
Městský zpravodaj Bechyně /DUBEN 2016 1

ECHYŇSKÝ
DUBEN 2016

+ Životní jubilea 
duben 2016
91 let Dohnalová Jarmila
90 let Čiháková Vlasta

Englická Květuše
Haškovcová Jaroslava

88 let Dlouhá Marie
86 let Kopečková Anna
82 let Jarešová Jiřina
81 let Fuchmannová Zděnka

Soryčová Jana
80 let Filová Stanislava

Kuthanová Vojtěška
79 let Slavíková Marie
78 let Beránková Pavla

Kodad Rudolf
Kubešová Magdalena

76 let Hrubant Miloslav
Nehonský Jaroslav
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Ludvík Janků
V neděli 6. března 2016 nás navždy opustil dlouholetý soused a kamarád – 

pan Ludvík Janků. Vzácný, renesanční člověk, milovník života, milovník Bechyně 
a Bechyňáků. Svou lásku k našemu městu a nám všem dokazoval celým svým životem 
a nakonec se nám z ní vyznal i ve své knize Bechyně líbezná.

Drahý kamaráde,

děkujeme za léta, která jsme s Tebou mohli trávit na břehu Lužnice. 
Děkujeme za poutavá vyprávění v Galerii pod Duhou, děkujeme za životní moudra, o která 
jsi se s námi všemi tak ochotně dělil…

Shlížej na nás – tam ze shora, se svou milou laskavostí, věčným úsměvem 
a shovívavostí, a dovol nám, abychom si na Tebe při sklence Tvého Bechyňského 
balzámu vždy znovu a rádi vzpomněli. Ať Ti dál září hvězdy a kvetou růže…

Za všechny kamarády od řeky Ivan Horňák

Tak prošel rok tím městem. Vyběhl ze domem u Macášků zmizel mi z dohledu. 
Zářečí po schodech na náměstí, stavil se Zůstal jsem u stolu sedět sám a přemýšlel, 
u Pichlů i na Protivínce. Nahlédl do že nemohu být jako on a rychle opustit 
zámeckého parku ba i do klášterní tento lidský shon. Přemýšlím o tom, jaký 
zahrady. Stavil se v Elektře na kousek bude ten rok příští. Co ještě stihnu udělat 
dobrého dortu. Seběhl Parkány chod- v tomto roce starém. A co ještě udělám 
níčkem vedoucím cestičkou po skále dobrého v tom roce novém. Jen co tomu 
a usadil se v Galerii pod Duhou na řekne ten osud roku příštího a co se stane. 
slunečné terase. Blaženě s rozkoší A to, jaký ten rok bude, mi řekne Silvestr 
přimhouřil víčka a zaposlouchal se do tónů příští. Já dneska ještě věřím, že bude 
hudby padající vody ze splavu Lužnice. o hodně lepší než ten včerejší. Někomu 
Tvářil se, že je mu tam moc dobře a nechce září hvězdy, někomu kvetou růže. Pro mne 
se mu odejít. Už jsem si začal myslet, že vždy zářily hvězdy i kvetly růže. To jsou ty 
ani neodejde. Sedl jsem si ke stolku, kde hlavní důvody, proč chci ještě na tom světě 
seděl, a řekl jsem mu „i když jsem starý, pobýt. Tak jsem tu napsal, co jsem napsat 
také se mi nechce odejít“. Jsem zvyklý na chtěl. O městě líbezném v krajině 
zpěv Lužnice a toužím ji slyšet znova zamyšlené. Jak prošel rok tím městem. 
a znova. Ani mi neodpověděl. Pak ještě Život mě naučil dávat i brát, vyhrávat, ale 
dlouho seděl. Zvedal se pomalu a už za i prohrávat. Svět točí se dokola a od jara do 
soumraku ještě pomalejším krokem zimy, co bylo už nechme spát, co bude, tím 
odcházel Lázeňskou ulicí. V zatáčce za se netrapme. 

*24. 8.1934
†6. 3. 2016

Spadané listí 
(Z Bechyně líbezná)

+ PROPAGACE MĚSTA 
BECHYNĚ 
POKRAČUJE…

Ve čtvrtek 10. 3. prezentovaly Bechyni na 
Veletrhu tří zemí v Passau zástupkyně 
Zámeckého resortu Monika Řeháková 
v tandemu s paní Ilonou Davey z Turistic-
kého infocentra. Návštěvníci veletrhu 
a potencionální turisté z Německa a Rakous-
ka si se zájmem vyslechli naší nabídku jak 
ubytování v Hotelu Panská a Residenci Golf, 
tak také možnost prohlídek a výletů do okolí. 
Zpestřením byl hrnčířský kruh, který přímo 
na místě roztočili Kabátovi ze Zářečí, jejichž 
keramiku si mohli návštěvníci na památku 
zakoupit. Mnozí byli překvapení blízkostí 
města Bechyně od hranic. Máme velkou 
radost, že jsme jim společně rozšířili obzor 
o další místo k poznávání. A kdo ví? Možná 
se s nimi opět setkáme, tentokrát v srdci 
jižních Čech… u nás doma!

Monika Řeháková

+ Ráda bych poděkovala panu 
Sopkovi, poctivému nálezci klíčků od 

auta, který je odevzdal na MěÚ. A také 
strážníkům MP, kteří se osobně zapojili do 
jejich nalezení. Vinou mojí sluchové vady 
jsem přeslechla pád klíčů na chodník. 
Proto všem moc děkuji.

Naďa Dvořáková



+ NOVÉ MĚSTSKÉ 
OBECNĚ ZÁVAZNÉ 
VYHLÁŠKY

Obecně závazná vyhláška města 
Bechyně č. 6/2010 a její novela č. 2/2015 
o místním poplatku za užívání veřejného 
prostranství byla rozhodnutím zastupitelstva 
města ze dne 24. února 2016 s účinností od 
1. dubna 2016 nahrazena novou vyhláškou 
č. 1/2016. Změna proti původní vyhlášce se 
v zásadě týká pouze prodejců, usku-
tečňujících tržní prodej na veřejném 
prostranství. Nová vyhláška rozlišuje výši 
sazby za užívání veřejného prostranství 
k prodeji ovoce, zeleniny, sazenic, květin 
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a zemědělských přebytků (10,- Kč za m  
a započatý den), k prodeji  keramiky (15,- Kč 

2
za m  a započatý den) a k prodeji ostatního 

2
zboží (30,- Kč za m  a započatý den). Ostatní 
změny proti původní vyhlášce jsou 
víceméně charakteru kosmetických úprav, 
když byla upřesněna některá ustanovení 
vyhlášky a byly odstraněny pochybnosti 
o možných diskriminačních ustanoveních 
vyhlášky. 

S účinností od 1. dubna 2016 byla také 
nahrazena obecně závazná vyhláška města 
Bechyně č. 1/2010 o zákazu konzumace 
alkoholických nápojů na veřejných pro-
stranstvích novou vyhláškou č. 2/2016. 
Věcný obsah vyhlášky zůstává v zásadě 
stejný. Byla poněkud pozměněna definice 
konzumace alkoholických nápojů a jiným 
způsobem byly definovány výjimky ze 
zákazu konzumace. Smysl a účel vyhlášky 
zůstal nezměněn. Cílem vyhlášky je vytvořit 
opatření směřující k omezení konzumace 
alkoholu na veřejných prostranstvích a přis-
pět tak k pokojnému soužití občanů 
i návštěvníků města Bechyně, vytvořit 
příznivé podmínky pro život ve městě 
a napomoci udržet estetický vzhled města. 
Na veřejných prostranstvích, která jsou ve 
vyhlášce vymezena stejně jako ve vyhlášce 
předchozí, je zakázáno požívání alkoholic-
kého nápoje nebo zdržování se na veřejném 
prostranství s otevřenou lahví nebo jinou 
nádobou s alkoholickým nápojem. Zákaz se 
i nadále nevztahuje na prostory zahrádek 
a předzahrádek u hotelů, restaurací 
a obdobných provozoven, dále na dny 
31. 12. a 1. 1., na slavnostní přípitky při 
konání svatebních obřadů a dále na akce, 
jimiž jsou adventní a vánoční trhy, keramické 
trhy, Koloběžková Grand Prix Bechyně, 
Bechyňské doteky, Festival dechovek 
a oslavy svátku sv. Floriána. 

Obě vyhlášky byly zveřejněny na úřední 
i elektronické úřední desce města. Nejen 
tyto nové vyhlášky, ale všechny právní 
předpisy města, tj. obecně závazné vyhlášky 
a nařízení, jsou v plném znění k dispozici na 
webových stránkách města Bechyně nebo 
v listinné podobě na majetkovém a právním 
odboru města. 

