzpomínkovou medaili, ale hlavně 
ochladit a taky tomu tak bylo. Bechyňáci si se tam všichni dozvěděli, kdo pojede na 
však nemuseli dělat starosti, protože oni celostátní Dětskou scénu do Svitav. Do 
„své“ jaro měli. Ve dnech 30. – 31. 3. 2012 se širšího výběru byly navrženy následující 
zde totiž konal jubilejní 20. ročník divadelní inscenace: A-Leni-nka, Zahrada, Dům 
přehlídky „Bechyňské jaro“. u Černého potoka, Rok – od adventu 

Skvělé zázemí a doprovodný program k adventu. 
připravili zaměstnanci Kulturního domu 
v Bechyni a ve spolupráci s místní 
knihovnou. Město Bechyně podporuje 
mladé divadelníky a starosta města tradičně 
přijde účastníky pozdravit a popřát jim 
příjemný pobyt i úspěch v jejich snažení. 
Rytmus přehlídky je určován hlasem 
zvonku, který upozorňuje na začátky 
jednotlivých událostí. 

Pokud se herci nepřipravovali na svá 
vystoupení, nehráli, nebo nesledovali 
„konkurenční“ inscenace, mohli se účastnit 
velikonoční výtvarné dílny, vědomostní 
soutěže, noci s Andersenem, nebo mohli jít 
v pátek večer do kláštera podívat se na 
divadelní překvapení s názvem „Tak tohle se 
opravdu nepovedlo“, které pod vedením 
Františka Oplatka zahráli členové Diva-
delního souboru při ZŠ.

V době, kdy se děti věnovaly těmto 
„mimodivadelním“ činnostem, si vedoucí 
souborů povídali s lektory, kterými letos byli 
Jaroslav Provazník,  Josef Brůček 

K přímému postupu byla navržena 
inscenace Jamie (LDO – ZUŠ Jindřichův 
Hradec, režie V. Maděryč).

20. ročník Bechyňského jara je tedy za 
námi. Je zajímavé, že každý rok lze 
v inscenacích přehlídky vysledovat jisté 
společné rysy. Letos to byly příběhy plné 
tajemství, napětí, hororu, ale zároveň 
humoru a nadsázky. Narozdíl od minulých 
ročníků se zde neobjevila ani jedna 

„zmodernizovaná“ pohádka. Inscenace 
měly velmi dobrou úroveň. Texty byly 
většinou vhodně vybrány, témata děti 
zajímala a odpovídala jejich věku, divadelní 
vyjádření bylo podnětné. Jistě to souvisí 
i s tím, že většina vedoucích souborů 
absolvovala odbornou přípravu v oblasti 
výchovné dramatiky a divadla hraného 
dětmi, často i formou vysokoškolského 
studia. Celkově lze říci, že se jubilejní ročník 
Bechyňského jara vydařil a ve všech upevnil 
pocit, že dětské divadlo je sice náročná 
činnost, která však zároveň přináší radost 
všem zúčastněným. 

PhDr. Jindřiška Bumerlová
(redakčně kráceno)

XX.

A-Leni-nka

Rok – od adventu k adventu

Jamie

Dům u Černého potoka



+Knihovna v dubnu

Besedování 
Při besedách jsme si letos hráli 

s češtinou, četli jsme poezii, zkoušeli tvořit 
rýmy, hádali veršované skrývačky, z obrázků 
a písmen tvořili slova, hledali v policích 
zatoulané obrázky, doplňovali do zprávy 
a trénovali hledání knih v on line katalogu 
i v policích. Děkujeme paní Kyrianové, která 
velmi ochotně předškolákům a prvňáčkům 
přednesla své říkanky z říše zvířat.

Dále děkujeme všem dětem, které 
přispěly do anglické knihy Český rok pro děti 
z Himaláje. Regionálního kola se zúčastnily 
i ostatní knihovny jižních Čech. Všechny 
práce se povedly. Zvítězilo obří leporelo dětí 
z Plané nad Lužnicí, které poputuje 
k dalšímu zpracování jako reprezentant 
jižních Čech. Všechny zajímavé výtvory 
vystaví postupně všechny zúčastněné 
knihovny našeho regionu a v Bechyni se 

KINO BECHYNĚ 
KVĚTEN 2012

4. pátek, 5. sobota ve 20 hodin
POUPATA

Premiéra filmu ČR.
Tak trochu jiný vánoční příběh. 

Přístupné od 12 let, 94 minut, 65 Kč

9. středa ve 20 hodin
ČTYŘI SLUNCE

Premiéra dramatické komedie ČR.
Do 12 let nevhodné, 105 minut, 70 Kč

15. úterý ve 20 hodin 
16. středa v 17 hodin

ALVIN A CHIPMUNKOVÉ 3
Premiéra komedie USA.
Chipmunkové jsou zpět!

Přístupné pro všechny, 67 minut, 65 Kč

22. úterý, 23. středa ve 20 hodin
MISSION: IMPOSSIBLE – GHOST 

PROTOCOL
Premiéra akčního filmu USA.

Bez plánu. Bez podpory. Bez šance.
Přístupné od 15 let, 132 minut, 65 Kč

29. úterý ve 20 hodin
30. středa v 17 hodin

KOCOUR V BOTÁCH
Premiéra animované komedie USA.

Přístupné pro všechny, 90 minut, 65 Kč 

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

V KVĚTNU HRAJEME PRO DĚTI
KAŽDOU NEDĚLI OD 10 HODIN, 

VSTUPNÉ 40.-

6. neděle
MACH A ŠEBESTOVÁ NA 

PRÁZDNINÁCH 1
Budulínek Mandelinka, 

Cvrček a stroj, 
Jak M+Š jeli na prázdniny,
Jak Jonatán chytil blechu, 

Jak M+Š udělali z dědečka Tarzana,
Jak M+Š prožili deštivé odpoledne, 

Dorotka a hvězda, 
Krtek a rybka.

63 minut

13. neděle
HRDINOVÉ Z ŘÍŠE GAJA

Malí hrdinové a jejich obrovské 
dobrodružství při záchraně říše Gaja.

91 minut

20. neděle
RÉZI, BROK A OSTATNÍ

Rézi a Brok – pouštění draka, 
Rézi a Brok objeví poklad,
Rézi a Brok – zahradníci, 
Rézi a Brok – muzikanti,
Rézi a Brok na houbách, 

Krtek hodinářem, 
Malý tygr, 
Medicína.
66 minut

27. neděle
KLETBA MĚSÍČNÍHO ÚDOLÍ

Okouzlující pohádková fantasy plná 
napětí, dobrodružství a odvahy.

102 minut

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

Rudý prapor figurálnímu provozu.
Oslavný večer byl uspořádán ve 

dvoraně hotelu Panská, nyní dle nových 
reklamních tabulí v hotelu s názvem 
Lužnice. Nový název se asi těžko 
u bechyňských občanů vžije.

Byly dány do provozu v městě první 
prodejní automaty na cigarety na rohu 
u keramické školy u domu p. Chmela a 
druhý na nádraží ČSD. Je zcela určitě 
škoda tuto techniku využívat na propa-
gační prodej cigaret a prakticky tak 
propagovat neslavný primát ve spotřebě 
cigaret na 1 obyvatele, kde držíme 1. místo 
v Evropě, i když toto kuřáci jistě ocení. 
Nevýhodou této automatiky je, že přístup 
k získání cigaret mají i nezletilé děti, které 
se samy amatérsky mají možnost z ne-
rozumu naučit potají kouřit a tento zlozvyk 
se pak v dalším životě nemohou odnaučit. 
Prvý automat se brzy porouchal a byl 
odstraněn a v provozu byl ponechán pouze 
1 na nádraží.

