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ECHYŇSKÝ
+ Životní jubilea 

květen 2015
93 let Štrossová Marie
88 let Ing. Karlík Stanislav 
87 let Hořejší Ladislav

Zeilinger Antonín
86 let Kocourek František
85 let Filo Benjamin

PhDr. Kasl Karel 
Mašek Antonín
Zeman Josef

84 let Fürbachová Květoslava
Hruška Miloslav
MUDr. Ingr Jaroslav

82 let Kuthan Stanislav
Velková Jaroslava

81 let Borek Vladimír
Kuchválková Milena 

80 let Pihera Josef
Štěpánek Josef
Vystrčil Jan

79 let Hájek Jiří
Ing. Vernarec Ján
Železný Alois 

78 let Drda Jan
75 let Černá Jana

Hrubantová Růžena
Sýkora Václav

MĚSTSKÝ ZPRAVODAJ
B

DNES VAŘÍ...
Josef Mičan, člen Rady města

Vážení čtenáři, každý den od 
časného rána do pozdního večera 

na nás média chrlí množství gastrono-
mických informací, receptur. Vypadá to tak, 
že co Čech to gastronomický odborník.

Za mého dlouholetého působení v Hotelu 
Jupiter*** jsem měl štěstí na skvělé kuchaře 
– kolegy, jako byli pánové Gerhart Staffa, 
Jaroslav Martínek, paní Jaroslava Koudel-
ková a Zuzana Hořejší. Mnohému jsem se 
od nich přiučil.

Dovoluji si Vám předložit jeden z gurmán-
ských receptů, který jsem „pochytil“ od paní 
Zuzany Hořejší. Jsou to pověstné „Svatební 
koláčky“. Na zhruba 50 kousků nám postačí:

½ kg polohrubé mouky
1 × máslo
1 × šlehačka
2 × žloutek
1 × kostka droždí
špetka soli

Zaděláme si těsto, ihned poválíme (bez 
kynutí), naplníme povidly či tvarohem, oba-
líme v moučkovém cukru, pečeme v troubě 
při 180 °C asi tak 12 minut a můžeme 
podávat. Za tepla jsou nejlahodnější. 
Uvidíte, jak se po nich „zapráší“.

Stejně si  nejraději s rodinou a přáteli 
zajdu do našich bechyňských restaurací, 
hospůdek, kde si může každý z nás vybrat 
podle své chuti.

Přeji nám všem, abychom si při stolování 
užívali radost, ale především si našli čas pro 
sebe a své blízké, tak, jak to bývávalo 
u našich předků zvykem. A v tom je kouzlo 
celé gastronomie.

pak
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+ VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Dne 21. dubna 2015 byli přivítáni 
starostou města Bechyně, Ing. Pavlem 
Houdkem, tito noví občánci: Jonáš Vöröš, 
David Slavík, Linda Komínková, Vojtěch 
Vrzal, Alice Květoňová, Sebastian Sochor, 
František Vogeltanz, Anna Kubasková, 
Matěj Tomek, Eliana Abrmanová a Václav 
Barbora. Rodiče pro své děti obdrželi 
pamětní list s dárkovým poukazem v hod-
notě pěti set korun, knihu s věnováním 
a další dárky. Slavnostní obřad doprovázely 
děti ze Základní umělecké školy Václava 
Pichla pod vedením p. učitele Luboše Zíty. 

Před 70 lety skončila druhá světová válka

Foto: archiv Josefa Štefla
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+ KRÁTCE Z JEDNÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA 
15. 4. 2015

źSchválen prodej pozemku par.č. 
st.1480/183 v k. ů. Bechyně o výměře 

2
53 m , na kterém stojí budova trafostanice 
společnosti E.ON.
źSchváleno přijetí daru od JVS České 

Budějovice, jehož předmětem je infra-
strukturní vodohospodářský majetek 
(konkrétně vrt B–16 Sudoměřice ev.č. JVS 
833614 na pozemku č.par. 1068/1 v k.ú. 
Hodětín).
źZastupitelstvo jmenovalo zastupitele 

města Ing. Josefa Válka, „určeným 
zastupitelem“ tj. zástupcem města, který 
bude spolupracovat s pořizovatelem 
územního plánu na změně ÚPO Bechyně 
č. 2 a č. 3. 
źSchváleno nabytí služebnosti inženýr-

ské sítě (vodovodu a vodního zdroje 
užitkové vody), kterou budou zatíženy 
pozemky č.par. 1477/1, 1477/2, 1480/284 
a 1480/293 ve prospěch pozemku č.par. 
1483, vše v k.ú. Bechyně. Jedná se 
o lokalitu na severním okraji stávající 
zástavby rodinných domů U Studen.
źSchváleno nabytí služebnosti inže-

nýrské sítě, kterou je zatížení pozemku 
par.č. 572/1 v k.ú. Senožaty u Bechyně 
stavbou s názvem „Senožaty – prodlou-
žení veřejného osvětlení k č.p. 35“.
źZastupitelstvo zrušilo Pravidla pro 

pronajímání bytů v domě s pečovatelskou 
službou.

(pokračování na str. 2)



+ PRVNÍ ETAPA 
VÝSTAVBY NOVÝCH 
PARKOVACÍCH STÁNÍ 
NA SÍDL. PÍSECKÁ 
BUDE ZAHÁJENA 
KVĚTNU 

První etapa výstavby nových parkova-
cích stání na sídlišti Písecká bude zahájena 
v měsíci květnu letošního roku, jedná se 
o výstavbu nového parkoviště u č.p. 919. 
Parkoviště s kolmými parkovacími stáními 
bude vybudováno na stávající částečně 
zpevněné a travnaté ploše. Vjezd na 
parkoviště bude řešen jako chodníkový 
přejezd. Vznikne zde celkem 48 parkovacích 
míst, z toho 3 stání pro tělesně postižené. a trvalé dopravní značení. Plochy určené v zájmu zhotovitele stavby je, aby 
Pojízdné plochy parkoviště budou mít k zatravnění budou ohumusovány a bude nedocházelo k ohrožení života a zdraví 
asfaltobetonový povrch, parkovací stání zde vysazeno 12 nových stromů. Ještě před zaměstnanců i Vás spoluobčanů včetně 
a chodníky budou z betonové dlažby. vlastní výstavbou nového parkoviště musí Vašich dětí. Proto všechny obyvatele sídliště 
Chodník u č.p. 919 bude prodloužen ke dojít k přeložce telekomunikačních kabelů Písecká žádáme, aby respektovali pokyny 
křižovatce s komunikací vedoucí k ulici Za jako vyvolaná investice. stavby a řídili se jejich upozorněními. 
Trubným, v křižovatce bude vytvořeno místo Během realizace stavby dojde k určitým Věříme, že omezení způsobená stavbou 
pro přecházení. Odvodnění všech zpevně- dopravním omezením. Po celou dobu stavby Vám vynahradí kvalitně a bezpečně 
ných ploch bude provedeno pomocí uličních nebude možno v tomto prostoru parkovat realizované a dokončené dílo. Stavba by 
vpustí s kalovým prostorem a košem na žádná vozidla. Obyvatelům sídliště Písecká měla být ukončena v srpnu tohoto roku. 
zachycení hrubých nečistot, které budou bude po dobu stavby umožněno parkovat na O přesném termínu zahájení stavebních 
napojeny na stávající kanalizaci. Pro zelené ploše podél silnice v ulici Za prací a o dopravních omezeních budou 
odvedení prosakujících srážkových vod jsou Trubným. V rámci stavby budou na stave- obyvatelé sídliště Písecká a ostatní 
pod silniční plání navrženy podélné silniční ništi probíhat práce, které v nezbytné míře obyvatelé města informováni formou letáků 
drenáže vyplněné drceným kamenivem omezí zvyklosti obyvatel sídliště Písecká a článků zveřejněných na webových 
obaleným filtrační geotextilií. Součástí a ztíží jejich pobyt. V zájmu všech subjektů stránkách města. 
projektu je také výstavba nového veřejného podílejících se na realizaci stavby je, aby 

Ilona Zvolánková
osvětlení, úprava přilehlých travnatých ploch k tomu docházelo co nejméně. Současně 

vedoucí investičního odboru

+

Majitelé rodinných domů v Bechyni si Pro jaký odpad je služba určena?
nádoby můžou oproti podpisu smlouvy o zá-

ü Odpady z domácností
půjčce vyzvedávat na Bytenesu Bechyně 

ü Zbytky zeleniny a ovoce: slupky bram-
spol. s r. o. u paní Ryplové tel. 603 179 307. bor, mrkve, ohryzky jablek, skořápky 
Protože nádob určených k rodinným domům ořechů apod.
je 200 ks, přednost mají ti, kdo si je zamluvili 

ü Čajové sáčky, kávové sedliny včetně filtrů
předem na Městském úřadu Bechyně.

ü Dřevěné piliny, hobliny
ü Zbytky rostlin včetně malého množství 

Proč se do systému zapojit?
hlíny z květináčů

ü Biologicky rozložitelný odpad tvoří v sou- ü Odpad ze zahrad 
časnosti cca 40 % komunálního ü Listí, seno, tráva, zbytky rostlin, květiny, 
odpadu. Odděleným sběrem bioodpadu spadané ovoce
umožníme jeho další využití a snížíme 

Jaký odpad do nádob nepatří?
množství skládkovaného odpadu.

ü Odpadnou Vám každoroční starosti, ű „Gastroodpad“ – jedlé oleje, kosti, 
kam s padanými jablky, listím, trávou. maso, zbytky jídel

ü Kompostování je levnější než skládko- űUhynulá zvířata
vání a není zatíženo zákonnými űPapír, lepenka, větve
poplatky za uložení odpadu na skládku. űObaly, směsný komunální odpad

ü Povinnost třídit bioodpad nařizuje od űKamení, suť či jiné nerozložitelné 
letošního roku i změna zákona odpady, sklo
o odpadech.

SVOZ BIOODPADU Kdy bude probíhat svoz bioodpadu
Jak třídit? Vývoz nádob bude v pondělí jedenkrát za 

dva týdny.Bioodpad v domácnosti třiďte hned, jak 
Termín vývozu: vznikne a shromažďujte jej odděleně od Město Bechyně v letošním roce zavádí pondělky 4. 5. 2015, 18. 5., 1. 6.…ostatních odpadů.  svoz a využití biologicky rozložitelných Svoz bude probíhat do 2. listopadu 2015.Igelitové sáčky a další odpad jsou nežádoucí odpadů ze zahrad a z domácností občanů. Nádoby s bioodpadem určené k vývozu příměsi a negativně ovlivňují kvalitu Koncem dubna a začátkem května probíhá přistavte stejným způsobem jako popelnice.kompostu. Pokud bude odpad donášen v Bechyni rozvoz sběrných nádob velikosti Bioodpad a větve lze stále ukládat stále i ve v plastovém sáčku či tašce, je nutno obsah 240 litrů hnědé barvy, které jsou rozmístěny sběrném dvoře.vyprázdnit do nádoby bioodpadu a sáček po Bechyni většinou v místech, kde lze 

vyhodit do separační nádoby na plast. L. Blažková, MěÚ Bechyněukládat tříděný odpad. 

Důležitá je čistota!

!
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źNásledně rada města přijala nová 
pravidla, která již odpovídají nové platné 
právní úpravě. Nová pravidla jsou již 
zveřejněna na webu města.
źZastupitelstvo pověřilo další členy 

městského zastupitelstva k přijímání 
prohlášení snoubenců o uzavření 
manželství. Informace o možnostech 
výběru oddávajících sdělí pracoviště 
matriky na MěÚ.