JUDr. Anna Hrušková
vedoucí majetkového a právního odboru

+
přebírat. Z pohledu odesílatele písemnosti ADRESA PRO 
tedy obecně nezáleží na tom, zda se adresát 

DORUČOVÁNÍ na doručovací adrese skutečně zdržuje 
a zda si tam vyzvedává zasílané písemnosti PÍSEMNOSTÍ
či nikoliv. Ve vztahu k doručovací adrese se 
totiž uplatní takzvaná fikce doručení. V současné době je několik možností, 
V souladu s touto fikcí platí, že nebude-li které si může občan zvolit k tomu, aby mu 
adresát zastižen, doručení obyčejné písem-byla doručena každá soudní či jiná úřední 
nosti se stane účinným vhozením do písemnost. Jestliže se občan nezdržuje 
schránky. V případě písemnosti určené do v místě svého trvalého pobytu a chce 
vlastních rukou adresáta se doručení stane přebírat písemnosti od orgánů veřejné moci, 
(díky uplatnění fikce doručení) účinným po může si založit bezplatně na kontaktním 
uplynutí zákonné lhůty počítané ode dne, místě veřejné správy – Czech POINT, tedy 
kdy je písemnost připravena k vyzvednutí a na městských úřadech nebo pobočkách 
uložena na poště. Po uplynutí zákonných České pošty, s.p., datovou schránku. 
lhůt, které jsou podle různých právních Orgány veřejné moci pak držiteli datové 
předpisů odlišné, se písemnost určená do schránky doručují písemnosti výhradně 
vlastních rukou zpravidla nevrací odesílateli, elektronicky. 
ale vhodí se do schránky adresáta na Občan, který ví, že je s ním vedeno 
adrese, kterou si občan zvolil jako svou nějaké konkrétní soudní či správní řízení, si 
doručovací adresu. Tím se zvyšuje pravdě-může u orgánu, který řízení vede, zvolit 
podobnost, že se adresát – třebaže později – adresu, na kterou mu mají být doručovány 
s obsahem písemnosti seznámí. Vždy záleží písemnosti. Taková volba ale platí jen pro 
na orgánu veřejné moci, který písemnost jedno konkrétní řízení u jednoho konkrét-
občanovi zasílá, zda bude požadovat, aby ního orgánu veřejné moci. 
poštovní doručovatel písemnost po uplynutí 

Od července 2009 existuje další 
úložní doby vrátil odesílajícímu orgánu nebo 

možnost, jak si zvolit adresu, na kterou mají 
aby ji vhodil do dopisní schránky adresáta.

orgány veřejné moci doručovat veškeré 
Pro případ delší plánované nepřítomnosti písemnosti, pokud občan nebydlí nebo se 

na adrese pro doručování lze doporučit, aby nezdržuje v místě svého trvalého pobytu. 
si občan nechal na ohlašovně zapsat změnu O zápis doručovací adresy do agendo-
doručovací adresy. Občan si rovněž může vého informačního systému evidence 
určit, od kterého data mu mají být doručo-obyvatel občan žádá po předložení 
vány písemnosti na jím zvolenou a v agen-občanského průkazu či cestovního pasu na 
dovém informačním systému evidence ohlašovně obecního úřadu v místě svého 
obyvatel zapsanou doručovací adresu. trvalého pobytu osobně. Žádost o zápis 
Neurčí-li občan datum, od kdy mu mají být doručovací adresy lze na ohlašovně podat 
písemnosti zasílány na doručovací adresu i elektronicky nebo písemně s úředně 
namísto adresy trvalého pobytu, vzniká ověřeným podpisem. Tento úkon není nijak 
orgánům veřejné moci povinnost doručovat zpoplatněn. Pokud má žádost o zápis doru-
na zvolenou a zapsanou doručovací adresu čovací adresy do agendového informačního 
od jejího zapsání do agendového informač-systému evidence obyvatel formu datové 
ního systému evidence obyvatel, tedy zprávy, občan ji opatří uznávaným elektro-
prakticky od data podání žádosti o zápis nickým podpisem nebo zašle prostřed-
doručovací adresy na ohlašovně. nictvím zpřístupněné datové schránky. 

Více informací získáte na ohlašovně Podle zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci 
Městského úřadu v Bechyni osobně nebo obyvatel a rodných číslech a o změně 
telefonicky na čísle 381 477 028. některých zákonů, v platném znění (zákon 

o evidenci obyvatel), může občan požádat 
Dagmar Cibulková

o zavedení (změnu, zrušení) doručovací 
adresy do agendového informačního sys-
tému evidence obyvatel ve formátu: adresa 
v České republice nebo adresa mimo území 
ČR nebo adresa poštovní přihrádky či 
dodávací schránky. Není možné zvolit si za 
doručovací adresu e-mail či FAX. Občan, 
který žádá o zápis doručovací adresy do 
agendového informačního systému eviden-
ce obyvatel, není povinen žádným způso-
bem prokazovat, že k objektu na této adrese 
má právní vztah, a naproti tomu ohlašovna 
zápis doručovací adresy neoznamuje vlast-
níkům objektu. Pro zápis doručovací adresy 
jsou tedy mnohem volnější podmínky než 
pro zápis údaje o trvalém pobytu. 

Každý, kdo se nezdržuje v místě svého 
trvalého pobytu, má možnost zvolit si tako-
vou doručovací adresu, aby pro něj bylo 
přebírání písemností pokud možno nejjed-
nodušší. Orgán veřejné moci má povinnost 
doručovat písemnosti na doručovací adresu 
zapsanou v agendovém informačním sys-
tému evidence obyvatel namísto doručování 
do trvalého pobytu. Takto lze doručovat 
například na pracoviště či místo, kde občan 
pobývá dočasně z důvodu studia, dlouho-
dobé rekreace apod.

Adresát má odpovědnost za to, že na 
zvolené adrese bude zasílané písemnosti 

 

+ V BECHYNI JSOU OD 
KONCE ÚNORA 

UMÍSTĚNY 4 KONTEJNERY 
NA DROBNÝ KOV 

Do kontejnerů lze vhazovat plechovky od 
konzerv, kovové obaly od piva, nápojů, laků 
a tužidel na vlasy a další kovové obaly. 
Nevhazujte nebezpečný kovový odpad. 

Kontejnery jsou umístěny na sídlišti Na 
Libuši naproti prodejně TERNO, na sídl. 
Obránců míru, v ulici Za Trubným a u parko-
viště ulic Čechova a Libušina.
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+
Mgr. Ing. Jiřího Proška a tím se situace NOVÝ POSTUP MĚSTA 
výrazně změnila ve prospěch města. 

BECHYNĚ VŮČI Spolupráce spočívá v tom, že město předá 
tomuto exekutorskému úřadu k vymá-DLUŽNÍKŮM
hání všechny své pohledávky. Exekutor 
zahájí činnost, dlužníka kontaktuje, zjistí Město Bechyně vymáhá různé druhy 
plátce jeho příjmu, jeho účty, registrovaná pohledávek, přičemž jejich vznik a zejména 
vozidla, nemovitý majetek. Pokud bude jejich vymáhání se řídí různými právními 
možné pohledávku vymoci, exekutor ji předpisy (občanský soudní řád, daňový řád, 
vymůže a vymoženou částku poukáže správní řád, exekuční řád). Doposud město 
městu. Dále exekutor z majetku dlužníka vymáhalo pohledávky samo vlastními silami, 
uspokojí i náklady exekuce. Pokud by ve spolupráci s Celním úřadem pro Jihočes-
náhodou exekuce nebyla úspěšná a nepo-ký kraj nebo cestou výkonu rozhodnutí 
dařilo se zjistit žádný dlužníkův majetek, srážkou z příjmu dlužníka, prodejem jeho 
exekutor nebude po městu požadovat, aby movitých věcí nebo vyklizením nemovitosti. 
uhradilo náklady exekuce.Pohledávky se dají vymáhat také 

Spoluprací s Exekutorským úřadem  cestou soudního exekutora. V případě 
Plzeň-město nemá Město Bechyně co vymáhání pohledávek prostřednictvím 
ztratit, naopak od této spolupráce očekává-exekutora je vyšší naděje na jejich vymo-
me, že se zvýší účinnost vymáhání našich žení, protože exekutor má přístup k infor-
pohledávek. Dlužníci by však mohli být macím o účtech u bank, o nemovitostech na 
nepříjemně překvapeni tím, že jim exekutor území celé republiky, má přímý přístup do 
tzv. „obstaví“ účet, zajistí osobní automobil, databází zdravotních pojišťoven o plátcích 
nechá v katastru nemovitostí zapsat příjmů. Město Bechyně v minulosti vymáhá-
zástavní právo exekutorské k jejich domu, ní svých pohledávek cestou soudního 
chatě, pozemku apod. Pro dlužníky bude exekutora nevyužívalo. Existoval pro to 
tato varianta samozřejmě dražší než dosud, jediný důvod - povinnost Města Bechyně 
neboť exekutor z jejich majetku uhradí i své jako oprávněného nahradit náklady 
vlastní náklady. K prvnímu předání podkladů exekuce, pokud by je exekutor nemohl 
pro vymáhání dochází v těchto dnech. Proto vymoci z majetku dlužníka. V minulosti tedy 
všem, kdo dluží např. poplatky za svoz hrozilo, že bude-li dlužník nemajetný, městu 
odpadu, nájemné z bytů i nebytových zbude jednak nedobytná pohledávka za 
prostor, pokuty, doporučujeme, aby své tímto dlužníkem, a navíc ještě bude muset 
dluhy vůči městu vyrovnali co nejdříve. Ještě uhradit náklady exekuce. 
by tím mohli odvrátit hrozbu exekuce.Město Bechyně nyní navázalo spolupráci 

Vladislava Fišerovás Exekutorským úřadem Plzeň-město 

+ KRÁTCE Z JEDNÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA 
24. 2. 2016

ź Schválen záměr prodeje pozemků 
č.par. 1477/1 a 1477/2 v k.ú. Bechyně. 
Jedná se o pozemky, které jsou součástí 
geometricky rozdělených pozemků v lokalitě 
„u studen“. Zájemce, který má záměr tyto 
pozemky zainvestovat a stavební parcely 
nabídnout k prodeji, bude záměr realizovat 
pouze za předpokladu, že získá do svého 
vlastnictví všechny související pozemky i od 
ostatních vlastníků.