V ranních hodinách byl tragicky zabit 
elektrolokomotivou vlaku Bechyně – Tábor 
v prostoru zastávky Bežerovice, okresu 
Tábor soudruh Jaroslav Kopecký – ve stáří 
33 let. Jmenovaný, který mnoho v posled-
ních letech pil alkohol a působil mnoho 
starostí jak v zaměstnání, které vykonával 
nedbale, tak i vlastní rodině, zanechal po 
sobě mladou vdovu ženu s dvěma 
mladými dcerkami do 4 let. Jmenovaný byl 
funkcionářem Svazarmu, MV-ČSM 
v letech 1948 a žil spořádaným životem. 
Po přeřazení do vyšších okr. orgánů a po 
reorganizaci okresů byl určen jako 
tajemník MNV Bežerovice.

Výstavba 9letky.
V současné době jsou likvidovány 

zbývající stodoly po levé straně Písecké 
ulice směrem ke Stadionu, materiál 
rozebírají, pokud je použitelný (dřevěné 
trámy, kameny) za provedení bouracích 
prací soukromí zájemci o výstavbu rodin-
ných domků a adaptací. 9letka narůstá, 
jsou překrývány vazníky a jsou zahajovány 
práce na pokrytí střechy.

Vybral Martin Gärtner

Kurz pro pečující
KDY: sobota 12. 5. 2012, 9 – 15 hod.

KDE: Domácí hospic Jordán, 
Žižkova 631 (naproti Střelnici), Tábor

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:
źduchovní potřeby nemocných
źjak pečovat o sebe sama a předcházet 

únavě a vyčerpání
źošetřovatelské a sociální minimum 

pečujících

Podmínky účasti: Kurz je bezplatný, 
podmínkou přihlášky je pouze úhrada 
zálohy 100 Kč do 7. 5. 2012 bezhotovostně 
na č. ú. 43-7050340267/0100, VS 125, 
nebo po domluvě přímo v hospici.
Záloha bude vrácena účastníkům na místě 
v den konání kurzu. 
Kapacita kurzu je 10 – 15 osob.
Přihlášky a bližší info: tel: 725 414 931, 
722 012 898 
nebo e-mail: kontakt@hospicjordan.cz
www.hospicjordan.cz

zastaví asi na 14 dní během měsíce května. 
Přesný termín zatím ještě neznáme, ale 
určitě se přijďte podívat!
Nocování

Na letošní Noc s Andersenem se 
přihlásilo celkem 12 dívek, ale sešly jsme se 
v počtu jedenáct a dvě knihovnice. Poprvé 
se odpoledního programu zúčastnil šikovný 
tatínek fotograf a vznikly krásné fotografie, 
které jsou vystaveny v knihovně nebo je 
možné si je na požádání prohlédnout v PC). 
Během večera jsme si zahrály na Ander-
sena, navštívily jsme divadelní festival Jaro. 
První představení Noční můry nám nahnalo 
strach, ale poetická Zahrada od Jiřího Trnky 
vše napravila, a tak jsme se mohly odhodla-
ně vypravit večerní Bechyní do setmělého 
kláštera, kde jsme zhlédly ještě jedno před-
stavení, a to bechyňského dětského 
kroužku. Poslechly jsme si zajímavé vyprá-
vění o historii kláštera a vrátily se do 
opuštěné knihovny kolem našeho Pohád-
kovníku, což je strom za knihovnou, který 
jsme s dětmi vysadily před osmi roky při 
prvním nocování na počest oslav Dne 
dětské knihy a narození H. Ch. Andersena. 
Jírovec sice moc neroste, ale máme radost, 
že v Bechyni přežívá a nikdo jej dosud 
nezničil! V knihovně jsme pokračovaly ve 
čtení, hrály hry, vyráběly papírového ptáčka 
s pleteným ocáskem a před půlnocí jsme 
hledaly rozházenou šifru, kterou jsme 
vyřešily a získaly nápovědu, kde hledat 
půlnoční překvapení. Názvy pohádek nás 
přivedly k sladkému pokladu, který jsme si 
rozdělily při snídani. Večerní poletování po 
Bechyni i kulturním domem skončilo dlouho 
po půlnoci zachumláním se do spacáků 
a pak už jsme si nechaly zdát o příští již 
9. Noci s Andersenem a věříme, že nás v ní 
zase děti nenechají samotné! 
Čtení

Čeká nás výprava s Klubem diabetiků, při 
které bychom si měly číst na neobvyklém 
místě. Snad nenastydneme, počasí se 
zhoršilo a po ránu mrzne! Ale o tom až 
příště... 

EH
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+Svobodná škola 
ve 3.A

Minulá středa byl asi můj nejhezčí den ve 
škole. Tedy po zápisu. Měli jsme totiž 
svobodnou školu. Mohli jsme si dělat, co 
chceme. Přehazovat si předměty, jak se nám 
zlíbilo. Byla to opravdu zábava. Každý měl 
jiný rozvrh.

Lenka Voborníková

Dostali jsme obálky, ve kterých byl návod, 
co máme v  jakém předmětu dělat. Mně se to 
moc líbilo, i když jsem nevěděla, čím začít 
dřív. Nakonec jsem si jako první vybrala 
čtení. Psala jsem do písanky a pak četla 
o strašidle, které se bálo, o dikobrazech 
a řešila otázky. Pak byla prvouka. Četla jsem 
si o půdě a zjišťovala, co je to ornice 
a humus. Jako poslední jsem si zvolila 
češtinu a doplňovala cvičení v  housenkách.

Šárka Šafaříková

Nejvíc mě bavila výtvarka. Kreslila jsem 
ohnivý hrad. Potom jsem se vrhla na 
matematiku. Ta byla trochu těžší. Psali jsme 
písemku. To by mohla paní učitelka příště 
vynechat. Ale moc mě to bavilo. 

Tereza Šlechtová

+Bechyňská laťka

Ve středu 11. dubna a ve čtvrtek 
12. dubna se v naší hale utkala více než 
stovka skokanů v tradičním klání ve skoku 
do výšky. Konal se totiž 31. ročník 
Bechyňské laťky.

Na start se postavili úplní nováčci, tj. kluci 
a holky z prvních tříd, na opačném pólu pak 
byli tací, kteří své účasti na „Laťce“ ani 
nespočítají... Mezi základní výškou a nejvyš-
šími skoky by se vešel více než metr...

Protože ve sportu může vyhrát jen ten 
nejlepší, mohlo by se zdát, že většina 
nezvítězila. Opak je ale pravdou, vyhráli 
všichni ti, kteří nastoupili. Porazili svou 
lenost, pohodlnost, ostych, atd. Všem moc 
gratulujeme a děkujeme.

Zde jen ty nejlepší výkony: na 1. stupni 
skočili nejvíce Tomáš Hána a Radim Zeman 
(125 cm) a mezi dívkami Anička Hronová 
(120 cm), na 2. stupni pak Radek Burda 
(165 cm) a Verča Kotrbová (135 cm).

Další sportovní akce jsou už za dveřmi, 
těšte se!!!

Mgr. Ruda Blažek

+
Štěpán Kodad 
= nejsilnější žák ZŠ 
v kraji!

Po úspěchu na okresním kole v silovém 
čtyřboji žáků ZŠ v Táboře reprezentovalo 
kvarteto David Chmelař, Vojtěch Kubíček, 
Matěj Kalina a Štěpán Kodad naši školu i na 
krajském kole, které proběhlo 3. dubna 
v Jindřichově Hradci.

I v krajském měřítku se našim silákům 
dařilo: v soutěži družstev skončili jen těsně 
na 2. místě, Štěpánovi se pak podařilo 
obhájit prvenství z „okresu“ a stal se 
krajským přeborníkem pro rok 2012. Jen pro 
ilustraci, kdybyste se chtěli porovnávat, 
dosáhl Štěpán těchto výkonů: ve šplhu na 
čtyřmetrovém laně dosáhl času 4,95 (šplhá 
se pouze rukama, bez tzv. přírazu), 
v trojžabáku skočil 8,26 m, zvládl 18 shybů 
na hrazdě a za 30 sekund absolvoval 
26 lehsedů… Můžete si otestovat svou 
kondici…

Celý tým si zaslouží gratulaci za 
reprezentaci školy i Bechyně.

