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89 let Štrossová Marie
88 let Hořejší František, Hynková Věra, 

Sobíšková Miloslava
87 let Jindráková Helena, Korbel Ladislav 
84 let Ing. Karlík Stanislav, 

Konvalinková Jiřina
83 let Hořejší Ladislav, Hrbek Vladimír, 

Kojnok Juraj, Zeilinger Antonín
82 let Beková Milada, Kocourek František
81 let Filo Benjamín, PhDr. Kasl Karel, 

Mašek Antonín, Pekárek Jiří, 
Soukupová Květuše, Vrůbl Oldřich, 
Zeman Josef

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

78 let Kuthan Stanislav, 
Velková Jaroslava

77 let Borek Vladimír, 
Kuchválková Milena 

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

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

přímo pojem „JABLONECKÝ KNOFLÍK“. 
Samozřejmě, že jde o ten skleněný. Vidíte, 
dostali jsme se přes tyto drobnůstky do 
Podorlicka, Žirovnice, zámořských řek 
a oceánů, do Ameriky za džínami a nyní to 
bude Jablonec nad Nisou. Knoflík, také 

Květen – máj – krásně pojmenovaný gombík, byl vždy 
je nejen lásky zastoupen hned ve dvou oborech: v historii 

čas, probudila se šperkařství od filigránských až po masivní 
př í roda,  v id íme podoby a v historii oděvní. Dá se říci, že 

k o l e m  s e b e  n a  v některých historických dobách se to někdy 
zahrádkách i v okolní s knoflíky přehánělo. Někdy se také místo 

krajině spoustu květin, nich používaly rolničky, které svým zvukem 
rozkvetlé stromy. Je to měly upozorňovat „obyčejné lidi“, že ulicí 

i čas mláďátek a v druhé prochází pán. Dalo by se o každé době 
nedě l i  s lav íme svá tek  napsat něco zajímavého, co přinesla do 

maminek. Proto jsem zvolila do světa módy i móda knoflíků.
našeho knoflíkového defilé V 18. století se objevil náš skleněný 

náměty s touto tematikou. Půjde knoflík, byly to v zásadě bižuterní kameny 
hlavně o skleněné a porcelánové fazetované do kovového lůžka. Výčet jmen 

poklady v našich krabičkách. Existuje jejich výrobců v historii by byl široký. Posléze 

Magická noc
Podíváme se trochu do noci z 30. dubna 

na 1. květen. Je to filipojakubská noc 
opředená magií, zázračnými věcmi 
i bytostmi. Je to svátek, ve kterém se snoubí 
pohanské a křesťanské zvyklosti, jako to 
platí i o Velikonocích. Tento svátek se slaví 
v mnoha jiných evropských zemích, zvláště 
těch severnějších: Slovensko, Skotsko, 
Irsko, Wales, Švédsko, Finsko, Polsko, 
Německo; zřejmě to bylo dáno návratem 
jara, sluníčka a tepla, kdy si lidé oddechli od 

é noci zimy. Ta však ještě v této noci měla moc, byla 
se na volném prostranství za obcemi pálily ovlivněna čarem znamení a rejů čarodějnic. 
ohně; mládež, hlavně chlapci, přinesli pýr, Proto lidé měli potřebu se oprostit od těchto 
jalovec, slámu a klestí do velké hromady. zlých sil. Co si představujeme pod pojmem 
Oheň se zapálil, scházeli se lidé a vlastně se čarodějnice (kromě již populárního Sletu 
tak slavil příchod jara. Oheň, jak již jsme čarodějnic v Bechyni), v okolí Hrozenkova to 
psali, má magickou moc kouzelného světla, byly bosorky a také z dětství znám pojem 
po tomto dojmu ze světla se nálada uvolnila, striga; ale podle informací z internetu to není 
lidé si povídali, vzpomínali a mládež, jak moc pěkné označení, dávalo se prý
jinak, se musela vydovádět. Vyhazovala se 
smolná košťata do výšky, která vzbuzovala 
dojem létajících čarodějnic v povětří, 
tancovalo se, skákalo přes oheň kvůli 
zajištění mládí a plodnosti.

Koření, bylinky nasbírané v půlnoci této 
magické noci byly nejlepším lékem proti 
všem nemocem lidí i dobytka. 

O tradici stavění májů někdy 
příště, ale pánové, neza-

pomeňte políbit svou 
lásku, ať je jí devět 

nebo devadesát 
let pod rozkvet-

lým stromem, 
a b y  v á m  
neuschla!

- ap -

sněmům a škodily lidem, dobytku i polím. 
Jak se z jejich čar dostat? Vše v příbytcích 
muselo být zameteno, všechna košťata 
a pometla pečlivě ukryta, sypal se písek 
nebo drny s mákem hlavně před chlévy, 
protože se věřilo, že čarodějnice do těchto 
míst nevstoupí dřív, než se jim podaří 
spočítat všechna zrnka – a když to dlouho 
trvalo, noc a jejich kouzla se ztratila. Kdyby 
ani to nepomohlo, rozmísťovalo se ještě trní, 
zápraží se kropilo svěcenou vodou nebo 
maloval kříž. Byl i jiný způsob obrany, ten 
pravý jarní, nastávající zeleň v přírodě, 
větvičky z nejrůznějších stromů a keřů.

A pak pozdě večer o filipojakubsk

 
nedospělým těhotným dívkám, které 
proklely ještě své nenarozené děťátko, 
nevím, ještě jsem se s tím nesetkala. Za 
čarodějnice byly považovány staré 
nevzhledné ženy, které zvláště v onu 
zmiňovanou noc měly největší sílu a moc, 
létaly na košťatech ke svým čarodějným 

+KNOFLÍKIÁDA
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Z historie Bechyně

+40. výročí Kulturního 
domu v Bechyni 

z pohledu seniorů 
BDS Lužnice
Vzpomínky na léta 1971 – 1991

Naše vzpomínky na dobu před čtyřiceti 
lety jsou plné nostalgie, ač doba samá 
nebyla „nic moc“, začínalo období norma-
lizace. Nám ale bylo kolem třiceti, čtyřiceti let 
a moc jsme chtěli hrát divadlo, pokračovat ve 
více než stoleté tradici bechyňských 
ochotníků, jenže nebylo kde. Sál s jevištěm 
v sokolovně Na Protivínce, kde se hrálo od 
roku 1919, musel být pro havarijní stav 
stropu v r. 1965 uzavřen a o rok později 
stržen. Tak jsme přišli nejen o jeviště, ale 
i o šatny a sklady kostýmů, rekvizit a kulis. 
Vše jsme museli vystěhovat a za šest let 
provizorního skladování se mnohé poničilo. zařizování divadelního zázemí pokračovalo 

Proto jsme se tolik těšili na nový po celá léta, podíleli se na něm postupně 
Společenský dům, jak byl tehdy dnešní všichni členové souboru. Byly to tisíce hodin 
Kulturní dům nazýván. Doufali jsme, že věnované naší ochotnické Thálii.
budeme mít zase nejen kde hrát, ale kam Hlavním naším zájmem ovšem bylo hrát 
vše přestěhovat a uskladnit. Ale to zklamání, a hrálo se hodně a s chutí. S přibývajícími 
ba přímo zděšení, když jsme zjistili, že úspěchy přibývalo i členů a režisérů. 
vojenští projektanti počítali pouze s malým V r. 1971 měl soubor kolem 30 členů 
estrádním jevištěm bez technického zázemí. a jednoho režiséra. Během let se počet členů 
Teprve po opakovaných připomínkách se zdvojnásobil a počet úspěšných režisérů 
podařilo zajistit horizont, oponu a výstavbu vzrostl na sedm. Byli to Jaroslav Konvalinka 
dvou malých hereckých šaten nad jevištěm. (11 her), Milan Dvořák (9 her), Zdeněk 
Nám bylo doporučeno, chceme-li mít Novák (6 her), Karel Vontroba (6 her), 
skladovací prostory, ať pomůžeme s jejich Růžena Dvořáková (4 hry), dr. Pavel Stašek 
výstavbou. Inu, proč ne? Vždyť slovo (3 hry) a Josef Černoch (3 hry).
„ochotník“ je od slova „ochota“, ochotníci Od roku 1971, kdy se stal soubor 
pracují ochotně a bez nároku na honorář. součástí Městského kulturního střediska 
Tak jsme vykopali a vyzdili základy pro (MěKS), do r. 1991 jsme uvedli 42 inscenací, 
budoucí sklad, umístěný na boku malého z toho bylo 9 komedií, 7 pohádek, 
sálu. Jenže když se vše dostavělo, byla nám 2 jednoaktovky. Za toto období soubor 
větší část těchto prostor odňata, neb se odehrál 260 představení, 148 v Bechyni 
dodatečně ukázalo, že není kde skladovat a 112 na zájezdech nejen v našem kraji, ale 
stoly, židle a sedadla z velkého sálu, ani kam i např. v Hradci Králové, ve Vyškově, 
umístit elektrorozvodnu. Nakonec jsme byli v Novém Mestě nad Váhom na Slovensku 
rádi, že nám zůstala jedna místnost, kterou a také v Jiráskově Hronově. Divácky byly 
jsme postupně zařídili jako sklad, archiv, nejúspěšnější komedie, zejména ty od 
zkušebnu a klubovnu. Přesto všechno jsme Voskovce a Wericha: Nebe na zemi (1976), 
byli šťastni, že máme kde hrát. Caesar (1981) a Kat a blázen (1987). Jistě 

A hráli jsme hned v den slavnostního se vám, divákům těchto her, vybaví dvojice 
otevření nového Společenského domu hlavních protagonistů a zároveň režisérů 
14. května 1971. Byla to hra Ivana M. Dvořáka a Z. Nováka, kteří dovedli 
Bukovčana „Než kohout zazpívá“, kterou spolehlivě rozesmát publikum. Výčet všech 
s námi nacvičil během zimy v provizorních her, uvedených během těch dvaceti let, 
podmínkách neúnavný a tehdy jediný režisér najdete na výstavce k 40. výročí Kulturního 
souboru Jaroslav Konvalinka. Tato insce- domu v Městské knihovně.
nace měla velký úspěch při slavnostní Kromě toho soubor připravoval i diva-
premiéře v Bechyni a o týden později na delní maškarní bály. Prvních devět se 
Armádní soutěži umělecké tvořivosti (ASUT) uskutečnilo v letech 1972–1981, tradice byla 
v Kroměříži. Tam jsme získali nejen 1. cenu obnovena v r. 1990. Každý bál měl svůj ráz, 
soutěže, ale i Cenu města Kroměříže, ochotníci pod vedením výtvarníka Josefa 
udělovanou představiteli města za mimo- Černocha udělali k danému tématu výzdobu 
řádné počiny. a postarali se i o program. Nejúspěšnějším 

Po tomto úspěšném startu jsme se byl „Cirkus bude aneb Tanec pod šapitó“, 
pustili do práce a svépomocí dotahovali, co který se pro obrovský zájem opakoval. 
ve vybavení divadla chybělo. Z provizorních Podíleli jsme se kulturními pořady na 
skladů byly během podzimu 1971 různých akcích KD, jako byly každoroční 
přestěhovány, roztříděny a uloženy všechny oslavy MDŽ pro ženy z bechyňských 
rekvizity. Muži vymalovali klubovnu i šatny závodů, mikulášské besídky pro děti či 
nad jevištěm, upravili stojany pro reflektory, předvánoční setkávání seniorů. V r. 1973 při 
instalovali zvukové zařízení v sále oslavách 650 let města Bechyně jsme 
i v předsálí. V dalším roce provedli úpravy předvedli kostýmovanou družinu pana Petra 
portálů, rozšířili světelný park, probourali Voka. Stejně tak jsme od r. 1968 slavili každé 
vchod z jeviště ke skladu, vybudovali kulaté i půlkulaté narozeniny naší „elinky“ 
zvukařskou a osvětlovací kabinu a zapojili kostýmovanou skupinou a scénkou s proslo-
elektr ický gong. Toto svépomocné vem tehdejšího starosty MUDr. H. Daniela.

knoflík nebyl již závislý na kovové podložce, 
byl mačkaný, broušený s kovovým ouškem 
na přišití, později také skleněným. Mačkání 
skla, lisování drobných skleněných 
předmětů ze skleněných tyčí pomocí 
kovových kleští v tzv. huťkách na konci 
20. let 19. století v Jizerských horách patřilo 
k nejrozšířenějším řemeslům. Centra jejich 
výroby byly hlavně Smržovka, Lučany n. N., 
Janov n. N., Josefův Důl, Antonínov, Karlov, 
Maxov, Hodkovice n. Mohelkou a další. 
Prodej byl soustředěn do Jablonce nad 
Nisou. Tyto dílny nás reprezentovaly i na 
první světové výstavě r. 1851 v Londýně. 
Knoflíky se i malovaly, měly velký úspěch 
díky módní barevnosti a malířské zručnosti.

Samozřejmě byly i ve výrobě knoflíků 
výkyvy – boom a krize, která znamenala 
drastický úpadek prodejních cen zboží, 
mizivé mzdy a hrozivá nezaměstnanost. 
Krizi překonávaly některé firmy inovací 
tvarů, velikosti, dekoru, ale i úplnou změnou 
sortimentu, což byly např. knoflíky z ořecho-
vých skořápek, tzv. „kamenáčů“, knoflíky 
z rohoviny. Poté nastala konjunktura 
skleněných knoflíků; její příčinou byly módní 
trendy. Z této krize vzniklo i poučení 
u dělníků vážit si práce a u podnikatelů 
povinnost dbát na řemeslnou kvalitu 
výrobků. Stejně se trh, ceny a mzdy houpaly 
podle současné ekonomiky. Podnikatelé si 
museli vybírat kvalitní odborné pracovníky – 
kovorytce, zámečníky, sklenáře, brusiče 
skla, dekoratéry. Museli počítat i s nekalou 
konkurencí, kde bylo běžné cenové 
podbízení a nerespektování výrobních 
exkluzivit; nerespektovaly se patenty či 
registrované vzory, bylo tedy třeba ochrany. 

Přišla velká móda (v r. 1906–07) knoflíků 
z perlového skla, některé byly dokonale 
matované, dále malované, irizované, listro-
vané, také módně třikrát vrstvené a probru-
šované černobílé knoflíky na hnědém 
podkladě. Knoflíky z tovární produkce firmy 
Gebrüder Mahla obdivoval při své návštěvě 
Jablonce i císař František Josef I.

Velká konkurence přišla z Asie, tam 
vznikaly nové japonské, čínské a indické 
sklárny a tím byl narušen odbyt. Konkurence 
však rostla i v Rusku, Severní a Jižní 
Americe.

Nicméně v meziválečné době jablo-
necký knoflík patřil k nejstabilnějším. 
Domácí výroba se přesunovala k velkosé-
riové výrobě v továrnách. Největším 
odběratelem jabloneckého trhu byly USA. 
Nejžádanější byly velké zlacené knoflíky 
v barvě večerní červeně, zrcadlové 
a květinové knoflíky, vzory z broušeného 
křišťálového a barevného opálového skla 
malované stříbrem nebo zlatem. Vše 
vytlačují knoflíky z plastických hmot a dřeva. 
Opět to souviselo s módou, kdy byly 
upřednostňovány lehké materiály a těžké 
skleněné knoflíky nevyhovovaly.

„Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad 
Nisou spravuje největší sbírku knoflíků na 
světě. Tvoří ji dvě různorodé části – první je 
soubor knoflíků vyrobených či prodávaných 
v Jablonci, druhou sbírka spínadel z podni-
kového muzea pražského průmyslníka 
Jindřicha Waldese (viz dále). …Střízlivým 
odhadem tak Muzeum skla a bižuterie 
spravuje na 5,5 miliónů kusů knoflíků.“

Takže další tip na Váš výlet za knoflíky 
do Jablonce nad Nisou.

– ap – 

(pokračování ze str. 1)



– vždy po jejich představení v naší klubovně. 
Besedovali s námi při malém pohoštění 
(tady získala proslulost krajkovice Andulky 
Novákové) např. M. Horníček, M. Kopecký, 
K. Slunéčková, I. Kačírková, J. Kemr, 
M. Vášová a mnoho dalších. Herečka 
a zpěvačka L. Hermanová nám dokonce 
připsala „hereckou hymnu“ ze svého 
repertoáru. Prostřednictvím těchto besed 
jsme mohli nahlédnout do zákulisí profe-
sionálních divadel. Se členy ochotnických 
souborů Šupina z Bosňan, Tyl z Čes. 
Budějovic, soubor J. Honzla z Humpolce a 
dalšími jsme si zase vyměňovali zkušenosti 
z ochotnické činnosti. 

Vznik ochotnického divadla v Bechyni se 
datuje r. 1855. To znamená, že během těch 
dvaceti let jsme oslavili 120. i 130. výročí 
souboru. Oslavovali jsme uspořádáním 
divadelních festivalů, vydáváním almanachů 
a slavnostními večery s předáváním diplomů 
a upomínkových předmětů, to vše samo-
zřejmě v součinnosti s MěKS. Hezky se nám 
vzpomíná na spolupráci s hudební skupinou 
REXET. Ta začala, když jsme r. 1988 uvedli 
aktovku „Poslední pomazání“, trvající jen 
45 minut. Tehdy REXET ve složení J. Pekař

kytara, J. Matějka bicí, J. Ingr – 
umělecká činnost), jak byla naše práce baskytara,  J. Bareš mandol ína 
označována, měla více „zelenou“, ale byla a L. Martínková zobcová flétna a zpěv 
dobře ideově střežena, zvlášť ze strany vyplnil velmi vtipným programem a kvalitní 
armády. A tak se stalo, že v r.1983 jsme se hudbou první část večera. Toto představení 
nesměli zúčastnit ASUT se zpěvohrou bylo uvedeno jako FOLK KAVÁRNA, 
„Sto dukátů za Juana“, protože prostě a protože mělo velmi příznivý ohlas, 
„nebyla pro tuto soutěž vhodná“. Když spolupráce s REXETEM pokračovala i v de-
v r. 1985 soubor připravil hru J. Boučka vadesátých letech. Další akce byly v rámci V r. 1956, kdy začal v Bechyni provoz 
„Setníkův štít“, s níž vítězil na divadelních našeho členství ve SČDO (Svazu českých vojenského letiště, přišli do souboru noví 
přehlídkách a chystal se uvést ji na ASUT, od divad. ochotníků) či účast na Národní členové, příslušníci či civilní zaměstnanci  
metodiky Ústředního domu armády přišel přehlídce jednoaktovek v Želči,nebo účast armády, a tak začala naše spolupráce 
zákaz, protože „…tato hra je pacifistická na celonárodní akci Národního divadla při s Čsl. lidovou armádou. Od šedesátých let 
a měla by nepříznivý vliv na příslušníky stém výročí jeho vzniku.jsme se zúčastňovali ASUT, od r.1972 se tato 
ČSLA, neboť vzhledem k současné Za těch dvacet let jsme na civilních armádní soutěž přenesla do našeho 
mezinárodní situaci je třeba posilovat i armádních soutěžích získali celkem Kulturního domu. Konala se každoročně 
obranyschopnost naší armády“. Ani 9 prvních cen a 4 druhé ceny, dále 6× cenu v červnu a přijížděly sem vojenské soubory 
spolupráce s MěKS nebyla vždy na jedničku, diváka a více než 30 cen pro jednotlivce za z celého tehdejšího Československa. Tady 
často vázla propagace našich her; stávalo režii, scénografii a nejvíce za herecké jsme se poprvé v r. 1972 setkali se soubory 
se, že plakáty byly vyvěšovány až v den výkony. Nejčastějšími laureáty těchto cen Javorina z Nového Mesta nad Váhom 
představení. Na to ale vyzrál dr. Stašek. byli Z. Novák, M. Dvořák, K. Vrůbl, Z. Barták, a Železničiar z Dolného Kubína. Vzniklo 
Před premiérou hry „Blázinec v 1. poschodí“ J. Konvalinka, L. Šimák a T. Lhotová.opravdové přátelství, které přežilo rozpad 
si sám včas vylepil plakáty, udělal propagaci Podle toho, co jsme dosud uvedli, by se společného státu o 20 let později. V tomtéž 
a měl plný sál. Mohli bychom psát mohlo zdát, že naše činnost byla roce začala tradice besed s profesionálními 
o konfliktech kvůli oklešťování našeho  bezproblémová, ale kdeže! ZUČ (Zájmová umělci a spřátelenými ochotnickými soubory 
technického zázemí a různých „nefér“ 
zásazích, ale je to za námi a vzpomínat se 
má v dobrém. Současné vedení KSMB má 
pro ochotníky plné pochopení, takže my, 
členové neregistrovaného spolku DIBADĚ 
(divadelní báby a dědkové) se můžeme 
scházet v naší divadelní klubovně, kde si 
popovídáme, zavzpomínáme a třeba i trochu 
pomůžeme. Teď chystáme výstavku 
v Městské knihovně.

V závěru chceme poděkovat nahoru do 
ochotnického nebe těm, kteří nám tam 
odešli, a zvláště Járovi Konvalinkovi, díky 
němuž jsem Vám všechno mohli podrobně 
vyprávět. On totiž byl nejen zanícený herec 
a režisér, ale také přepečlivý kronikář 
a archivář. Kroniku vedl do r. 1988. Když pro 
nemoc nemohl v zápisech pokračovat, 
převzal tuto činnost v jeho duchu Josef 
Černoch.

Našim pokračovatelům pod vedením 
principála Karla Vontroby přejeme divadelní 
„Zlomte vaz!“ Předáváme jim štafetu, aby 
Vám pověděli, jak oni vidí těch dalších 
dvacet let.

Za seniory Bechyňského divadelního 
spolku Lužnice

Magda Kubešová

 
–  – 

 – 
– 
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Bůh. Po počátečním nadšení brigádníci 
polevovali. Nemusíme si namlouvat, že 
velkou zásluhu měli vojáci. Nejen pracovní 
silou, ale i stavební technikou. Dokonce bylo 
nařízeno, že lampasáci mohou hodiny 
v tělocviku nahradit hodinami brigádnickými 

40. výročí otevření a dostanou zápočet. To, že za sebe posílali 
záklaďáky, bylo pochopitelné. Vojáci však Kulturního domu
pracovali rádi, už pouze proto, že byl 
vyčleněn brigádník, který pendloval na I když jsem miloval staré sokolské hřiště, 
střídačku se dvěma pozinkovanými kbelíky tak jako většina Bechyňáků, necítím se 
pro pivo na Dietku. I činnost stavebních podjatý vůči kulturnímu domu. Bez ohledu 
strojů např. jeřábu včetně obsluhy byla na to, že je něžně nazýván „prdel hrocha“; 
vykazována na pracích na letišti.uvědomme si, že pokud by nebyl, seděli 

Při brigádnických pracích došlo i k úrazu. bychom na sudech na Protivínce, tančili na 
Žena spadla do výkopu a poranila si pánev. čerstvém vzduchu pod hvězdnou oblohou 
Myslím, že to nebyla v tomto objektu pánev a knížky si půjčovali v hospodě U Šašků. 
poslední, sám si na jednu vzpomínám. 
Doslovný záznam tohoto úrazu: Marie 
Hovorková z Hvožďan zakopla a spadla do 
2m hloubky, při své váze dopadem na ruku si 
tuto vícekrát zlomila a utrpěla zranění hlavy 
a pánve. Poležela si pár týdnů v táborské 
nemocnici, kde ji předseda MěNV přes svoji 
těžkou nemoc (po infarktu) navštívil a zanesl 
alespoň lidská slova a malou pozornost.

Při trhacích pracích v kotelně, kde byla 
skála, se musel i zastavovat vlak. Nakonec 
byly oproti projektu přistavěny dvě místnosti 
za malým sálem. V atriu se počítalo se 
zachováním dvou překrásných původních 
lip. Ostatní lípy byly poraženy. Bohužel 
špatným výpočtem byly tyto dvě lípy omylem 
odstraněny. 

Ale vraťme se na počátek a uveďme pár 
čísel. Stavební povolení bylo vydáno v srpnu 
1966, když rok předtím byl zbourán sál na 
Protivínce, předání domu k užívání bylo 
v květnu 1971 (původní termín dokončení 
květen 1969) a ještě nebyla dokončena 
regulace vzduchotechniky. Hodnocení 
komise: stavba byla provedena kvalitně 
s přihlédnutím k tomu, že byla budována v 
akci „Z“. Původní rozpočtové náklad 
4 285 000,-, skutečnost 10 566 000 (ale 
takové změny známe i v současnosti, viz 
rekonstrukce radnice). Finanční krytí: 
projekt 179 000,- ONV Tábor, stavba 
7 539 000,- Jč. KNV a ONV, 1 610 000,- 
vlastní prostředky, tedy MěNV. 

Již při připomínkách k projektu musela 
být odmítnuta např. nespokojenost s tím, že 
do sálu nejsou okna, takže nebude možnost 
sledovat, co se v sálu děje (tzv. čumenda).

Při slavnostním poklepávání základního 
kamene byl tento sháněn na poslední chvíli, 
ač slavnostní. Byla to léta, kdy nebylo ve 
stavebnictví vůbec nic. Peníze, kapacity, Byly však i akce spontánní a zásadní. Ve 
materiály, stroje. Takže pokud bechyňští schodech do kul turáku pracovníci  
dokázali tuto stavbu vydupat ze země, komunálních služeb zabetonovali 6 půllitrů. 
nestála nad nimi ani tak KSČ, ale spíše Pán A dílo bylo dokonáno. Stalo se 

základnou pro vojáky z povolání. Z letiště 
dorazil na konci pracovní doby autobus a 
všichni cestující vystoupili před kulturákem a 
přesunuli se do restaurace.

Můžeme si stokrát stěžovat na 
nešťastné řešení poplatné době. Je 
paradoxní, že sál nikdy nebyl řešen pro 
divadlo, ale pouze pro estrády, že byt pro 
správce spolklo vedení kulturního domu, že 
knihovna by si mlaskala mít prostory 
hospody (ty už jsou vlastně dvě) nebo 
sázkové kanceláře.

A nastaly dny všední, i když pro kulturu 
sváteční. A od té doby jako červená nit se 
táhne díky kulturnímu domu hluboká kulturní 
brázda napříč časem a Bechyní.

Martin Gärtner

VAROVÁNÍ!
KULTURA VÁŽNĚ

POŠKOZUJE ZDRAVÍ
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+Městská knihovna

V rámci Března měsíce čtenářů 
knihovna sestavila anketní otázky, na které 
odpovědělo celkem 38 dotazovaných, po 
internetu 12. Někteří se neubránili více 
odpovědím, přestože měla být pouze jedna 
na každou otázku, ale pro závěrečné 
hodnocení jsme se rozhodli zahrnout 
všechny. Zjistili jsme, že se stále nejvíce čtou 
tištěné knihy (44). Oblíbené jsou i časopisy, 
které společně s knihami vyhledává 

Děkujeme mladým výtvarníkům ze ZUŠ 16 dotazovaných. Pouze 5 čtenářů dává 
Bechyně za končící krásnou výstavu přednost přečtení jen časopisů. O moderní 
nenasytných Lichožroutů a osiřelých elektronické nebo audiovizuální texty 
Sudlíků, kteří se v knihovně stejně jako kniha projevila zájem pouhá desetina čtenářů. 
Pavla Šruta pěkně zabydleli! V měsíci Knihy kupuje celkem 9 čtenářů, 5 si je půjčí 
březnu jsme si při dopoledních besedách od známých, 34 čtenářů navštěvuje 
s dětmi popovídali o pohádkách, závodili knihovnu a odnáší si vybrané knihy domů 
o nejrychlejšího čtenáře třídy a učili se a 6 preferuje čtení knih na internetu. Na 
používat elektronický katalog i vyhledávat poslední otázku, proč nechodí do knihovny, 
knihy v policích. Na apríla jsme si užili 14 lidí odpovědělo kvůli časové tísni, 2 vůbec 
nocování s Andersenem, kdy jsme zhlédli nečtou, pro 3 občany je vysoký registrační 
jedno představení divadelního festivalu, četli poplatek a jeden čtenář se do knihovny 
z knih Václava Čtvrtka, měřili síly při nedostane kvůli zdravotním problémům. 
Řáholeckém soutěžení a večer jsme se Jediná otázka o nevyhovující nabídce 
vypravili spolu s dětskými divadelníky na knihovny zůstala nezaškrtnutá, což nás 
bývalé sídlo Petra Voka z Rožmberka. Na potěšilo. Děkujeme všem, kteří přispěli do 
zámku nás čekalo milé přijetí a jsme rádi, že anketního průzkumu knihovny, a srdečně 
jsme dětem v rámci Rožmberských slavností zveme i všechny ostatní, kteří mají rádi 
na Bechyni mohli umožnit návštěvu tohoto knížky a doma už mají všechny přečtené. 
historického objektu při svitu baterek, což Přijďte si zkusit vybrat z naší nabídky knih 
mělo jistě nezapomenutelné kouzlo. Čtení i časopisů!
o Perchtě z Rožmberka, která se prý na Snažíme se zpestřit služby knihovny 
sídlech Rožmberků pravidelně vyskytuje, asi o zajímavé výstavy fotografií nejen z akcí 
způsobilo, že se nám skutečně zjevila a prý knihovny (besedy pro školy, pasování 
poprvé na Bechyni! Štěstí nám prostě přálo! prvňáčků, nocování s Andersenem), ale 
Dohledali a rozluštili jsme tajemnou šifru, i amatérských fotografů, kteří nechodí 
rozdělili si nalezený poklad bílé paní a pohle-světem se zavřenýma očima, ale s prstem 
dem do velkého zrcadla jsme se rozloučili se na spoušti a umí zachytit moment okamžiků, 
zámkem, na který se ještě mnozí vrátí v létě které nás ostatní vždy potěší. Vítáme 
při chystaných oslavách.i nabídky výstav všech, kteří něco 

Na závěr bych chtěla za všechny zajímavého vytváří a vystavením svých 
zúčastněné ještě jednou poděkovat za výrobků zlákají ostatní k prohlídce 
uskutečnění příjemné akce společnosti i netradičnímu tvoření. Na prázdniny např. 
Panství Bechyně.chystáme výstavu šitých korálkových 

Eva Houdkovášperků. 

Jako houby po dešti - aneb
Knižní novinky 
    z jihočeského
      regionu

Nejdříve chci poděkovat knihkupectví 
Petra Voka v Libušině ulici za pochopení 
a možnost se seznámit s laskavým 
přístupem s dostupnou literaturou. Vždy se 
„chytnu“ a některou z knih si koupím. O jedné 
z nich bude tentokrát moje anotace. 

SUDOVÁ, Martina: 

Vltavotýnsko. Krajem dvou řek.
České Budějovice: Veduta, 2010.