(fs) 

S ohledem na rozsah některých 
přijatých usnesení není možné všechna 
zveřejnit ve zpravodaji. Všechna usnese-
ní zastupitelstva a jejich úplná znění jsou 
zveřejněna na úřední desce a na webu 
města (www.mestobechyne.cz), případně 
jsou k nahlédnutí na MěÚ.

(dokončení ze str. 1)



+
Poděkovaní je velice milé, JARNÍ 

děkuji. Ale musím poděkovat 
ZAMYŠLENÍ všem zaměstnancům Kulturního 

střediska, neb jsme organizaci V BECHYNI
zvládli na jedničku. Dále patří dík 
MKČR, Jihočeskému kraji, Nipos 

Dvacáté třetí Jaro Artama, SUPŠ Bechyně kon-
v Bechyni krétně Davidovi Stankušovi 

za krásné keramické květiny, 
Před devíti lety jsem byl v Bechyni Lázním Jupiter za bezvadné stra-

poprvé, a to na přehlídce student- vovaní, panu starostovi Pavlu 
ských souborů Nahlížení. Tam jsem Houdkovi, odborné porotě Magdě 
se ve svých šestnácti letech rozhodl, Adě Johnové a Janu Hniličkovi, 
že se budu věnovat v životě Láďovi Kardovi, technikovi Jirkovi 
především divadlu, a od té doby má Habrovi. A úplně největší obdiv si 
Nahlížení v mém kalendáři jedno zaslouží všechny děti, které na 
z nejpevnějších míst. Teď jsem, jako Bechyňském Jaru vystoupily, 
student DAMU, v Bechyni na dětské neboť postavit se na prkna, která 
postupové přehlídce bilancoval, co znamenají svět, s sebou nese 
mě k tomu vedlo a jaké jsem měl notnou dávku odvahy.
v „dramaťáku“ vedení. Na Nahlížení souboru zrovna ulehčeno. Děti (ač se 

Za KSMB totiž nejde o postup souborů, ale o na- jednalo o dramatizaci z internetu (!)) si nepo-
Štěpán Ondřich hlédnutí do jejich práce (hlásit se mohou radí s dospěláckými tématy, nad kterými je 

i rozdělané inscenace) a letošnímu bechyň- potřeba mít určitý nadhled, který přijde 
skému Jaru by tento model prospěl také, s věkem. Chtěl bych poděkovat Vendule 
protože mi přišlo, že někteří vedoucí Kecové a dát jí pedagogickou jedničku za to, 
souborů sem přijeli hlavně vyhrát. Častým že do děcek „hustí“ už od mala práci 
tématem dialogu mezi porotou (Magda Ada s loutkami (Pár bot, ZUŠ Jindřichův Hradec). 
Johnová, Jan Hnilička a já) a vedoucím Třešničkou na dortu bylo inspirativní před-
souboru byl proces vzniku představení. Bylo stavení Malá mořská víla souboru LOKVAR 
potřeba zdůraznit, že práce s dětmi je z Prahy. Inspirativní nebylo. Vlastně je 
specifické vedení, které potřebuje jiné škoda, že se k němu nemohla vyjádřit 
atributy práce. A to od prvopočátku vzniku odborná porota.
inscenace, kterým je výběr literární předlohy Cenu za autorský přístup získal soubor 
nebo tématu. Divoch z Českých Budějovic pod vedením 

Práce na divadelní inscenaci pro děti by Venduly Kecové. Zcela autorské před-
neměla být zatěžkána „dedlajny“ a nutným stavení Hračky na útěku bylo v Bechyni 
výsledkem pro rodiče (i přestože je insce- ojedinělým počinem (některým předsta-
nace finálním produktem). Primárně jde vením autorský vklad úplně chyběl). 
o proces – o čas, kdy dítě může samo uvažo- Doporučení získal soubor LDO ZUŠ 
vat o látce a odnést si nové poznatky o sobě z Jindřichova Hradce pod vedením Vojty 
a světě okolo, na které si přijde samo (nebo Maděryče za představení Milion melounů. 
je k tomu ponoukáno) díky vedení souboru. Inscenace nás zaujala především svou 
Strach z veřejného vystupování je jednou specifickou poetikou, která konvenuje 
z nejčastějších fobií a bývá silnější, než s předlohou. Silná režijní koncepce se odráží 
strach z vlastní smrti (smrt se týká jenom především ve využití netradičního hracího 
vás, veřejné vystupování zahrnuje i vaše prostoru (diváci sedí uprostřed hracího 
okolí). Věk, kdy dítě ještě strach ze smrti prostoru a představení se odehrává okolo 
nemá a smrt si neuvědomuje, je ideální pro nich – motiv ostrova), se kterým si dokázali 
to, aby si do života odneslo strach z veřej- herci velmi dobře poradit. Herecká složka 
ného vystupování jako překonaný (i když už inscenace byla velmi čistá a nenucená. 
nikdy v životě dělat divadlo nebude; tento Pomáhal jim nejen zvukový plán, který 
strach se pojí s prezentováním prací ve podporuje atmosféru a orientaci v ději, ale 
škole, zkoušení před celou třídou nebo jen i decentní výtvarné řešení. Ústředním prv-
banální koupí jízdenky u řidiče v MHD) a ne kem jsou melouny (molitanové balony, 
jako něco, „co jsem dělal jako malý a už to obarvené à la melouny), které představují 
nikdy dělat nebudu“. nejen konkrétní zeleninu, ale i znak 

Několik představení mělo společného přejedeného břicha. Dalším výrazným 
jmenovatele a diskuse se často odkazovaly scénografickým prvkem jsou světla, která 
k již řečenému. Děti ve většině případů, akcentují důležité situace a usnadňují tak 
odvykládaly memorovaný text a staly se divákovi orientaci v příběhu. 
z nich mluvící dětské hlavy. Jeden příklad za Děti především dokázaly svoje party 
všechny – v představení Středa nám chutná nemechanicky naplnit. Soubor je i nadprů-
od milevského souboru Divadélko bez měrně technicky vybaven a velmi dobře 
opony je na jeviště přinesen štrůdl. Jenže ten pracuje se slovem. 
se zapomněl odnést ze scény a chlapec, Na závěr bych chtěl poděkovat jednomu 
který měl hrát v následující scéně, jen člověku a právě jednomu, protože celou 
vykukoval zpoza opony a čekal, až bude přehlídku zorganizoval sám s minimem 
odnesen. Čekal na to celý soubor a za zaměstnanců. Od rána do noci byl na nohou 
oponou vznikl šum, protože se čekalo, až a staral se o všechny účastníky přehlídky. 
bude odnesen právě tím, kdo ho odnést má. Kolikrát jenom na minutu přiběhl zkontrolo-
Děti měly naučené úkony, a když pak jeden vat jestli někomu něco nechybí a hned zase 
úkon nebyl proveden správně, zpomalilo to běžel řešit obědy anebo hlídat děti (včetně 
celý soubor. To zapříčinilo častou absenci svých vlastních). Všechno fungovalo a bě-
divadelních situací. Dvakrát se objevila hem akce jsme nezažili jediný karambol. Je 
Lakomá Barka jako předloha. Bohužel oba jím Štěpán Ondřich, ředitel Kulturního 
soubory neuchopily specifickou Werichovu střediska města Bechyně. Děkujeme za 
poetiku úplně ze správné strany a Werich se Jaro.
z Barky vytratil, až zbyl jen holý příběh. Ladislav Karda, 
Výběrem Dívčí války nebylo kaplickému člen poroty 

+ KVĚTNOVÝ PROGRAM 
MĚSTSKÉHO MUZEA

U příležitosti 70. výročí osvobození 
města Bechyně Rudou armádou vás 
srdečně zveme na malou výstavu fotografií 
„Květen 1945 – osvobození Bechyně“. 
V rámci výstavy, která bude probíhat od 5. do 
24. května, bude promítán i nově zdigitali-
zovaný krátký záznam z osvobození.

22. května se od 18 hod. uskuteční 
tradiční muzejní noc s ukázkou kovářského 
řemesla.
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V loňském roce jsme se přihlásili 
do Národní soutěže muzeí Gloria 
musaealis s projektem „Stálá 
expoz i ce Městského muzea 

Bechyně“. Do kategorie Muzejní výstava 
roku 2014 se přihlásilo celkem 43 projektů. 
Byli jsme nominováni mezi pět nejlepších 
výstavních projektů spolu s Vlastivědným 
muzeem Jesenicka, Galerií středočeského 
kraje, p.o., Národní galerií v Praze a Slo-
váckým muzeem v Uherském Hradišti. Je 
pro nás velkou ctí být ve společnosti těchto 
institucí.

Gloria musaealis je největší možné 
ocenění, kterého může muzeum v České 
republice dosáhnout. Sama nominace pro 
nás byla velkým překvapením a nesmírně si 
jí vážíme. Věříme, že tímto přispějeme 
k dobré pověsti města Bechyně.

Slavnostní ceremoniál vyhlášení vý-
sledků XIII. ročníku Národní soutěže muzeí 
Gloria musaealis se uskuteční ve čtvrtek 
14. května ve Smetanově síni Obecního 
domu v Praze. Prosíme všechny naše 
příznivce, aby nám drželi palce.

J. Š.
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VÝSTAVY
Výstava obrazů MILANA KOZÁKA

Vernisáž 2. května / 15.00 hodin / Galerie Galvína
Výstava potrvá do 24. května 2015.

JAROMÍR MATOUŠEK – obrazy
Vernisáž v úterý 12. května / v 17.00 hod. / Galerie U Hrocha

PRO DĚTI

OTEVÍRACÍ DOBA HERNY
 

HLEDÁME DOBROVOLNICE !!!
Dobrovolnice RC Hrošík uvítají do svých řad další posily z řad 
maminek, tatínků, babiček i dědečků. Neváhejte a pojďte se 
podílet na chodu našeho centra. Hlásit se můžete v době 
otevření herny u přítomných dobrovolnic.

+ ČIM ČARÁRA ČIM

+ TVOŘÍME PRO MAMINKU

+ SOUTĚŽ ODRÁŽEDEL

+ MALUJEME NA KAMENY

+ POHYBOVÉ HRY A MINICVIČENÍ

Pondělí 9.00 – 11.00 hodin
Středa 9.00 – 11.00 hodin
jednotlivé vstupné 15 Kč, 
zvýhodněná permanentka 100 Kč/10 vstupů.

Pondělí 4. května / 9.00–11.00 hod. / Herna RC Hrošík
Výtvarná dílna, tvoříme ptáčky zpěváčky. 

Pondělí 11. května / 9.00–11.00 hod. / Herna RC Hrošík
Výtvarná dílna, kytičky pro radost.

Středa 20. května / 9.00–11.00 hod. / Herna RC Hrošík

Pondělí 25. května / 9.00–11.00 hod. / Herna RC Hrošík
Výtvarná dílna, včelky a berušky.

Úterky a pátky dle rozpisu / 9.30–10.30 hodin děti 1 – 3 roky 
Bližší informace na tel. č. 733 344 473.