Mgr. Ruda Blažek

+
Výměnný zájezd 
Comenius ČR/Polsko

Chtěla bych informovat bechyňské 
občany o velmi pěkném výměnném pobytu, 
kdy jsme navštívili naše už přátele – učitele 
a studenty – v polské Czestochové. Opláceli 
jsme jim návštěvu uskutečněnou v září roku 
2011, kdy Poláci byli zde v Bechyni.

Program jsme měli naplánován pěkně. 
V neděli večer příjezd a ubytování 
v rodinách, v pondělí pak oficiální přivítání na 
radnici a ve škole a odpoledne prohlídka 
města a návštěva Galerie Juraska, což 
nebyly ani obrazy ani sochy, ale ohromné 
nákupní centrum.

V úterý a ve středu jsme už začali objevo-
vat a obdivovat polskou renesanci a její 
stopy v Krakově i na hradech Peskova Skala 
a Ogrodzienec. Jako bonus jsme pak přidali 
památku Unesco Wieliczku – solnou jeskyni 
a draka pod Krakovem soptícího oheň a síru.

Ve čtvrtek jsme navštívili chloubu a pýchu 
našich polských přátel a tou je klášter Jasná 
Gora a uvnitř něho Černou madonu, světici, 
za kterou putují křesťanští poutníci z celého 
světa pěšky i dopravními prostředky, a kde 
se sejde ročně až 5 miliónů poutníků. Naši 
žáci byli zaražení nádherou kláštera, 
okouzleni mnichem Romanem, který nám 

dělal průvodce a mluvil velmi poutavě 
o všech zajímavostech, a také množstvím 
lidí mluvícími mnoha jazyky a účastnícími se 
mše svaté.

Ve chvíli rozloučení jsme si pak všichni 
uvědomovali, že projekt pomalu končí a zda 
se někdy navzájem potkáme znovu, to už 
bude záležet jen na nás samotných.

Slzy na nádraží znamenaly, že se setkání 
povedlo a že jsme všichni cítili veliký smutek 
a lítost kvůli našemu rozloučení.

A toto je názor jedné naší žákyně...

V Polsku se mi moc líbilo. Byla tam 
legrace a konečně jsem zas viděla svoje 
polské přátele. Se svojí Polkou jsme se 
hrozně moc rozpovídaly, a tak jsme se 
poznaly ještě lépe a navíc si procvičily 
angličtinu.

 Nejlepší z celého týdne byla „Goodbye 
party“ - jednoznačně bezkonkurenční. Ten 
večer byla velká zábava. Zpívali jsme, 
tancovali, povídali si a potom to ukončili 
jídlem z McDonaldu. V McDonaldu byl 
takový dětský koutek, a tak tam někteří z nás 
šli. 
Hrozně ráda bych se tam vrátila. Ale věřím, 
že se i dál budeme s našimi kamarády vídat.

Nikola Filipová, 7.A

Ještě v neděli jsme se sešli s ostatními 
a šli jsme na pizzu. V pondělí nás přivítal 
starosta města a prošli jsme se městem. 
Navštívili jsme nákupní centrum Galeria 
Jurajska, kde jsme si nakoupili oblečení, 
jídlo, bižuterii atd. Jeli jsme také na hrady 
a na zříceniny. Ve středu jsme už v 6:15 
cestovali do města Krakow kde jsme měli 
průvodkyni, která nám vyprávěla o historii 
města a kde jsme viděli draka krakovského. 
Ve čtvrtek jsme potom dělali projekt 
Comenius. Kreslili jsme státy projektu, které 
jsme navštívili (Polsko, Slovensko, Maďar-
sko, Španělsko a Česko), potom jsme lepili 
fotky k jednotlivým státům. Ten den jsme se 
také museli rozloučit, protože jsme v pátek 
odjížděli. My Češi jsme s Poláky šli do 
MC Donaldu se rozloučit. V pátek jsme vyjeli 
z Czestochovy v 7:20 do Katowic, z Katowic 
do Ostravy a z Ostravy jsme jeli Pendolínem 
do Prahy. Super zážitky.

Jana Drdová 7.A. 
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+
Sportovní projekty 
– OVOV a ČEZ 

Žáci naší školy se zapojili do dvou 
zajímavých sportovních projektů. Projekt 
OVOV znamená Odznak všestrannosti 
olympijských vítězů na jehož založení se 
podíleli Roman Šebrle a Robert Změlík, oba 
olympijští vítězové v desetiboji. Cíl tohoto 
projektu je celkem jednoduchý, a to rozhýbat 
generaci dětí, která své dětství tráví u 
počítače. Motivací pro žáky je možnost 
získání odznaku, podle toho kolik bodů 
nasbírají v deseti různých disciplínách, ze 
kterých se odznak všestrannosti skládá. 
V podstatě obdoba někdejšího odznaku 
zdatnosti, jenom některé disciplíny jsou jiné. 
Odznak může mít hodnotu diamantovou, 
zlatou, stříbrnou a bronzovou, ale i ti, kteří na 
tyto odznaky nedosáhnou, získají alespoň 
účastnický odznak za absolvování deseti-
boje. Projekt dostal prostor i v české televizi, 
nejlepší žáci se pak dostanou do repu-
blikového finále na Strahov. Dalším 
sportovním projektem je Oranžový pětiboj 
ČEZ, kde si žáci vyzkoušeli pět různých 
sportovních dovedností. Ti nejlepší pak 
získali diplomy a medaile. Věříme, že i díky 
těmto sportovním projektům se sportování 
stane přirozenou součástí života.

Mgr. Jan Pazourek

+Nová výstava keramiky 
v penzionu Na Prádle

Před vánočními svátky naše děti 
z keramického kroužku vystavovaly svá díla 
v penzionu Na Prádle. Tematicky byly práce 
zaměřeny k času vánočnímu. Výstava se 
setkala s ohlasem návštěvníků, a proto byla 
v posledním březnovém týdnu otevřena 
výstava nová, tentokrát s tematikou 
čarodějnic a draků.

Zveme touto cestou na malou jarní 
procházku Na Prádlo s prohlédnutím 
kouzelných dětských výrobků.

Mgr. M. Borková

+Pěvecká soutěž 
BECHYŇSKÝ DROZD

První jarní pondělí se v naší škole konala 
tradiční pěvecká soutěž s názvem 
Bechyňský drozd. Této akce se každoročně 
zúčastňují mladí zpěváci všech věkových 
kategorií, a to ve zpěvu sólovém i v duetu. 
Letos se přišlo svým pěveckým uměním 
pochlubit celkem 16 sólových zpěváků 
a čtyři dueta. V kategorii žáků prvních tříd 
zvítězila Martina Šťastná a druhé místo 
obsadila Denisa Lepková. Další kategorii 
vyhrála Anna Holinková, druhou příčku 
obsadil Václav Filip a třetí Nela Milošová. 
Mezi žáky čtvrtých a pátých tříd se nejvíce 
dařilo Anně Kotounové, Jolaně Rayové 
a Tereze Matějkové. Kategorie žáků tříd 
šestých a sedmých byla poměrně 
vyrovnaná, o čemž svědčí skutečnost, že 
byla udělena dvě první místa, a to Radce 
Pospěchové a Adrianě Trusíkové. Další 
oceněné doplnil Marian Ray a Mirka 
Ťoupalová. Mezi nejstaršími žáky porotu 
nejvíce zaujala Tereza Trusíková a Tomáš 
Filip. Sympatičtí bratři Filipovi také zvítězili 
v kategorii duet. Cenu diváků získala a titul 
Bechyňského drozda pro rok 2012 
zaslouženě získala žákyně deváté třídy 

Tereza Trusíková.
Během soutěže zazněly písně 

nejrůznějších stylů a žánrů – od písní 
lidových, přes folk, country, až po 
hudbu populární. Tato hudební 
pestrost i nasazení mladých zpěváků 
přispěly k vytvoření velmi příjemné 

atmosféry celé přehlídky. Všem 
soutěžícím patří dík za jejich 
výkony, z nichž některé byly 
skutečně hodnotné, a přání další 
radosti ze zpěvu.