Nad textem i mapkami pomyslně cestuji 
krajem. Některá místa znám důvěrně, 
některá mi jen připomínají, že o nich něco 
vím, o některých jsem v životě neslyšela. 

Ale je to inspirace pro rodinné výlety díky 
paní Martině Sudové, pracovnici Městského 
muzea v Týně nad Vltavou. Bohužel jsem se 
s ní ještě osobně nesetkala, zatím jsme jen 
v úrovni pošty a telefonů. Jsem jí však vděč-
ná za cenné informace; je to zanícená osob-
nost a dalo by se říct „Poklad pro region.“

Ale k té knížce. Začnu autorčinými slovy 
v úvodu:

„Možná jste si i vy někdy položili otázku, 
v jakém kraji či regionu byste chtěli žít. 
Přiznám se, že já (původně Západočech) 
mám to štěstí,že žiji tam, kde jsem si vždycky 
přála – v jižních Čechách. Když se mi ještě 
na základní škole dostala poprvé do rukou 
Stehlíkova Země zamyšlená, koupila jsem si 
turistickou mapu, zakreslovala do ní 
jednotlivá místa, o nichž se v knize vypráví, 
a v duchu si vysnila cestu, kterou chci jednou 
podle těchto bodů projít. O pár let později se 
mi to skutečně splnilo. A co víc, našla jsem 
v jižních Čechách svůj skutečný domov. 
Jižní Čechy jsou bezesporu tím nejlepším, 
co mě dosud v životě potkalo. 

Ať vám tedy tato publikace přinese tolik 
radosti a nových poznatků jako mně, když 
jsem ji psala.“

Teď nastává otázka, jak knihu přiblížit. 
Popis míst je abecedně řazený, takže začnu 
vyjmenováním mně důvěrných míst s jejich  
historií a mnoha fotografiemi. 

Bečice, Březí, Bzí, Čenkov, Dolní 
a Horní Bukovsko, Doubravka, Dražíč, 
Hněvkovice, Chrášťany, Koloděje nad 
Lužnicí, Netěchovice, Neznašov, Nuzice, 
Ševětín, Temelín, samozřejmě Týn nad 
Vltavou, i s jeho mnohými památkami. 
Ostatní se na mě snad nebudou zlobit, ale 
mohou si koupit nebo půjčit zmiňovanou 
knihu.

- ap -

+

Domov pro seniory Bechyně 
pořádá

 

ve středu 1. 6. 2011 od 14.30 
v parku v dolní části náměstí 

VÍTÁNÍ LÉTA
Hudební vystoupení se uskuteční ve 

spolupráci s netradiční dudáckou 
kapelou DUHA v čele s kapelníkem 
Josefem Benedikem. Všichni jsou 

srdečně zváni.

+Pozvánka na vernisáž 
a výstavu

Městské muzeum vás srdečně zve na 
výstavu obrazů a grafik prof. Jindřicha 
Schenka, která bude probíhat od 9. května 
do 17. července. Jindřich Schenk (1892, 
Kardašova Řečice – 1975, Tábor) studoval 
nejen na malířské akademii v Praze, ale 
i v Římě a ve Florencii. Kromě portrétů a záti-
ší maloval hlavně krajiny, a to především 
pohledy na Bechyni, kterou miloval a kde 
nacházel inspiraci. Přijďte se seznámit s díly 
tohoto významného umělce, s jeho pohledy 
na klášter, Smutnou, zámek apod. Muzeum 
bude veřejnosti otevřeno každý všední den 
kromě pondělí od 9.00 do 16.00, o víkendu 
od 13.30 do 16.30 (přičemž v květnu bude 
otevřeno jen v sobotu). Vstupné činí 20,-Kč 
(zlevněné 10,-Kč). 

V pátek 6. května se od 16.30 bude 
konat vernisáž, kde bude přítomen i syn 
prof. Schenka pan Albin Schenk.

 

Zpívá Bechyňský chrámový sbor

Na programu jsou postní a velikonoční 
moteta a Mše F Dur R. Fűhrera

V rámci koncertu se uskuteční
 přednáška o činnosti 

a poslání Domácího hospice Jordán, 
který působí na Táborsku. 

sobota 7. 5. 2011
kostel Sv. Matěje 
na náměstí od 17.00 hodin

Dobrovolné vstupné
bude věnováno 

Domácího hospice Jordán 

na provozní náklady 
zdravotnického týmu 
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www.kulturnidum.cz

KULTURNÍ 
DIVADLOVÝSTAVY, BESEDY

Kulturní středisko města Bechyně6

 Herna otevřená  pondělí 9 – 11 hodin
středa 15 – 17 hodin

 

RODIČOVSKÉ CENTRUM 

UGANDA V OBRAZE - beseda k výstavě
Čtvrtek 5. května / 17.00 hod. / Galerie U Hrocha / Vstupné 
dobrovolné
Beseda s promítáním o jedné z nejkrásnějších zemí Afriky 
a o působení Bwindi Orphans v této oblasti. V Národním Parku 
Bwindi je největší hodnotou výskyt vzácných horských goril. Žije 
jich zde zhruba polovina celkové světové populace.
V rámci besedy si budete moci zakoupit originální výrobky od 
domorodců a ochutnat pravou ugandskou kávu a čaj.

JINDŘICH SCHENK - obrazy a grafiky
Verinsáž 6. května / 16.30 hod. / Městské muzeum
Bude přítomen i syn prof. Schenka pan Albin Schenk. 
Výstava se koná ke 100. výročí založení muzejního spolku 
a potrvá do 17. července 2011.

PŘIPRAVUJEME NA ČERVEN

DROBEČKY Z PERNÍKU
Sobota 18. června / 19.00 hod. / Velký sál / 220, 200, 150 Kč
Hořká komedie z dílny Neila Simona o síle lásky a pochopení, která 
je inspirována skutečným příběhem slavné filmové hvězdy Judy 
Garland a její neméně slavné dcery Minneli. V hlavní roli Simona 
Stašová, dále hrají: Radka Filásková, Čestmír Gebouský, Helena 
Karochová, Ernesto Čekan, Vojtěch Záveský. 
Z důvodu přeložení představení máte druhou možnost koupit si 
uvolněné vstupenky v kanceláři KD, na program@kulturnidum.cz, 
tel. č. 381 213 338.

KURZY, SEMINÁŘE, PŘEDNÁŠKY

ORIENTÁLNÍ A BŘIŠNÍ TANCE
Pondělí 2., 9., 16., 23., 30. května / 19.00 hod. / Klubovna KD
Kurzy se konají pod vedením lektorky Kristýny Kvardové, 
tel: 721 503 325 nebo www.raeesah.cz

CVIČENÍ SE ZUMBOU
Úterý 3., 10., 17., 24., 31. května / 18 a 19.30 h / Klubovna KD
Středa 4., 11., 18., 25. května / 19.00 hod. / Klubovna KD
Cvičení vede lektorka Nina Capouchová, tel: 737 825 662.

ZUMBA ZUMBA
Úterý  / pokročilí 18.00 hodin / 
začátečníci 19.15 hod. 
Vede lektorka Gábina Procházková, tel: 725 207 029.

3., 10., 17., 24., 31. května
/ RC Hrošík

ANGLIČTINA
Čtvrtek – 5., 12., 19., 26. května / 17.00 hod. / Klubovna KD
Více informací na www.skrivanek.cz

SLAVNOSTI K 45. VÝROČÍ POLOŽENÍ

ZÁKLADNÍHO KAMENE KULTURNÍHO

DOMU A 40. VÝROČÍ JEHO OTEVŘENÍ

Sobota 7. května / od 9.00 do 16.30 hod. / Okolí KD
Přijďte se pobavit se svými dětmi, pro které jsou přichystány 
zábavné atrakce (kolotoč, trampolína). Zároveň bude otevřena 
Galerie U Hrocha, kde bude možno si koupit ugandské výrobky 
a ochutnat ugandskou kávu a čaj.
Ve spolupráci s SDH Bechyně.

TRADICE

SLAVNOSTI SVATÉHO FLORIÁNA

Kulturní dům v Bechyni letos oslaví 
40 let od svého vzniku

Kulturní dům v Bechyni byl postaven svépomocí občanů 
města, příslušníků vojenské posádky a mládeže. Stavba byla 
zahájena 1. 5. 1966 a slavnostně předána veřejnosti 8. 5. 1971.

Za Kulturní středisko města Bechyně bych chtěl 
poděkovat všem, kteří se na výstavbě a chodu kulturního domu 
podíleli, kteří zde zanechali kus sebe sama, všem nadaným 
umělcům, ochotnickému spolku Lužnice, všem zaměstnancům 
současným i bývalým a v neposlední řadě Kulturnímu domu, 
který vše vydržel a drží. Přeji ti, „Kulturní dome“, abys dlouho 
sloužil, a doufám, že ti snad brzy již pořídíme nový kabát.

Srdečně všechny zvu na oslavy 7. 5. 2011 před KD.

Mgr. Štěpán Ondřich
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+

ke svému městu. Místní lidé měli obrovský 
zájem o rozvoj svého města a zkrášlování 
svého okolí. Z vyprávění rodáků vím, že 
i když je Bechyně prastarým lázeňským 
městem, do r. 1955 zde neexistoval 
prakticky žádný rozvoj. Bylo to poklidné 
lázeňské městečko, v následujícím období 
začíná čilý stavební ruch, který s sebou 
přinášel i rozmach společenského dění. Do 
této doby zde prakticky nebyly pracovní 
příležitosti a lidé v produktivním věku se za 
prací rozjížděli do širokého okolí. 

Rozhodujícím impulsem pro změnu bylo 
postavení moderního vojenského letiště, 
které s jeho početnou posádkou změnilo 
dosavadní tvář i život města. Přineslo 
pracovní příležitosti, také novou strukturu 
obyvatel, ale i mnoho hluku od leteckého 
provozu. Začala výroba sanitární keramiky, 
byla postavena nová textilní továrna Jitex, 
několik stovek bytů i rodinných domků, 
internát pro studenty keramické školy, 
přístavba a modernizace keramické školy, 
nová základní škola, stadion a loděnice, byl 
opraven bechyňský zámek, který se stal 
sídlem Akademie věd, začala výstavba 
kulturního domu a řada dalších objektů 
občanské vybavenosti. Kolem Bechyně 
vyrostlo mnoho turistických a rekreačních 
táborů. Na řadě těchto akcí se podíleli jak Návraty v čase
vojáci, tak i obyvatelé Bechyně a odpracovali 
tisíce hodin bezplatně. Za to, si myslím, patří 
této generaci poděkování. Toto všechno 
s sebou přineslo i velký společenský pohyb. Letos je tomu 50 let od uvedení do 
Město žilo čilým ruchem od časného rána do provozu v té době v Evropě největšího 
pozdních hodin. Tady se potkávali lidé všech závodu na výrobu sanitární keramiky. Tento 
profesí: vědečtí pracovníci, profesoři, závod byl postaven v Bechyni. Byl a zůstává 
akademici, básníci, spisovatelé, hudební dodnes jedním z největších a nejmo-
skladatelé, studenti, vodáci, stavitelé dernějších závodů ve světě. Jeho kapacita 
a montéři, řemeslníci, důstojníci i prostí zůstává v popředí, vyznačuje se vysokou 
vojáci. Tady žilo a pracovalo mnoho obyvatel produktivitou práce a nízkými provozními 
v produktivním věku, vyrůstalo mnoho dětí náklady. 
a mládeže. Toto široké spektrum obyvatel se 

Letos je to také 45 let od zahájení 
v létě zásluhou sezónních návštěvníků 

Mezinárodních keramických symposií. 
rozrůstalo na dvojnásobek stálých obyvatel 

Těchto symposií se zúčastnilo několik 
(12–14 tisíc). Další aktivity jako mezinárodní 

stovek významných umělců z celého světa, 
keramická symposia, odborné kurzy, 

kteří si Bechyni velice oblíbili. Velkou 
divadelní a hudební festivaly bechyňskou 

zásluhu na věhlasu Bechyně má i keramická 
atmosféru zvýrazňovaly. V tomto období 

škola, která byla založena před 127 lety 
došlo však převážně jen k rozvoji severní 

a stala se první keramickou školou 
části města. Centrum města, hlavně náměstí 

v Čechách. Tyto tři subjekty a jejich 
a přilehlé uličky bohužel, ale já si myslím, že 

spolupráce ovlivnily v minulosti natolik 
bohudík, zůstalo dodnes nedotčeno. Pro 

věhlas Bechyně, že se již na sklonku 60. let 
dnešní generaci zůstalo otazníkem i úkolem 

minulého století stala (event. začala 
k řešení hodného jednadvacátého století.

nazývat) „Mekkou keramiků“.
Po téměř čtyřiceti letech jsem se do 

Jsou různá místa, kraje i města. Jsou 
Bechyně vrátil. Po povodni v r. 2002 jsme do 

místa, kde jsme se narodili a tam se budeme 
r. 2004 vodou zaplavené objekty znovu 

vždy rádi vracet pro vzpomínky z dětství. 
opravili a zprovoznili „Galerii pod Duhou“. 

Potom jsou místa, která si člověk zamiluje, 
Tady se již sedm let úspěšně konají výstavy 

i když se narodil v jiném kraji. Stanou se pro 
a kulturní akce (večery poezie, přednášky 

něj životodárnými proto, že byl a je tam rád. 
a vyprávění). Galerie má dva výstavní 

Jsme tam šťastní z mnoha a mnoha důvodů. 
prostory – exteriérový a interiérový. Na 

Takovým místem byla a je dodnes pro mne 
počest již zmíněných významných výročí 

Bechyně, i když jsem se tam nenarodil. 
bude v obou částech galerie výstava 

Narodil jsem se v Karpatech. Bílé Karpaty 
keramiky akad. sochaře Miroslava Olivy 

jsou překrásné pohoří, krajina hlubokých 
a obrazů Ludvíka Janků. Výstava bude pro 

a tmavých lesů i překrásných strání. Do 
veřejnost otevřena od neděle 22. května 

Bechyně jsem prvně přijel v roce 1958 stavět 
2011 až do konce sezony. Vstup do galerie 

v té době největší závod v Evropě na výrobu 
je volný. Všichni jsou srdečně vítáni.

sanitární keramiky. Dnes už bych mohl těžko 
říct, proč jsem se tehdy v tomto městě 

Ludvík Janků, galerista
nepotkával s lidmi netečnými a lhostejnými 

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

T. J. Jiskra provedla další moder-
nizační úpravy svého turistického tábora, 
vyplechovala stanové střechy, vybavila 
lůžkovinovou část péřovými přikrývkami, 
takže dosud chybí společenská místnost 
k tomu, aby tábor byl zařazen jako 
I. turistická třída. Možnost ubytování se 
zvýšila na více jak 50 osob a sazba na 
jeden den činí 19 Kčs celkem strava 
i ubytování. Současně připravuje TJ 
výstavbu řádné studny pro zajištění čisté 
a hygienicky nezávadné vody pro celkový 
provoz tábora. (Židova strouha)

V souvislostí ke skutečnostem, že je 
ohrožena stavební připravenost k mon-
tážím technologických a strojních zařízení 
nového keramického závodu, byly na 
příkaz min. stavebnictví a podnikového 
ředitele Poz. staveb Č. Budějovice 
s. Hlaváče odvolány veškeré pracovní síly 
z výstavby hřbitova a stažena větší část 
prac. sil z výstavby 9. letky a rekonstrukce 
průmyslové školy keramické.

Vybral Martin Gärtner

+Poděkování

Děkujeme všem zaměstnancům 
Domova pro seniory v Bechyni za 6leté 
ošetřování a vynikající péči o naši těžce 
nemocnou maminku a babičku Josefu 
Horákovou.