RODIČOVSKÉ CENTRUM 

KVĚTEN 1945 – osvobození Bechyně
5.–24. května / Městské muzeum

„MOŽNOSTI SPOJENÍ“ 
a VÝSTAVA ABSOLVENTŮ 1. cyklu studia 
výtvarného oboru ZUŠ Václava Pichla v Bechyni  

11.–31. května / Městské muzeum

HRNEČKU VAŘ
Sobota 16. května / 10.00 hod. / Malý sál KD / Vstupné 40 Kč
Pojďte a přistupte, neboť jen tady uzříte, to co jinde nespatříte! 
Uvidíte věci nevídané, uslyšíte věci neslýchané. Celý svět v jediné 
bedýnce, veškeren život na jediném stolku: theatrum mundi neboli 
divadlo světa z lípy, hadříků, peří a starých českých pohádek, ku 
poučení, pobavení i varování veškerého lidu, dítek, mládeže 
i kmetů. Obsahuje v zábavné a srozumitelné podobě třičtvrtě-
hodinový výběr z pohádek Stolečku, prostři se!, Hrnečku, vař!, 
O kohoutkovi a slepičce, Strejček Příhoda, Červená Karkulka, O 
Smolíčkovi či Otesánek.
Hraje: Divadlo Kejklíř Praha 

Sobota 30. května / Před KD od 15.00 hodin / Vstup zdarma
Odpoledne plné her a zábavy. Více informací na plakátech.
Pořádá KSMB.

NOCI V BECHYNI
MUZEJNÍ NOC V BECHYNI

Pátek 22. května / od 18 hod. / Městské muzeum
Ukázka kovářského řemesla

HUDBA

Věra 
Špinarová

23. 5.
zámecká 
jízdárna

19.00

S KAPELOU ADAMA PAVLÍKA 

Vstupné 390 / 450 Kč
Předprodej: kancelář KD, Infocentrum, 
recepce Panská, www.ticketportal.cz

OSLAVY SVÁTKU SVATÉHO 
FLORIÁNA, PATRONA HASIČŮ

Sobota 2. května / od 9.30 hod. / Před KD / Vstup zdarma
Podrobný program na straně 13

NOC KOSTELŮ
Pátek 29. května / kostel sv. Matěje, sv. Michala, klášterní 
kostel Nanebevzeti Panny Marie/ Vstup zdarma
Více v článku pana Plášila nebo na www.nockostelu.cz

MÓDNÍ PŘEHLÍDKA
Sobota 2. května / 17.00 hod. / Velký sál KD / Vstup zdarma
Prodejní módní přehlídka kolekce jaro / léto. 
Pořádá TEXTIL – GALANTERIE, Dlouhá 53, Bechyně

KÝD S  DT NĚ E

PRASKNI SVÉ BUBLINY
Galerie 2+1 do 17. května
Výstava plakátů studentů SUPŠ Bechyně se sociální tématikou. 
Prohlídka po dohodě na tel. 778 545 507 nebo v kanceláři KD.
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POHYBOVÉ AKTIVITY

PILATES
Každé pondělí / 18.00–19.00 hod. / RC Hrošík 
Cvičení pro všechny věkové kategorie pro pevné a štíhlé svaly, 
ohebnou páteř a klouby bez bolestí, ovlivňuje koncentraci a dýchání.

PILOXING®
Každé pondělí / 19.00–20.00 hod. / RC Hrošík 
Intenzivní, zábavné cvičení ve vyšším tempu, spojení prvků pilates, 
tance a boxu pro spalování kalorií a posílení a vytvarování svalů.

BOSU CARDIO®
Každou středu / 19.00–20.00 hod. / RC Hrošík
Zábavné dynamické cvičení při kterém procvičíte celé tělo, 
zejména svaly nohou, hýždí, rukou a břišní svaly.

ZUMBATOMIC PRO DĚTI
Každé úterý / 17.00–17.50 hod. / Klubovna KD
Cílem Zumbatomic je rozvinout u dětí zdravý životní styl a včlenit 
fitness jako přirozenou součást jejich života. 
Info na tel. 737 825 662

ZUMBA PRO DOSPĚLÉ
Každé úterý / 18.00–19.00 hod. / Klubovna KD
Kondiční, taneční fitness na principu intervalového tréninku s cílem 
spalovat tuky, zformovat a posílit celé tělo. Info na tel. 737 825 662.

KRUHOVÝ TRÉNINK, TABATA
Každý pátek / 18.00–19.00 hod. / RC Hrošík
Jedná se o účinný trénink celého těla, zlepšuje výkonnost a vede 
ke zrychlení metabolismu – hubnutí.

Informace u paní Romany Honsové na tel. 721 111 541, 
FB: Cvičení s Romčou Bechyně.
65 Kč / lekce, permanentka na 5 lekcí 300 Kč, na 10 lekcí 600 Kč.

FIT ORIENT (břišní tance)
Každé pondělí / 18.45–19.45 hod. / Klubovna KD
Ideální pohybová aktivita pro ženy a dívky každého věku
Vice info na K. Kvardová tel. 721 503 325, www.raeesah.wz.cz.

Kulturní středisko města Bechyně, U Nádraží 602, tel: 778 545 507, 606 911 007, e-mail: reditel@kulturnidum.cz

CVIČENÍ PRO SENIORY s prvky pilates
Každé úterý / 11.00–12.00 hod. / Klubovna KD
Vhodné pro každý věk – proti bolestem zad a na celkové zlepšení 
pohyblivosti.
Více informací L. Zemanová, tel. 775 182 010. Rezervace nutná!

PŘIPRAVUJEME

KNIHOVNA

Středa 20. května / 17.00 hod. / Městská knihovna
Zveme dobrovolníky, kteří chtějí pomoc při výrobě učebních i jiných 
pomůcek pro speciální školu při DPN v Opařanech. 

„DOBRODÍLNA“

+ Z dění knihovny…
Žijeme si jako v pohádce

O pravdivosti těchto slov se vedou nekonečné polemiky. Můžete 
souhlasit nebo ne, ale proč to alespoň nezkusit! My jsme v knihovně 
spolu se čtrnácti nocležníky ten pocit opravdu zažili! V pátek 
27. dubna jsme pronikli do pohádkové země, vžili jsme se do 
tradiční postavy Honzy z pohádek Jana Drdy. Cestou do světa jsme 
hledali záhadnou zprávu. Děti prokázaly svou mrštnost, odvahu 
i chytrost při zapeklitých zkouškách. S věrnými kamarády, kteří 
v pohádce Český Honza pomáhali v nouzi, jsme se nepotkali, 
alespoň jsme si na ně zahráli. Jako kováři jsme vyzkoušeli práci na 
kovadlině. Sládkovou pýchou bylo vypít na jeden zátah bečku piva 
a pak ji zase vystříknout ven. I to jsme si vyzkoušeli, jenom pivo 
jsme vyměnili za vodu. Od krejčího jsme získali obyčejný ubrousek, 
vyzdobili jsme ho a rázem se proměnil v ubrousek prostři se! 
Zkrátka zázraky se děly během celého večera. Nakonec jsme při 
svitu svíček našli i kouzelný plášť neviditelnosti a v něm ukrytou 
neznámou postavu. Na její otázky děti srdnatě odpovídaly a za 
odměnu získaly papírový útržek s podivným písmem. Společně 
jsme rozluštili tajnou zprávu a opět se vydali do tmavé chodby pátrat 
tentokrát po jménech známých spisovatelů pohádek. K našemu 
velkému překvapení nás po půlnoci přišel pozdravit ten, jehož 
příjmení jsme dlouho nemohli rozluštit. Sám pan Hans Christian 
Andersen! 

Před patnácti lety se v knihovně Bedřicha Beneše Buchlovana 
v Uherském Hradišti rozhodli oslavit Den dětské knihy a narozeniny 
tohoto norského pohádkáře spolu s dětmi nocováním mezi 
knížkami. Akce se zalíbila a rozšířila se do všech světových stran. 
Přesvědčujeme se o tom, že se snažení organizátorů knihovníků 
vyplácí. Představujeme netradičně a zábavnou formou knihy a je-
jich autory a doufáme, že nezůstane jen u toho. Že se mladí čtenáři 
do knihovny budou opakovaně vracet a ne počítače, ale knížky se 
stanou jejich opravdovými kamarády, se kterými se nebudou nikdy 
nudit a pak se může i jejich skutečný život stát pohádkou.

Tak jako loni i letos si dovolím na závěr poděkovat Bechyňské 
koláčovně za sladkou tečku v podobě ovocného dortu a panu 
řediteli kulturního střediska za bezvadný záskok za nemocnou 
knihovnici! 

EH

Pro prvňáčky v květnu chystáme pohádkový závod kolem 
knihovny, který předchází slavnostnímu pasování na čtenáře!

Sobota 20. června 2015 / od 18.00 hod. / Klášterní zahrada
ZUBY NEHTY, KABARET KAJBAR, VO106, DJ MUSHROOM... 
Bližší informace v příštím zpravodaji a na plakátech.

DUHAFEST

Pondělí 18. května / 16.30 hod. / RC Hrošík / Vstupné 30 Kč
Zajímavé povídání o problémech, které nás trápí, s psychologem 
PhDr. Jaromírem Matouškem.
Tentokrát na téma: „DĚJINY DUŠE IV.– Křesťanství“. 

KDYŽ DUŠI BOLÍ V KŘÍŽI
DUŠEVNÍ AKTIVITY

Čtvrtek 21. května / 17.00 hod. / RC Hrošík / Vstup zdarma
Posezení aktivních seniorů nad šálkem čaje. Přijďte se podělit o své 
vzpomínky a dozvědět se něco nového. Tentokrát na téma: 
BECHYŇSKÉ RYBNÍKY.

BABÍ LÉTO

TANEC
TANČÍRNA

Pátek 15. května / 19.00 hod. / Velký sál KD / Vstupné 100 Kč 
za osobu
Volné pokračování Tanečních kurzů pro všechny. Večerem provází 
manželé Bolkovi. Další díl na podzim. Bude upřesněno.



1. PÁTEK V 17.00

KONEČNĚ DOMA
Animovaná komedie – USA

Za tímto okouzlujícím a zábavným 
filmem stojí tvůrci úspěšných filmů, mezi 
něž patří Jak vycvičit draka a Croodsovi.

92 minut, český dabing, 
mládeži přístupný, 110 Kč

5. ÚTERÝ VE 20.00

EX MACHINA
Sci-fi – Velká Británie, USA
Autor slavného románu Pláž 

a scenárista sci-fi Sunshine, natočil 
atmosférický sci-fi thriller z blízké 

budoucnosti, v němž názorně předvádí, 
jak to dopadá, když si lidé hrají na Boha. 

108 min, české titulky, 
přístupný od 15 let, 110 Kč

7. ČTVRTEK VE 20.00

S TVÁŘÍ ANDĚLA
Drama – Velká Británie, Itálie, Španělsko

Film není detektivkou, thrillerem nebo 
filmovou rekonstrukcí kriminálního 
případu. Je skutečným příběhem 

inspirovaný a jeho hrdinové spíše než 
vrahy a důkazy hledají osobní vyrovnání 

s šokujícím násilným činem. 
101 minut, české titulky, 

přístupný od 15 let, 110 Kč

9. SOBOTA V 17.00

ČAROVNÝ LES
Muzikál / pohádka – USA

Čarovný les je moderním zpracováním 
oblíbených pohádek bratří Grimmů, ve 

kterém se protínají příběhy několika 
z nich a který ukazuje, jaké důsledky 

mají přání a poslání jejich postav.
125 min, české titulky, 

mládeži přístupný, 80 Kč

12. ÚTERÝ VE 20.00

DEJTE MI POKOJ
Komedie – Francie

V hlavní roli předvádí své herecké 
a především komediální umění Christian 

Clavier, kterého si můžete pamatovat 
z úspěšných komedií Návštěvníci nebo 

Asterix a Obelix. Ani tentokrát své 
publikum rozhodně nezklamal.

79 min, české titulky, 
mládeži přístupný, 110 Kč

14. ČTVRTEK V 17.00 A VE 20.00

AVENGERS: AGE OF ULTRON 
Dobrodružný / sci-fi – USA

Marvel Studios uvádí film, který je 
výpravným pokračováním největšího 
super-hrdinského filmu všech dob. 