Mgr. MgA. František Oplatek 
a Mgr. Jan Sváček 

+Tradiční úspěchy 
našich žáků v okresní 

recitační soutěži
Letošní okresní soutěže v recitaci se 

zúčastnili převážně žáci druhého stupně, 
a to z důvodu plaveckého výcviku mladších 
dětí. Ve druhé kategorii tak reprezentovala 
naši školu pouze vítězka kola školního Anna 
Kotounová. Účast ve třetí a čtvrté kategorii 
však byla bohatá a také nadmíru úspěšná: 
Martin Mrzena ze sedmé třídy obsadil třetí 
místo a Marian Ray ze třídy šesté místo 
druhé s postupem do kola krajského. 
V kategorii nejstarších recitátorů byli naši 
žáci úspěšní stejnou měrou – zkušená 
recitátorka Nicola Sopková z osmého 
ročníku vybojovala třetí příčku a její spolužák 
Tomáš Filip (který letos recitoval poprvé!) 
skončil „stříbrný“ také s postupem do kraje. 
Je tedy velmi potěšující, že se všichni čtyři 
naši starší recitátoři umístili na pomyslných 
stupních vítězů a potvrdili tak dlouhodobou 
pozici naší školy jako nejúspěšnější školy 
okresu v této umělecké aktivitě. Tyto 
výsledky jsou bezesporu také důsledkem 
cílevědomé práce s literárními texty v rámci 
divadelního kroužku, který všichni 
úspěšní recitátoři navštěvují. 
Všem žákům reprezentujícím 
naši školu je potřeba podě-
kovat a postupujícím popřát 
mnoho úspěchů na krajském 
kole ve Strakonicích. 

Mgr. MgA. F. Oplatek

+Turistický kroužek 

Dne 28. 3. 2012 odpoledne osmnáct dětí 
z turistického kroužku navštívilo plavecký 
bazén v Táboře. Koupání bylo velmi 
příjemné, a dokonce jsme si i zasoutěžili. 
Kdo jako první přeplaval bazén? Na prvním 
místě se umístil Michal Novák, na druhém 
Lenka Doudová a třetí místo obsadila Nikola 
Pítrová. 

Akce se povedla a už se těšíme na další, 
která se bude konat 7. 5. 2012. A kam se 
pojede tentokrát? Navštívíme ZOO Ohrada 
v Hluboké nad Vltavou a někteří z nás si 
zajezdí na cyklistické stezce na kolečkových 
bruslích. Dopravu nám uhradí Autobusová 
doprava Kotnov, pan M. Novotný. 

Tyto sportovní akce pro děti jsou 
organizovány Centrem sportu při ZŠ Školní, 
které využívá finanční dotace od Asociace 
školních sportovních klubů ČR pro sportovní 
a rekreační vyžití mládeže. Akce jsou pro 
členy CS zdarma.

Mgr. Jana Krejčová 
Mgr. Jitka Radvanová

+Plavecký výcvik v Srní

Uplynul rok a naši malí plavci ze třetích 
a čtvrté třídy se již druhým rokem vypravili na 
týdenní plavecký kurz na Šumavu. Někteří 
již věděli, co je čeká, někteří jeli poprvé.

Přímo v hotelu Srní je plavecký bazén 
o délce 25 m, tři správní plavčíci a plavčice 
a také spousta zajímavých věciček do vody, 
které dětem nejen pomohly při výuce, ale 
také hodiny plavání zpestřily.

My jsme bydleli jen malý kousek od 
bazénu v hotelu Šumava. Bylo nádherné 
počasí, a tak nám ani nevadilo těch pár 
metrů přecházení. Ubytování s televizí na 
každém pokoji bylo báječné a jídlo 
jakbysmet. Bylo ho tolik, že nám často dělalo 
potíže vše sníst.

Nejlepší ale bylo, že se nikdo z nás 
neutopil. Naopak, skoro všichni jsme 
nakonec uplavali stanovených 200 metrů 
a získali tak diplom s delfínem.

Už se moc těšíme na příští rok.

Mgr. L. Panková



Základní umělecká škola 
Václava Pichla v Bechyni

vás zve

na představení všech oborů

O zakletých 
nástrojích

a strašidelném 
hradě

23.května 2012
od 9.30 a 10.30 hodin

v sále ZUŠ

http://klaster-bechyne.org

+Sektorová dohoda 
pro keramiku

Ve středu 4. dubna 2012 podepsal 
hejtman Jihočeského kraje Mgr. Jiří Zimola 
Sektorovou dohodu pro keramiku. Dohoda 
byla připravována téměř rok a je v ní 
zainteresováno ministerstvo školství, 
ministerstvo průmyslu, ministerstvo práce 
a sociálních věcí, tři kraje (Jihočeský, 
Plzeňský a Karlovarský), Silikátový svaz, 
firmy, které vyrábějí keramiku a tři 
specializované školy (bechyňská, karlovar-
ská a hornobřízská).

Uzavření této dohody je velmi důležitý 
krok. Jde o to, že keramické podniky začínají 
pociťovat nedostatek odborníků i vyško-
lených pracovníků manuálních profesí 
(malíři porcelánu, modeláři keramiky 
a podobně). Není to nic nového, se stejným 
problémem se potýkají prakticky všechna 
odvětví. Souvisí to s nezdravým společen-
ským trendem – přehlížením fyzické práce 
až pohrdáním řemesly. Důležité je, že 
významné podniky jsou ochotny podpořit 
studium keramických oborů. Stejně tak je 
důležité, že naši školu podpisem dohody 
podpořil zřizovatel, tedy Jihočeský kraj.

+Naděje na opravu školy

V srpnu loňského roku podala naše škola 
projekt na opravu školy z fondu operačních 
prostředků pro životní prostředí. 20. března 
2012 jsme byli vyrozuměni, že projekt byl 
úspěšný a že bude možné naši školu opravit. 
V úterý 17. dubna byla informace o úspěš-
ných projektech vyvěšena na webové 
stránky Státního fondu životního prostředí. 
Nyní čekáme na oficiální vyrozumění 
v papírové podobě; jakmile je obdržíme, 
podnikneme kroky k realizaci projektu. 
Věříme, že nedojde ke změně a že peníze 
opravdu získáme.

Půjde o výměnu oken, zateplení školy, 
střechu na dílenské přístavbě a zateplení 
střechy na staré budově školy. Předběžný 
rozpočet se pohybuje kolem dvaceti miliónů 
korun, začít by se mělo na jaře 2013, ale 
pokud bude možné začít dříve, uvítáme to. 
Samozřejmě, že nás bude čekat množství 
práce při vyklízení půdních prostor, že 
rekonstrukce bude náročná na organizaci 
výuky, ale to všechno jsou radostné starosti. 

Poděkování patří firmě Cefa a její 
zástupkyni, paní ing. Petře Neuwirhové, 
která projekt zpracovávala, a samozřejmě 
také Jihočeskému kraji jako zřizovateli školy. 
Bez jeho jasně deklarované podpory 
a souhlasu by nebylo možné projekt podat.

Jiří Novotný, ředitel SUPŠ Bechyně

+Návštěva Jana Kačera

Ve čtvrtek 28. března 2012 navštívil naši 
školu herec a režisér Jan Kačer, absolvent 
školy z roku 1955. Jeho posezení se 
studenty bylo velmi milé. Během několika 
minut ovládl zcela zaplněnou posluchárnu 
a dvě hodiny poutavě a vtipně vyprávěl.