ź Schváleno poskytnutí dotace TJ 
JISKRA Bechyně pro tenisový oddíl na 
regeneraci povrchu umělé trávy, uložení 
antuky a krytí provozu oddílu, Sboru 
dobrovolných hasičů Bechyně, na provozní 
náklady hasičského muzea a sportovní 
aktivity dětských kolektivů, provozovateli 
kina na provozní náklady kina a FC Bechyně 
na financování soutěží, turnajů, údržbu 
hřiště, tréninkového a hráčského vybavení, 
úhradu administrativních nákladů a dopravu.

ź Schválena změna Pravidel pro prodej 
bytů nájemcům. Tato změna znamená 
zachování ceny bytů na dosavadní úrovni. 

ź Schválen prodej dalších dvou 
bytových jednotek Na Libuši o velikosti 2 + 1 
za kupní cenu 251.000,-Kč a 287.350,-Kč.

ź Schváleno odkoupení pozemku č.par. 
2064/2 o výměře 85 m2 v k.ú. Jedná se 
o pozemek, který zasahuje do komunikace 
v ulici Za Trubným. Město má v úmyslu 
v rámci stavby „Rekonstrukce sídl. 5. května 
a části ulice Za Trubným“ vybudovat v tomto 
místě chodník podél rodinných domů.

ź Schválena obecně závaznou vyhlášku 
č. 1/2016 o místním poplatku za užívání 
veřejného prostranství a vyhláška č. 2/2016 
o zákazu konzumace alkoholických nápojů 
na veřejných prostranstvích. 

Podrobněji na straně č. 2

S ohledem na rozsah některých přijatých 
usnesení není možné všechna zveřejnit ve 
zpravodaji. Všechna usnesení zastu-
pitelstva a jejich úplná znění jsou zveřejněna 
na úřední desce a na webu města 

, případně jsou 
k nahlédnutí na MěÚ.

(fs) 

(www.mestobechyne.cz)

+ ODPADY 
PRÁVNICKÝCH OSOB 
A NAPOJENÍ NA 
SYSTÉM OBCE PRO 
NAKLÁDÁNÍ 
S KOMUNÁLNÍM 
ODPADEM

Právnické osoby a fyzické osoby 
oprávněné k podnikání, které produkují 
odpad podobný komunálnímu, mohou 
pouze na základě písemné smlouvy s obcí 
využít systému zavedeného obcí pro 
nakládání s komunálním odpadem. Ti, kteří 
neuzavřou písemnou smlouvu s městem na 
odvoz odpadu, nemají co využívat ani 
nádoby na tříděný odpad (papír, plast, sklo, 
kov), protože za vývoz kontejnerů na tříděný 
odpad město ročně platí cca 750 tisíc Kč. 
V případě kontroly např. od české inspekce 
životního prostředí apod. nebude nikomu, 
kdo v Bechyni neplatí za odpad, vydáváno 
potvrzení, že může využívat kontejnery na 
tříděný odpad. Původci odpadu jsou 
kontrolnímu orgánu povinni prokázat, jak 
mají zajištěno využití nebo odstranění 
odpadu v souladu se zákonem. Město má 
s právnickými osobami uzavřenou smlouvu 
na odvoz komunálního odpadu, to znamená 
odpadu, který zbyde po vytřídění složek, 
které je povinna právnická osoba třídit přímo 
ze zákona. Proto se nemůže nikdo divit, 
pokud svozová společnost nevyveze od 
provozovny kontejnery nebo popelnice 

na komunální odpad, ve kterých je sklo, 
PET lahve nebo jsou plné trávy. Skládky 
odpadu nejsou bezedné a svozové spo-
lečnosti vyvíjejí tlaky, aby se na skládky 
vyvážel odpad, který zbyde po vytřídění. 

V Bechyni je sběrný dvůr určen pro odpad 
fyzických osob. Občas se stává, že na 
sběrný dvůr přijde fyzická osoba oprávněná 
k podnikání nebo právnická osoba a tvrdí, že 
je to odpad od toho a toho. Pokud tato osoba 
není pouze přepravcem, je to její odpad. 
Pokud někdo provádí v rámci své podni-
katelské činnosti v domácnostech opravy 
např. vody, malování bytu, natírání oken 
nebo jejich výměnu, zednické práce apod., 
odpad, který při této činnosti vzniká, je vždy 
dle zákona o odpadech odpadem toho, kdo 
tyto práce provádí, a ne majitele bytu nebo 
domu, jak to tyto osoby někdy mylně 
vysvětlují. 

LB 

Snad již od počátku letošního roku ve 
sdělovacích prostředcích diskutuje o návrhu 
nového zákona o odpadech a několikaná-
sobného navýšení poplatku za ukládání 
směsného komunálního odpadu na skládku. 
Je samozřejmě žádoucí, aby se mini-
malizovalo množství odpadu v černých 
popelnicích na směsný komunální odpad 
a odpady byly dále tříděny do barevných 
kontejnerů. Cílem je zvýšit objem tříděného 
odpadu a do roku 2024 v podstatě skončit se 
skládkováním. ČR má jako jeden z velmi 
mála států v EU dokonce uzákoněn i plošný 
zákaz skládkování k roku 2024. 

 
Obsah z kontejnerů na plast se veze na 
třídící linku, na které se plasty ručně třídí 
např. na obalové fólie, PET podle barev, 
tvrdý plast. Vám by se také nechtěly přebírat 
plasty, ve kterých je nasypán i jiný odpad. 
Obdobně je to i s ostatními komoditami.

se 

Žádáme obyvatele Bechyně, aby 
věnovali třídění odpadu pozornost.

Pokud někdo odpady 
, alespoň nezne-

hodnocujte práci ostatních 
a NEKONTAMINUJTE již 
vytříděné odpady. 

netřídíte

I toto je ve tříděném odpadu ve skle 
– Široká ul. březen 2016  
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Z historie

+
sprchový kout a umývárnu. Topení bylo INTERNÁT 
samozřejmě ústřední, teplé vody dostatek. 

KERAMICKÉ ŠKOLY Pro žáky to byla určitá změna k lepšímu 
a život v novém moderním zařízení se líbil. 

Čas, kdy internát Keramické školy sídlil Co ale postrádali, byla klášterní zahrada, 
do roku 1973 v budově kláštera, ve vile která jim umožňovala větší rozlet nebo 
Elektra a Slavie, je už skoro zapomenut posezení na lavičce pod rozkvetlými stromy. 
a mohl by tedy být tehdejší popis bydlení To v novém internátě být nemohlo. 
studentů zajímavý. Letos uplynulo 30 let od Dalo by se ještě mnoho napsat a zavzpo-
zahájení provozu nového internátu. Musíme mínat na různé příhody vesele i smutné, tak 
ale začít reálným popisem, aby se pak mohlo jak to přinášel život. Nový internát stojí už 
porovnat se skutečností dnešní. 30 let a doufejme, že bude sloužit dalším 

Lůžková kapacita byla tehdy cca 120. generacím ještě dlouho. 
V klášterní budově bydlely dívky (asi 80), 
zbytek, hoši, ve jmenovaných vilách. Snažím se vzpomenout na příběhy 
Vybavení pokojů staré, lůžka – železné během celé té doby mého působení 
palandy, stůl, židle, noční stolky, skříně na v internátě. Mezi mladými lidmi o ně nebyla 
chodbách. Na větších pokojích bydlelo nouze. Rádi vymýšleli legrácky. Jednou přišli 
v jednom pokoji až 6–7 dívek. Na každém na to, že by mohli uskutečnit výstavu své 
pokoji si žáci museli sami topit. K práci „tvorby“ spojenou vernisáží a vším, co 
údržbáře patřila rovněž příprava třísek, aby k tomu patří. V budově Elektra navěsili po 
zatápění bylo snazší. Ty byly rozděleny na chodbách i pokojích obrázky, nadělali šipky, 
tolik hromádek u dřevníku, kolik bylo pokojů. jako směr výstavy. Obrázky byly různých 
Že si je navzájem kradli, bylo příčinou hádek, žánrů, dokonce se objevily i akty. Tato akce 
a tak bylo často co řešit. Pro hygienu byla se rozkřikla a do vily Elektra začaly chodit 
společná umývárna vybavená třemi sprcho- různé návštěvy. Napřed z řad spolužáků, ale 
vacími kouty a několika umyvadly. V této pak přijel i pan prof. Dobiáš, aby na vlastní 
budově byla rovněž kuchyně s jídelnou, oči zjistil, oč běží. Když došel až k obrázku, 
sklady, údržbářské dílny a v patře jedna na němž byl akt ženy, utrousil poznámku: 
kancelář, odkud se celý provoz i adminis- „A to už jste někdo viděli nahou ženskou?“
trativa řídily. V této době patřil internát 
ředitelstvím Keramické škole. Samozřejmě, V budově kláštera byla malá půdička, kde 
že v tak starých budovách bylo stále co byla delší dobu uskladněna mozaika, 
opravovat nebo zdánlivě vylepšovat, zvláště vyrobená prof. Eckertem pro Expo… Po 
u chlapců, protože často co mělo téct, skončení výstavy v Bruselu nebylo pro ni 
neteklo, nebo co nemělo téci, protékalo. lepšího využití, a tak v latění byla převezena 