Syn František Horák s rodinou
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+Výměnný pobyt 
studentů z Maďarska 

a Španělska

Ve dnech 4. 4. až 11. 4. jsme mohli 
přivítat 13 studentů a 2 pedagogy ze 
Španělska. Očekávali jsme už přátele, 
protože jsme se s nimi seznámili v době 
našeho pobývání ve Valencii a vyměnili jsme 
si s nimi (a stále vyměňujeme) mnoho mailů. 
8 studentů z maďarské hudební školy 
a jejich 2 pedagogy jsme zatím osobně 
neznali, ale jejich hostitelské rodiny byly 
připraveny.

A co říci k programu? Naši studenti i my 
učitelé jsme plánovali vše, co bychom jim 
chtěli ukázat, celý měsíc před jejich 
příjezdem. Program se rozrůstal a rozrůstal, 
protože jsme se chtěli pochlubit všemi 
krásami nejen našeho regionu. Doufám, že 
nakonec jsme z naplánovaného programu 
vybrali jen to nejlepší.

Potěšil je zámek v našem městě, ale 
i procházka v kouzelném údolí řeky Lužnice, 

španělští studenti viděli poprvé „naživo“. která byla zakončena opékáním buřtů nad 
Neděle byla ponechána jako volný den, ohněm v divoké rokli u Židovy strouhy. 
který každá hostitelská rodina využila jinak. Prohlídka Tábora s renesančními domy, 
Večer jsme už byli pohromadě na velmi podzemními chodbami i s muzeem věnující 
pěkném, ale dojemném rozlučkovém se husitství byla zakončena studenty 
setkání, na které rodiče našich studentů oblíbenou aktivitou, a to nakupováním 
připravili výborné pohoštění, skládající se z suvenýrů a dárků domů. Praha nás přivítala 
našich typicky českých jídel a dokazující nádherným počasím, a tak Hradčany, Malá 
naši českou pohostinnost.Strana, Staroměstské náměstí a samo-

S maďarskými studenty se uvidíme letos zřejmě i patron českých zemí svatý Václav 
v říjnu v Pomázi u Budapešti, tak loučení mohli být obdivováni bez překážek. I pro nás 
nebylo tak smutné…Čechy to byl zajímavý výlet, protože mnozí 

O to smutnější však bylo loučení se z nás ještě nikdy nenavštívili prohlídkovou 
Španěly. Slzy, pláč a objetí mezi studenty, Rádi bychom se s vámi podělili trasu Pražského hradu a ta rozhodně stojí za 
ale i mezi učiteli, smutné pohledy na týden o informace týkající se výměnného pobytu to vidět. Další den jsme se po cestě k jezeru 
adoptivních rodičů… to vše nám ukazovalo, maďarských a španělských studentů u nás Lipno zastavili v Českém Krumlově na 
že vznikla krásná přátelství, která snad ani ve škole, který je součástí našeho zámku. Pak už nás očekávala bobová dráha 
dálka a čas nerozdělí.mezinárodního projektu Comenius - Po na Kramolíně a k radosti našich přátel 

Naše partnerská španělská škola už má stopách renesance. z Valencie i zbytky sněhu, který mnozí 
třetí Comenius projekt, ale takové vzájemné 
napojení studentů ze dvou naprosto 
odlišných světů prý ještě nezažila.

Dvě věci bych chtěla napsat na závěr. 
Velké poděkování patří všem rodičům 
našich studentů, protože bez jejich ochoty 
starat se o cizí dítě celý ten čas bychom 
nemohli náš projekt realizovat. Děkujeme. 
A našim studentům přeji, ať si dokážou 
udržet navázaná přátelství a ať se opravdu 
navzájem znovu navštíví, jak si slibovali, už 
bez naší školní pomoci.

Za tým Comenius 
Mgr. Romana Švestková

+
několik skupinových maleb dominant Výtvarný projekt 
našeho města. I přesto, že jsou zahalené do 

„Když je tma“ tmy, jsou klášter, most či hláska Kohoutek 
dobře rozeznatelné.Naše škola se už potřetí zapojila do 

Ve středu 6. dubna jsme se zúčastnili výtvarného projektu, který vyhlásila AJG 
vernisáže výstavy "Když je tma" v hlavním v Hluboké nad Vltavou, tentokrát na téma 
sále AJG v Hluboké nad Vltavou. Zde byly "Když je tma". V lednu si žáci 7.A dojeli pro 
výtvarné práce všech účastníků z celého inspiraci do českobudějovického Wortne-
Jihočeského kraje. Součástí programu rova domu na výstavu "Temná noc, jasná 
vernisáže byla i prohlídka zámecké studny. noc". Zde měli možnost vidět obrazy 
Protože nám tentokrát počasí přálo, užili českých malířů od 19. století do současnosti. 
jsme si do sytosti sluníčka a her v zámeckém Během prohlídky také lepili mozaiku, 
parku. Do školy jsme si přivezli certifikát "kreslili" provázkem, vyškrabávali malé 
a každý "malíř" malou pamětní placku obrázky nebo hledali nejstarší obraz. Poté 
s názvem výstavy.jsme se dali v hodinách výtvarné výchovy do 

Mgr. Pavlína Novotnápráce. Na výstavu jsme nakonec poslali 



+Den Země

Dne 22. 4. si na naší škole každoročně 
připomínáme Den Země, chceme, aby si děti 
uvědomily, že naše planeta má svátek. My 
jsme za ni spoluodpovědni, musíme se o ni 
starat a každý může přispět svým dílem 
k tomu, aby se životní prostředí zlepšilo.

Tento rok jsme se rozhodli, že zkusíme 
vyčistit naše městské okolí od odpadků, 
kterých je v příkopech, ale i ve stráních 
a kolem cest mnoho, a rozhodně to 
nepřispívá k půvabu města. Nechtěli jsme, 
aby naše snažení bylo náhodné a chaotické, 
tak jsme požádali o pomoc pana Bakuleho, 
hajného, správce bechyňských lesů. 
Plánované trasy jsme předem objeli, 
abychom se neztratili, a pak už přišel den, 
kdy jsme vyrazili na cestu s rukavicemi, 
igelitovými pytli a s energií, kterou jsme 
čerpali ze slunečního dne.

Na konci svých tras si děti mohly opéci 
špekáčky u ohně na „Staré plovárně“, aby 
byly náležitě odměněny za svou práci. 

Až půjdete na procházku, doufám, že 
naše snažení zaznamenáte a snad i oceníte.

Mgr. Romana Švestková

+Bechyňská laťka 2011

5. a 6. dubna se v hale ZŠ Libušina 
skákalo do výšky. Konal se zde 30. ročník 
populární Bechyňské laťky. I letos přilákal 
tento závod velký počet účastníků z obou 
bechyňských škol, dorazili i reprezentanti 
z táborského Gymnázia Pierra de 
Coubertina a z Gymnázia olympijských 
nadějí z Českých Budějovic. Celkem 
k soutěži nastoupilo 113 skokanů. 

V úterý 5. dubna skákali kluci a holky ze 
6.-9. třídy. A bylo na co koukat! Sice se 
neskákalo tak vysoko jako v minulých letech, 
rekordy zůstaly v držení Marka Olejarčíka 
(180 cm) a Martiny Drdové (160 cm), o to 
byly závody napínavější a vyrovnanější. 
Absolutními vítězi se stali Tomáš Kratochvíl 
mezi chlapci (skočil 155 cm) a Denisa 
Šlechtová mezi dívkami (140 cm). 
Nejvyrovnanější souboj o vítězství pak 
svedli kluci ze 7. třídy, kde o výhře Radka 
Burdy nad Kubou Veverkou rozhodoval jen 
menší počet pokusů. Oba skočili 145 cm. 

Druhý soutěžní den, 
6. dubna, soutěžili spor-
tovci z 1.-5. třídy. 
Skákalo se od šedesáti 
cm, což se povedlo 
všem p ř i h l á šeným 
skokanům, kteří na této 
výšce začínali. To nebyl 
ale případ pozdějších 
absolutních vítězů – 
Adély Štenclové (výkon 
120 cm) a Michala 
Nováka (skočil 125 cm). 

Závody se vydařily, 
za rok opět 

na shledanou!

Mgr. Ruda Blažek

+Pyžamový den ve 2.A

Vyvrcholením našeho 14 denního putování za českými pohádkami byl Pyžamový den. 
Celé 2 týdny jsme si každý den pohádky četli nebo vyprávěli. Pohádkové bytosti nás 
provázely učivem českého jazyka a geometrie. Společně s nimi jsme zdolali první nástrahy 
násobilky a počítali slovní úlohy. Seznámili jsme se s Boženou Němcovou a Karlem 
Jaromírem Erbenem, o čemž jsme hned přesvědčili paní Houdkovou při návštěvě knihovny. 
Oblíbili jsem si knihu Broučci a udělali si výstavu všech vydání, které jsme našli doma. 
Nejstarší vydání bylo z roku 1942. Světlušky a broučky jsme si vyrobili jako lampionek. No a 
na správné pyžamové párty nechyběla ani módní přehlídka, diskotéka a soutěž ve zpěvu 
Hledáme svou super star. Také jsme dostali ke svačině perník z perníkové chaloupky a řadu 
diplomů i cen. Všem móóc slušelo a na památku jsem si nafotili celou galerii Pyžamáčků.

Mgr. J. Hrnčárková a děti ze 2.A

+Matematická olympiáda
– opět zlato

Na začátku dubna se konalo v Táboře 
okresní kolo matematické olympiády. Naše 
škola navázala na loňský úspěch, Markéta 
Mušálková (6.A) ve své kategorii zvítězila 
a tím jsme obhájili loňské zlato. Výborně se 
umístili také žáci sedmého ročníku, Zdenka 
Sosnová (7.B) skončila na krásném čtvrtém 
místě, Viktor Škopan (7.B) byl devátý 
a Majda Blažková (7.A) na dvaadvacátém 
místě. Všem zúčastněným děkujeme za 
reprezentaci školy.

Mgr. Jana Meyerová

+Comenius v Bechyni

Ve dnech 4.-11. 4. proběhla na 2. ZŠ 
další ze série akcí z projektu Comenius. 
Přivítali jsme v Bechyni hosty z Maďarska 
a „staré známé“ ze španělské Valencie. 
Výborně připravený program s veškerým 
kompletním zajištěním všech detailů zaručil, 
že všechno náramně klaplo a hosté v závěru 
svých pobytů nešetřili slovy chvály jak na 
školu, tak i na servis v rodinách.

A co na to my rodičové? Výborná akce! 
Naše děti dostaly šanci vidět nádherné 
město, poznat vrstevníky ze země 
s naprosto odlišnou kulturou a úžasně si 
procvičily angličtinu. My jsme zase poznali 
děti ze Španělska a, ruku na srdce, upřímně 
jsme si je zamilovali. Když jsme se pak před 
školou všichni sešli při loučení, tak, jak říká 
klasik, jediný oko nezůstalo suchý! Byl to 
s nimi opravdu fajn týden.

Doufám, že mohu jménem všech 
zainteresovaných rodičů poděkovat 2. ZŠ za 
odvahu, že do tohoto programu vstoupila 
a že našim dětem toto všechno umožnila. 
Zvláštní dík pak připojuji paní učitelce 
Romaně Švestkové za úžasný elán, 
nasazení a za všechno další, co pro zdárný 
průběh celé akce udělala.

V. Šťastný

+Papírové pátky

Naše škola se na začátku školního roku 
zapojila do celorepublikové soutěže ve 
sběru papíru. A vedeme si opravdu výborně, 
neustále se pohybujeme na nejvyšších 
příčkách. Sbíráme vždy druhý pátek 
v měsíci, tedy ještě 13. května a 10. června. 
Byli bychom velmi rádi, kdybyste nás v tomto 
sběru a úsilí podpořili. Pokud máte starý 
papír (noviny, časopisy, letáky) nebo 
kartony, přineste (přivezte) je v již 
zmiňovaná data k naší škole mezi 7.30 
a 8 hodinou. Každé kilo se počítá. Vítězná 
škola dostane nejen finanční hotovost, ale 
i hodnotné ceny. A to jistě stojí za to. Zvláště, 
když jsme průběžně na třetím místě a šance 
na vítězství je veliká. Předem všem 
děkujeme za spolupráci a podporu.

Průběžné informace o umístění naší 
školy i o termínech sběru najdete na: 
www.zslibusina.cz.

Za Výbor SRPDŠ Mgr. Jana Meyerová
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děvčaty vyhrála Barča Jelínková a bron-Bechyňská 
zovou medaili získala Katka Palová. 

laťka Kategorii sedmých tříd opanovali skokani ze 
staré školy, takže na další medaile jsme V t radičním dub-
museli počkat až mezi osmáky, kde novém termínu se konaly 
v kategorii dívek zvítězila Anička Vrábková na „staré“ škole závody ve 
před Eliškou Kotounovou. Stříbro mezi skoku vysokém. Celkem 
chlapci vyskákal Jakub Hruška a hned za se závodu zúčastnilo 
ním skončil Filip Pazdera, oba shodným 39 žáků II. stupně z obou 
výkonem 145 cm. Nejkvalitnějším skokem ZŠ. Naši skokani se 
bylo 155 cm ze skokanské dílny Tomáše r o z h o d n ě  n e z t r a t i l i  
Kratochvíla, žáka 9. třídy staré školy. Na a získali několik cenných 
další kvalitní výkony si počkejme na konec umístění.
května, kdy se bude konat Školní atletická V kategorii 6. tříd 
olympiáda – 26. 5. II. stupeň a 27. 5. zvítězil Radek Procházka 
I. stupeň. před svým spolužákem 

Mgr. Jan PazourekPetrem Slaboněm, mezi 

+Účast divadelního 
kroužku na přehlídce 

Bechyňské jaro
Během prvního dubnového víkendu 

proběhla v kulturním domě krajská přehlídka 
dětského divadla s tradičním názvem 
Bechyňské jaro. Divadelní kroužek naší 
školy se opět zúčastnil, tentokrát dokonce se 
dvěma inscenacemi: Soubor mladších 
chlapců vystoupil s groteskou Upomínka na 
celý život, která měla premiéru na konci 
loňského školního roku. Jedná se o diva-
delní zpracování příběhu ze známé 
Goscinnyho knihy Malý Mikuláš. Starší 
a zkušenější soubor představil na přehlídce 
premiérovou hru Hloupé pohádky, která 
spojuje tři kavkazské pohádky z knihy O králi 
Sedmilháři. Oba soubory podaly sympatický 
a soustředěný výkon, porota ocenila zvláště 
některé herecké výkony, zajímavé nápady 
a živou hudbu. Je příjemné, že se žáci naší 
školy opět neztratili v konkurenci souborů 
jihočeského kraje, a nezbývá než popřát 
mnoho dalších vydařených vystoupení 
i divadelních akcí.

Mgr. František Oplatek

+Úspěch v krajském kole 
olympiády v anglickém 

jazyce
Dne 29. března 2011 se vítězka 

okresního kola olympiády v anglickém 
jazyce Kristýna Benediktová zúčastnila kola 

krajského v Českých 
Budějovicích a vybojovala 
krásné 3. místo. Kristýna 
předvedla velmi dobré 
z n a l o s t i  v  a n g l i c k é  
konverzaci, gramatice 
a poslechu, obstála v silné 
konkurenci a má velmi 
dobré předpoklady pro 
úspěšné studium jazyků 
na střední škole.