Vzpomínal na svá studijní léta, na učitele, 
kteří ovlivnili jeho práci i další profesní 
směřování, na spolkový život v Bechyni. 
Přiblížil také, jak se dostal ke studiu režie, jak 
zakládal Činoherní klub, jaký je jeho vztah 
k ruskému divadlu. Došlo i na dotazy 
studentů. Na závěr mu byl předán čestný list 
jako významnému absolventu školy, který 
šíří její dobré jméno, a dar – talíř od 
Miroslava Olivy s hrnčířským motivem 
Adama a Evy. Rozloučení bylo velmi 
srdečné a pan Kačer přislíbil, že se do školy 
rád vrátí a navštíví depozitář.

Poděkování patří panu Mgr. Okůnkovi, 
který návštěvu pana Kačera zprostředkoval 
a z Prahy jej přivezl.

„Jan Kačer je člověk se srdcem a rozu-
mem na správném místě. Překvapila mě 
jeho lidskost, která během chvilky zaplnila 
místnost. Nebylo nikoho, kdo by neposlou-
chal jeho vyprávění. Jana Kačera nelze brát 
jen jako umělce, ale jako člověka, který žil 
naplno a sám sobě dokázal, že je slušným 
a cílevědomým hercem na celoživotním 
podiu.“

Eliška Pavlíčková, 3. ročník

„Díky za setkání s panem Janem 
Kačerem, které bylo i pro mne tak lidsky 
krásné, obyčejné, a přitom vznešené, plné 
životní pravdy, bohatství a přirozeného 
humoru. Nádhera! A překvapením byl určitě i 
pro naše studenty, kteří se projevili jako 
příjemní a nadšení posluchači, a možná se 
někteří nechají i inspirovat...“

Ludmila Krůčková, 
vyučující českého jazyka

Pro nás jde o navázání co nejužší 
spolupráce s podniky Lasselsberger (výroba 
obkladů a dlažeb) a Laufen.cz (sanitní 
keramika). Domníváme se, že keramice 
velmi prospěje spolupráce průmyslu a škol s 
jasnou specifikací, s bohatou historií, tradicí 
a odbornými učiteli. Navíc – tři keramické 
školy samy hledají možnosti spolupráce 
mezi sebou a budoucnost nevidí v tvrdé 
vzájemné konkurenci. V sektorové dohodě 
jsme vymezili profil keramických oborů škol, 
v podstatě vyzvedli to, čím jsou naše školy 
specifické.

Věříme, že sektorová dohoda je krokem, 
který pomůže keramice v naší škole 
nejenom přežít, ale umožní jí nabrat dech do 
dalšího rozvoje. Jsme připraveni udělat pro 
to maximum.
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+Místní poplatek 
za komunální odpad 

pro rok 2012
V souladu s obecně závaznou vyhláškou 

města Bechyně č.8/2010 o místnímu 
poplatku za provoz systému shromažďo-
vání, sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních odpadů (dále 
jen komunální odpad), mají osoby s trvalým 
pobytem v městě Bechyni povinnost platit 
poplatek za komunální odpad. Sazba 
poplatku pro poplatníka činí stejně jako 
v roce minulém 500,- Kč. Pro poplatníky, 
kteří dovrší v letošním roce věku 70 let 
a výše, činí sazba poplatku 400,- Kč. Výše 
poplatku pro vlastníky rekreačních objektů je 
500,- Kč. Celé znění OZV č. 8/2010 
naleznete na internetových stránkách města 
www.mestobechyne.cz, část: Městský úřad, 
sekce: právní předpisy.

Včas nezaplacený poplatek může být 
zvýšen až na trojnásobek.

Poplatek je možno uhradit v hotovosti 
v pokladně Městského úřadu v Bechyni nebo 
poštovní poukázkou nebo bezhotovostním 
převodem na účet města Bechyně číslo 
účtu: 19-0701467359/0800. 

Při bezhotovostní platbě uvádějte 
symbol, který je uveden na složence. 
Složenky byly již poplatníkům, kteří dosud 
nezaplatili, vloženy do jejich schránek.

Upozorňujeme všechny poplatníky, že 
poplatek za rok 2012 je splatný jednorázově 
a to do 31. května 2012. 

Radka Bosáková

+Upozornění pro občany

Co patří do žlutých kontejnerů na tříděný 
odpad. 

Žádáme občany, aby do žlutých 
kontejnerů na tříděný odpad ukládali 
sešlápnuté PET lahve, plastové nádoby 
a lahve, plastové kelímky, sáčky a fólie, čisté 
plastové obaly od mléka, jogurtů a ostatních 
mléčných výrobků, plastové tašky, prázdné 
plastové obaly od šamponů, kosmetiky 
a čistících prostředků.

Nyní se obsah žlutých kontejnerů na 
plasty vozí na třídírnu do Mažic a ručně se 
plasty třídí. Z přibližně 800 kg svezených 
plastů za týden z Bechyně je v kontejnerech 
1/3 odpadu, které do kontejnerů na plasty 
nepatří. Bohužel neukáznění spoluobčané 
vhazují do kontejnerů na plast např. plastový 
truhlík na květiny i s hlínou nebo netkanou 
textilii, pytle s komunálním odpadem. 
V kontejnerech se opakovaně objevují tašky 
s použitými dětskými plenami – ty se 
opravdu recyklovat nedají a je mi líto 
zaměstnanců na třídící lince a nedivím se 
jejich stížnostem.

Do kontejnerů nepatří ani bakelit, guma, 
PVC linoleum, pneumatiky, novodurové 
trubky, plastové obaly od chemikálií, olejů 
motorových i jedlých a barev.

Vyzýváme občany Bechyně, Hvožďan 
a Senožat, aby třídění odpadu věnovali 
pozornost.

L. Blažková

+Svatební obřady 
uzavřené před 

Městským úřadem 
v Bechyni

venou dobu nebo mimo úředně určenou 
místnost činí 1000,- Kč a jeho výše je 
stanovena zákonem o správních poplatcích.

Snoubenci v minulých letech využívali 
pro svůj svatební den také možnosti 
pronájmu prostor bechyňského zámku, 
pronájmu prostor zdejšího kláštera, klášterní 

Pro uspořádání svatebního obřadu zahrady a Pensionu Mlýn na Prádle. 
v Bechyni, je možno využít obřadní síně Výjimečné místo svatebního obřadu si zvolili 
města, která se nachází na náměstí snoubenci, kteří si řekli své ano dne 3. dubna 
T. G. Masaryka v Bechyni, v budově 2010, přímo na bechyňských schodech 
s čp.134. Pro slavnostní průběh obřadu je v průběhu každoročně konaného závodu 
zde zajištěna hudba, která doprovází v běhu do bechyňských schodů. Svatební 
svatební obřad a také květinová výzdoba obřady probíhaly také v obcích, které spadají 
obřadního stolu. V současné době je do matričního obvodu Bechyně, a to v obci 
v obřadní síni k dispozici 30 míst k sezení. Dobronice u Bechyně, na hradě a u kostela 
Jako obřadní den je Radou města Bechyně Nanebevzetí Panny Marie. V Sudoměřicích 
stanovena sobota od 8,00 hodin do 12,00 u Bechyně, na zámečku v Černické oboře 
hodin. Snoubenci, kteří zvolí pro svůj a také v obci Radětice.
svatební den kteroukoliv sobotu do 12,00 Před Městským úřadem v Bechyni bylo 
hodin, neplatí za obřad uskutečněný uzavřeno v roce 2010 celkem 71 sňatků, 
v obřadní místnosti žádný poplatek. v roce 2011 celkem 47 sňatků.
Svatební obřady se v obřadní síni konají po Kromě občanského sňatku mohou 
celý rok. snoubenci uzavřít také církevní sňatek. 