A tak bylo posléze rozhodnuto postavit do Bechyně. Toto latění sloužilo k tomu, že si 
internát nový, s kapacitou 240 lůžek tam děvčata sušila prádlo, různě se tam 
a příprava byla zahájena. Staveniště určeno bavila, až se jim podařilo některé části 
v Písecké ulici na místě, kde stály staré mozaiky zničit. Přišlo se na to, až se pro tuto 
stodoly, které dle přání Pozemních staveb mozaiku našlo uplatnění a byla určena pro 
musely být odstraněny v režii internátu. V výzdobu vstupní haly v internátu novém. 
této době už bylo naše zařízení odděleno od Chybějící kameny se pak ale dodatečně 
Keramické školy a mělo samostatné vedení. vyrobily v Keramické škole. 
Realizace nového internátu trvala 3 roky, 
byla dle plánu dokončena a provoz zahájen Paní kuchařky dbaly přesně na dobu 
ve škol. roce 1973–4. Ze starého internátu výdeje jídla. Po uplynutí času výdejní okénko 
se do nového nepřeneslo téměř nic, jen pár zavřely a byl konec. Najednou přiběhl 
obrázků, židlí a klavír. A tak začala sháňka udýchaný žáček a nesměle zaklepal na 
s vybavením interierů. V té době bylo velice okénko, nic, znovu si troufnul zaklepat. Vtom 
těžké v tak velikém množství zajistit nábytek se okénko otevřelo a paní kuchařka mu 
i jiné nutné věci jednak na pokoje i do začala lát, jak to, že jde pozdě. Jeho výmluva 
ostatního provozu. Chtít v mimotržních pro- byla velice rafinovaná: „Víte paní kuchařko, 
dejnách dodání 240 skříní, když dostávaly já jsem byl tak zabrán do učení, že jsem 
na čtvrtletí celkem 10 ks, bylo nemožné, myslel, že už jsem obědval, ale pak jsem 
a tak po snaživé sháňce zajistila vybavení přišel na to, že ještě ne.“
nábytkem továrna Jitona. Přibyly nám i jiné 
místnosti, o kterých se nám ve starém Na chlapecké straně u Elektry patřilo 
internátě jen zdálo, jako klubovny, místnosti rovněž k ubytování tak zvané Hnízdo. Bylo 
pro zájmové kroužky, knihovna, sklady velice zajímavě postaveno, na konci kamen-
i nová kuchyně přišla do krásného, nového né hradby, kterou tato stavbička prostupo-
prostředí s modernějším varným zařízením. vala. Z jedné strany hradeb se do Hnízda 
Bylo nutno celý provoz přebudovat. Vznikla vcházelo, prošlo se předsíňkou a pokojíč-
nová místa ve vrátnici a prádelně, a zvýšil se kem, který byl už vlastně na straně druhé 
tudíž i počet zaměstnanců. Horečně se vše a na této kamenné hradbě vlastně jakoby 
připravovalo k zahájení školního roku, aby viselo. Bydleli tam vždy pouze 2 žáci, na 
se na nic nezapomnělo. které bylo spolehnutí a nemusel nad nimi být 

Zatím bylo popisováno vše ze stránky přísný dozor. Pro tyto dva, kteří pro Hnízdo 
provozní a technické. Ale rovněž i výchovná byli vybráni, to bylo vyznamenání. Jistě to 
péče o žáky se musela v novém prostředí bylo bydlení krásné a romantické. Snad jen 
změnit. Místo dvou vychovatelen jich bylo v trochu nepohodlné, protože si pro každou 
novém zařízení 6, žáků skoro o 100 více, kapku vody museli běhat do Elektry. Ale to 
takže i ve výchovné péči byla změna. Žáci takovému mládí tak velké problémy 
bydleli v pokojích dvou a třílůžkových, takže nedělalo. 
5 žáků mělo svoje sociální zařízení, MV

Když duši bolí v kříži
Nikoho jsem se neprosil, aby mě přivedl 

ne tento svět. To může být věta diagnosticky 
závažná, která nesmí být z důvodu před-
běžné opatrnosti přeslechnuta. Vyvstává 
přede mnou v různých a často rafinovaných 
slovních převlecích. Někdy již u předškol-
ních dětí. Častěji u dospívajících, kteří mají 
pocit, že nejsou schopni splnit požadavky 
autorit a života. U dospělých vždy, když 
žehrají. 99,9 % mých klientů však na životě 
lpí. To je dobrá zpráva. Špatná zpráva je ta, 
že ne vždy je to na nich vidět a ještě špatnější 
je ta, že ne vždy si to uvědomují. Nějakým 
způsobem jsme se dotlačili do společenské-
ho rozpoložení, ve kterém zvolat „Života 
bído, přec tě mám rád!“ znamená vyřadit se 
z kategorie normálních. Realistický optimis-
ta je totiž člověk, se kterým je těžké jen tak 
hloupě plkat. Proto nebývá v kurzu.

Hořekování. Slovo krásné samo o sobě 
a vzácné svým obsahem. Když nad něčím 
hořekuji, znamená to, že oplakávám ztrátu. 
Minulou, současnou, ale i tu tušenou – 
budoucí. Žehrat na život a hořekovat nad 
životem je něco zcela odlišného. Žehráme, 
že se nám něčeho nedostává – a to se nám 
bude nedostávat vždy. Hořekujeme nad 
ztrátou něčeho cenného, co náš život dělalo 
vzácným. Takové ztráty však nejsou na 
denním pořádku. 

Není hořekování jako hořekování. „Řekni 
mi, nad čím hořekuješ, a já ti povím, jak 
otužilý vůči životu jsi.“ Rozlité mléko může 
být důvodem ke kratičkému vzteku, který se 
odplaví čímsi peprným, co nemusí překročit 
zuby. 85 % vody z čtvrtlitrového hrnku není 
žádnou ztrátou. Hořekování doprovází 
a někdy i nese celé lidské dějiny. Chrabří 
řečtí hrdinové hlasitě hořekovali před kaž-
dou velkou výpravou do míst, kde bylo mož-
no očekávat lvy. Jejich ženy pochopitelně 
s nimi. Žalmy jsou jedním velkým hořeková-
ním nad pocitem ztráty Boha ve své duši. 

Smutek bývá monolog, hořekování 
dialog. Ve smutku bývám často sám, při 
hořekování s ostatními. Někteří mí klienti 
přicházejí s dlouhotrvajícím smutkem, který 
ne a ne ustat. Neumí ho vyjádřit, nerozumí 
mu, přeci je to již dávno, kdy je někdo opustil. 
V momentě, kdy se naučí přede mnou hoře-
kovat, mají zpola vyhráno. Nabude-li 
hořekování v závěru podobu krátkého a vý-
bušného vzteku na osud, tím lépe. Hořeko-
váním i vztekem se zbavujeme překážek 
i břemen, která brzdí náš zdravý růst a život-
ní spokojenost. 

Kdysi jsem měl v úmyslu napsat knížku 
Škola pláče. Školu smíchu napsal můj váže-
ný známý, primář pavilonu závislostí v praž-
ských Bohnicích, Karel Nešpor. Nedávno 
jsem narazil na poznámky, které jsem si ke 
své knížce pořizoval. Měla v ní být i kapitolka 
o plačkách. „Profi-kvílení“ bylo mnohem více 
očistným uměním, než společenskou kome-
dií, jak by se z dnešního pohledu snad mohlo 
zdát. Emoce se ještě nedávno projevovaly 
daleko výrazněji a hlasitěji než dnes. Plačky 
byly dirigentkami zjevné části truchlení, 
které si již nedovolíme. Nejbližší raději svůj 
žal spoutají zklidňujícími léky. Emocionální 
opravdovost označujeme za ostudu, hlasitý 
pláč za hysterii. Obojí je špatně. Lidé napě-
chovaní negativními emocemi skupují litera-
turu o pozitivním myšlení. Přečtou, odloží 
a dále se trápí.

PhDr. Jaromír Matoušek
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EXPONÁT MĚSÍCE 

Městské muzeum získalo 
v loňském roce grant, který byl 
mimo jiné použit na realizaci 

nové kovové skříně s regály ve skladu 
textilu. Při příležitosti přeskládávání této 
sbírky na nové místo jsme „odhalili“ či si 
prohlédli několik blatských zástěr pošitých 
rybími šupinami. Jednu jsme vybrali jako 
exponát měsíce, kterým se muzeum bude 
každý měsíc prezentovat. Tento exponát si 
můžete přijít prohlédnout do neplacených 
prostor. Aktuálně se jedná o sametovou 
tmavočervenou zástěru vyšitou rybími 
šupinami a korálky. Právě na tmavším 
povrchu vybělené šupiny nejlépe vynikly. 
Vyšívalo se takto na kroj ale také na kabelky, 
boty, polštářky či obrázky. Z vyčištěných 
a vylisovaných či vyžehlených šupin byly 
vystřihovány tvary připomínající okvětní 
lístky, kapičky apod. Přijďte se podívat na tu 
nádheru. 

JJ

MĚSTSKÉ
MUZEUM
BECHYNĚ

+ 430. VÝROČÍ 
ZALOŽENÍ ČERNICKÉ 

OBORY PETREM VOKEM 
A 240. VÝROČÍ ZÁMECKÉ 
JÍZDÁRNY

Městské muzeum ve spolupráci se 
Střední ekologickou školou ve Veselí nad 
Lužnicí připravuje výstavu věnovanou 
oslavě zmíněného výročí. K vidění budou 
fotografie, staré pohlednice, mapy, obrázky 
Ladislava Touska, předměty související 
s mysliveckou tematikou, také trofeje apod. 
Studenti ekologické školy se zaměří na 
popis obory z krajinářského hlediska.