Děkujeme za skvělou 
reprezentaci školy a třídy 
9. A.
Mgr. Miroslava Mičanová

+
soutěžních kol. Z vítězství mezi lyžaři se LVK Pec pod Sněžkou - 
radoval Martin Mrzena a Lucie Berešová, 

Krkonoše mezi snowboardisty Petr Byrtus a Markéta 
Richterová. Nejdůležitější ovšem bylo, že V polovině března se žáci naší školy 
závod všichni bez větších problémů zúčastnili lyžařského výcvikového kurzu 
dokončili, což je zajisté výsledkem kvalitní v Krkonoších, konkrétně v Peci pod Sněžkou 
práce instruktorů Milana Petra (lyže), Jany na Žižkově boudě. Vsadili jsme opět na tento 
Krejčové (lyže, snowboard), Jana Pazourka termín a na tuto lokalitu, která zaručuje 
(snowboard) a Jana Pekaře (lyže). Večerní i v tomto období dostatek sněhové přikrývky 
program naplňovaly především zábavné a přitom již sluníčko pěkně hřeje. Volba se 
společenské hry, které si děti samy pečlivě vyplatila, přestože jeden den nám dokonce 
připravovaly. S velkým ohlasem se též pršelo, paradoxně v tento den byl nejlepší 
setkala přednáška člena Horské služby Pec sníh, takže na kvalitu výuky to nemělo vliv. 
pod Sněžkou Přemysla Kovaříka, rodáka Opět jsme zařadili výuku snowboardingu, 
z našeho města. Myslím si, že se celý což je oproti jiným školám určitě výhoda, 
lyžařský a snowboardový kurz vydařil, neboť mnoho dětí od malička jezdí spíše na 
hlavně nedošlo k žádnému zranění (hurá☺), „prkně“ a lyže ani nemá. A také proto, že ti, co 
nikdo nestonal a žáci se naučili či zdokonalili již lyžovat umí, se mohou naučit na 
v lyžování a snowboardingu a také se snowboardu. K dispozici jsme měli 9 různě 
vzájemně poznali v jiném než školním obtížných sjezdových tratí jak pro úplné 
prostředí, což je nesmírně důležité pro jejich začátečníky, tak i pro pokročilé. A další 
vzájemnou komunikaci a spolupráci. výhodou bylo, že na lyžích odjedete a přije-
Rozhodně bychom se rádi na toto skvělé dete přímo k chatě. V pátek se uskutečnily 
místo ještě někdy vrátili. závody ve slalomu, kde se sčítaly časy dvou 

Mgr. Jan Pazourek 



+
návštěva městské knihovny, kde se děti Projekt Den knihy
naučily vyhledávat knihy a soutěžily 
v rychlosti četby a v literárních znalostech. 
Další fází byla prezentace domácí přípravy Ve dnech 13. a 14. dubna se žáci páté 
skupin. Děti své referáty obohatily obrázky třídy „nové“ školy zúčastnili dalšího 
a odkazy na své knihy. Dostatek času byl výukového projektu s názvem Den knihy. 
věnován i způsobu, jak s knihami nakládat Projekt byl dvoudenní a předcházela mu 
a jak se k nim chovat. V závěrečné části si domácí příprava. Žáci byli týden před 
žáci vyzkoušeli knihu napsat a vyrobit. Cílem realizací projektu rozděleni do skupin 
tohoto projektu bylo mimo jiné i prohloubení a obdrželi tato témata: Historie knihy, výroba 
zájmu dětí o knihy, seznámení se s různými knihy, hlavní části knihy, literární druhy 
žánry a vytvoření kladného vztahu ke a žánry. V den projektu si navíc děti přinesly 
knihám. V době, kdy děti obecně velmi málo do školy své knihy, které dobře znaly 
čtou, se tyto cíle jeví jako nanejvýš potřebné. a považovaly je za zajímavé. S pomocí 
Z hodnocení tohoto projektu dětmi školní knihovny se tak ve třídě shromáždilo 
vyplynulo, že se tento výukový projekt dětem množství knih nejrůznějšího druhu, žánru 
líbil, získali nové vědomosti, a hlavně - a zaměření. V první části žáci třídili tyto 
uvědomili si jedinečnost a nenahraditelnost knihy, hledali informace, snažili se určit 
knih v našem životě.společné prvky a přiřadit k žánrům. 

Informovali také spolužáky o svých knihách. Mgr. František Oplatek
Ve druhé části projektu pak proběhla 

+
umístila Hloucalová Kateřina, na místě Soutěž ve zpěvu 
druhém Alena Mrzenová a vítězem se stal 

Bechyňský drozd Václav Filip. Všichni zpěváci jsou ze 2. A. 
Neméně kvalitní byla i kategorie čtvrtých a Dne 28. března se na naší škole konala 
pátých tříd, kde třetí místo obsadila Ema tradiční pěvecká soutěž s názvem 
Panková za čtvrté třídy, druhé Marian Ray z Bechyňský drozd. Této soutěže se letos 
páté třídy a zvítězila Anička Kotounová ze zúčastnilo celkem 30 soutěžících prakticky 
třídy čtvrté. Velké uznání patří i všem ze všech ročníků školy a spolu s některými 
zpěvákům z druhého stupně, kteří se nebáli rodiči vytvořili pěknou diváckou kulisu pro 
ukázat své pěvecké umění před početným zajímavé pěvecké výkony. Vystoupili nejen 
obecenstvem i porotou. V kategorii šesté a sólový zpěváci, ale i tři dueta. V kategorii 
sedmé třídy se na třetí příčce umístila prvních tříd byla udělena dvě první místa – 
Karolína Kováčová ze sedmého ročníku, Nele Milošové a Simoně Vymětalové. 
druhé místo obsadil Tomáš Filip a vítězkou Kategorie druhých a třetích tříd byla 
se stala Radka Pospěchová ze šesté třídy. obsazena velmi kvalitně a porota měla 
Velmi příjemné bylo i vlastní doprovázení těžkou úlohu v určení vítězné trojice. Na 
dvou zpěváků na hudební nástroje – Tomáše třetím místě se 
Filipa na akordeon a Mirky Ťoupalové na n a k o n e c  
kytaru. V nejstarší kategorii se na třetím 
místě umístil František Bilko, na druhém 
Eliška Kotounová a vítězkou se stala 
Roxana Rayová. Mezi duety zvítězily sestry 
Tereza a Adriana Trusíkovy. Největšího 
úspěchu v divácké anketě a nejoblíbenějším 
zpěvákem letošní soutěže se jednoznačně 
stal Tomáš Filip.

Ještě jednou bych chtěl ocenit bohatou 
účast žáků školy, nadprůměrné pěvecké 
výkony, výbornou diváckou atmosféru a 
věřím, že příští školní rok soutěž Bechyňský 

drozd objeví stejně šikovných 
zpěváků jako letos.

Mgr. František Oplatek 
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8. místě. Eurorebus patří mezi nejrozsáhlejší EUROREBUS 
a nejlépe organizované soutěže na 

– postup na republiku celostátní úrovni. Každý rok se jí účastní 
několik stovek školních tříd, což dohromady Velkým úspěchem skončilo krajské kolo 
čítá tisíce žáků, takže jakýkoliv dílčí úspěch této zeměpisné soutěže v Českých 
má svoji velkou váhu, což postup na kraj či Budějovicích pro naše školní družstva! 
republiku rozhodně je. Pro zajímavost V kategorii 8. a 9. tříd, kde soutěžilo 34 druž-
nejlepší školní třída může vyhrát poznávací stev, skončila 9.A na postupové 4. pozici 
zájezd po Evropě, k dalším cenám patří a zajistila si tak účast v celostátním finále, 
počítačové sestavy, notebooky, fotoaparáty které se bude konat začátkem června 
aj. Vyučující doprovázející soutěžící žáky v Praze. Družstvo tvořili František Bilko, 
nemusí jen někde bezcílně bloumat a čekat Roxana Rayová a Aneta Vlčková. 
až žáci dopíší testy, ale vždy mají možnost O pověstný vlásek unikl postup na republiku 
absolvovat vzdělávací kurzy a semináře nováčkům soutěže ze 6.A, kteří skončili na 
související s výukou zeměpisu, letos např. 6. místě, přičemž do Prahy postupovalo vždy 
„Školní atlas světa – interaktivní tabule“. pět nejlepších z každé kategorie. Třeba to 
Sám mohu potvrdit a upřímně říct: prostě vyjde příští rok, rozhodně šesťáci posbírali 
paráda! Nezbývá než popřát postupujícímu mnoho cenných zkušeností. Mezi jednotlivci 
družstvu z 9.A mnoho úspěchů a štěstí!nejlepšího výsledku dosáhla Nicola 

Sopková ze 7.A, která skončila na pěkném Mgr. Jan Pazourek

+Naši recitátoři 
na krajské přehlídce

Ve dnech 14. a 15. dubna se ve 
Strakonicích konalo krajské kolo v dětské 
recitaci, do kterého postoupili i tři naši 
recitátoři – Marian a Roxana Rayovi a Nicola 
Sopková. Nutno říci, že naši žáci obstáli se 
ctí v silné konkurenci nejlepších krajských 
recitátorů a velmi dobře reprezentovali naši 
školu. 

Ve třetí kategorii se Nicola Sopková 
dostala do pomyslného finále a byla porotou 
pochválena za působivý projev. Nejvýraz-
nějšího úspěchu dosáhl Marian Ray 
v kategorii druhé, který získal ocenění za 
zajímavý přednes Lobelova textu Pan Sova 
a obsadil v konečném pořadí třetí až čtvrté 
místo. Stal se tak náhradníkem pro 
celostátní přehlídku Dětská scéna ve 
Svitavách. Je potěšitelné, že naše škola 
měla na krajském kole takto početné 
obsazení a že se naši žáci rozhodně mezi 
krajskou „elitou“ neztratili. Za to patří 
Marianovi, Nicole a Roxaně dík a uznání.

Mgr. František Oplatek

+Okresní kolo olympiády 
v českém jazyce

Ve středu 23. března reprezentovala dvě 
děvčata naši školu na okresní olympiádě 
v českém jazyce. Postoupila ze školního 
kola. Roxana Rayová byla již ostřílenou 
bojovnicí, na této soutěži byla podruhé. 
Druhá zástupkyně školy jela na okresní 
olympiádu poprvé. A tak se dalo 
předpokládat, že starší a zkušenější Roxana 
bude úspěšnější. O to však bylo větší 
překvapení, když ředitel soutěže přivezl 
diplom a cenu. Ta patřila za 1. místo Elišce 
Kotounové z osmé třídy. Úspěchem však 
bylo i umístění Roxany, která obsadila čtvrté 
až šesté místo. Obě děvčata zabojovala 
a úspěch je opravdu velký, neboť zde 
soutěží i žáci víceletých gymnázií a je nutné 
říci, že soutěž není jednoduchá. 

Nezbývá než blahopřát a popřát Elišce 
hodně úspěchů v krajském kole olympiády, 
která se uskuteční v květnu v Českých 
Budějovicích.

Mgr. Milena Borková



+

město Trento nás ohromilo množstvím 
historických stavebních skvostů a spoustou 
mladých lidí, díky kterým město opravdu žije. 
Měli jsme možnost podívat se také do 
pobočky školy v Roveretu, která se zaměřuje 
na multimediální tvorbu. Navštívili jsme zde 
také galerii Markt, která právě poskytovala 
azyl impresionistickým a postimpresio-
nistickým dílům z rekonstruovaného 
pařížského muzea Orsay. Velmi zajímavé Výměnná praxe 
byly také návštěvy řemeslných dílen - BECHYNĚ – TRENTO, postupně jsme se podívali do zlatnictví, 
výrobny vitráží a mozaik nebo k umělec-TRENTO  BECHYNĚ 2011
kému kováři.

Již pátým rokem pokračuje spolupráce Okolí Trenta je plné různorodých 
naší školy se školou Istituto delle Arti pamětihodností. Letos jsme blíže poznali 
A. Vittoria v Trentu. Pobyt Italů u nás proběhl hrad Thun, slavné město Veronu a historický 
od 26. 3. do 2. 4. 2011, naši studenti spolu se vodní mlýn. K utužení nových přátelství 
čtyřmi studenty z Horní Břízy pobývali přispělo také volejbalové utkání, společná 
v partnerské škole od 28. 3. do 4. 4. 2011. večeře v Klubu důchodců nebo posezení na 

horské chatě s vysloveně horalským menu. 
Dostalo se nám skvělého přijetí jak od pana 
ředitele školy Cataniho, tak i od samotného 
pana starosty města Trento.

Při konečném loučení proto na obou 
stranách ukápla nejedna slzička z toho, že 
jsme se museli s novými přáteli rozloučit. Již 
nyní se těšíme na setkání v příštím roce

Mgr. Drahomíra Bočanová, 
vedoucí bechyňské skupiny v Trentu

Naši studenti v Trentu
Ve dnech 28. 3. - 4. 4. 2011se již popáté 

15 studentů SUPŠ v Bechyni a poprvé 
i 4 studenti keramické školy v Horní Bříze 
zúčastnili výměnné praxe v ateliérech 
spřátelené střední umělecké školy 
v italském Trentu.

Pro letošní rok si pro nás italští 
pedagogové připravili mnohá překvapení 
v podobě nových tvůrčích dílen. Postupně 
jsme si mohli vyzkoušet výrobu plstěných 
šperků, vyrobit si mosazný přívěsek, 
namalovat smaltový talířek nebo šperk, 
potisknout tričko technikou linorytu, 
navrhnout si skleničku v počítačovém 3D 
programu ve virtuální dílně nebo vyřezat 
ornament v dílně řezbářské.

Práci v tvůrčích dílnách provázela velmi 
srdečná a přátelská atmosféra a maximální 
vstřícnost našich italských přátel z řad 
pedagogů i asistujících studentů. Samotné 

výměn studentů je oboustranná a mohla by 
se rozvinout v dlouhodobější kurzy nebo ve 
stáže žáků i učitelů.
Je třeba poděkovat všem, kteří se na 
úspěšné akci podíleli. Jsou to pedagogové 
Drahomíra Bočanová, Jitka Hášová, David 
Stankuš, Otakar Novák a Miroslav Oliva, 
pracovníci školy, domova mládeže 
a kuchyně, studenti, kteří pomáhali při práci 
v dílnách i při komunikaci mimo školu, 
pracovníci Alšovy jihočeské galerie 
v Bechyni, pan Martin Halama, který 
zpřístupnil věž kostela, skvělá obsluha –
v hotelu Jupiter a jeho ředitel pan Josef 
Mičan, který vyšel škole vstříc při přípravě 
společných večeří. Zvláštní dík patří panu 
Rudolfu De Fantovi za tlumočení a za velkou 
ochotu v průběhu celého týdne.

Jiří Novotný, ředitel školy

Italští studenti v Bechyni
V sobotu 26. 3. 2011 večer jsme 

v salónku hotelu Jupiter přivítali19 studentů 
a profesory Marcella Pola a Claudia Ruattiho 
z Trenta a paní profesorku Paolu Mancini 
z Rovereta. Během roku došlo v Trentu 
k organizačním změnám: nastoupil nový 
ředitel, škola se spojila se školou z neda-
lekého Rovereta, a tak u nás pobývali 
studenti i pedagogové z obou míst. 

Snažili jsme se připravit jim co možná 
nejzajímavější program. Nechyběl v něm 
výlet do Českého Krumlova a do Tábora, 
oficiální přijetí starostou panem Jaroslavem 
Matějkou, návštěva Alšovy jihočeské galerie 
a pamětihodností města, pří jemné 
procházky, mezinárodní zápas v odbíjené, 
pálení keramiky technikou raku a malá 
„zahradní slavnost“ na školním dvoře.