Manželství lze uzavřít kromě soboty V roce 2010 byl uzavřen jeden církevní 
i v ostatních dnech v týdnu a také mimo sňatek, v roce 2011 dva církevní sňatky před 
obřadní místnost. Poplatek za vydání Římskokatolickou farností v Bechyni. 
povolení uzavřít manželství mimo stano-

Helena Příhodová

+Úspory za dodávky 
tepla z biomasy 

v Bechyni potvrzeny

v „peněženkách“ všech napojených 
odběratelů, kteří počátkem roku 2012 
obdrželi vyúčtování dodávek tepla za rok 
2011.

Výsledná cena tepelné energie pro rok 
Vážení odběratelé tepla, 2011 byla vyúčtována ve výši 420,-Kč/GJ 

+ 10% DPH, čímž se potvrdila ekonomická s odstupem několika měsíců si Vás opět 
výhodnost dodávek tepla z biomasy. Oproti dovoluji informovat o problematice dodávek 
předchozímu roku došlo k poklesu ceny tepla ze systému centrálního zásobování 
tepla o více než 110-130 Kč/GJ, což teplem v Bechyni. 
představuje meziroční pokles o cca Rok 2011 byl prvním rokem, kdy byla 
25 %!!!.Toto snížení jednotkové ceny tepla dodávka tepla pro napojené odběratele 
má za následek roční úsporu rodinných realizována výhradně prostřednictvím 
rozpočtů ve výši 3.500 – 6.000 Kč/rok/byt spalování biomasy ze slámy. Na počátku 
(v závislosti na velikosti bytu, počtu roku 2011 byl zahájen zkušební provoz 
odebraných GJ). Taktéž došlo k nezaned-rekonstruované Bio kotelny Písecká 761 
batelným finančním úsporám v objektech a nových páteřních rozvodů mezi sídlištěm 
města Bechyně, internátu střední umělecko-Písecká a lokalitou Na Libuši. V průběhu 
průmyslové školy či v dalších ze zásobova-měsíce května bylo dílo zkolaudováno 
ných nebytových objektů. V těchto a uvedeno do trvalého provozu. V letních 
případech došlo k finančním úsporám měsících byla nově vybudována teplovodní 
rovnajícím se několik set tisíc korun za rok.přípojka ke „staré“ základní škole Libušina 

Závěrem je nutno podotknout, že toto 164 a namontována nová objektová předá-
zásadní snížení ceny tepla se podařilo vací stanice tepla, která bude pro školu 
realizovat v době, kdy nejen ceny zemního zajišťovat dodávku tepla pro otop i přípravu 
plynu meziročně rostou v řádech desítek teplé vody.
procent za rok a jejich růst je predikován i na Prioritním cílem celkové rekonstrukce 
období roku 2012.centrálního zásobování tepla města Bechy-

Vážení odběratelé, děkujeme Vám za ně bylo razantní snížení cen dodávek tepla 
projevenou přízeň, kterou jste nám v době a teplé vody všem napojeným odběratelům 
topné sezony 2011/2012 projevili, a budeme a budoucí stabilizace cen tepla pro násle-
se těšit na další vzájemnou spolupráci.dující období.

Rekonstrukcí tepelné soustavy došlo jen S pozdravem
3v roce 2011 k úspoře více než 1,2 mil. m  Vlaha František

zemního plynu, což se kladně projevilo ERDING a.s.

+Počet obyvatel v Bechyni

Na začátku roku 2012 bylo k trvalému pobytu v Bechyni a jejích částech Hvožďany 
a Senožaty přihlášeno 5343 občanů České republiky, z toho 2711 žen a 2632 mužů. 
Průměrný věk u nás dosahuje 42,2 let. Věková struktura: dětí do 15ti let je 710, od 15 do 59 let 
3368 osob a 1265 osob starších 60 let. V minulém roce se do Bechyně přihlásilo k trvalému 
pobytu z jiných obcí 87 lidí, oproti tomu se jich 149 z Bechyně odhlásilo. V rámci obce se 
přestěhovalo 209 osob. Nově narozených občánků bylo 52 v roce 2011, což je za posledních 
deset let průměrný počet a v tomtéž roce zemřelo 56 lidí. Podle Sčítání lidu, domů a bytů 
v březnu 2011 je z českých měst Bechyně s počtem obyvatel 5 386 na 250. místě. Evidence 
obyvatel nevede údaje o cizincích s platným trvalým, vízovým a přechodným pobytem, tyto 
osoby s působností v okrese Tábor vyřizují pobytovou agendu na odboru cizinecké policie 
v Benešově.

D. Cibulková
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+Komunitní plánování 
sociálních služeb na 

území obce s rozšířenou 
působností Tábor

telů sociálních doprovodných služeb na 
Bechyňsku. Nyní je potřeba tento komunitní 
plán aktualizovat, zmapovat znovu potřeby 
občanů mikroregionu a vše sjednotit a dát do 
souladu s plánem rozvoje sociálních služeb 
na území celého ORP Tábor.

Pro potřeby komunitního plánování Dne 14. 3. 2012 proběhlo v Táboře první 
sociálních služeb byla pro plánování na veřejné projednání v rámci projektu Komu-
území Bechyňska vytvořena pracovní nitní plánování sociálních služeb (KPSS) na 
skupina. První schůzka této pracovní území obce s rozšířenou působností (ORP) 
skupiny proběhla dne 25. 4. 2012. Tábor. Prostřednictvím komunitního pláno-

Problematika sociálních služeb se velice vání je možné napomoci zlepšování sociální 
úzce dotýká široké veřejnosti, a proto situace obyvatel celého táborského regionu, 
chceme tímto vybídnout všechny zájemce, a to zejména vybudováním kvalitní a prová-
kteří by chtěli na tvorbě KPSS spolupraco-zané sítě sociálních a dalších doprovodných 
vat, aby za tímto účelem kontaktovali paní služeb. 
Kateřinu Jančíkovou na tel.: 381 477 025 V rámci komunitního plánování sociál-
nebo na e-mailové adrese: ních služeb ORP Tábor bude fungovat také 
jancikovak@mestobechyne.cz.„pracovní skupina Bechyně“. V mikroregionu 

Projekt komunitního plánování je Bechyňsko proběhlo komunitní plánování 
podporován EU, Evropským sociálním sociálních služeb v období červen 2009 až 
fondem a státním rozpočtem.červenec 2010. Výstupem tohoto plánování 

je zpracovaný Komunitní plán sociálních 
služeb na Bechyňsku a Katalog poskytova- Kateřina Jančíková, DiS.

+Zákaz podomního 
prodeje v Bechyni

Od března letošního roku platí na území 
města Bechyně nový tržní řád. Pro stánkový 
prodej lze využívat zejména část náměstí 
(prostor mezi kašnou a parkovištěm) a to ve 
dnech středa a pátek v době od 6 do 18 hod. 
a v sobotu od 6 do 12 hodin. Pojízdný prodej 
pak lze uskutečňovat v prostoru u nádraží 
ČD a pak tradičně na parkovišti v sousedství 
restaurace Na Růžku. Tržní řád určuje nejen 
místa a dobu řádného tržního prodeje, ale 
také stanoví zákaz podomního prodeje na 
celém území města. 