Obrázky pana Touska a historické 
fotografie též připomínají dřívější podobu 
zámecké jízdárny, zmíníme i působení 
podniku Jitex v těchto prostorách. Všichni 
jsou srdečně zváni na vernisáž, která 
proběhne v neděli 1. 5. od 14 hod. 
v prostorách muzea. Budeme se snažit 
zařídit zajímavý hudební doprovod a stylové 
pohoštění. 

+ Děkujeme za dar

Muzeum děkuje panu Urbánkovi za 
darovanou knihu „Královské dílo za Jiřího 
z Poděbrad a dynastie Jagellonců, díl I. Král 
a šlechta“ od Jiřího Kuthana. Tato bude 
přijata do muzejní knihovny. Je totiž bohatá 
na zmínky o významném rodu Šternberků, 
v souvislosti s nimi pak jsou zde foceny 
a připomínány stavební zásahy na 
bechyňském zámku v duchu pozdní gotiky 
(síň se sloupem ve tvaru kmene stromu aj.) 
a architektura klášterního kostela. 

Kniha je k nahlédnutí v muzeu. 

+
poklad střádaná v soukromých rukách, stala BECHYNĚ, KNĚŽNA 
se v sobotu 19. března 2016 veřejně 

Z POHLEDNIC přístupnou zahradou vzpomínek, sadem 
vůní linoucích se z každého městského 

Křest knihy Pavla Brandejse „Bechyně na zákoutí.
starých pohlednicích“ naplnil sál městského Starosta města, pan Pavel Houdek, ale 
muzea k prasknutí a lidé stáli tak blízko sebe, neodcházel smutně s prázdnou, jak mu na 
že se dychtivými srdci dotýkali jeden první pohled hrozilo. Spolek rodáků a přátel 
druhého. Poutavý výklad autora k přerodu Bechyně, zastoupen Josefem Šteflem, 
korespondenčního lístku v pohlednici a době obdaroval ho originální olejomalbou zámku, 
panování její tváře krášlené výjevy  Bechyně aby ho lehce v tuto slavnostní chvíli poškádlil 
ve střídavě slunných a podmračených vyjádřením, že o architekturu a městkou 
časech historie, měl nečekaně cimrma- zeleň je třeba pečovat v souznění, aby křest 
novský závěr. Čerstvě pokřtěnou krasavici podobné knihy za sto let doprovázelo 
nebylo možné zakoupit, vyloudit ani jinak poděkování dávným generacím za úsilí 
získat, neboť malý náklad už byl beznadějně zachovat už dnes mnohde křehké rysy 
vyprodán. Důkaz, že autor svým dílem města v neroztavené podobě.
dokázal rozhoupat zvony do zimní spavé Křest knihy stal se i místem návratu 
nálady a složit tím poklonu své kněžně rodáků do města z různých částí naší vlasti 
z pohlednic. a tržištěm vzácných vzpomínek a vyprávění, 

Bechyně ze sbírky pohlednic Pavla kdo a co ještě z odložených částí kostýmu 
Brandejse je jako dáma ve večerních šatech města pamatuje. Kniha představuje symbo-
vypravená na ples, jako spanilá dívka v lické sblížení občanů s jinak rozdílnými 
Evině rouše po koupeli v Lužnici osvěžená, názory na všemožné události života, 
nebo jako kouzelná stařenka z Erbenových sblížení v duchu slov: „Nám všem drahá 
pohádek. Ať je malovaná anebo objektivem Bechyně, historií pokoušená, nakonec 
fotoaparátu polapená, ať je tištěná ofsetem vítězná, do srdcí navždy vrostlá.“
nebo jako litografie narozená, pokaždé Pavel Šmidrkal
obrodí duši milovníků města. Sbírka jako 

Městský zpravodaj Bechyně /DUBEN 2016 5



KULTURNÍ KALENDÁŘ duben
2016

KULTURNÍ KALENDÁŘ
www.kulturnidum.cz

DIVADLO

RODIČOVSKÉ CENTRUM 
PROVOZ HERNY
Pondělí, středa 9.00–11.00 hodin
jednotlivé vstupné 15 Kč,
zvýhodněná permanentka 100 Kč/10 vstupů

Sobota 2. dubna / 9.00 – 10.00 hod. / RC Hrošík / vstup zdarma
– výtvarná dílnička před sobotní pohádkou. Prosíme dítka, aby si 
přinesla vařečku.

Středa 6. dubna / 9.00–11.00 hod. / RC Hrošík – výtvarná dílna

Středa 13. dubna / 9.00–11.00 hod. / RC Hrošík – výtvarná dílna
Prosíme, aby si dítka přinesla vařečku.

Středa 20. dubna / 9.00–11.00 hod. / RC Hrošík – výtvarná dílna

Sobota 23. dubna / 9–10 hod. / RC Hrošík / Vstup zdarma
– výtvarná dílna před pohádkou

Sobota 23. dubna / 9.00 – 11.00 hod. / Přísálí KD 
Prodávající se mohou hlásit na rchrosik@centrum.cz. Prostor pro 
prodávající bude otevřen od 8.30 hod.

Středa 27. dubna / 9.00–11.00 hod. / RC Hrošík– výtvarná dílna.

Úterky nebo pátky dle rozpisu / 9.30–10.30 hod. / Děti 1–3 
roky / Vstupné 15 Kč 
(zvýhodněná permanentka 100 Kč/10 vstupů)
Bližší informace na tel. č. 733 344 473.

+ KAM KARKULKO MALÁ, KAM? 
LESEM CHODÍM SEM A TAM…

KRÁLÍCI Z KLOBOUKU

+ ČARODĚJNICE

+

+ VÍLA MALÁ NA PALOUČKU 
TANCOVALA

+ DUPY DUPY DUP, DRAKA BOLÍ ZUB

+ POHÁDKOVÁ DÍLNA

+ BURZA DĚTSKÉHO OBLEČENÍ 
A POTŘEB

+ DĚTSKÉ HRÁTKY A CVIČENÍČKO 

 
Pondělí 18. dubna / 19.00 hodin / Velký sál KD / Vstupné 399, 
369 a 349 Kč
Dívčí válka je nejúspěšnější a nejhranější ze všech divadelních her 
v České republice. Jeho atraktivnost se skrývá především v lehkosti 
žánru, nadsázce, využitých tématech a také v hereckém obsazení.
Autor sám o této komedii říká: „Dívčí válku jsem psal – tak říkajíc – 
českému národu „na míru“, jde především o jemu blízký styl humoru 
a oblasti, kterých se dotýká (erotika, politika). Navíc jde 
o odpočinkový žánr, v jehož rámci přinášíme hodokvas těch 
nejkrásnějších žen, kterými naše zubožená vlast disponuje. Já 
vždy s trochou nadsázky říkám – tak bůh vynahrazuje svým milým 
Čechům neúspěchy v tržní ekonomice.

Předprodej vstupenek v kanceláři KD, MIC v budově muzea na 
nám. T. G. Masaryka nebo on-line na www.kulturnidum.cz.

DÍVČÍ VÁLKA

Jihočeská postupová přehlídka 
dětských divadelních, loutkářských 
a recitačních kolektivů.  

BECHYŇSKÉ JARO  

PÁTEK 8. dubna

SOBOTA 9. dubna

MS 9.25 ZAHÁJENÍ

VS 10.15 Divoch Č. Budějovice Stroj času na motivy 

MS10.50 Divadélko Růžek Č. Budějovice Bumtarata

VS 11.20 Tlaminy Strakonice Matylda 

MS 14.00 LDO ZUŠ J. Hradec Duhová jiskra 

VS 14.30 Poškolák Hluboká n/Vlt. Tábor slečny Josefíny

MS 15.10 Divadélko bez opony Milevsko Heidi děvčátko z hor

VS 16.10 Parta kámošů Borovny Spolu

MS16.35 LDO ZUŠ J. Hradec V režimu

VS 17.10 MaMaMa Mračov O ztraceném meči,

aneb opičí dobrodružství

VS 9.00 Činoherní studio Na Pohodu Č. B.  Strašidelné povídky

MS 10.20 Mladí talenti I Kaplice Jak kočka hledala slunce

VS 10.50 Děs Č. Krumlov Zlatý kolovrat

VS 13.00 VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ

MS 9.30 Tralalou Tábor Sněhová královna 

změna programu vyhrazena

 (XXIV. roč.)

PRO DĚTI

Sobota 2. dubna / 10.00 hodin / Malý sál KD / Vstupné 40 Kč
Klasická pohádka s maňásky a maskami.
Hraje: Malé divadélko Praha

O ČERVENÉ KARKULCE a KRABIČKOVÁ

Sobota 23. dubna / 10.00 hodin / Malý sál KD / Vstupné 40 Kč
Vydejme se s detektivem Lupou do jedné zapomenuté vesnice na 
kraji začarovaného lesa, kde se skrývá tajemná věž! Podaří se 
mladému detektivovi rozluštit záhadu ztracených dětí a dostat 
srdce krásné Emílie?
Hraje: Studio Damúza

DETEKTIV LUPA A TAJEMNÁ VĚŽ 

BECHYŇSKÝ SLET ČARODĚJNIC
(XXII.)

Sobota 30. dubna / 17.00 hod. / Před KD
Strašidelný rej projde opět ulicemi města! 
Na malé čarodějnice a malé čaroděje 

čekají hry, soutěže a také tradiční oheň. 
Dobrou náladu a špekáčky s sebou!



Kulturní středisko města Bechyně, U Nádraží 602, tel: 776 381 203, 606 911 007, e-mail: program@kulturnidum.cz

POHYBOVÉ AKTIVITY

Každé pondělí / 18.00–19.00 hod. / RC Hrošík
Zdravé a efektivní cvičení pro všechny věkové kategorie. Zvyšuje 
sílu a flexibilitu svalů, odbourává bolesti zad, kloubů, páteře.