Tím hlavním ale byla práce v dílnách. Na 
školách v Trentu a v Roveretu je mnoho 
výtvarných oborů, ale není tam keramika. 
Proto jsme italským studentům i učitelům 
nabídli dekoraci keramiky, práci v točírně 
a v modelově. Výsledky byly velmi pěkné 
a těšíme se na společnou výstavu.
Závěrečná slavnostní večeře v pátek 
1. 4. 2011 v hotelu Jupiter proběhla ve velmi 
přátelském duchu, vůle po pokračování 

Zprávičky 
z Jahůdky

Tak jako každý rok jsme 
oslavily Den země 30. března 

akcí „Ukliďme svět“. Všechny děti 
se zapojily s učitelkami do úklidu zahrady 
MŠ, hrabaly listí, uklízely papírky aj. Na 
začátku měsíce dubna byl Den otevřených 
dveří pro rodiče a nově přijaté děti, které byly 
u zápisu v MŠ 31. 3. (zapsáno 61 dětí). Přišly 
se  podívat na dopolední život ve třídách a 
při svačince si mohly pohrát v herně. 
13. dubna nás navštívil klaun se svými 
kamarády a pro děti to byla veliká legrace. 
Bylo to jako malé cirkusové představení. Na 
Velikonoce si děti vytvořily několik výrobků z 
vyfouknutých vajíček a seznámily se 
s tradicemi Velikonoc. 28. dubna se všichni 
předškoláci byli podívat v knihovně. Řádně 
jsme se připravili i na čarodějnický rej, 
některé děti přišly v maskách, zahrály si 
čarodějnické hry, vařily lektvary z lexikonu 
kouzel a vytvořily svou strašidelnou jeskyni. 
Na zahradě MŠ byla vytvořená nová naučná 
stezka „Od stromu ke stromu“. Děti zde mají 
možnost poznávat různé druhy stromů 
v každém ročním období. Děkujeme - 
Truhlářství JH Hvožďany za zhotovení 
stojanů na popisky ke stromům. Chystáme 
další prvek na naší zahradě „Hmyzí hotel“. 
Naše MŠ se zapojila do soutěže „Nelej olej“ 
Cílem soutěže je vštípit dětem ekologické 
chování. Děkujeme rodičům za suchý chléb 
pro nemocná zvířata ve Stanici pomoc 
přírodě ve Voticích (odeslali jsme přes 80 kg 
chleba). Více informací a fotografie z akcí 
naleznete na stránkách MŠ.

MV

+
ve skupinách a během vycházky po městě činnost, při níž žáci vytvořili z připravených Projektový den 
zakreslovala každá skupina rozmístění kartonových krabic ‚,kontejnery“ a polepili je 

Třídíme odpad kontejnerů určité barvy podle jejich určení. papírem příslušné barvy.
Na základě tohoto pozorování jsme Vznikl nám tak kontejner žlutý na plasty, 

Dne 16. března 2011 uskutečnila třída v další vyučovací hodině shrnuli dosavadní i modrý na papír, zelený na sklo a ještě jeden 
4.A. projektový den na téma třídění nové poznatky týkající se tohoto tématu menší na použité baterie. Každý z nich jsme 
a recyklace odpadu. Hlavním cílem aktivity a sestavili celkový plánek města s barevným opatřili správným nápisem a obrázky 
žáků bylo získat nové a rozšířit si dosavadní rozlišením jednotlivých druhů kontejnerů představujícími odpadový materiál, který 
poznatky  o  významu,  způsobech a jejich rozmístěním. tam patří.
a zásadách třídění odpadu a zároveň si Ve třetí části projektu jsme si zopakovali Žáci pracovali aktivně a se zájmem. 
prakticky ověřit možnosti třídění odpadu hlavní zásady třídění odpadu a určovali, Ověřili si svoji schopnost spolupracovat ve 
v našem městě. Celá práce probíhala který z připravených odpadových materiálů skupinách a porovnat své znalosti a 
v několika etapách. První část projektu (obrázků) patří do určeného kontejneru. dovednosti se spolužáky. Zároveň si osvojili 
spočívala v praktickém pozorování V této etapě šlo o individuální výtvarné mnoho nových informací a jejich praktické 
rozmístění kontejnerů na tříděný odpad zpracování tématu se správným barevným využití. Projektový den splnil svůj účel a žáci 
v našem městě a jejich zaznamenání do rozlišením. V závěrečné části projektu měli radost z vydařené práce.
připravených plánků města. Děti pracovaly nastoupila opět skupinová a praktická Mgr. Jitka Vašicová
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+Úspěchy klavíristů ZUŠ V. Pichla

Dne 16. února proběhlo v Táboře v ZUŠ O. Nedbala okresní kolo Národní soutěže ZUŠ 
ve hře na klavír.

Ze ZUŠ Bechyně do něj svými výkony postoupili Markétka Fišerová, která soutěžila v 
1. kategorii, a Jakub Vozábal, který je věkem v 5. kategorii. Oba jsou ze třídy paní magistry 

Hany Kodadové. V konkurenci malých klavíristů z táborského okresu 
získala Markétka třetí místo a Kuba zvítězil a postoupil dále do kola 
krajského.

Krajské kolo Národní soutěže ZUŠ se konalo 22. a 23. března 
v Českém Krumlově. Tam se setkali nejnadanější a nejpracovitější 
mladí klavíristé z celého Jihočeského kraje. Úroveň hry všech 
soutěžících byla velice vysoká, a ani zde Kubík Vozábal nezklamal a 
získal krásné třetí místo!

Pro ty z vás, kteří byste rádi slyšeli naše úspěšné soutěžící, je 
zde pozvánka na absolventský koncert žáků ZUŠ, který se koná 
26. 5. 2011 v koncertním sále ZUŠ V. Pichla. Kromě nich a 
ostatních absolventů I. a II. stupně vystoupí též Andrea 
Kolářová, která se pod vedením paní učitelky Kodadové 
dokázala připravit k náročným přijímacím zkouškám na 
konzervatoř. A tak bude mít bechyňská ZUŠ opět po dlouhé 
době svého odchovance na tomto prestižním ústavu.

Závěrem nezbývá než poděkovat všem žákům za 
reprezentaci školy a popřát jim ještě hodně podobných úspěchů 
u klavíru i v celém dalším životě…

Petr Smíšek

+
dokumentární apod.). Poté již začalo vlastní Fotit dobře není jen tak
fotografování, a to na dvou místech, 
v přirozeném světle na nádvoří muzea 
a v ateliéru s pomocí světel a odrazových V pátek 1. dubna a není to apríl, se 
fólií. Po přestávce na krátký oběd výtvarný obor ZUŠ vydal do Národního 
následovalo zhlédnutí a rozbor vyfotogra-muzea fotografie v Jindřichově Hradci na 
fovaného materiálu. Odvezli jsme si cd seminář specializovaný na fotografování 
s fotografiemi a připravujeme pro vás portrétů. Pod vedením profesionální 
v nejbližších dnech netradiční veřejnou fotografky Bohuslavy Maříkové, účastníci 
ukázku práce studentů ve výloze Optiky zhlédli prezentaci vývoje portrétního 
manželů Ursínyových. zobrazování se speciálním přihlédnutím 

Seminář, určený pro žáky druhého k velikánům české portrétní fotografie. 
stupně ZŠ a studenty SŠ, byl velmi zajímavý Rozdělili se do skupin a hledali specifika ve 
a výsledky našich účastníků ocenila nejen tváři svého „modelu“. Učili se pracovat 
paní Maříková, ale i pracovníci muzea. v portrétním ateliéru s nasvícením, hloubkou 
Pokud bude zájem ze strany dětí a studentů, ostrosti, bleskem, pochopili nejčastější 
mohli bychom se na podzim zúčastnit chyby. Pro lepší pochopení principu fotky 
navazujícího semináře věnovaného jsme všichni „vešli“ do těla fotoaparátu 
fotografování, ale hlavně výrobě tradiční velkého jako místnost a s úžasem jsme 
černobílé fotografie ve fotolaboratoři.pozorovali princip camery obscury. Druhá 

teoretická prezentace byla věnována 
Mgr. Ivana Blažková kompozici fotografie s přihlédnutím 

k jednotlivým typům fotografií (portrétní, 

+Živly ovládly muzeum

Před několika dny, přesněji 3. dubna 
skončila výstava výtvarného oboru ZUŠ 
v Městském muzeu v Bechyni. Vystavovala 
skupina, ve které studují především 
středoškoláci a dospělí. A jak titulek, který 
jsem si vypůjčila z Táborska, které o výstavě 
informovalo, naznačuje, tématem byly Živly. 
Vernisáž se uskutečnila v sobotu 19. března 
od 16 hodin. A nesla se ve velmi příjemném 
duchu, plném dobrého jídla, pití, hudby 
a výtvarného umění. Navštívilo ji přes 150 
návštěvníků a poté v dalších týdnech se na 
výstavu přišlo ještě podívat kolem sta osob. 
Zhlédnout jste mohli (a já věřím, že i zhlédli) 
malby akrylem, olejem, ručně lité papíry, 
počítačovou grafiku i sádrové objekty. Ještě 
jednou děkuji pracovnicím Městského 
muzea v Bechyni za ochotu a podporu 
v rámci příprav, instalace, vlastní výstavy 
i uklízení našich prací.

Za vystavující studenty 
Mgr. Ivana Blažková

♥ vás zveme 
na DEN ZUŠ!

Z U Š  V á c l a v a  
Pichla v Bechyni zve 
všechny na DEN ZUŠ

v sobotu 21. května 2011
v budově ZUŠ a klášterní zahradě. 
Představí se vám všechny obory. 
V repríze budete moci zhlédnout 
Představení pro MŠ, které se uskuteční 
11. května 2011 dopoledne. Dále 
závěrečný koncert hudebního oboru, 
koncert v rajském dvoře, tři divadelní 
představení dramat ického oboru 
a výtvarný obor představí výstavu 
malovaných nádob a prodejní stánek 
s našimi výrobky. Těšit se můžete na 
speciální mýdla, přívěsky ke klíčům, 
hračky a další drobná překvapení. Jejich 
koupí podpoříte nákup materiálu pro 
výtvarný obor. Nezapomeňte, začínáme 
již v 9.30 hodin. Bližší program na 
plakátech.

Mgr. Ivana Blažková +
sondu do jejich lichožroutích životů a o tom Kdo to bydlí 
právě je tato kniha. Já jsem si ji vypůjčila 

v knihovně? právě tady v knihovně a už v průběhu čtení 
jsem z ní předčítala dětem, protože je Dne 6. dubna od 17 hodin proběhla 
ohromně vtipně a napínavě napsaná. A tak v Městské knihovně v Bechyni vernisáž 
jsme se rozhodli vymodelovat podoby výstavy výtvarného oboru ZUŠ. Výstava se 
Lichožroutů z hlíny. Zde stojí za to poděkovat jmenuje Lichožrouti a Sudlíci a vytvořily ji 
Jirkovi Benešovi ze staré ZŠ a Milanu děti ve věkovém rozmezí 5 až 15 let. Vidět ji 
Voborskému z keramické dílny v Zářečí, můžete až do 2. května. Stačí zajít do 
kteří nám velmi ochotně vyšli vstříct knihovny. 
s výpalem keramiky.Myslím, že je však třeba trochu blíže 

Ale to nám nestačilo, přemýšleli jsme objasnit, kdo že to ti Lichožrouti a Sudlíci 
o těch druhých, zbylých ponožkách, které se jsou a proč máme vernisáž právě 
kupily doma, které byly zbytečné, protože jim v knihovně.
chyběla ta první, ta sežraná. Po sežrání Vše totiž začalo tady a to tehdy, když 
jedné z nich zbývající ALE ožívají a vytváří jsem si vypůjčila knihu Lichožrouti, napsal ji 
zcela speciální společenství Sudlíků (tak Pavel Šrut a ilustrovala ji Galina Miklínová, 
jsme je nazvali, protože zůstanou ti druzí, ti která jej vlastně k napsání právě téhle knihy 
sudí). Tak začala práce na Sudlících. Každý pobídla. Původně totiž existovala pouze 
z dětí si vytvořil svého kamaráda, doslova jej báseň Lichožrouti, báseň o podivuhodných 
ušil, vycpal, ozdobil knoflíky, korálky, látkami stvořeních, která s námi žijí, aniž bychom 
i vyfilcovanými vlasy a pojmenoval jej. o tom věděli, a sem tam nám požírají vždy 
V knihovně jich můžete po bedlivém jednu ponožku z páru. My se potom 
prohlížení nalézt přes 50!nemůžeme dohledat, nadáváme, kam se 

mohla podít a odcházíme kupovat nové páry. Mgr. Ivana Blažková
Tyto bytosti stály za větší rozpracování, za 



+

polohy a umocní se její estetický dojem. telefonní budky, ke kterým je navržen 
Kolem kašny vznikne sezení s pohledem na chodník.
přepadající vodu. To umožní lepší využití Na východní straně náměstí je podél 
tohoto prostoru k relaxaci. Stojánek bude domů chodník a před ním vydlážděná 
ponechán ve stávající poloze – malé plocha, která bude sloužit jako parkoviště 
oddychové místo. a v případě zájmu tam lze kdykoliv realizovat 

Prostor před kostelem sv. Matěje je předzahrádku. Stromy budou vysazeny Rekonstrukce náměstí mírně svažitý směrovaný na sochu Jana nové a budou umístěny do dláždění 
Nepomuckého. Z tohoto důvodu jej s pochůznou mříží a ochranným košem. T. G. Masaryka
projektant navrhl rozdělit na 3 výškové V parčíku v jižní části náměstí budou 

Začátkem měsíce května budou úrovně – zídky z přírodního kamene zrekonstruovány chodníky a bude prove-
zahájeny práce na rekonstrukci náměstí a vyrovnávací terásky, kde bude chodník dena probírka stávajících stromů a střední 
T. G. Masaryka. Rekonstrukce zahrnuje: a oddychové místo. Z tohoto prostoru bude a nízké zeleně a dosadby – zejména 
rekonstrukci komunikací, chodníků, parko- vyloučena jakákoliv doprava – „divoký“ podsadby tisů. Snahou je prosvětlení 
vacích a oddychových ploch, veřejného průjezd mezi stromy. Zásobování kostela a oživení prostoru kvetoucími dřevinami. 
osvětlení, umístění nových eletrosloupků, a pohřební služby bude ze strany pošty. Chodníky, komunikace a ostatní 
mobiliáře, drobné architektury a parkovacích Prostor mezi farou a Pichlovým domem zpevněné plochy budou upraveny dle 
automatů. Tyto práce mají navázat na loni bude částečně věnován parkovišti. Přístup obecně technických požadavků na využití 
provedenou rekonstrukci kanalizačních k faře a č.p. 142 bude zajištěn obslužnou osobami s omezenou schopností pohybu 
stok. slepou komunikací. Před Pichlovým domem a orientace s úlevami pro historické 

Hlavní myšlenkou projektu je propojení bude respektována předzahrádka propo- prostředí. V rámci budování parkovacích 
relaxačních ploch před kostelem a velké jená chodníkem na parkoviště i k faře. Mezi ploch vznikne odpovídající počet míst pro 
plochy kolem kašny. Tento prostor bude parkovištěm a chodníkem bude zeleň s nově tělesně postižené. Veškeré zpevněné 
oddělen od komunikací nízkou zelení. Je vysazenými stromy. plochy budou s ohledem na historické 
koncipován osově, kde osu tvoří lípy Prostor před poštou je převážně prostředí z kamenného žulového matriálu. 
svobody. Mezi lípami je navrženo přemístit věnován parkovišti, jsou zde ponechány Snahou projektu je vytvořit harmonické 
kašnu, která se tímto dostane do centrální a kulturní prostředí s prostory oddychu 

i aktivit s doplněním zeleně a sezení. 
Rekonstrukce náměstí má zlepšit mikro-
klima náměstí, vytvořit příjemné prostředí 
pro obyvatele Bechyně s tím, že prostředí 
umožní pořádání akcí celoměstského 
charakteru. 