150 minut, český dabing, 
přístupný od 12 let, 120 Kč

KINO BECHYNĚ KVĚTEN 2015 

19. ÚTERÝ VE 20.00

ŠÍLENÝ MAX: ZBĚSILÁ CESTA
Sci-fi / dobrodružný – USA

Režisér George Miller, zakladatel 
postapokalyptického žánru a duchovní 
otec legendární série „Šílený Max“, se 
v dalším pokračování vrací do světa 

bojovníka silnic Maxe Rockatanskyho. 
120 minut, české titulky, 

přístupný od 15 let, 100 Kč

21. ČTVRTEK VE 20.00

DEN BLBEC
Komedie – Německo

Prožili jste někdy DEN BLBEC? Uvidíte, 
že to, co označujete za svůj „den blbec“ 

byla jen malá lapálie.
110 minut, české titulky, 

přístupný od 12 let, 110 Kč

23. SOBOTA V 17.00

LADÍME 2
Hudební / komedie – USA

Herečka Elizabeth Banks, která se ujala 
produkce i režie, shromáždila kompletní 
obsazení prvního dílu včetně hvězdné 
Anny Kendrick a čím dál populárnější 

australské komičky Rebel Wilson.
113 minut, české titulky, 

přístupný od 12 let, 110 Kč

26. ÚTERÝ VE 20.00

POLTERGEIST
Horor / thriller – USA

Legenda hororového žánru Sam Raimi 
přichází s úplně novým zpracováním 
klasického příběhu o rodině, v jejímž 

domě se začnou dít podivné věci. Útoky 
děsivých bytostí se stupňují a rodina 

musí čelit nejhorší noční můře ve chvíli, 
kdy zmizí jejich nejmladší dcera.

92 minut, český dabing, 
přístupný od 12 let, 110 Kč

28. ČTVRTEK VE 20.00

SAN ANDREAS
Katastrofický / dobrodružný – USA

Nechvalně známý tektonický zlom San 
Andreas vyvolá v Kalifornii zemětřesení 

o síle 9 Richterovy stupnice. Pilot 
průzkumného vrtulníku (Dwayne 

Johnson) a jeho bývalá manželka se 
vydávají na cestu z Los Angeles do San 
Francisca zachránit svou jedinou dceru. 

České titulky, 
přístupný od 12 let, 100 Kč

30. SOBOTA V 17.00

POPELKA
Romantický / rodinný – USA

Klasická pohádka, v novém zpracování.
105 min, český dabing, 

mládeži přístupný, 80 Kč

Více informací a rezervace vstupenek: www.kinobechyne.cz

+HUDEBNÍ PRODUKCE 
v Lázních Bechyně

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

1. 5. pátek Cora
5. 5. úterý Mr. Driver
7. 5. čtvrtek Allegro
8. 5. pátek Echo

10. 5. neděle Mr. Driver
12. 5. úterý RM band
14. 5. čtvrtek Allegro
16. 5. sobota Countrio
19. 5. úterý Echo
21. 5. čtvrtek Mr. Driver
23. 5. sobota Countrio
26. 5. úterý RM band
28. 5. čtvrtek Allegro
31. 5. neděle Cora

Taneční večery sál:
Vždy od 19.30–23.00 hod.

Vstupné 30 Kč
15. 5. pátek Ševětínka
22. 5. pátek Cora

Písnička – sál – určeno k poslechu
Vždy od 19.30–21.00 hod.

4. 5. pondělí Malá Muzika
11. 5. pondělí Mr. Driver
18. 5. pondělí Hašlerky
25. 5. pondělí Luňáčci

HOTEL A RESTAURACE 

PANSKÁ
květen

1. 5. od 20.00 

Jazz Zíka
skvělý jazzový muzikant se známými 

melodiemi, vstup zdarma

8. 5. od 20.00 

Trio Traktůrek 
netradiční rock-country-punk sestava 

z jihu Čech, vstup zdarma

15. 5. od 20.00 

Petr Vozka Capella 
české i zahraniční songy známých 

interpretů, vstup zdarma

22. 5. od 20.00  
Sushi párty 

degustace sushi spojená a přednáškou o 
kultuře Japonska

29. 5. od 20.00

Veronika Němcová
jazz, pop a latino hrající klavíristka, již 

tradičně na Panské, vstup zdarma

info@resort-bechyne.cz, tel.:381 211 235

Sledujte i náš Facebook! 
facebook.com/hotelpanska
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+
nervozita, během cesty se z kupé ozývaly ROZPOČTI SI TO
útržky nacvičených vystoupení a strach z na-
pěchovaných hromadných dopravních pro-
středků našeho velkoměsta, ve kterých 

Za hluboké noci (čti po páté hodině ranní) někteří stáli poprvé, moc na veselé náladě 
dne 18. března 2015, kdy všichni školáci jistě nepřidal. 
ještě spali, se sešla tajná výprava, která Naštěstí na soutěžící dopoledne čekala 
měla namířeno do Prahy. Detaily a funkce desková hra, která prolomila ledy a vykou-
jednotlivých členů byly nejasné, protože tito zlila úsměv na nejednom obličeji. Nebo to 
„agenti“ sami sobě tvořili konkurenci. bylo občerstvení od maminek, které se 

Věděli jen, že po měsících tvrdé dřiny, skládalo hlavně z řízků. Koho by nevzpružil 
počítání rodinných rozpočtů a plnění všech řízek, že? Během krátké přestávky se týmy 
možných i nemožných zapeklitých úkolů tý- přestrojily a nachystaly na nejdůležitější část 
kajících se finanční gramotnosti ve třech dne – prezentace všeho, čím si během 
kolech soutěže ROZPOČTI SI TO, se dostali soutěže prošly. Všechny prezentace byly 
do finále. Z bezmála dvou set týmů z celé vskutku originální a nikdo porotě nezáviděl 
republiky, které se lišily věkem i velikostí (od rozhodování. Nakonec vše dopadlo takto:
šesťáků po deváťáky, od tříčlenných týmů po  nejlepšího umístění dosáhli Einsteini ve 
ty pětičlenné), se tři týmy z 6. A probojovaly složení: Jan Vladimír Podlipný, Matěj Bína, 
někam, kam vůbec netušily, že se dostanou. Simona Meyerová, Veronika Filipová 

Dny před odjezdem do Prahy se tudíž a Božena Kabíčková. Obsadili obdivuhodné 
nesly v duchu zkoušení prezentací týmů, taj- 4. místo.
ných setkání a nevraživých pohledů. Členo-  8. místo si vysloužili Intoušci ve složení: 
vé  týmů se odmítali bavit mimo svůj spolek a Monika Turečková, Tereza Šlechtová, Anna 
dokonce vysílali špióny, kteří měli zjistit Chlumecká, Lenka Voborníková a Dana 
informace o prezentacích konkurence. Turečková

V den D pak na všechny p a d l a   a 11.–16. místo patřilo Smíškům ve 
složení: Denisa Procházková, Kateřina 
Lišková, Kateřina Valešová, Šárka 
Šafaříková a Alžběta Němcová.

Všem zúčastněným gratulujeme, 
protože obstát v takové konkurenci 

bylo opravdu pro tak mladé žáky 
náročné. Naši šesťáci se toho 
mnoho naučili, a ačkoliv se 
občas ze samého přemýšlení 
a nervozity zapotili, tak si 
celou soutěž užili, což je asi to 
nejdůležitější. 

Alžběta Němcová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA FRANTIŠKA KŘIŽÍKA

1928

BECHYNĚ

ŠKOLA PRO DĚTI

+ PŘIPOMENUTÍ 
MĚSÍCE KNIHY

Březen se připomíná coby Měsíc knihy 
a byť je březen už dávno pryč, stojí snad za 
to zmínit, jakým způsobem si svátek knihy 
a čtenářů připomněli žáci a žákyně 6. A a 9. A 
ze Základní školy Františka Křižíka 
v Bechyni. Zželelo se jim řady knížek, které 
už dlouhou dobu (často neoprávněně…) 
nikdo nevyndal z polic knihovny a rozhodli se 
je použít coby stavební materiál k vybu-
dování monumentálního pomníku všem 
knížkám. A tak v domovské třídě šesťáků 
vyrostlo několik objektů vytvořených 
z encyklopedií, cestopisů, detektivek, 
dívčích románů, hororů, literatury faktu, 
sbírek poezie a z mnoha dalších knih, knížek 
či knížtiček. Snad některé z  nich poslouží 
i ke svému hlavnímu účelu, tj. ke čtení…

R. Blažek

+ EXKURZE DO 
SLADOVNY

Písecká Sladovna je známá zajímavou 
expozicí ilustrátorů dětských knih. Vedle 
toho každoročně připravuje zajímavé 
interaktivní výstavy. V loňském roce jsme 
navštívili expozici Příběh stromů, a protože 
se nám zde velmi líbilo, nenechali jsme si ujít 
ani novou expozici. Ta nese název Stroj času 
a dovolila dětem putovat napříč dějinami 
lidstva. Žáci navštívili pravěk, dobu Keltů, 
antický Řím, středověk, renesance 
a 19. a 20. století. Seznámili se se způsobem 
života v jednotlivých epochách, vyzkoušeli si 
dobové kostýmy a zbraně. Abychom čas 
strávený ve městě u Otavy využili dokonale, 
navštívili jsme i Prácheňské muzeum 
a malou vodní elektrárnu. Všichni od 
prvňáčků po páťáky si zde našli to své 
a odjížděli nadšeni a plni zážitků.

Mgr. Jaroslava Hrnčárková

Návštěvou židovského hřbitova a poví-
dáním o tragickém osudu našich bývalých spoluobčanů židovského původu jsme si se 
žáky II. st. připomněli Den upomínky holocaustu a hrdinství (16. dubna).            J. Beneš



+ EURORÉBUS – 
POSTUP NA 
REPUBLIKOVÉ 
FINÁLE

Žáci naší školy dosáhli významného 
úspěchu, když se jim popáté(!) v řadě 
podařilo postoupit na republikové finále 
zeměpisné soutěže Eurorébus! Na krajském 
kole v Českých Budějovicích studenti 
zúročili znalosti získané ve škole a předev-
ším dlouhodobou systematickou práci 
a úsilí, kterou tato soutěž vyžaduje. Mezi 
jednotlivci v kategorii 8. a 9. tříd skončil 
Marian Ray na skvělém 2. místě a společně 
s Jakubem Kodadem, který byl pátý, si 
zajistili postup na republiku. Těsně unikl 
postup Aničce Kotounové, která skončila 
sedmá, a do první desítky ještě nakoukl 
Josef Losos na devátém místě. Mezi 
školními třídami vybojovala postup 9.A ve 
složení Adéla Štenclová, Sabina Berková a 
Marian Ray, kteří získali stříbrnou medaili. 
V kategorii 6. a 7. tříd dosáhla nejlepšího 
umístění třída 7.A, která skončila na 
10. místě, mezi jednotlivci se nikdo výrazněji 
neprosadil. Pochvala patří všem žákům, 
kteří reprezentovali naši školu, a těm 
postupujícím na republiku popřejme, aby se 
jim dařilo jako v předchozích letech, kdy 
jsme pohár pro nejlepší ZŠ v republice 
dvakrát vyhráli a jednou skončili druzí!

Mgr. Jan Pazourek

+ PLAVECKÝ VÝCVIK – 
SRNÍ 2015

Naše škola již tradičně pořádá pro žáky 
třetích a čtvrtých tříd plavecký kurz na 
Šumavě. Také letos jsme odjeli 23. března 
do malebné obce Srní, abychom zde strávili 
týden naplněný nejen pobytem v krásné 
šumavské přírodě, ale abychom se naučili 
plavat, nebo se zdokonalili v některém 
plaveckém stylu. Proto jsme každý den trávili 
většinu času v hotelovém bazénu pod 
dohledem zkušených profesionálních plav-
číků.