PILATES

Sudé týdny v úterý od 18.30 h, liché týdny v pondělí od 19.00 h / 
RC Hrošík
Jedná se o účinný dynamický trénink celého těla, zlepšuje 
výkonnost a vede ke zrychlení metabolismu – hubnutí.

KRUHOVÝ TRÉNINK – TABATA

Každý čtvrtek / 19.00–20.00 hod. / RC Hrošík
Zábavné dynamické cvičení, při kterém procvičíte celé tělo, 
zejména svaly nohou, hýždí, rukou a břišní svaly.

BOSU CARDIO®

Informace o Pilates, Bosu Cardio, Kruhovém tréninku – Tabata 
a Refresh józe u paní Romany Honsové na tel.: 721 111 541 
FB: Cvičení s Romčou Bechyně
Cena 65 Kč/lekce, možnost zakoupení permanentky na 5 lekcí za 
300 Kč či na 10 lekcí za 600 Kč. 

Každé úterý / 16.30–17.30 hod. / Klubovna KD
Je výrazně hravější než klasická Zumba pro dospělé a jsou 
eliminované určité pohyby, které by děti přijímaly rozpačitě a které 
nejsou vhodné pro jejich fyzickou konstituci. Cílem je rozvinout 
u dětí zdravý životní styl a včlenit fitness jako přirozenou součást 
jejich života. Info Nina Capouchová na tel.: 737 825 662.

ZUMBA PRO DĚTI

Pondělky / 18.45 – 19.45 hod. / Klubovna KD
Orientální tanec je ideální pohyb pro všechny, kterým dělá jiný druh 
cvičení problémy. Zlepšuje se držení těla, odstraňují se různé bloky 
a celkově má tanec velice pozitivní vliv na zdravotní stav.
Bližší informace na  www.raeesah.wz.cz  nebo Kristýna Kvardová, 
tel. 721 503 325.

FIT ORIENT

Každou neděli / 17.30–18.30 hod. / RC Hrošík
Powerjóga je pro lidi, kteří nechtějí striktně dodržovat pravidla 
a nařízení klasické jógy, ale chtějí cvičit. Informace na FB Romana 
Hlavničková, tel.: 602 31 31 37.

POWERJÓGA

Středa 13. dubna / 18.00–19.00 hod. / RC Hrošík / Vstupné 70 Kč
Intenzivnější lekce jógy, která rozproudí energii v těle, přinese 
zklidnění mysli a očistu těla. Ideální pro jarní detoxikaci. 
Na lekci je třeba se přihlásit telefonicky, přes facebook: Cvičení 
s Romčou Bechyně

REFRESH JÓGA

DUŠEVNÍ AKTIVITY

Středa 20. dubna / 17.00 hod. / RC Hrošík / Vstup zdarma
Posezení aktivních seniorů nad šálkem čaje. Budeme pokračovat 
v povídání o bechyňské židovské komunitě ve spolupráci se 
Spolkem rodáků a přátel Bechyně.

BABÍ LÉTO 
ZAPOMENUTÉ TVÁŘE, 
ZMIZELÍ SOUSEDÉ – II. díl

Sobota 23. dubna / 21.00 hod. / Velký sál KD 
DRUM´N´BASS STAGE: DJ PIXIE, DJ RICH, DJ BASSTIEN, 
MC JACOB, DJ SAYUZ, DJ MAKAROV
TRANCE VINYL STAGE: DJ AURAL FLOAT, VEENA, PAUL 
TENEBRIS
Vstupenky v síti ticketstream

JUNGLE TRANCE

PŘIPRAVUJEME

Sobota 28. května / od 19 hodin / Městské muzeum / Muzeum 
turistiky / Vstup zdarma
Od 19 hod. slavnostní zahájení muzejní noci u Městského muzea, 
koncert, vernisáž keramických plastik na dvorku muzea, 
prezentace prodejny masa Netěchovice a Jihočeského zeměděl-
ského muzea. 

MUZEJNÍ NOC V MĚSTSKÉM MUZEU 
A V MUZEU TURISTIKY

HUDBA

GALERIE

GALERIE GALVÍNA

Prodejní výstava
Vernisáž 9. dubna / 15 hod.     Potrvá do 29. května 2016

OBRAZY AK. MALÍŘKY IVY FIALOVÉ

GALERIE U HROCHA 

Práce studentů SUPŠ pro děti

Vernisáž v pondělí 18. dubna / 16.45 hod.
Možnost prohlídky od pondělí do pátku 7 – 15 hod. 
nebo po dohodě na telefonu 776 381 203.

HLEDÁNÍ Výstava obrazů Simony Churanové

do 15. dubna

DOROST DĚTEM 

GALERIE 2+1

Vernisáž 11. dubna / 16.45 hod. 

TRAVEL OF MEMORIES

ZÁBAVA

Středa 6. dubna / 19.00 hodin / Velký sál KD / Vstupné 200 Kč
Travesti show Kočky Praha se těší na setkání s novým programem. 
Pestré a okázalé kostýmy se snoubí s propracovanou choreografií 
a kultivovaným ostrovtipem moderátorských vstupů. Tým je 
doplněn o profesionální tanečnice a osvědčené kolegyně.
Předprodej vstupenek v kanceláři KD, na www.kulturnidum.cz 
a Městském informačním centru v budově muzea na náměstí.

PLNOU PAROU VZAD Travesti show

Sobota 16. dubna / 17.00 hodin / Velký sál KD / Vstupné zdarma
Prodejní módní přehlídka kolekce jaro/léto. Pořádá TEXTIL – 
GALANTERIE, Kateřina Dlouhá, Dlouhá 53, Bechyně. Rezervace 
na tel.: 724 281 228.

MÓDNÍ PŘEHLÍDKA

Čtvrtek 26. května / 19.00 hod. / Malý sál KD / Vstupné 50 Kč
Hraje DDT POLENO

HRY ZE SMETIŠTĚ

Vernisáž 1. května / 14.00 hod. / Městské muzeum
Městské muzeum ve spolupráci s Střední ekologickou školou ve 
Veselí nad Lužnicí připravuje výstavu věnovanou oslavě zmí-
něného výročí.

430. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ČERNICKÉ 
OBORY PETREM VOKEM 
A 240. VÝROČÍ ZÁMECKÉ JÍZDÁRNY



Opět po roce se náš divadelní 
soubor BDS Lužnice představil na 
postupové divadelní přehlídce Dačic-
ké kejklování. V letošním roce to bylo 
s divadelní hrou Ani za milion!!! v režii 
Míry Šařce a v hereckém obsazení 
Peťa Šulcová a Čenda Roubal. Hra se 
setkala u poroty s příznivým hodnoce-
ním, a přestože nepostoupila do celo-
státního kola, získali oba herci čestná 
uznání za předvedené herecké 
výkony. Daleko větší odměnou nám 
však byly pozitivní reakce diváků jak 
během představení, tak i při náhod-
ných setkáních během celé přehlídky.

Petra Šulcová

+ DAČICKÉ  KEJKLOVÁNÍ 2016

Chtěl bych jménem Kulturního střediska města Bechyně pogratulovat a poděkovat Petře 
Šulcové a Čendovi Roubalovi a celému BDS Lužnice za skvělou reprezentaci na prknech, 
která znamenají svět. Ať vám to dodá další energii do již tak skvělé práce.

Za Kulturní středisko města Bechyně Mgr. Štěpán Ondřich – ředitel 

HRAJETE SI RÁDI?

Co třeba s češtinou? Na konci zajímavé 
knihy Dech, duch a duše češtiny od Pavly 
Loucké jsem objevila hru s příslovími. 
Chápejte ji nejen jako hádanku, ale i jako 
zkoušku vaší schopnosti proniknout 
spletitým textem. Vybírám dvě tzv. „vědecká 
sdělení“. Čtěte pozorně a snažte se 
z nepřehledné slovní džungle vydobýt 
česká přísloví. Zkuste smysl cizích slov 
nahradit českými, ale luštěte text jako celek 
a ne jen slova samotná. Jde totiž o smysl 
sdělení:

1. Kdo odolá pokušení nepodlehnout 
touze nechat dřímat vlastní energii, bývá 
obklopen chlorofylem.

2. Při zjištění záměrného transportu části 
horniny od občana A k občanu B je posledně 
jmenovaný povinen uskutečnit zpětný 
přesun po stejné dráze, tedy v opačném 
směru, k prvně jmenovanému, avšak 
s použitím žitného chleba.

Máte pocit, že jste právě přečetli 
nicneříkající blábol? Pokud ve vás vyvolá 
upřímný smích a přesto začnete nad těmi 
nesmysly přemýšlet, zařadíte se mezi ty, 
které jen tak někdo nenapálí, protože vám to 
prostě zapaluje a hravě si s příslovími 
poradíte. Odpovědi posílejte na mail 
knihovna@kulturnidum.cz do 18. dubna.

My v knihovně si hrajeme rádi. Absol-
vovali jsme tvořivou dílnu s panem Danielem 
Vydrou a nudou jsme opravdu nezívali. 
Nejen, že si děti vyzkoušely svoji kreativnost 
a pohotovost při vymýšlení textů k obrázkům 
a naopak, ale dokázaly se změnit v herce 
a komiksový příběh spolužákům přehrály. 
Autorovi se podařilo zapojit i knihovnice 
s třídní učitelkou. 