Setkala jsem se a stále se setkávám na 
radnici s lidmi, kteří udělali velkou, někdy 
téměř životní chybu. Neuměli říci „NE“. Přijali 
pozvání na předváděcí akci či si domů pustili 
dealera a podepsali smlouvu, aniž by 
opravdu chtěli. Proč jsou dealeři zvonící na 
zvonky u dveří takovým zlem? Mistrně hrají 
na struny, kterým se velmi snadno podléhá 
a jen těžko se říká slůvko NE. Přitom se zdá, 
že je to tak snadné. Prostě se nepouštět do 
rozhovoru a umět říci: Děkuji, nechci, 
nashledanou. Nemoci, které lidi trápí, touha 
po znovunabytí zdraví a v poslední době 
i mistrné triky a podvodné legendy dealerů, 
to vše je velkým problémem, zejména pro 
určité skupiny občanů. A dealerovi se 
snadno podlehne. Alespoň částečnou 
ochranu by mohl poskytnout nový Tržní řád, 
který definuje tzv. podomní prodej. Jde 
o prodej provozovaný formou pochůzky či 
obchůzky, při němž je potenciální uživatel 
zboží nebo služeb bez předchozí objed-
návky vyhledáván z okruhu osob mimo 
veřejně přístupná místa, zejména obcháze-
ním jednotlivých domů, bytů apod. Tento 
podomní prodej je na území celého města 
Bechyně zakázán. 

Tržní řád je vydán jako právní předpis 
obce a jeho porušení je přestupkem, za který 
může být uložena pokuta.

Město se bude snažit, aby zákaz 
podomního prodeje vešel ve známost a aby 
se dealeři našemu městu vyhýbali velkým 
obloukem. 

JUDr. Anna Hrušková - vedoucí 
majetkového a právního odboru

Na konci měsíce března zdejší oddělení 
policie ve spolupráci s táborskou kriminální 
policií zdárně dospělo k objasnění případu 
poškození parkovacích automatů na 
náměstí T. G. Masaryka, které pachatel 
poškodil žíravinou a postříkáním barvou. 
Zajištěné stopy na místě činu, záznamy 
kamerových systémů města i živno-
stenských provozoven a zejména cenná 
svědectví zdejších občanů nakonec policisty 
dovedla až do Liberce, kde z uvedeného 
skutku obvinili dva padesátileté muže, 
přičemž bylo zjištěno, že jeden z pachatelů 
se dříve podílel na montáži předmětných 
automatů. Motiv pachatelů je nadále 
předmětem vyšetřování. Oběma mužům za 
přečin poškození cizí věci hrozí trest odnětí 
svobody až na dobu jednoho roku 
a povinnost nahradit způsobenou škodu, 
která přesáhla tři sta tisíc korun.

Nerespektování příkazové dopravní 
značky „Cyklisto, veď kolo“ na bechyňském 
mostě vedlo k vážné dopravní nehodě. 
Pětačtyřicetiletý cyklista přes svou dobrou 
fyzickou kondici a špičkovou sportovní 
výbavu ztratil při přejíždění žlábku kolejnice 
rovnováhu, s kolem spadl a projíždějící 
autobus mu přejel končetinu. Muž následně 
v důsledku zdravotních komplikací zemřel.

Majitelé vozidel parkujících mimo určené 
plochy, cyklisté nedbající pravidel silničního 
provozu a občané venčící nezajištěné psy 
zůstávají přes veškeré domluvy i sankce 
nadále dennodenními narušiteli veřejného 
pořádku v našem městě a poslední 
zmiňovaný případ je smutným příkladem 
toho, že nedodržování zdánlivě banálních 
povinností může mít fatální důsledky.

npor. Bc. Jiří Zavadil
zástupce vedoucího oddělení

POLICIE INF  RMUJE

+Decibelový smog 
již nehrozí?

V minulém roce opět ožil dětský tábor 
Radětice (Cihelna). Hned zpočátku dal 
o sobě vědět dvoudenní technoparty a v prů-
běhu prázdnin ještě několika hudebními 
produkcemi. Provozovatelé tohoto střediska 
na svých stránkách oznámili, že na tuto 
sezonu chystají totéž. Aby opět nedošlo ze 
strany provozovatele tábora k akustickému 
zamoření dosti velké části Bechyně – pro 
okolí to byl hluk přímo nesnesitelný, inicioval 
jsem na stavebním úřadě místní šetření, 
které skutečně proběhlo v rekreačním 
zařízení dne 20.4. Závěry tohoto šetření jsou 
jednoznačné – cituji: „Tato plocha (myšleno 
onen rekreační tábor) není určena 
k pořádání zábav, diskoték, koncertů atd. 
Vlastník pozemku a nájemce byli upo-
zorněni, že nelze provozovat – pořádat 
koncerty, diskotéky, zábavy atd. do doby, 
než dojde k případné legalizaci“. S tímto 
závěrem jsem seznámil místní policii, kde 
byl přislíben, v případě porušení tohoto 
nařízení, okamžitý zásah. Tímto toto dávám 
na vědomí spoluobčanům a vyzývám Vás – 
ten, kdo by byl rušen hlukem z produkce 
vycházející z rekreačního tábora Radětice, 
nechť se neprodleně obrátí na policii. 
Zaneřádit své město jakýmkoli smogem 
alespoň já nenechám.

Erik Machart

+Krátce z jednání 
rady města:

- Rada uzavřela smlouvu o poskytnutí 
nadačního příspěvku s Nadací ČEZ jejímž 
předmětem je poskytnutí nadačního 
příspěvku na projekt „Obecní bezdrátový 
rozhlas v Bechyni“. Realizací této akce by 
mělo dojít k dokončení pokrytí bezdrátovým 
rozhlasem celého města. Další nadační 
příspěvek Nadace ČEZ byl poskytnut na 
projekt rekonstrukce veřejného osvětlení 
v Tyršově ulici.

- Schválena dohoda s Jihočeským krajem 
na poskytnutí příspěvku na LSPP na období 
na období od 1. 1. 2012 do 31. 3. 2012.

- Sválena smlouva s firmou STRABAG 
a.s., odštěpný závod České Budějovice, na 
realizaci stavební části nového sběrného 
dvora v Bechyni. Dodavatelem technického 
vybavení je MEVA-CB s.r.o.

- Schválena zadávací dokumentace pro 
zadání veřejné zakázky „Zpracování 
územního plánu Bechyně". (Výzva k podání 
nabídky viz Úřední deska)

- Vyhlášeno konkurzní řízení na obsazení 
ředitele (ředitelky) příspěvkových organizací 
Mateřská škola Jahůdka, ZŠ Bechyně, 
Libušina 164 a ZŠ Bechyně, Školní 293.

- Schválen záměr prodeje dalších volných 
bytů Na Libuši. Aktuální nabídky jsou zveřej-
ňovány na úřední desce a webu města.

- Novelou tržního řádu dochází k rozšíření 
tržního prodeje o další den (středa). Doba 
prodeje je stanovena na dny pátek a středa v 
době od 6.00 hod do 18.00 hod a sobota od 
6.00 hod do 12.00 hod.

fs

+Poděkování

Město Bechyně děkuje příslušníkům 
Obvodního oddělení Policie České 
republiky v Bechyni, Kriminální policie 
Tábor a Městské policie Bechyně za 
úspěšné vyřešení případu zničených 
parkovacích automatů na bechyňském 
náměstí počátkem letošního roku. Zvláštní 
poděkování patří našemu spoluobčanovi, 
který si přeje zůstat v anonymitě, jehož 
svědectví vedlo podstatným způsobem ke 
zjištění totožnosti pachatelů a kterému byla 
následně vyplacena vypsaná odměna. 
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TURISTICKÝ POCHOD, CYKLOTURISTICKÁ JÍZDA

úterý 8. května 2012
park před vlakovým nádražím ČD v Bechyni 8:00 – 9:30 hod. 

 stadion Bechyně, Písecká ulice, uzávěrka cíle v 17:00 hodin. 

ü Pro cyklisty je připravena trasa z Onoho Světa u Milevska do Bechyně po 
trase nově otevřené stezky z Onoho Světa přes Bechyni do Týna nad Vltavou. 
Pro účastníky bude zabezpečen svoz cyklobusem / doprava kol z Týna nad 
Vltavou přes Bechyni do Českých Budějovic (na tuto trasu je nutno z důvodu 
omezené kapacity cyklobusu přihlásit se předem !!!)
ü Akce je součástí slavnostního otevření „STEZKY Z ONOHO SVĚTA“ v Týně 
nad Vltavou a pochodu Vorařská padesátka

Pořádá: 
Klub českých turistů – odbor Bechyně, o.s.