K posílení fyzické kondice jistě přispěla 
také vycházka šumavskými lesy k památ-
nému místu známému jako „Hauswaldská 
kaple“ s léčivým pramenem. Cestou děti 
viděly Vchynicko-tetovský plavební kanál 
a dověděly se o jeho významu. Naučnou 
část pobytu velmi pěkně doplnila beseda se 
strážcem Národního parku Šumava, který 
pomocí prezentace vysvětlil dětem význam 
parku a seznámil je s prací strážců. Týden 
velmi rychle utekl a přiblížil se poslední den, 
který prověřil plavecké schopnosti dětí.

Všichni byli úspěšní, a tak na „Mokrém 
vysvědčení“ měla velká většina dětí delfína 
za uplavaných 200 metrů, za kratší vzdá-
lenosti kapříka nebo želvičku. Pobyt se 
dětem velmi líbil a přinesl jim mnoho nových 
zážitků. V pátek 27. března odjížděli všichni 
spokojeni  a těšili se opět domů.

Mgr. Jitka Vašicová

+ FLORBALOVÉ 
VELIKONOCE 
– O POHÁR MĚSTA 
BECHYNĚ

Již tradičně se na velikonoční prázdniny 
koná florbalový turnaj žáků bechyňských 
škol. V letošním roce se tohoto klání zúčast-
nila i družstva ze Ševětína, Dřítně, Chotovin, 
Milevska a Hluboké nad Vltavou. Celkem 
14 týmů odehrálo ve dvou dnech pěkných 
34 zápasů. Oba hrací dny slavnostně zahájili 
představitelé města Bechyně a vedení školy. 
A teď již k samotnému turnaji. 

Ve čtvrtek 2. dubna se odehrála kategorie 
žáků 1. stupně deseti zápasy. Vítězem se 
stal domácí tým Lentilky, který neztratil ani 
bod. Další příčky obsadili zástupci Chotovin, 
Hluboké nad Vltavou, Ševětína a Plyšáků 
z druhé základní školy.

V pátek turnaj pokračoval kategorií žáků 
druhého stupně. Devět týmů odehrálo 
24 zápasů a předvedlo krásné florbalové 
momenty. Ve velmi vyrovnaném klání musel 
o konečném pořadí na stupních vítězů roz-
hodovat brankový rozdíl. Po něm se nako-
nec radovalo opět domácí družstvo Bobíků. 

Poděkování za vydařené florbalové dny 
patří nejen dětem, které se turnaje zúčast-
nily, ale zejména městu Bechyně a ZŠ Školní 
za finanční podporu, bez níž by se tento 
projekt nemohl uskutečnit. Další dík patří 
všem pořadatelům z řad učitelů, výborným 

rozhodčím, divákům, panu 
Lachoutovi za vzorný bufet 
a panu Ouškovi za pitný režim 
pro všechna družstva.

A na závěr? Není co dodat. 
Jen florbalu a každému sportu 
aspoň třikrát zdar!!! 

Pořadí – čtvrtek: 

1. Lentilky
2. Draci Chotoviny 
3. Poškolák Hluboká nad Vltavou 
4. Fbc Ševětín, 5. Plyšáci

Pořadí – pátek: 

1. Bobíci 
2. Draci Chotoviny
3. ZŠ a MŠ Dříteň 
4. Poškolák Hluboká nad Vltavou
5. Klobásy
6. HC Milevsko 2010
7. Princezny 
8. Fbc Ševětín,
9. N.P.C.

Mgr. Milan Petr
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+ PROJEKT TŘÍDY 8.A – VODA, ZÁKLAD ŽIVOTA

Voda – sumárním vzorcem H O, je chemická sloučenina vodíku a kyslíku. Spolu se 2

vzduchem tvoří základní podmínky pro existenci života na Zemi. 
V roce 1993 Valné shromáždění OSN vyhlásilo 22. březen jako Světový den vody. Tento 

den navrhlo z důvodu, že na světě 1,1 miliardy lidí trpí nedostatkem pitné vody.
A právě této životodárné kapalině se osmá třída věnovala v týdnu od 16. března do 22. 

března 2015.
Na začátku projektu se žáci rozdělili do skupin. Každá skupina si vybrala téma týkající se 

vody, např. vodstvo ČR, koloběh vody v přírodě, ochrana vodních zdrojů, voda jako živel, 
využití vody atd. K těmto tématům vyhledali co nejvíce zajímavých informací, poté zpracovali 
a nakonec odprezentovali. 

Součástí tohoto projektu byla také exkurze do čističky odpadních vod a kanalizační štoly. 
V rámci výtvarné výchovy měli za úkol i kresbu na toto téma.

Při realizaci projektu si žáci mohli uvědomit důležitost vody jako základní podmínky života 
na naší planetě a prohloubit dosavadní znalosti.

Mgr. Jitka Radvanová

VÝTVARNÝ 
OBOR ZUŠ NA 
HLUBOKÉ

Ve středu 1. dubna 
2015 vyjel z Bechyně 
autobus plný dětí, které 

navštěvují výtvarný obor ZUŠ Václava 
Pichla v Bechyni. Spolu s nimi jelo i několik 
rodičů a jejich účast byla důležitá pro zdar 
celé akce. Vyrazili jsme totiž na vernisáž 
projektu Alšovy jihočeské galerie „Přišla už 
pošta“ a této akce se již tradičně účastní 
kolem 200 dětí z celých jižních Čech.

Děti dostaly účastnickou placku a potom 
už pro ně byl připraven zajímavý program. 
Každá skupina měla možnost vypustit 
balonek s psaním, které vytvořila na místě. 
Balonek s dopisem jsme mohli vypustit ze 
zámecké věže a při té příležitosti navštívit 
i soukromé komnaty kněžny Hildy. My jsme 
naše zprávy nakonec vypustili v prostoru 
před vstupem do galerie a doufáme, že je 
najde nějaký nálezce a ozve se nám!

Poštovní muzeum si pro děti připravilo 
prodej zajímavých tisků dopisnic a pohledů 
a zvláštní schránku, kam bylo možné po 
skončení výstavy pohledy vhodit a pošta je 
rozveze na uvedené adresy. Výstava trvala 
od 1. 4. do 26. 4. v jízdárně AJG v Hluboké 
nad Vltavou a my se už těšíme, jak nám 
potom přijde pohlednice z vernisáže, kterou 
jsme si sami poslali.

Mgr. Ivana Blažková

Výtvarný obor ZUŠ Václava Pichla 
v Bechyni si vás dovoluje pozvat na 

vernisáž výstavy 

„Možnosti spojení“
a 

Výstavy absolventů 
1. cyklu studia 

v Městském muzeu v Bechyni v pondělí 
11. května 2015 od 17 hodin. 

Výstava potrvá do 31. 5. 2015 a bude 
přístupná v otevíracích hodinách muzea. 

+ TOULAVKA
…JSEM NABITÁ 
K ZBLÁZNĚNÍ

Loni byla ve zpravodaji představena 
turistická oblast TOULAVA, jejíž součástí je 
i Bechyňsko. Toulava dokázala v krátkém 
čase vytvořit zážitkovou kartu TOULAVKU. 
Karta vám umožní čerpat množství slev 
a bonusů v restauracích, památkách, 
atrakcích i penzionech a slouží i jako skipas. 
Prožijte řadu nezapomenutelných chvil 
s rodinou, přáteli i single, v létě, v zimě, 
pěšky, autem, na kole, na lodi i na lyžích. 
Stačí vytáhnout z kapsy Toulavku a na více 
než 50 místech získáte zajímavý bonus 
nebo slevu. Toulavku získáte po složení 
vratné zálohy 100 Kč na libovolném výdej-
ním místě. Na sběrných místech ji můžete 
vrátit a zálohu obdržíte zpět. Seznam míst 
najdete v brožuře Toulavy nebo na webu 
www.toulava.cz nebo v IC KSMB. Toulavka 
má neomezenou platnost, slevu nebo bonus 
tak můžete čerpat i vícekrát. 

Aktuální výhody platí od 1. prosince 2014 
do 30. listopadu 2015. V průběhu roku ale 
mohou i přibývat! Toulavka je přenosná. To 
znamená, že ji můžete půjčit kamarádovi, 
manželce, přítelkyni, rodičům nebo dětem. 
Ti potom mohou čerpat všechny výhody, 
které z karty plynou. Toulavka slouží zároveň 
jako e-skipas v lyžařském areálu Monínec. 
E-skipas lze nabíjet přes internet. Toulavka 
vám umožní zúčastnit se soutěže o hodnot-
né ceny. Sesbírejte do brožury k Toulavce 
razítka s čísly v zážitkových místech ze čtyř 
kategorií a získejte Poklad v podobě 
e-skipasu na Monínec a spousty dalších 
cen. Úžasné je, že vyhrává každý! Toulavku 
a brožuru můžete získat/vrátit za vratnou 
zálohu 100 Kč v kterémkoli z výdejních 
/sběrných míst Toulavy. V Bechyni je 
výdejním/sběrným místem IC v Městském 
muzeum, nám. T. G. M 140.

Za KSMB Š. O. 
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+ KDYŽ TO VE 
VZDUCHU HUČÍ...

Květen je mě-
sícem zvýšené 
rojivosti včel. Chtěl 
bych Vám velmi 
laicky popsat, o co 
se jedná a jak se 
zachovat, stanete-li se účastníkem rojení.

Rojení včelstev je způsob jejich množení. 
V určitém okamžiku začne být včelám úl či 
hnízdní dutina malá. Vystaví proto buňky pro 
budoucí matky. Matka je zaklade běžným 
oplozeným vajíčkem, z kterého se jinak 
líhnou dělnice, trubci jsou z neoplozených 
vajíček. To, že se z něj stane matka, je 
zásluha včel, které larvičce nabízejí nadby-
tek kvalitní potravy – mateří kašičky. 
Zároveň včely přestávají starou matku krmit, 
ta v důsledku přestává klást vajíčka a opět se 
stává letuschopnou. 

Když je buňka s larvou budoucí matky 
zavíčkována, včelstvo se vyrojí. Znamená 
to, že zhruba polovina včel všech „profesí“ 
(létavky, kojičky, stavěčky, strážkyně, 
pátračky...) spolu se starou matkou vyletí 
před úl. Těsně předtím si všechny odlétající 
včely naplní medné váčky medem z plástů – 
zásobí se na cestu. Matka je ale ještě špatný 
letec – usadí se někde v blízkosti úlu – na 
větvi apod. Včely se k ní srotí a vytvoří rojový 
hrozen. Ten na místě vydrží několik hodin, 
leckdy i den či dva. 

Včely pátračky mezitím hledají novou 
dutinu pro hnízdění. Jsou si schopné 
vzájemně „popsat“, jak která vypadá, jak je 
daleko, a vyberou tak nejlepší možnou. Do té 
se pak celý roj přemístí a usadí se zde. 

Během rojení včely nebodají, protože 
mají plné medné váčky, nemají totiž hnízdo, 
které by bránily.

Není-li člověk silně alergický, je zcela 
zbytečné bát se rojících se včel, a to ať jsou 
ještě rozlítané či už semknuté do hroznu. Roj 
sám za pár hodin nebo dní odletí. Pokud se 
bojíte, nepřibližujte se k němu a pozorujte jej 
z povzdálí. Pokud vás zvědavost přemůže, 
dělejte tak pomalu a rozvážně. 