Druhým hostem, který přijal pozvání do 
Bechyně 28. dubna, bude paní Iva 
Procházková. Věnuje se především tvorbě 
pro děti a mládež. Přijede si s dětmi povídat 
o dospívání a dočkají se i autorského čtení. 
Píše také prózu pro dospělé, scénáře pro 
divadlo, film a televizi (Vraždy v kruhu, Ve 
znamení zvěrokruhu…). Několik let strávila 
se svojí rodinou v exilu v Rakousku a potom 
v Německu. Její knihy jsou vydávány 
v němčině i v češtině. Ocenění za své 
publikace získává v nejprestižnějších 
soutěžích obou zemí. V současné době žije 
v Čechách a pracuje jako spisovatelka 
a scénáristka na volné noze. Jen namátkou 
vybíráme některé tituly: Uzly a pomeranče, 
Čas tajných přání, Eliáš a babička z vajíčka, 
Konec kouzelného talismanu, Soví zpěv… 

Snažíme se zařazovat zábavné prvky do 
knihovnicko informativních besed pro 
školáky, aby děti bavily. Jak se nám to daří, 
musí posoudit ony. 

Při poslední návštěvě Domova seniorů 
nás potěšilo vřelé přijetí testu o bratrech 
Čapkových, který jsme zařadili na závěr 
literární besedy. Přijali jsme pozvání na 
11. dubna a vymýšlíme nové překvapení.

Jako hru je možné chápat také naše 
tvoření v Dobrodílně. Určitě nikoho nezatíží, 
ale rozhodně pomůže a potěší. Věřím, že 
21. dubna v 17 hodin přijde víc nadšenců, 
než posledně. V knihovně nastříháme 
a doma ušijete. Předem děkujeme za váš 
čas a hrajte si! 
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Po celé Bechyni postupně odborná 
firma provádí zdravotní 
a udržovací řez dřevin

Byla očištěna Tyršova ulice od letitých
nánosů splavené zeminy a obnoven
tak odtok dešťové vody

Dobrovolníci uklízejí odpadky po zimě
v různých lokalitách města. Přidejte se 
k akci Ukliďme Česko i vy 16. dubna
v 9 hodin. Sraz u rybníka Trubný.

8 Městský zpravodaj Bechyně /DUBEN 2016



KINO BECHYNĚ DUBEN 2016 

Více informací a rezervace vstupenek: 
www.kino.bechynsko.cz

2. SOBOTA V 17.00

ZOOTROPOLIS: MĚSTO ZVÍŘAT
Komedie / animovaný – USA

Moderní metropole zvířat Zootropolis je 
město jako žádné jiné. Je to velkolepé 

velkoměsto, ve kterém žijí pospolu 
zvířata ze všech koutů světa. Když však 
do města dorazí optimistická strážnice 

Judy Hopkavá, zjistí, že být prvním 
králíkem v policejním sboru velkých 
a drsných zvířat není žádná legrace.

109 minut, český dabing, 
mládeži přístupný, 100 Kč

2. SOBOTA VE 20.00

POLEDNICE
Horor – ČR

Jedna z nejobsazovanějších domácích 
hereček Aňa Geislerová a herecká dáma 
Daniela Kolářová v poloze, v jaké jsme ji 

ještě neviděli, se setkávají v hlavních 
rolích původního českého hororu 

Polednice.
90 min, přístupný od 12 let, 100 Kč

6. STŘEDA VE 20.00

TEORIE TYGRA
Tragikomedie – ČR

Jiří Bartoška ke své postavě a tématu 
filmu prozrazuje: „Ženy si berou tygra, 

aby z něj postupem času udělaly králíka, 
kterému se nasype trochu toho krmiva, 
ale hned se mu zavřou vrátka, aby ho 

náhodou nenapadlo hrát si mimo 
králikárnu na tygra. A o tom se snaží 

vyprávět náš film.“ Hrají: Jiří Bartoška, 
Eliška Balzerová, Iva Janžurová, Táňa 

Vilhelmová…
101 min, mládeži přístupný, 120 Kč

9. SOBOTA VE 20.00

TÁTA JE DOMA
Komedie – USA

Kdo vyhraje neoficiální titul hlavy rodiny, 
jejíž vlastní fotr je lotr a ten nevlastní 

aspiruje na cenu pro „Tatínka roku“? A 
může Will Ferrell v souboji bez pravidel 
porazit Marka Wahlberga? Odpovědi na 
obě otázky naleznete v komedii Táta je 
doma, která úspěšně bourá všechna 

klišé tradičních rodinných komedií a oba 
herce posílá do bitvy, při jejímž sledování 

se diváci náramně pobaví.
96 minut, české titulky, 

mládeži přístupný od 12 let, 110 Kč

13. STŘEDA VE 20.00

SMRTELNÉ HISTORKY
Trikový / povídkový – ČR

SMRTELNÉ HISTORKY je celovečerní 
film, který kombinuje hrané akce s 3D 

a 2D animací, vedenou loutkou a zadní 
projekcí. Skládá se ze tří příběhů Dědek 

Kaktusák, Maják, Velkej chlap a tří 
krátkých blackoutů Na draka.

80 min, mládeži přístupný, 100 Kč

16. SOBOTA V 17.00

PAT A MAT VE FILMU
Animovaný / komedie – ČR

Dvojice „šikulů“ Pat a Mat se vrací na 
scénu, a to rovnou v celovečerním filmu 

pro celou rodinu!
80 minut, mládeži přístupný, 100 Kč

16. SOBOTA VE 20.00

ULICE CLOVERFIELD 10
Mysteriozní – USA

Osudy tří lidí, které celosvětová 
katastrofa (která se možná vůbec 
nestala), uvěznila ve vybaveném 

podzemním krytu, který nesmějí opustit, 
pokud chtějí přežít. V hlavních rolích se 
objeví John Goodman (Big Lebowski, 
Památkáři) a Mary Elizabeth Winstead 

(Kruh 2, Smrtonosná past 4)
105 min, české titulky, 

mládeži přístupný od 12 let, 120 Kč

20. STŘEDA VE 20.00

JAK BÁSNÍCI ČEKAJÍ NA ZÁZRAK
Komedie – ČR

Opět potěší skvělými dialogy z pera 
scenáristy Ladislava Pecháčka. 

Samozřejmě nechybí nezaměnitelná 
režijní poetika Dušana Kleina, písničky 

Jaroslava Uhlíře i kreslené pasáže 
Adolfa Borna. Oblíbení herci se vracejí 
v téměř celé sestavě: Pavel Kříž, David 
Matásek, Josef Somr, Eva Jeníčková, 
Pavel Zedníček, Lukáš Vaculík a další.
120 minut, mládeži přístupný, 120 Kč

27. STŘEDA VE 20.00

PÁTÁ VLNA
Sci-fi – USA

Nalézáme většinu Země zničenou 
a Cassie (Chloe Grace Moretz) se 

zoufale snaží zachránit svého mladšího 
bratra. Spojí své síly s mladíkem, který 
může představovat její poslední naději.

108 minut, české titulky, 
mládeži přístupný od 12 let, 110 Kč

30. SOBOTA V 17.00

BARBIE: TAJNÁ AGENTKA
Animovaný / pohádka – USA

Zvláštní agentka si zaslouží zvláštní péči
Nejoblíbenější kamarádka mnoha 

generací holčiček se vrací.
75 minut, český dabing, 

mládeži přístupný, 100 Kč

30. SOBOTA VE 20.00

LOVEC: ZIMNÍ VÁLKA
Dobrodružný / fantasy - USA

Volné „předkračování“ filmu Sněhurka a 
lovec, ve kterém se z malého chlapce 

stane silný válečník, který se bude 
potýkat nejen se zlou královnou 

Ravennou, ale i s její mladší sestrou.
114 min, český dabing, 

mládeži přístupný, 120 Kč

Změna programu vyhrazena

HUDEBNÍ 
PRODUKCE 
v Lázních Bechyně

Taneční večery – kavárna:
Vstupné 25 Kč

1. 4. pátek Mr. Driver
2. 4. sobota Allegro band
5. 4. úterý Technicz
8. 4. pátek Cora
9. 4. sobota Countrio

12. 4. úterý RM band
15. 4. pátek Kocábka
16. 4. sobota Mr. Driver
19. 4. úterý Echo
23. 4. sobota Countrio
26. 4. úterý RM band

Taneční večery – sál
Vstupné 35 Kč

22. 4. pátek Ševětínka
29. 4. pátek Cora

Čarodějnice – pod LD Olga 
30. 4. sobota Countrio

bohaté občerstvení, sezení zajištěno

Písnička – určeno k poslechu – sál
Vstupné 30 Kč

4. 4. pondělí Písničkář Jarčevský
11. 4. pondělí Echo
18. 4. pondělí Malá muzika
25. 4. pondělí Luňáčci

Na žádné akci se nekouří

V případě špatného počasí – kavárna 
lázní / vstup zdarma

akce v dubnu

od 1. 4.
Americký sumeček

8. 4.
Grilování na dvorku

15. 4.
Opuštěné piano a koktejly

22.–24. 4.
Burger z naší zvěřiny

29. 4.
Mláďata na grilu

Více informací k jednotlivým akcím 
a rezervace na tel. 774 774 342

www.facebook.com/hotelpanska
Restaurace Panská, nám. T. G. M. 54, 

391 65 Bechyně

Pro projekt 
„Opuštěné piáno” 

na Panské restauraci hledáme hudební 
talenty. Přijďte si zahrát a pobavit se 

s přáteli. Kontakt 774 744 342.