Informace: Petr Chaloupek
Telefon: 737 529 220

E-mail: chaloupek.velo@seznam.cz

ÚDOLÍM LUŽNICE
TERMÍN KONÁNÍ:
START POCHODU: 
CÍL POCHODU:

Trasy: pěší 8 - 30 km, cyklotrasy 10 - 80 km

+Informace k výstavbě nového 
domova pro seniory

Vážení spoluobčané, byla jsem požádána 
místostarostou našeho města panem Mgr. Jiřím 
Benešem o poskytnutí informací k výstavbě 
domova pro seniory v Bechyni a tím i zodpovězení 
otázek k tomuto tématu. Velice ráda tak činím už 
proto, že si uvědomuji jak nepříjemná je nejasnost 
ve věcech, které mě zajímají, které se mě dotýkají 
a nebo se mohou brzy dotýkat. 

Nový Domov pro seniory Bechyně vyroste 
v bývalém areálu lesnického učiliště na adrese Na 
Libuši 613 v Bechyni. Investorem a zadavatelem 
stavby je náš současný zřizovatel Jihočeský kraj. 
V současnosti probíhá výběrové řízení na doda-
vatele stavby a vlastní zahájení výstavby je 
plánováno na 1. 8. 2012, dokončení by mělo být 
v polovině roku 2014. Domov bude poskytovat 
sociální pobytovou službu především občanům 
Jihočeského kraje, ovšem nelze očekávat, že obyva-
telé Bechyně budou zde mít přednostně vyhrazená 
místa. Způsob tvorby pořadníku žadatelů pro nový 
domov budeme tvořit až před dokončením stavby. 
Domnívám se, že je velmi brzy o tom jednat již nyní.

Domov bude třípodlažní s kapacitou 122 míst 
a klienti budou bydlet v 80 jednolůžkových a 20 
dvoulůžkových pokojích. Všechny pokoje budou 
mít vlastní hygienické zázemí, tedy koupelnu se 
sprchovým koutem, umyvadlem a WC. U každého 
lůžka bude signalizační zařízení pro přivolání 
zaměstnance. Jeden dvoulůžkový pokoj je vyhrazen 
pro návštěvy, které budou chtít přespat v domově, 
aby mohly s klientem strávit co nejvíce času. Téměř 
všechny pokoje budou mít východ na pavlač, uvnitř 
objektu bude atrium s posezením a dalším 
vybavením, které si zatím ponechám jako 
překvapení. K dispozici bude vlastní moderně 
vybavená kuchyně s přilehlou jídelnou, na každém 
patře bude klubovna a dostatečný prostor pro 
rehabilitaci. V každém rohu objektu bude k dispozici 
moderní výtah. Mezi domovem a MŠ Jahůdka 
vyrostou stromy, kde klienti budou moci posedět na 
lavičkách v příjemném stínu. 

Jistě bude nutný téměř dvojnásobný počet 
zaměstnanců. Zájemci o práci mohou podávat své 
žádosti do stávajícího domova k rukám ředitelky. 
Před zahájením provozu bude každý zájemce 
kontaktován a vyrozuměn o stavu jeho žádosti. 

Přijímání žádostí klientů do nového domova 
probíhá i v současné době. Prosím všechny 
žadatele, aby vzali na vědomí tuto základní a zásadní 
informaci. Přijímáme žádost na poskytování 
sociální pobytové služby. Neříkáme, že do nového či 
starého domova. Tato služba je určena osobám ve 
složité životní situaci v důsledku závažné změny 
zdravotního stavu, které nejsou schopny se o sebe 
samy postarat či nemají nikoho blízkého, kdo by jim 
pomohl tuto situaci řešit. Jinými slovy, jsou závislé 
na pomoci jiné osoby. O této potřebě svědčí 
přiznaný příspěvek na péči a další skutečnosti, které 
ověřujeme před zahájením poskytování sociální 
služby. Informace a vše potřebné najdete na našich 
internetových stránkách: www.ddbechyne.cz 
a nebo se můžete informovat přímo ve stávajícím 
Domově pro seniory Bechyně v Klášterní ulici 3. 
Naše sociální pracovnice Vám rády zodpovědí 
všechny dotazy týkající se nového domova.

Milí spoluobčané, doufám, že jsem ozřejmila 
všechny nejasnosti ohledně nového domova pro 
seniory, a nyní si přejme, aby nenastaly žádné velké 
komplikace při realizaci stavby, abychom se všichni 
mohli těšit na kvalitnější a příjemnější podmínky 
pro život klientů i práci zaměstnanců.

Přeji Vám krásné slunečné dny. 

Alena Sakařová, ředitelka DpS Bechyně
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Hledám nájemní byt 2+1 na kraji města 
nebo okolí. Zeleň. Možná finanční účast 
na renovaci. Pražská seniorka.
Tel. ve všední den dopol. 2222 48006, 
záznamník.

Diakonie Broumov, spolupracovníci dětské kočárky a jízdní kola a zatím ani 
a římskokatolické farnosti Bechyňska nábytek.

pořádají tradiční V Bechyni bude sbírka na obvyklém místě 
na konci nádraží ČD blízko autobusového 

SBÍRKU VĚCÍ PRO CHUDÉ nádraží, kde bude přistaven vagón
v sobotu 19. května    9 – 17 hod.Darovat můžete: Čisté oděvy, lůžkoviny, 
a v neděli 20. května  10 – 12 hod.ručníky, utěrky, záclony, látky (alespoň 1 m, ne 

odstřižky), kuchyňské a ostatní domácí Pokud máte vážný problém s dopravou věcí 
potřeby, hračky, sportovní potřeby, dílenské nebo chcete-li bližší informace, zavolejte na 
nářadí apod. Opět se sbírá i nepoškozená tel. č. 737 709 047. Příští sbírka by měla být 
obuv. Pozor, nepřijímají se: televize, ledničky, v říjnu 2012.
automat. pračky, počítače a jiná elektronika, Děkujeme za Vaši pomoc

KSMB nabízí pronájem nebytových 

prostor v KD (bývalá pobočka sázkové 
2kanceláře) 69 m  od 1. 7. 2012. 

Bližší informace: tel. 606 911 007, 

e-mail reditel@kulturnidum.cz



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

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

Rádi vám pomůžeme s:

Vedením účetnictví

Zpracováním mezd

Přenesením daňové 
povinnosti DPH

Kontakt:
Avail s.r.o., tel: 777 912 063
Provozovna: Studenstká 
1655/1b, České Budějovice

Kontaktní osoba v Bechyni 
paní Hana Kábelová

ü
ü
ü

Radek Sedlář nabízí

ZEDNICKÉ PRÁCE:
obklady, dlažby, rekonstrukce RD, bytů, 
bytových jader. Zprostředkování 
a montáž plastových oken, dveří aj.

tel.: 605 55 88 59

Prodám družstevní byt 
2v Týně nad Vltavou 2 + KK, 48 m , 

3. patro, výtah. Tel.: 603 198 641

Přijmeme na léto kuchařku pro 
Kemp Cihelna, Radětice 60. Bližší 
informace na tel. čísle 728 960 208.

AUTODÍLNA PNEUSERVIS

www.chudlarsky-haslar.cz

Ł
Ł
Ł

servis klimatizací
plnění autoklimatizace od 800 Kč 
dezinfekce klimatizací

PROVOZOVNA 
V AREÁLU 

 LAUFEN.CZ

Tel.:   604 964 260
            606 682 339

Nová služba pro motoristy:Nová služba pro motoristy:
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