Znáte-li včelaře ve vašem okolí, můžete 
jej o odchycení požádat. Hasiče volejte jen 
v případě akutního ohrožení, jsou tu z jiných 
důvodů, než aby chytali roje. V případě 
dotazů volejte 606 911 007.
http://vcelarstvi-zobechyne.webnode.cz/

Za včelaře Štěpán Ondřich 
– jednatel ZO Bechyně



GALERIE 
POD 
DUHOU

+
Po Velikonocích přišly naše klienty UDÁLOSTI 

potěšit tři malé kolednice a spolu s panem 
UPLYNULÉHO OBDOBÍ Aloisem Sassmannem zahráli, zazpívali 

a zarecitovali veselé písničky a koledy. V půli V DOMOVĚ PRO 
dubna se mohli klienti setkat s písněmi SENIORY BECHYNĚ Milana Chladila v podání profesionálního 
zpěváka pana Šimona Pečenky v hudebním Od nastěhování uplynulo poměrně dost 
programu „Za rok se vrátím“. Jako poslední vody v potoce, a tak jsme začali připravovat 
host přijel do Domova pan Štefl a přivezl první kulturní pořady v našem novém 
s sebou krom jiného historické fotografie Domově. V březnu na Mezinárodní den žen 
zachycující charitativní činnost ve městě, jsme tento svátek oslavili s Duem Escalona 
o kterých poutavě vyprávěl.a s dětmi z MŠ Jahůdka. Oslava MDŽ má 

Všem zúčastněným bychom chtěli podě-v našem zařízení mnohaletou tradici i kvůli 
kovat za spolupráci, zejména vystupujícím konceptu péče o naše seniory, který vychází 
dětem, pomáhajícím studentům, žákům ze z biografie klienta. Hned poté nás navštívili 
„základky“ a dalším dobrovolníkům, ale také studenti SUPŠ v Bechyni, aby s našimi 
našim paním kuchařkám za skvělé zákusky klienty vytvořili z hlíny drobné dekorace 
a kávu. s velikonoční tématikou a společně se 

V nejbližší budoucnosti nás čeká tradiční pobavili. 
čarodějnický rej s hudbou Petra Vozky. 19. března jsme oficiálně zahájili kulturní 
Následně se uskuteční beseda s knihovnicí život v Domově. Slavnostní odpoledne 
z Městské knihovny a oslava Dne matek, na otevřela ředitelka Domova Alena Sakařová, 
kterém zahraje harmonikářské duo. která spolu s první náměstkyní hejtmana 

Na závěr přidáme ještě jednu zajímavost, Jihočeského kraje paní Ivanou Stráskou 
která nám udělala velkou radost. Nová popřála klientům pevné zdraví a mnoho ra-
budova Domova pro seniory Bechyně dostných chvil strávených v novém Domově 
získala 10. dubna 2015 cenu hejtmana pro seniory Bechyně. Po celé odpoledne 
Jihočeského kraje INSPIRO v prestižní hrála k tanci i k poslechu kapela Temelínská 
soutěži PRESTA, ve které se utkalo dechovka, kdy se na závěr dali do tance 
51 přihlášených nejzajímavějších staveb mnozí klienti a klientky, ale i zaměstnanci 
v Jihočeském kraji dokončených v letech Domova. V průběhu odpoledne vystoupili 
2012 až 2014. i žáci z tanečního kroužku ze ZŠ Františka 

Křižíka s pásmem country tanců. Odpoledne 
Mgr. Marie Ondřichová a kol.se vydařilo a všichni byli velmi spokojeni.

+ Společnost rodáků 
a přátel Bechyně 
žije dál!

Po zprávě v minulém čísle Bechyň-
ského městského zpravodaje o ukončení 
činnosti Společnosti rodáků a přátel 
Bechyně se mi ozvali přátelé z Písku 
a z Prahy, oba rodilí Bechyňáci, abych 
nedopustil rozpuštění tohoto spolku. Tak 
se i stalo a na „závěrečném setkání“ dne 
18. dubna jsem zatím sám převzal starost 
s vedením „Rodáků“.

Byla by nesmírná škoda zrušit tuto 
společnost, vždyť má kořeny sahající až 
do roku 1931 a u jeho zrodu nestál nikdo 
menší než starosta města Bechyně pan 
Kolafa, majitel Libušiných lázní pan 
Krátký či ředitel Bechyňské městské 
spořitelny pan Procházka. Budu rád, když 
se nám podaří získat ještě několik dalších 
věrných lidiček, se srdcem tlukoucím za 
naše město, abychom spolek udrželi 
a pokusili se ho navrátit k činnosti, ke 
které byl našimi předky založen.

Jako druhou informaci uvádím, že se 
mi podařilo sepsat události z období 
Protektorátu a osvobození města před 70 
léty. Dokument je zatím na přibližně 
stostránkový, obsahuje jak výpisy z Be-
chyňské městské kroniky, tak i z kronik 
obce Radětice a Hodonice, obecné a měš-
ťanské školy v Bechyni, zprávy poručíka 
Václava Malého a z dokumentu o zalo-
žení Revolučního národního výboru 
v Bechyni a je doplněn o několik osobních 
vzpomínek, které ještě nebyly publiková-
ny. Dokument bude k nahlédnutí od 
počátku května v městské knihovně.

Do Městského zpravodaje neuvádím 
ani k jednomu tématu články, respektuji 
vyjádření veřejnosti, že do zpravodaje  
velké množství článků o historii nepatří. 
Pokusíme se to napravit prostřednictvím 
činnosti Společnosti rodáků a přátel 
Bechyně.

Štefl Josef

+
Hudby se ujme bechyňský chrámový NOC KOSTELŮ

sbor a žáci ZUŠ Václava Pichla. 
Součástí Noci kostelů bude malé 

občerstvení a možná dojde také na nějaké 
V letošním roce se v Bechyni poprvé překvapení.

připojíme k celonárodní akci s názvem Noc Noc kostelů se letos koná v pátek 
kostelů. Ta v naší zemi probíhá ji několik let 29. května. V Bechyni ji pořádá místní 
a je inspirována z Rakouska, kde se koná farnost ve spolupráci se ZUŠ a kulturním 
ještě o něco déle. Jedná se o to, že v daný střediskem města Bechyně.
den, přesněji večer, zůstanou dveře kostelů Podrobnosti a konkrétní program v jed-
otevřeny a koná se v nich různý duchovní notlivých kostelech budou uvedeny na 
a kulturní program. plakátech.

Naše město je na kostely bohaté, a tak by Vstup na všechny části programu včetně 
bylo škoda, kdyby v noci, kdy do kostelů pohoštění je bezplatný.
v celé zemi chodí tisíce lidí, zůstaly zavřené. Přijměte, prosím, naše pozvání na noc 
Rádi bychom zpřístupnili všechny naše tři kostelů v Bechyni a přijďte večer 29. května 
kostely. do našich chrámů.

V kostelech bude možné vnímat neob-
P. Petr Plášil, bechyňský farářvyklou noční atmosféru, pomodlit se, ponořit 

se do meditace, zaposlouchat se do bib-
lických textů, poslechnout si pěknou hudbu, 
prohlédnout si architekturu a významná 
umělecká díla a poznat také předměty, které 
se používají při bohoslužbách.

Zajímavostí bude to, že hřbitovní kostel 
sv. Michaela bude celý večer nasvícen 
pouze svíčkami, a také to, že si budeme 
moci prohlédnout noční Bechyni z věže 
kostela sv. Matěje, která bude celý večer 
rovněž přístupná. Klášterní kostel Nanebe-
vzetí Panny Marie se pokusíme nasvítit jinak 
než je obvyklé. 

V letošním roce zahajujeme sezonu 
9. května vernisáží prací mladých nadějných 
žáků základních škol z Plzně (Evropského 
města kultury) a z našeho hlavního města 
Prahy. 

Zahájení je o to slavnostnější, že letos je 
poprvé pod objektem, který byl vládou 
České republiky schválen a zařazen do 
seznamu národních kulturních památek.

Práce vystavovatelek, z nichž některé 
uspěly na různých národních i mezinárod-
ních vystavovatelských akcích, se chválí 
samy. Poděkování patří rodičům, pedago-
gům, učitelům a ředitelům těchto škol. Ti 
věnují nad rámec svých povinností dětem 
svůj volný čas a dávají si práci s obsa-
zováním výstav a soutěží. Umožňování 
účasti na těchto mimoškolních aktivitách 
dětí vytváří dobré klima pro růst osobností 
u mladých lidí.

Ludvík Janků, Galerie Pod Duhou, 
Lázeňská – Parkány 555, 

391 65 Bechyně

Galerie pod Duhou si Vás dovoluje 
srdečně pozvat na vernisáž výstavy 

OBRAZY A KERAMIKA 
BARBORKY, MARUŠKY 

A ZUZANKY, 
která se uskuteční 

v sobotu 9. května 2015 v 15 hodin. 
Výstava potrvá do 30. 7. 2015 

a otevřeno je na zazvonění.

Oznamuji bechyňské veřejnosti, že 
končím své dvacet pět let trvající 
působení v občanském sdružení 
„Společnost rodáků a přátel Bechyně“ 
a předávám pomyslné žezlo panu 
Josefu Šteflovi s přáním mnoha 
úspěchů.

Jitka Wodinská
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Když duši bolí v kříži
V samém centru Paříže, nedaleko radni-

ce, stojí od sedmdesátých let minulého 
století obdivuhodná budova – Centre 
Georges Pompidou. Je zasvěcena moderní-
mu umění. Zvláštní je tím, že většina její 
infrastruktury, jako jsou rozvody vody, 
elektřiny, vzduchotechnika, ale i veškerá 
komunikace (schodiště, výtahy) je vedena 
vně budovy a není nijak zakryta. 

Architektura budovy mi připomíná někte-
ré lidi. Pozoruji-li jejich tváře, mám intenzivní 
a neodbytný pocit, že mají nervy vedeny 
přímo na pokožce a že i lehký a něžný dotyk 
je musí zabolet. Svádějí mě k předpokladu 
vysoce citlivé duše. Může to tak být, ale 
nemusí. Mezi citlivostí a přecitlivělostí je 
velký kvalitativní rozdíl. Citlivý člověk bývá 
schopen činu, protože citlivost neubírá sil. 
Přecitlivělý jedinec je téměř vždy unaven 
sám ze sebe a nezvládání požadavků života. 
Druhým se často jeví jako „nervák“. 

V předešlých dvou odstavcích jsem si 
opatrně připravil půdu pro popis jedné 
poruchy. Jmenuje se neurastenie a její popis 
najdeme v Mezinárodní klasifikaci nemocí.

Vyskytují se dva hlavní typy příznaků, 
které se však mohou do značné míry 
překrývat. U prvního typu si trpící lidé stěžují 
na zvýšenou únavu po duševní práci, či 
duševním vypětí. Projevuje se to poklesem 
výkonnosti v zaměstnání nebo při denních 
činnostech. Duševní unavitelnost je popiso-
vána jako nepříjemné dotírání asociací nebo 
vzpomínek odvádějících pozornost. Časté 
jsou potíže se soustředěním a stesky na 
nevýkonné myšlení. 

U druhého typu trpící kladou důraz na 
pocity tělesné slabosti a vyčerpání po 
minimální námaze, doprovázené až pocity 
svalové bolesti a neschopnosti relaxovat. 

U obou typů jsou běžné různé jiné 
nepříjemné pocity: závratě, bolesti hlavy 
z napětí a pocity povšechné nejistoty. 
Obvyklé jsou starosti o zhoršující se duševní 
a tělesné zdraví, předrážděnost, ztráta 
schopnosti radovat se, mírnější stupně 
deprese a úzkosti. Často se vyskytují 
poruchy spánku, zažívání, ale i potence. 