Během rekonstrukce náměstí bude 
zajištěn ke všem nemovitostem po celou 
dobu stavby vstup nikoliv však vždy příjezd. 
Žádáme proto vlastníky či nájemníky 
jednotlivých nemovitostí v řešeném území 
o shovívavost. Dlouho očekávaná rekon-
strukce náměstí bude znamenat na dobu 
čtyř až pěti měsíců velké omezení pro jeho 
obyvatele a uživatele, ale pevně věříme, že 
výsledek bude stát za to. Svoz komunálního 
odpadu bude zajištěn ve stávajících 
pravidelných intervalech. 

Upozorňujeme vlastníky jednotlivých 
nemovitostí, které se nacházejí na náměstí 
T. G. Masaryka, že pokud plánují např. 
přípojku plynu, telefonu, přípojku NN apod., 
je potřeba tyto práce provést nejpozději při 
rekonstrukci náměstí, neboť po dokončení 
stavebních prací bude v této lokalitě, co se 
týče zásahu do komunikací, chodníků 
a ostatních veřejných ploch vyhlášena 
stavební uzávěra na dobu min. 10 let. Na 
tuto skutečnost již byly vlastníci těchto 
nemovitostí j iž několikrát písemně 
upozorněni. 

V roce 2012 proběhne rekonstrukce ulic 
Široká, Klášterní, Kašpara Malého 
a Waltrova, v roce 2013 pak rekonstrukce 
ulic Dlouhá, Soukenická a Masokrámská. 
Výše uvedená podmínka platí také pro 
vlastníky nemovitostí v těchto ulicích.

I. Zvolánková
investiční odbor MěÚ Bechyně
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Centrum pro zdravotně 
postižené 
a Poradenské centrum 
při Svazu neslyšících 
a nedoslýchavých v ČR
oznamuje, že pravidelné 
konzultační hodiny v Bechyni 

budou v pondělí 30. května a v úterý 
28. června 2011. Pracovníci centra budou 
v domě s pečovatelskou službou v Bechyni, 
Školní 1009 v době od 9.30 do 11 hodin 
v klubovně č. 401.

+Rekultivace skládky 
Senožaty 

Začátkem listopadu loňského roku byly 
započaty práce na rekultivaci bývalé skládky 
na tuhý komunální odpad u obce Senožaty. 
Rekultivace skládky je z 90% financována z 
Fondu soudržnosti EU a Státního fondu 
životního prostředí v rámci Operačního 
programu Životního prostředí a z 10% z 
rozpočtu města Bechyně.

Z důvodu klimatických podmínek byly 
práce na rekultivaci skládky přes zimu 
přerušeny a práce se znovu rozběhly 4. 3. a vyloučení rizika nastoupání podzemní 
2011. vody do tělesa skládky při extrémních 

Po dosažení předepsaného tvaru klimatických podmínkách. Následně budou 
skládky byly provedeny hrubé terénní po obvodu skládky vybudovány 2 záchytné 
úpravy a na celé ploše objektu byla příkopy povrchových vod. Všechny tyto 
rozprostřena vyrovnávací vrstva tl. 30 cm práce patří do tzv. technické rekultivace. 
z propustného materiálu. Z důvodu zajištění Konečnou úpravu povrchu bývalé skládky 
zamezení úniku skládkových plynů byl představuje celoplošné zatravnění tzv. 
vybudován odplyňovací systém. Dále byl biologická rekultivace. Práce na rekultivaci 
povrch bývalé skládky zakryt minerálním skládky by měly být ukončeny v průběhu 
těsněním pro zamezení vnikání srážkových měsíce června.
vod a byly zahájeny práce na plošné drenáži 

I. Zvolánkovápro zajištění stability čela skládky 
investiční odbor MěÚ Bechyně

+Kanalizace v lokalitě 
Zářečí

16. 3. 2011 byly zahájeny práce na 
stavbě „Bechyně – kanalizace v lokalitě 
Zářečí“. Projekt je financován z 90% z Fondu 
soudržnosti EU a Státního fondu životního 
prostředí v rámci Operačního programu 
Životní prostředí a z 10% z rozpočtu města. 

Projekt řeší dostavbu kanalizačního 
systému v části Zářečí a ulici Pod Schody. 
Jedná se o kombinovanou (gravitační 
a tlakovou) kanalizační síť, výstavbu 3 ks 

ozdravění životního prostředí města čerpacích stanic, které zabezpečí odvedení 
Bechyně a sníží znečištění povrchových vyprodukovaných splaškových vod ze 
i podzemních vod splaškovými vodami, stávající zástavby na městskou čistírnu 
které jsou v současné době odváděny odpadních vod. Na nově vybudovanou 
volnými výústěmi přímo do řeky Lužnice. kanalizaci bude v ulici Pod Schody napojena 

V současné době probíhají práce v ulici také kanalizační stoka ze zámku. 
Po Schody na výtlačném řádu V3 a jeho V současné době je v této lokalitě jednotná 
zaústěním do kanalizační štoly, práce na kanalizace, do které jsou napojeny odpady 
odlehčovací stoce 3 a odlehčovací komoře ze septiků. Tato kanalizace je 6 volnými 
OK 3 a práce na kanalizačních stokách Z-5, vyústěmi vyvedena přímo do řeky Lužnice. 
Z-6 a čerpací stanici ČS 3.Předmětem technického řešení je 

V rámci výše uvedené stavby dojde také podchycení stávajících stok, přečerpání 
k výměně vodovodního potrubí z litinových splaškových vod po odlehčení vod 
trub v ulici Pod Schody a v Zářečí od č.p. 481 dešťových na pravý břeh řeky Lužnice do 
k provozovně firmy ECO-DESING, které je gravitační kanalizace. Tato kanalizace bude 
vzhledem ke svému stáří v nevyhovujícím zakončena v čerpací stanici, která zajistí 
technickém stavu. V tomto úseku bude přečerpání splaškových vod z kanalizace do 
rekonstruována také místní asfaltová štoly s následným nátokem na městskou 
komunikace. Tyto stavební práce budou čistírnu odpadních vod. Křížení s korytem 
hrazeny z rozpočtu města. řeky je vzhledem k nesouhlasnému 

O dalším postupu prací bude investiční stanovisku uložení výtlačného potrubí na 
odbor občany města následně informovat. novou mostní konstrukci navrženo shybkou 

pod korytem řeky Lužnice. I. Zvolánková 
Realizace uvedené akce přinese investiční odbor MěÚ Bechyně

+Změny v označování 
popelnic od června 2011

V průběhu roku 2011 dojde ke změně 
v označovaní popelnic určených k vývozu. 
Každý, kdo zaplatí za odvoz odpadu, 
dostane při placení červenou samolepku. 
Tou označí svoji popelnici. Pro rodinu do 
4 členů v domácnosti by měla stačit 
1 popelnice. Kdo platí za odvoz odpadu 
složenkou nebo z účtu, může si vyzvednout 
samolepku na Městském úřadu Bechyně, 
odboru výstavby a ŽP nebo se domluvit na 
tel. 381 477 039.

Podnikatelé, kteří jsou napojeni na 
systém svozu odpadu provozovaný městem 
Bechyně, obdrží černou samolepku, do 
které doplní obchodní jméno a nalepí ji na 
popelnici. Poplatek za odvoz odpadu je 
splatný do konce května, tedy od 1. června 
musejí být všechny popelnice určené 
k vývozu označeny danou samolepkou. To 
se netýká popelnic v sídlišti Na Libuši 
a kontejnerů. 

Pokud budou u popelnic v témže místě 
opakovaně uloženy pytle s odpadem, 
nebudou pytle odváženy. 

L. Blažková

+Místní poplatek 
za komunální odpad

V souladu s obecně závaznou vyhláškou 
města Bechyně č.8/2010 o místnímu 
poplatku za provoz systému shromaž-
ďování, 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 500,- Kč. Pro 
poplatníky, kteří dovrší v letošním roce věku 
70 let a výše, činí sazba poplatku 400,- 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.

Upozorňujeme všechny poplatníky, že 
poplatek za rok 2011 je splatný jednorázově, 
a to do 31. května 2011.

R. Bosáková
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+Chceme v Bechyni 
lépe bydlet a žít?

PETICE

za přehodnocení výše prodejní ceny 
u bytů na sídlišti Na Libuši, za snížení 
základní ceny nerekonstruovaného bytu 

2na 1.000,- Kč/m  a za zrušení přirážky při 
koupi bytu po 1. 1. 2014 

bude k podpisu od 18. 4. do 7. 5. 2011
v pekařství na náměstí Na Libuši 

u paní Buchtelové 
a v knihkupectví v Libušině ulici 

u paní Simandlové

Občané města Bechyně prostřednictvím 
této petice žádají, aby zastupitelé přehod-
notili výši prodejní ceny u bytů na sídlišti Na 
Libuši, aby snížili základní prodejní cenu 

2
nerekonstruovaného bytu na 1.000,-Kč/m  
a zrušili přirážku při koupi bytu po 1. 1. 2014.

2Cena 1.000,-Kč/m  by v tom případě byla 
nejnižší možnou cenou za nejhorší možný 
byt, kde nebylo vůbec nic rekonstruováno 
(jde o byty bez centrálního topení, se 
špatnými a nedoléhajícími okny, nevy-
hovujícími elektrickými rozvody, dveřmi 
a podlahami, dále pak domy jako celky 
s děravými střechami, bez izolací 
a s neudržovanými společnými prostory). 
Průměrný byt bude mít vždy nějakou další 
přirážku, a tím se prodejní cena zvýší, ve 
většině případů velmi podstatně.

Příznivá cena pro zakoupení bytů je 
předpokladem k tomu, aby si nájemníci byty 
(domy) koupili a sami se o ně starali, 
nejenom zpomalovali jejich chátrání, jak je 
tomu za současného stavu. Proto 
očekáváme, že petici podpoří všichni, kteří 
Na Libuši bydlí, a to bez ohledu na to, zda si 
chtějí byt koupit.

Podporu petice očekáváme i od 
ostatních občanů našeho města, neboť 
kromě bytů na Libuši je Město vlastníkem 
ještě dalších bytů ve městě, a situace se 
v budoucnu může opakovat. A to nejenom při 
prodejích bytů.

Zastupitelstvo zastupuje obyvatele, kteří 
mu dali hlasy ve volbách. Proto by mělo 
jednat především v zájmu občanů (voličů) 
a města jako celku. Jistě by se našla 
společná řeč, pokud by byla z druhé strany 
dobrá vůle naslouchat argumentům 
a respektovat názory druhého. Pak by byla 
naděje, že se sídliště Na Libuši nestane jen 
zanedbanou periferií, kam se po setmění 
budou občané bát vkročit, a odkud se 
všichni, kdo budou mít možnost, odstěhují 
pryč. Všichni bychom byli rádi, kdyby se nám 
v „naší“ Bechyni dobře žilo a kdyby všichni, 
kdo Bechyni navštíví, mohli vyprávět, jak je 
krásná ta naše perla jižních Čech, jak 
spokojení jsou její obyvatelé a jak dobře 
radní město řídí. Pak by nám všichni mohli 
závidět.

Další informace a úplné znění petice 
najdete na: www.nalibusi.estranky.cz

Za petiční výbor M. Herza a I. Pokorná

+
prostředí a pokuty v těchto případech jsou Několik poznámek 
hodně vysoké. Bylo to tedy ve prospěch 

k petici za snížení všech občanů města Bechyně a samo-
zřejmě i ve prospěch životního prostředí.cen bytů

Nájemné je příjmem města a město 
Nechci v žádném případě jitřit emoce, může tyto prostředky použít na jakýkoli účel. 

chtěl bych pouze některé věci uvést na Za dobu, kdy jsem na radnici, jsme peníze 
pravou míru, protože autoři petice za snížení z nájmů použili na něco jiného pouze dvakrát 
cen bytů se dopustili určitých nepřesností. a nešlo o velké částky. Ostatní nájem šel 

Rozpětí cen se podle schválených vždy zpět do bytového fondu. Bohužel, 
pravidel nepohybuje od 3 000,- do 5 300,- dřívější výše nájmu neumožňovala žádné 
Kč, protože u žádného domu nenastala velké opravy, ale to už je jiná otázka.
kombinace oprava střechy a oprava izolace, Vůbec bych se nedivil občanům z jiných 
zde se jedná pouze o účelové tvrzení autorů. částí města, kdyby sepsali petici za zvýšení 

Nesprávné je také tvrzení, že nájem- cen prodávaných bytů Na Libuši a chtěli 
níkům při prodeji bytů v minulosti bylo dáno takto získané prostředky použít na opravu 
postupně několik nabídek a u každé nabídky komunikací,  kanal izace, veřejného 
byla cena nižší. Pouze v jednom případě se osvětlení, veřejných prostranství např. na 
stalo, že nájemníkovi byla předložena sídl. 5. května, na Plechamru, ve 
nabídka s chybou, přibližně do dvou týdnů Hvožďanech,  v  Senožatech nebo 
dostal opravenou nabídku, která byla v kterékoliv jiné části města. Jistě by takto 
v souladu se schválenými pravidly a zároveň formulovaný požadavek byl oprávněný a 
se mu radnice za chybu omluvila. naprosto logický.

Struktura nájemníků na sídlišti Na Libuši Projednávání prodeje bytů Na Libuši 
není jiná než v ulici Písecká, vím, kdo tam bylo vyvoláno zájmem nájemníků o koupi 
bydlí a komu přidělujeme byty. Jsou tam tedy bytu. Nevím, jestli si autoři petice uvědomují, 
i důchodci, mladé rodiny i sociálně slabší že celá akce může skončit patem a byty se 
občané, je to stejné jako v jiných částech prodávat nebudou. Ví autoři, kolik nájemníků 
města. zklamou?

Byty Na Libuši nejsou daleko od centra V závěru si neodpustím několik osob-
města, jak tvrdí autoři petice, protože v Be- ních poznámek. 
chyni je vzhledem k rozloze blízko všude. Martine Gärtnere, neřekl jsi mi, že to pro 

Nevím, kde autoři petice zjišťovali ceny nájemníky mohlo dopadnout lépe, ale že 
bytů, mohl bych zde uvést příklady daleko jsme to nepřehnali?
vyšších cen, než jsme stanovili my, ale to si Martine Herzo, nechtěl bys výrazně 
snadno každý může zjistit sám. snížit cenu pozemku, který prodáváš, tuším, 

Vyčítat radnici, že jsme si vzali úvěr v Sudoměřicích? Vždyť i některý z důchod-
a sídliště Na Libuši jsme použili jako zástavu ců, některá mladá rodina či sociálně slabší 
a úvěr jsme využili na něco jiného, než je spoluobčan by rád pěstoval zeleninu nebo 
rekonstrukce domů na tomto sídlišti, je se rekreoval za lepších podmínek než 
naprostý nesmysl. Úvěr jsme použili na nabízíš.
kanalizační sběrač u říčky Smutné, Není všechno jenom černé nebo bílé, 
kanalizační štolu pod náměstím a rozšíření existuje tolik odstínů a tolik možností. Která 
čistírny odpadních vod za 140 mil. korun. z nich je správná?
Pokud bychom tuto akci nezrealizovali do 

Jaroslav Matějkaurčitého termínu, bylo by město sankcio-
starosta městanováno ze strany Ministerstva životního 
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+Poděkování žákům a učitelům ZŠ Libušina 

patří za úklid okolí Bechyně a městských lesů, který se uskutečnil 19. dubna 2011 v rámci 
Dne Země. 