Každý z nás se s některými vyjmenova-
nými pocity někdy setkal a překonal je, 
popřípadě v průběhu času díky příznivým 
okolnostem samy vymizely. Bylo by však 
krajně nespravedlivé odsuzovat ty, kteří jimi 
trpí dlouhodobě. Nejsou to ani lenoši ani 
sobci, kteří chtějí parazitovat na těch, kteří 
mají dost sil. Mnozí z nich mají již tak silné 
výčitky svědomí kvůli svému stavu. Trápí se 
a svoji zlost mohou zaměřit proti sobě, ale 
i vůči svému okolí. Obojí nasměrování zlosti 
je problematické a situaci může jenom 
zhoršit. Sebeobviňování je nebezpečné již 
jen tím, že si člověk na daný stav postupně 
zvyká jako na něco neměnného. Obviňování 
druhých zhoršuje mezilidské vztahy a vytváří 
obraz člověka s neurastenií jako někoho, 
kdo je krajně nesympatický. 

Labilita a zvýšená unavitelnost je stav, se 
kterým se dá žít. Odborná péče je žádoucí 
a realistický pohled na své možnosti je víc 
než nutný. Mnozí neurastenici díky schop-
nosti rozvrhnout si své síly dokázali 
nevšední věci. 

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

+
Bylo 15. května 1919, vojenský zběh ze NĚMECKÝ DVŮR – 

Zářečí a další dva parťáci se pokusili v noci 
FENOMÉN vyloupit Německý dvůr. Přes šindelovou 

střechu vnikli do dvora, ale hluk probudil 
Mezi Sudoměřicemi, Novou Vsí, Hodě- spícího šafáře (z dnešního hlediska šéfa 

tínem, Blatcem a Jamníkem býval statku) Jana Nohejla. Cituji z Kroniky Šatry: 
donedávna Německý dvůr. Ano býval, dnes …vyšed na dvůr a vida co se děje zaháněl 
už není. lupiče. Poznal náčelníka lupičů a oslovil ho: 

Vždy, když míjím místo, na kterém stával, „Josefe, co blbneš.“ Zběh Josef však 
představuji si, jak těžký a opuštěný život tady neváhal a použil pistoli a dvěma ranami 
kdysi byl. Zvláště v zimě, kdy napadlo více statečného šafáře postřelil. Šafář je udal 
sněhu, fučel vítr a mrzlo. Prostě nebyla to četníkům, jak jinak. Kumpáni Florian Doležal 
žádná selanka. Vše bylo podřízeno (domlář) a Václav Hlas, dělníci ze Zářečí, 
hospodářství, přežití a opuštěnosti. Dvůr byl byli viny zproštěni. Josefa Hamrleho 
postaven na místě rybníka, který založil odsoudili k pětiletému žaláři, protože mu 
regent Krčín, tedy již v 15. století za Petra přitížily další přečiny. Tomu se však podařilo 
Voka. Po jeho zrušení byl na jeho místě uprchnout. Nelenil a šel se schovat ke své 
postaven statek, takže se zde neustále ženě, která žila v Zářečí. Samozřejmě po 
bojovalo s vlhkostí. Dnes je dvůr majetkem zběhu a skoro vrahovi bylo vyhlášeno pátrá-
zámku, který si s ním neví moc rady. A zatím ní, a když k nim do domu přišel na kontrolu 
jen dále mizí i poslední zbytky tohoto bechyňský policajt, ukryl se Josef v almaře. 
monumentálního hospodářství. Nejdéle byl Byl objeven a opět použil pistoli, ale tentokrát 
dvůr v majetku rodiny Márů z Týna nad jej policajt Janda zastřelil. Zlí jazykové 
Vltavou. V roce 1989 se jim vrátil v restituci dokonce tvrdí, že Josefa udala jeho žena. 
a po anabázi s několika neúspěšnými Jaký asi byl život na statku, kdy 
podnikatelskými pokusy byl dvůr prodán neexistoval žádný rozhlas, televize, telefon, 
zámku. mobil či počítač. Byl to každodenní boj 

Povím vám jeden příběh spjatý s tímto o přežití? Jak byste z dnešního pohledu 
dvorem. hleděli na tehdejší hygienu? Nebyl ale 

takový život zároveň šťastnější 
a jednodušší, než je ten dnešní? 
Potřebujeme ke spokojenosti 
všechny výdobytky techniky? 
Osobně se raději dívám kolem 
sebe. Příroda je tak krásná, 
kouzelná a teď s jarem obzvlášť. 
Přispívají všechny ty chytré 
hodinky, smartphony a multi-kulti 
k našemu šťastnému životu? 
Nejsem proti tomu všemu, ale 
nějak se mi zdá, že si zapomínáme 
všímat lidí, přírody, stromů a nebe. 
Pokusme se alespoň párkrát za 
život udělat někoho šťastným. Své 
blízké nebo i někoho neznámého. 
Stačí jen jednou, prosím.

Prameny: Josef Šatra, Kronika 
obecní, 1892–1927
David Peltán, Táborský deník.cz, 
foto kapličky autor

Fotografie kapličky u Němec-
kého dvora je vzácná, byla focena 
v březnu 2001. Uvnitř byla 
šmolkově modrá se zlatými 
hvězdami. Dnes po kapličce 
nezbyla ani cihla. 

MG

A světe div se! Od křížku pod Senožaty jsme 
jeli původní polní cestou. Ta, po které jsme 
chodili a jezdili v minulosti, byla vlastně část 
pole a nyní byla zorána. Díky hospodáři, trá-
pila vás také myšlenka, že dvě cesty je zby-Postřehy z města i okolí
tečné plýtvání. (Jsou tu i jiné takové cesty.)

Děkujeme i vám, kteří jste starou cestu Na svých toulkách Bechyní a okolím 
čistili, a až zmizí kopice chrastí, dřeva vidíme věci, které nás zlobí, udivují, ale i těší. 
a budou zasypány hluboké bahnité koleje Posuďte sami: 
(věřím, že se toho dožiji) bude cesta sloužit Zlobí nás – chodíme rádi panelovou 
jako sloužila našim předkům. cestou pod keramickou továrnou, Fučíkovou 

Potěšila nás krásná renovace domečku alejí až do města. Je mi záhadou, kdo si u té 
v zatáčce pod muzeem (byla to ostuda „panelky“ odložil vybourané betonové bloky. 
podzámčí) a stavba Domu seniorů – vnitřní Nepřivezl je na zahradním kolečku snad ani 
úprava a zařízení i okolí objektu. Je to krásná na přívěsném vozíku. Jsou těžké a zdá se, 
práce a marně hledám slova, kterými bych že tam budou věčně. Je možné a beztrestné 
vyjádřila svou radost, hrdost a poděkování. takto krášlit přírodu a naše okolí? 

Udivilo nás – 26. 3. t. r. jsme jeli na kolech 
J. K.švestkovou alejí do Haškovcovy Lhoty. 
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+
vidění.“ Dalším náročným prvkem byly bylo odzbrojování protivníka, ať už použije KURZ BOJE ZBLÍZKA 
techniky spojené s pády vojáků, které byly pistoli, dlouhou zbraň anebo nám drží nůž 

PRO ZPRAVODAJSKÉ téměř na celodenním pořádku. pod krkem.“ 
Kurzu se účastnilo čtrnáct specialistů A PRŮZKUMNÉ text: kpt. Miroslava Štenclová, 

a dle jejich slov byl výcvik pestrý, náročný 
tisková a informační důstojnice ORGÁNY a účelový. „Instruktoři výcvik uzpůsobili 

15. ženijního pluku, 
našim potřebám a vycvičenosti,“ ocenil 

npor. Petr Sochor, náčelník Ve dnech 9.–13. března 2015 proběhl poručík Zbyšek Lavička, jeden z účastníků 
tělovýchovného centra 15. ženijního plukuv posádce Bechyně kurz boje zblízka pro kurzu. „Jedním z nejpraktičtějších nácviků 

foto: kpt. M. Štenclováprůzkumné a zpravodajské orgány 
15. ženijního pluku. „Jednalo se o pilotní kurz 
v AČR, poměrně specifický v tom, že byl 
zaměřen výhradně na techniky s použitím 
zbraní,“ vysvětlil major Vlastimil Urban, 
náčelník zpravodajského oddělení pluku. 

Hlavním instruktorem byl praporčík 
Daniel Kotlář. „Výcvik, zaměřený na boj 
zblízka, probíhal v kompletní výstroji i výz-
broji a byl koncipován přímo na tělo členů 
průzkumné čety.“ V průběhu celého týdne 
procvičovali účastníci například pádové 
techniky se zbraní – s následným přecho-
dem do střeleckých pozic, odzbrojovací 
techniky, boj s nožem či pomocí polní lopatky 
či techniky tiché likvidace.

„Jedná se o dovednosti, které zkušení 
bojovníci využijí při bojovém nasazení 
v rámci řešení krizových situací a vlastním 
ohrožení,“ pokračuje praporčík Kotlář. 
Nejnáročnějším bylo zvládnout tiché 
přiblížení a likvidaci protivníka. „Tuto 
techniku musí účastníci procvičovat 
v různém prostředí a v různou denní i noční 
dobu. Důležitou součástí je i periferní 

+
a provždy ztracená. Nevím proč RUDÁ ARMÁDA 
ve mně uvízla lítost nad jejich 

V BECHYNI osudem. Snad, že nikdy nepoz-
naly lásku muže, neprožily 

Moje maminka odešla před dvěma mateřství, nezestárly na bře-
roky na věčnost a mně se její vzpomínky zích řeky Lužnice.
na válečnou dobu v Bechyni zúžily Málo potravin, neustálý 
hlavně na slova o hladu a strachu, strach a lidé židovského původu 
zasekly se na obrazu nebezpečných mizející z mapy města, takový 
výprav mého dědy za jídlem pro své děti, byl obraz Bechyně, zaklesnutý 
ale zkáze vytracení z paměti nikdy v mysli mojí maminky. Nenávistí 
nepodlehnou. k válce, která byla trním jejího 

Maminka mi mnohokráte opakovala, se dětství, zůstávala tak přesyce-
vzdáleně poznatelnou bázní v hlase, jak ná, že mně jí odkrajovala 
k nim do domu vtrhli na kontrolu osob v útržcích vět po celá desetiletí. 
gestapáci, ale přehlédli, že dům má dva Když v květnu 1945 do 
vchody, a tak druhý byt, kde tehdy žila města přijela Rudá armáda, jakoby v tu 
nepřihlášená žena, minuli. To rodině chvíli lidem naplnil plíce proud čerstvého 
zachránilo život. A z toho vyprávění mi ještě vzduchu a bázní tísněné duše si 
utkvělo, že z jejich školní třídy odešly do svobodně nahlas vydechly. Radost je to 
transportu dvě židovské dívky, dvojčata, tak dávná a tak nevděčně zapomínaná, 
která se navždy rozplynula v olovnatém nebi že její oživování může někomu připadat 
osvětimského pekla. Viděl jsem ty dvě dívky zbytečné a v čase dneška politicky 
na dávné fotografii, byly krásné, s hlubokým neprozíravé. 
pohledem tmavých očí směrovaným někam Ostří nacismu, ideologie o nadřaze-
do nejisté budoucnosti, jakoby už tušily, že nosti jedné lidské rasy nad druhou, jenž 
stopa jejich života může být krátká, mělká dávala českému národu jedinou jistotu, 

kterou byla jeho „převýcho-
va“, vyhlazení či zatracení 
v hlubinách Sibiře, už otupělo 
a zrezivělo. 

Vítězství spojenců nikoliv. 
Musí se připomínat a role 
žádné z vítězných velmocí 
nesmí být pomíjena či snižo-
vána.

Bránit pravdivou historii 
války proti jejímu překroucení 
je naše povinnost. I když to 
může být dnes hodně těžké.

Pavel Šmidrkal
Foto: archiv Josefa Štefla
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VETERINÁRNÍ 
ORDINACE

LIBUŠINA 193
BECHYNĚ

TEL.: 723 558 717

§inhalační anestezie + anesteziol. vybavení
§sonografický přístroj, otoskop
§ultrazvuková čistička zubního kamene 

+ přístroj na leštění zubů
§laboratorní mikroskop
§běžnou preventivní péči (očkování, odčervení) 
§čipování + vystavení pasu
§klinické vyšetření, vyšetření krve, moči, 

otoskopie, sonograf,
§odstranění zubního kamene a leštění zubů
§běžné chirurgické zákroky – kastrace, císař-

ský řez, cystotomie, odstranění cizích těles, 
tumorů – v injekční i inhalační anestezii

§pomoc při plánování březosti – doba krytí, 
zjištění březosti, vedení porodu

§výživové poradenství

 základní cytologie

www.veterina-bechyne.cz

ordinační hodiny    po–pá   8–12  14–18 hod.
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+
před třetím Alešem Mayerem, který se vrátil TJ JISKRA BECHYNĚ – 
po delší pauze k divoké vodě a hned si dojel 

KANOISTIKA pro medaili! Filip Zvolánek mezi dorostenci 
dopádloval pro 4. místo, tak jako mezi 

Sjezd – Vodácká sezóna začala pro náš nejmladšími závodníky v kategorii předžáků 
oddíl tradičními Jarními sjezdy z Dobronic na Honzík Uhlík. 
Hutě, které pořádáme již šestnáctým rokem. Rafty – Jubilejní 15. ročník raftových 
Sešla se konkurence 80 posádek, kterou závodů pod Bechyňskou duhou se bude 
tvořili především vodáci z Českého konat v sobotu 11. července. Závodí 
Krumlova, Soběslavi, Tábora, Plzně, Prahy, čtyřčlenná posádka ve sprintu na 150 m, 
Brandýsa nad Labem či Mladé Boleslavi, rafty, pádla a vesty jsou k zapůjčení na 
nejvzdálenější účastník dorazil až z Chomu- místě. Kategorie jsou mládež, ženy, muži, 
tova. Naši kajakáři vypádlovali několik mixy a veteráni. Již teď se těšíme na mnoho 
cenných umístění na stupních vítězů. V ka- originálních převleků a báječnou atmosféru, 
tegorii K1 vet. ml. vybojoval stříbro Ferko která tuto akci vždy provází! Večer proběhne 
Uhlík, pro bronz si dojel Roman Mayer. Mezi tradiční vodácká párty pro závodníky a jejich 
muži na kajaku zvítězil Háša Michal, fanoušky! 
v kategorii do 23 let dojel druhý Jan Zvolánek Za oddíl kanoistiky pazi

TĚLOVÝCHOVA & SPORT

+ FESTIVAL 

                         2015
Pátý ročník festivalu Vltava Open 

k příležitosti zahajování plavební sezony na 
Vltavě se bude konat v sobotu 16. května 
v městech Týn nad Vltavou, Hluboká nad 
Vltavou a České Budějovice.

Hlavní kulturní program, ve kterém 
nebude chybět tradiční symbolické odemy-
kání Vltavy, vyhlídková plavba, volná zábava 
pro rodiny s dětmi a odpolední koncert, se 
bude konat na nábřeží v Týně nad Vltavou.

Součástí jednodenního festivalu bude 
dotovaná vyhlídková plavba po Vltavě 
v úseku České Budějovice – Hluboká nad 
Vltavou s doprovodným programem v obou 
městech. 

Vltava Open je festivalem pořádaným 
v rámci turistické oblasti Vltava Resort, která 
v tento den spustí novou mobilní aplikaci 
s aktuálními informacemi pro plavbu, 
informacemi o okolních turistických cílech 
a slevovou kartou Vltava Card. Více na 
www.vltavaresort.cz nebo na facebookovém 
profilu Vltava OPEN (OFFICIAL).

Ing. Lucie Fialová, projektový manažer

Klub českých turistů - odbor Bechyně, o.s. si Vás dovoluje pozvat k účasti 
na 41. ročníku turistického pochodu a cykloturistické jízdy

(stanoviště startu čeká i na účastníky,
 kteří přijedou vlakem od Tábora)

Start je možný rovněž z Tábora (stanoviště startu před vlakovým nádražím ČD) v době od 08:00 
do 09:00 hodin (s možností využití vlakového spojení pro trasy z Malšic, Třebelic).

(Písecká ulice, hospoda U Buldoka)

bechyne.kct@seznam.cz

ÚDOLÍM LUŽNICE
TERMÍN KONÁNÍ:
START POCHODU: 

CÍL POCHODU:

Trasy: pěší 6 – 28 km, cyklotrasy 10 – 80 km

pátek 8. května 2015
park před vlakovým nádražím ČD 
v Bechyni 8:00 – 10:00 hod. 

 stadion Bechyně,  
uzávěrka cíle v 17:00 hodin. 

Pořádá:  Klub českých turistů – odbor Bechyně, o.s
za podpory sdružení Cyklostezka Lužnice.

Informace: Petr Chaloupek, tel: 737 529 220, e-mail: 

www.kct.bechynsko.cz

+ OSADNÍCI Z KATANU

V dubnu se uskutečnil v Bechyni turnaj 
v deskové hře Osadníci z Katanu. Zúčastnilo 
se ho 22 hráčů z toho bylo 12 dětí, kde první 
dva hráči se kvalifikovali na mistrovství 
republiky. 

Vítězové jsou Leontýna Frolíková, 
Roman Adam a Martin Herza. Nejlepší z dětí 
byla Hanička Marková.

Rádi bychom touto cestou poděkovali 
ZŠ Fr. Křižíka za poskytnutí perfektního 
zázemí a budeme se těšit na další ročník.

Martin Herza a Ivana Frolíková

Sbor dobrovolných hasičů v Bechyni 
za podpory starosty města Bechyně 

a Oranžového roku 2015 Skupiny ČEZ pořádá 

 
V rámci akce proběhne XV. ročník soutěží 

družstev v požárním útoku 
O putovní pohár starosty města Bechyně 
a X. ročník soutěže O putovní pohár OSH 

Tábor – série 6 kol – první kolo (muži, ženy) 
a II. ročník Memoriálu Vladimíra Kálala 

– O putovní pohár MH (kat. starší) 
a O putovní pohár starosty OSH Tábor 

(dětská soutěž)

Program             
8.30–9.00  příjezd družstev mladých

hasičů a prezence
9.30 slavnostní nástup ml. hasičů

+ zahájení soutěže
12.00 předpokládaný konec soutěže v PÚ

mladých hasičů
11.30–12.00 příjezd a prezence družstev

SDH ženy a muži
12.30 společný slavnostní nástup 

źml. hasiči + kategorie ženy a muži
źvyhodnocení výsledků ml. hasičů 

a předání putovního poháru MH – 
Memoriálu Vladimíra Kálala

źstart hlavní soutěže v PÚ ženy 2B, 
muži 3B

16.00 slavnostní vyhodnocení,
předání cen a putovních pohárů 
starosty města Bechyně

16.30 předpokládaný konec soutěže 
– volná zábava

Přijďte mezi nás podívat se a povzbudit 
mladé hasiče a hasičská družstva. Zhlédněte 
vozidla a techniku, která jsou tady pro Vaši 
ochranu, jak domovů, tak v první řadě životů.

Po celý slavnostní den bude zajištěno 
občerstvení před Kulturním domem Bechyně.

Přijďte a vezměte s sebou i své příbuzné, 
známé s dětmi, ať zhlédnou Vaše družstvo při 
soutěžení. Je potřeba povzbudit mladé hasiče 
při jejich nadšení vyrovnat se dospělákům. 
Nebudete zklamáni.

dne 2. května 2015

Oslavy svátku svatého 
Floriána patrona hasičů

Změna programu vyhrazena
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tel.: 381 251 716, 605 245 300
e-mail: soreta@soreta.cz

Byt 3+1 s lodžií v Bechyni, okr. Tábor

www.soreta.cz

Termín konání dražby: 26. 5. 2015 v 14.00 hod.
 Dražební sál č. dveří 429 v 4. NP, Vančurova 2904, TáborMísto konání:

Nejnižší podání: 400.000,- Kč
Termín 1. prohlídky:
Termín 2. prohlídky:

 12. 5. 2015 v 15.30 hod.
  19. 5. 2015 v 15.30 hod.

NABÍZÍ FORMOU 
VEŘEJNÉ DRAŽBY 

DOBROVOLNÉ

Sraz zájemců je před objektem dražby, ul. Písecká č.p. 909, Bechyně.

Podnikatelské záměry
pro účely Úřadů práce, bank a investorů

Žádosti o dotace a příspěvky
z obce, kraje, a fondů EU

Bc. Blanka Kopřivová
tel.: 776 809 022; 605 040 848

2Prodej st. pozemku 1200 m  se 
stodolou v Bechyni Na Plechamru.

Informace u p. Nežádala 
tel. 774 616 800 
nebo andelreality.com.

cena: 490 000 Kč

2Prodej zahrádky 1156 m  
v Bechyni Na Plechamru.

Informace u p. Nežádala 
tel. 774 616 800 
nebo andelreality.com.

cena: 190 000 Kč

DITA VDI
Stránského 2510

Tábor

přijme:

Technologa textilní výroby
Šití vzorků, zhotovování střihů, 

příprava postupů a norem, 
stupňování střihů

Nutné textilní vzdělání!

Švadleny na šití 
kojeneckého textilu

Jedno i dvousměnný provoz

pí Bočanová, tel. 381  479 202
dita@dita.cz

Kadeřnictví

Jsem zpět, ale na jiné adrese:

 
Veronika 
Dubová 

Borovany u Bernartic 99
Tel.: 731 517 554

Provádíme rizikové kácení stromů 
v těžko přístupných místech. 

Tel: 606 931 760

Kvalifikovaný pracovník 
v sociálních službách a osobní 
asistent zdravotně postižených 

podle zákona 108/2006 sb. 
a vyhlášky 505/2006 sb. 

tel:723 083 606
email: osobni-asistent@centrum.cz

NABÍZÍ ASISTENČNÍ SLUŽBY
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2Vychází v Bechyni 1. den v měsíci. Ev.č. period. tisku E 13192. Náklad 2500 výtisků. ZDARMA. Inzerce (15 Kč/cm ) a příspěvky na tel: 778 545 507,

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

Prodej slepiček

Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, 
oznamuje svým zákazníkům, že opět 
prodává slepičky snáškových plemen: 
Tetra hnědá a Dominant – černý, 
modrý, žlutý, bílý a kropenatý.
Stáří: 14–19 týdnů
Cena: 149–180 Kč/ks dle stáří
Slepičky pouze z našeho chovu!

–

–

Prodej: 24. května a 27. června 2015
ve 14.00 h, Bechyně  u vlak. nádraží.

8. června 2015
ve 14.15 h, Bechyně  u vlak. nádraží. 

Při prodeji slepiček výkup králičích 
kožek – cena dle poptávky
Případné info.: Po–Pá 9.00–16.00 hod.
tel. 601576270,606550204,728605840 


	Stránka 1
	Stránka 2
	Stránka 3
	Stránka 4
	Stránka 5
	Stránka 6
	Stránka 7
	Stránka 8
	Stránka 9
	Stránka 10
	Stránka 11
	Stránka 12
	Stránka 13
	Stránka 14
	Stránka 15
	Stránka 16