Na předem určených trasách – Chrobkov, Stará plovárna, Hutě a pod. se podařilo snosit 
minimálně 800 kg odpadu a tím vyčistit i letité černé skládky. 

Za městské lesy Jan Bakule

PROVOZ MINIGOLFU 
STADION BECHYNĚ

KVĚTEN, ČERVEN

Pracovní dny 14,00 – 19,00
Sobota, neděle   9,00 – 12,00

14,00 – 19,00

ČERVENEC, SRPEN

9,00 – 12,00   14,00 – 19,00

ZÁŘÍ, ŘÍJEN

Pracovní dny 14,00 – 19,00
Sobota, neděle   9,00 – 12,00

14,00 – 19,00

Cena 30,- na osobu/hodinu
Za nepříznivého počasí 

minigolf uzavřen
Změna provozní doby vyhrazena



MĚSTSKÁ 
POLICIE 
BECHYNĚ 
- radí, informuje

MPB: Novodvorská 301, Bechyně, 
tel.: 725 575 260, 725 575 261
e-mail: info@mpbechyne.cz
http://www.mpbechyne.ic.cz

Častým nešvarem je odstavení vozidel 
na veřejných prostranstvích  převážně na 
zelených plochách, ať na sídlištích, tak 
i v jiných oblastech města. Odstavení celého 
vozidla např. na zatravněnou plochu je ve 
většině případů řešeno blokovou pokutou.

MPB zajišťovala i asistenci na žádost 
o pomoc - přítomnost strážníků při jednáních 
jako neúčastněná osoba.

Byla zaznamenána zvýšená činnost 
spojená s žádostí o pomoc při hledání či 
odchytu, tak i samotný odchyt (10×). 

Události, aktuality Strážníci při pochůzkové činnosti upozorňují 
– výběr únor/březen 2011: majitele psů na jejich zajištění  mít psa na 

Relativně klidného období využili vodítku. Jak pohyb, tak i nezajištěný pes je 
strážníci k realizacím preventivních besed porušení vyhlášky města o pohybu psů. 
na různá témata a skupiny – praktická nauka Podle informací z předešlého čísla se na 
sebeobrany pro dívky z internátu SUPŠ, území Bechyňska nacházelo 5 vraků, 
přednáška určená pro seniory 11. 3. 2011, během dvou měsíců se jejich počet snížil na 
kde se posluchači dozvěděli, jak na 1. MP nařídila odtáhnout 3 vraky, zbývající 
nepoctivé podomní obchodníky, rady určené odstranili zřejmě majitelé sami.
pro seniory ve spolupráci MP Bechyně Mezi další činnosti patří předávání 
a s tiskovým mluvčím oblastního ředitelství zjištěných nedostatků, které nejsou  
PČR por. Mgr. M. Doubkem za účasti cca 25 strážníci řešit – předání spr. 
seniorů, kteří ocenili tuto besedu velmi orgánu (nepojištěná vozidla, déle stojící na 
kladně. Další přednáškou bylo vysvětlení veř. prostranstvích), asistenci na žádost 
nebezpečí sociálních sítí - „kyberšikana“ na o pomoc  přítomnost strážníků při 
II. ZŠ určená pro žáky 3. třídy. jednáních jako neúčastněná osoba, předání 

Uskutečnily se součinnostní akce MPB nálezů  kolo, aktovka.
s OO PČR Bechyně, kontrola chatových 
oblastí (2×). Stále častěji se mohou občané Plán na další období – duben/květen:
setkat se smíšenou hlídkou – strážník MP MPB připravuje besedy určené pro 
a policista z OO PČR Bechyně. Tyto hlídky všechny seniory na téma dopravní minimum
jsou převážně pěší, provádí pochůzkovou jak se chovat v dopravě. V měsíci dubnu 
činnost, prevenci. Zaměřují se hlavně na proběhnou na obou ZŠ dopravní přednášky 
kontrolu vozidel, kontrolu inkriminovaných pro všechny děti, ukončené dopravní 
lokalit, v příp. potřeby jako člen moto- olympiádou na stadionu 29. 4. 11, kde se 
rizované hlídky, kdy zajišťuje zálohu budou prezentovat i složky IZS. Dále 
policistovi v jeho činnosti. budeme pokračovat v součinnostních akcích 

Dne 21. 3. 11 smíšená hlídka prováděla s OO PČR Bechyně  měření rychlosti, 
řízení dopravy při DN na pozemní kontroly podniků atd., ale i smíšené hlídky, 
komunikaci Bechyně Senožaty, kde řidič tzn. 1 policista + 1 strážník při pochůzkové 
bulharského kamionu při úhybném činnosti a akce nad rámec prac. doby – 
manévru, kdy ho jiné osobní vozidlo 7. 5. 2011 oslava KSMB a SDH, 30. 4. akce 
předjíždělo, skončil v příkopu. Naštěstí nebyl pro děti  čarodějnice.
nikdo zraněn a vozidlo bylo bez větších 
následků vyproštěno a mohlo pokračovat 
v jízdě.

V oblasti veřejného pořádku se jednalo 
o znečišťování veř. prostranství (2×). MPB 
se zaměřila na nezletilé kuřáky a nepořádek 
po nich. Jde o nezletilce, kteří svým  nebo na 
chováním nejen ohrožují své zdraví, ale emailové adrese. Pravidelně aktualizujeme 
i znečišťují okolí, budí veřejné pohoršení. Ve web. stránky.
většině případů vše vyřešeno ráznou 

Aleš Kabelka DiS, domluvou na místě. Z přestupků proti 
vedoucí strážník MP Bechyněmajetku se jednalo o poškozování věcí (3×).

–

–

– 

kompetentní 

–

–

 
– 

–

– 

 –
Pracovní doba Městské policie Bechyně
PO, ÚT, ČT, PÁ 7.00–15.30 hod.

ST 7.00–17.00 hod.
(úřední hodiny 8–17 hod.)

Můžete nás kontaktovat na telefonních 
číslech uvedených v záhlaví

KINO BECHYNĚ 
KVĚTEN 2011

1. neděle 17 h

FIMFÁRUM
Premiéra českého filmu.

Do třetice všeho dobrého.
Mládeži přístupné, 75 min 70,-Kč

5. čtvrtek, 6. pátek 20 h

NICKYHO RODINA
Premiéra českého filmu.

Jeden čin mladého Angličana změnil 
svět. Dokumentární film o záchraně 669 
českých a slovenských dětí těsně před 

začátkem II. světové války.
Mládeži přístupné, 102 min, 70,-Kč

7. sobota 20 h, 8. neděle 17 h

NA VLÁSKU
Premiéra širokoúhlého filmu USA 

v českém znění.
Dobrodružství skvěle přitažené za vlasy. 
Animovaný film z produkce studia Walta 

Disneye.
Mládeži přístupné, 92 min, 70,-Kč

12. čtvrtek, 13. pátek 20 h

ČERNÁ LABUŤ
Premiéra širokoúhlého filmu USA.

Co všechno byste obětovali pro sen? 
V hlavní roli psychologického thrilleru 

Natalie Portmanová.
Do 15 let nepřístupné, 108 min, 70,-Kč

14. sobota, 15. neděle 20 h

SPRÁVCI OSUDU
Premiéra filmu USA.

Ukradli mu budoucnost, teď si ji bere 
zpátky. V hlavních rolích strhucícího 
trilleru Matt Damon a Emily Bluntová.
Do 12 let nevhodné, 106 min, 70,-Kč

19. čtvrtek, 20. pátek 20 h

KRÁLOVA ŘEČ
Premiéra filmu Velké Británie.

Vystrašená země potřebuje pravého 
vůdce. Vystrašený člověk potřebuje 

pravého přítele. 
V hlavní roli historického filmu 

Colin Firth.
Do 12 let nevhodné, 118 min, 70,-Kč

21. sobota, 22. neděle 20 h

DILEMA
Premiéra širokoúhlého filmu USA.

Pravda občas bolí. Filmová komedie.
Do 12 let nevhodné, 111 min, 70,-Kč

26. čtvrtek, 27. pátek 20 h

ODCHÁZENÍ
Premiéra českého filmu.

Podle celosvětově úspěšné divadelní 
hry Václava Havla. Režie Václav Havel.

Mládeži přístupné, 94 min, 70,-Kč

28. sobota 20 h, 29. neděle 17 h

AUTOPOHÁDKY
Premiéra českého filmu.

Filmová adaptace úspěšných hudebních 
autopohádek skupiny Chinaski.

Mládeži přístupné, 83 min, 70,-Kč
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OČNÍ OPTIKA
Soběslav, Palackého 64
Po, St: 9 – 13 14 – 18
Út, Čt, Pá: 8 – 13 14 – 17
So: 8 – 11

Brýle sluší každému
Jen u nás se můžete vidět najednou ve 

čtyřech různých obrubách na čtyřech 
fotografiích nebo na čtyřech sekvencích 
videa. 

Velké množství kvalitních brýlových 
obrub, 3D diagnostika systému Visioffice a 
naše znalosti a zkušenosti jsou pro Vás 
garancí, že v nových brýlích budete nejen 
skvěle vidět, ale i perfektně vypadat.

Těšíme se na Vaši návštěvu!

Tel.: 381 214 996
www.mmoptik.cz

+Kanoistika 
– TJ Jiskra Bechyně

Začátkem dubna začala bechyňským 
vodákům další slalomová a sjezdová 
sezóna. Prvním testem byly domácí Jarní 
bechyňské sjezdy, kde se závodilo na 
tradiční trati Dobronice – Hutě (4 km). 
Závodů se zúčastnilo zhruba 40 posádek 
převážně z Jihočeského kraje. Kromě 
Zdeňka Měšťana na singlkanoi (5. místo 
mezi veterány) startovali všichni bechynští 
sjezdaři v kategorii kajaků. Mezi muži, 
v součtu čtyř závodů, zvítězil Michal Háša 
před Honzou Pazourkem, bronzovou 
medail i vybojo val Pavel Pazourek. 
V kategorii veteránů vypádloval Jožka 
Macášek 3. místo. Filip Zvolánek zvítězil 
mezi žáky mladšími a nejmladší kajakář 
oddílu Daniel Maleček si ve svém prvním 
závodě v sobotu dojel pro druhé a v neděli 
pro třetí místo v kategorii předáků. Závodů 
se mimo jiné zúčastnila veteránská mistryně 
světa Jana Lagnerová ze Soběslavi 
a nejstarší aktivní sjezdař v Česku Zdeněk 
Grossmann (72 let), který s přehledem 
poráží i o dvě generace mladší borce!

Rafty – Již 11. ročník raftových 
závodů ve sprintu se uskuteční 9. července 
pod Bechyňskou duhou. Závodit se bude 
tradičně v 5 kategoriích – muži, ženy, 
veteráni, mixy a mládež a speciální kategorii

nejlépe ustrojená posádka. Večer všechny 
účastníky jak z řad závodníků, tak i diváků 
čeká pravá vodácká párty, kterou již 
poněkolikáté roztancuje kapela The 
Mňaucs. Zveme všechny příznivce vodních 
sportů a recese strávit příjemný den a večer 
u řeky Lužnice!

za oddíl kanoistiky pazi 

 
– 

+Novinky z karate

Poslední sobotu v březnu proběhlo 
v naší domovské tělocvičně 2. ZŠ první kolo 
Jihočeské ligy v karate. Účast byla nemalá, 
zacvičit si přišlo celkem 76 karatistů. 

Dopoledne trénovaly skupiny podle 
stupně technické úrovně cvičenců a odpo-
ledne se, za divácké účasti rodičů, konala 
soutěž v kata i kumite. Tato soutěž byla 
především pro naše malé, ale šikovné 
karatisty, aby si vyzkoušeli větší závody. 
Konkurence byla veliká, v nejmladší 
kategorii, tj. do 12 let, si poměřilo síly 
33 závodníků. Celé dlouhé odpoledne bylo 
náročné pro rozhodčí, závodníky i diváky. 
Ale vydrželi všichni. Někteří karatisté 
odcházeli s medailí na krku a s diplomem 
v ruce, někteří se slzičkou lítosti, že to 
tentokrát nevyšlo. Všechno k závodění patří. 
Hlavní ale je, že se zase sejdeme na tréninku 
a budeme rádi cvičit a brousit si zuby na další 
úspěchy.

Mik

Prodej st. pozemku se stodolou o celkové 
2

rozloze 1444 m  a oplocené zahrady 
2o rozloze 1156m  na Plechamru v obci 

Bechyně. 
Více informací na www.andelreality.com 
nebo na tel. 774 616 800. 

TĚLOVÝCHOVA & SPORT
Klub českých turistů Bechyně

pořádá pěší turistický pochod 
a cykloturistickou jízdu

Za Klub českých turistů Bechyně 
předseda Petr Chaloupek

tel: 737 529 220
 

ÚDOLÍM LUŽNICE
Termín: sobota – 7. května 2011 
Start pochodu: od 8.00 do 9.15 hodin 
z parku před nádražím ČD v Bechyni.
Cíl pochodu: stadion Bechyně, Písecká 
ulice, uzávěrka cíle v 17 h.
Trasy pochodu: pěší 8 - 35 km
Pro cyklisty 10 - 100 km, je připravena 
trasa z Českých Budějovic do Bechyně 
kolem řeky Vltavy a Lužnice. Cyklotrasa 
vede přes Hlubokou nad Vlt., Purkarec, 
Týn nad Vltavou a Koloděje nad Lužnicí. 
Pro účastníky bude zabezpečen svoz 
cyklobusem z Bechyně do Č. B. (na tuto 
trasu je nutno přihlásit se předem!)

e-mail: chaloupek.velo@seznam.cz
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ČISTÍRNA PEŘÍ
PÉŘOVÉ VÝROBKY
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�Bechyně - 
bývalý dům služeb

tel: 602 659 011 

�Malšice - bývalý Bazar

Autohas

p. Dlouhá

tel: 604 925 690

Provedu kácení stromů ve ztížených 
podmínkách, bezpečnostní, stabilizační 
a výchovný řez           Tel: 606 931 760

Městský zpravodaj č.5/2011, den vydání: 1.5.2011. Měsíčník. Vydává Město Bechyně, IČO: 00252069, nám. T. G. Masaryka 2, 391 65. 
2Vychází v Bechyni 1. den v měsíci. Ev.č. period. tisku 37/97. Náklad 2400 výtisků. ZDARMA. Inzerce (15 Kč/cm ) a příspěvky na tel: 381 213 338,

e-mail: propagace@kulturnidum.cz. Uzávěrka příštího čísla 18. května.Tisk RAIN TISKARNA, s.r.o.,Pravdova 568/II, 377 01 Jindřichův Hradec.

POHŘEBNICTVÍ
Josef Buřič

Novodvorská 301,  391 65 Bechyně

tel. 381 215 537
mobil 602 279 102

non stop služba 602 447 007
e-mail ps.bechyne@seznam.cz 