RESTAURACE
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA FRANTIŠKA KŘIŽÍKA

1928

BECHYNĚ

ŠKOLA PRO DĚTI

+ SETKÁNÍ S MALÍŘKOU 
ROMANOU 
SCHMITTOVOU

V rámci výtvarné výchovy jsme navštívili 
výstavu obrazů Romany Schmittové v galerii 
Galvína. Obrazy nás natolik okouzlily, že 
jsme se rozhodli jeden z nich namalovat. 
Byla to pro nás velká výzva, protože 
technika, kterou jsme si vybrali, bylo pro nás 
úplně nová. Z počátku jsme fňukali, že to 
nezvládneme. Bolely nás ruce od voskovek, 
ale s přibývajícími barvami jsme byli 
nadšenější. A když se nám z černé hlubiny 
vyloupl na výkrese koráb, naše radost 
nebrala konce. Nechtěli jsme přestat a celý 
týden pilně pracovali. Výsledek stál opravdu 
za to. A to jsme netušili, že paní učitelka nám 
do třídy přivede skutečnou autorku obrazů 
paní Romanu Schmittovou a ta nám kaž-
dému náš výtvor podepíše i s věnováním. To 
byl největší zážitek!!!

Naše poděkování patří panu Martinu 
Zelenkovi, neboť nám pomohl setkání 
s malířkou zrealizovat.

Děti ze 2.B

+ ZEMĚPISNÁ 
OLYMPIÁDA

Koncem ledna proběhlo školní kolo 
zeměpisné olympiády. V kategorii A 
(6. ročník) se nejvíce dařilo Monice Novotné, 
na druhém místě skončil Štěpán Roman 
a třetí místo obsadila Valentýna Picková. 
V kategorii B (7. ročník) zvítězila Hanka 
Marková před Lenkou Voborníkovou a Hon-
zou Podlipným. V kategorii C (8. a 9. ročník) 
deváťáci převálcovali osmáky a stupně 
vítězů obsadili Anička Blažková, Martin 
a Tomáš Hánovi. Všichni dostali sladkou 
odměnu a dva z každé kategorie repre-
zentovali v únoru naši školu na okresním 
kole v Táboře. Pochvalu za výborná 
umístění zaslouží všichni. Ale vyzdvihnout 
musím hlavně Hanku Markovou, která 
obsadila krásné třetí místo a Aničku 
Blažkovou, která získala svou „oblíbenou“ 
bramborovou medaili.

Jana Meyerová

+ ZDOBENÍ 
VELIKONOČNÍHO 
STROMU

Žáci 2. B dostali nabídku podílet se na 
výzdobě velikonočního stromu na náměstí, 
kterou připravoval městský úřad. S chutí se 
pustili do práce, a protože některé dekorační 
práce byly nad jejich síly, požádali o pomoc i 
žáky z 5. A. Dílo se vydařilo a nazdobená 
bříza jistě potěšila nejednoho návštěvníka 
bechyňského náměstí.

Mgr. Jaroslava Hrnčárková

+ SILOVÝ ČTYŘBOJ 
A OVOV – HALOVÝ 

Spisákovi, který vybojoval bronzovou všestrannosti olympijských vítězů/, do PĚTIBOJ
medaili. Soutěžilo se v disciplínách šplh na kterého je naše škola již 6 let aktivně 
laně, trojskok z místa, shyby a leh-sedy, kdy a úspěšně zapojena. Bechyňské smíšené V březnu se naši žáci zúčastnili 
především šplh na laně byl pro mnoho kluků družstvo skončilo na 3. místě, mezi sportovních soutěží v Táboře, kde proběhlo 
opravdu velmi tvrdým oříškem, neboť jednotlivci zvítězili ve své věkové kategorii okresní kolo v silovém čtyřboji a v Bernar-
vyšplhat na laně bez použití nohou vyžaduje Václav Šťástka a Petra Pospěchová, ticích, kde se konal halový pětiboj OVOV. Na 
skutečně velkou sílu. stříbrné medaile získali Filip Tíkal a Karolína obou akcích si vedli velmi úspěšně a přivezli 

Mášková, bronz pak Daniel Mazur a Alena V Bernarticích proběhlo okrskové kolo v několik výborných umístění. 
Mrzenová. halovém pětiboji OVOV, žáci soutěžili v hodu V Táboře získalo družstvo ve složení: 

medicinbalem, trojskoku, švihadle, klicích a Všem žákům bych rád poděkoval za Petr Spisák, Petr Štojdl, Lukáš Dlouhý 2. 
driblingu. Tento pětiboj je především o vzornou reprezentaci školy. místo, třetí skončila sestava ve složení: 
všestrannosti, což je dlouhodobým cílem Šimon Koudelka, Michal Zelenka a Tomáš Mgr. Jan Pazourek 
sportovního projektu OVOV /Odznak Malý. V jednotlivcích se nejlépe dařilo Petru 
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+… MÁME NOVÉ 
HYGIENICKÉ KOUTKY 
– VELKÝ DÍK 
SPONZORŮM !!!

Děti společně s vychovatelkami v družině 
měly po jarních prázdninách velkou radost. 
V družině mohly poprvé použít nové, 
barevné hygienické koutky.

Tímto bychom chtěli poděkovat všem, 
kteří nám s realizací pomohli.

Šlo o velký sponzorský dar, na kterém se 
podíleli rodiče a prarodiče. Odpracovali řadu 
hodin v obou školních družinách. Jde o pana 
J. Voseckého s partou spolupracovníků, 
firmu pana Trešla, pana Ing. J. Vacka – 
LAUFEN CZ – darovali umyvadla.

Nemalý dík patří i našemu pracovitému 
panu školníkovi, který umí desatero řemesel 
a i on strávil nemálo hodin na této akci.

Za vedení školy Mgr. M. Borková, 
zástupce ředitele 

+ JAK SE DĚLÁ 
KOMIKS?

Ve středu 9. 3. jsme  si s žáky v 8.A 
připravili projekt,  jehož hlavní částí byl 
komiksový workshop vedený komiksovým 
scénáristou, hudebníkem a básníkem 
Danielem Vydrou.   

Díky němu se děti stručně seznámily 
s komiksem, jeho historií, principy a kon-
krétním postupem komiksové tvorby. V další 
části se všichni proměnili ve scénáristy 
a ilustrátory a ve skupinách dotvářeli komiks 
podle připravených podkladů. Výsledky 
práce se ihned konfrontovaly mezi jednot-
livými týmy. 

Druhá část projektu ověřila schopnosti 
žáků jak po textové, tak i výtvarné stránce. 
Jejich úkolem totiž bylo vytvořit vlastní 
komiks. Museli vymyslet námět, scénář 
i výtvarnou podobu. Prezentací jednotlivých 
komiksových panelů jsme společný projekt 
úspěšně zakončili. 

Velké poděkování za pomoc při 
organizaci této akce patří paní knihovnici 
Houdkové a celé městské knihovně. 

Mgr. Markéta Kodadová

+ STŘÍBRNÁ OLYMPIJSKÁ 
MEDAILE JE V BECHYNI

Velký sportovní úspěch do Bechyně 
přivezla žačka naší školy Anička Kotounová. 
Zúčastnila se v Lillehammeru zimních 
olympijských her juniorů, kde se svým 
týmem vybojovala stříbrnou medaili v ledním 
hokeji. Pochlubit se s úspěchem a povy-
právět své zážitky přišla mezi své bývalé 
spolužáky do deváté třídy.

Od září navštěvuje sportovní školu 
v Táboře, kam musela kvůli tréninkům 
přestoupit.

Mgr. Milena
Borková

+ ÚSPĚCH NAŠICH 
RECITÁTORŮ

Již tradičně se žáci naší školy umísťují na 
předních místech okresních kol v sólovém 
přednesu. Nejinak tomu bylo i v letošním 
roce, kdy naše škola vyslala na táborskou 
recitační přehlídku hned sedm svých 
zástupců. Jednalo se o Barboru Holinkovou, 
Marii Douskovou, Elišku Knížovou, 
Sebastiana Raye, Václava Filipa, Elišku 
Votavovou a Jolanu Rayovou.

Je skvělé, že se opět naši žáci neztratili, 
a dokonce tři postoupili do kola krajského: 
Sebastián a Jolana Rayovi vyhráli své 
kategorie a příjemným překvapením bylo 
i druhé místo a postup pro Václava Filipa.

Všem našim recitátorům děkujeme za 
reprezentaci školy a postupujícím držíme 
palce do 
dalšího kola.

Mgr. MgA. 
František 

Oplatek 

+ VÝSTAVA „POZNÁVÁME 
A CHRÁNÍME PŘÍRODU“

Od pátku 4. března probíhala na naší 
škole ve spolupráci s ochránci přírody, 
ornitology a Základní školou Františka 
Křižíka velmi zajímavá výstava o ochraně 
přírody.

Výstava měla upozornit na základní 
nutnost pro lidstvo  a tou je ochrana přírody. 
Dále měla zejména žákům obou základních 
škol a mateřské školy přiblížit život v lese, 
život na vodních plochách, seznámit je i s 
negativními důsledky působení člověka na 
přírodu a ukázat jim možnosti recyklace 
odpadů a přesvědčit je o potřebě odpady 
důsledně třídit.

Výstava se setkala u veřejnosti s velkým 
ohlasem. Děkujeme všem návštěvníkům za 
zájem a v neposlední řadě patří poděkování 
organizátorům výstavy v čele s panem 
Ing. J. Jahelkou, kteří výstavu velmi pěkně 
připravili.

Mgr. Jaroslav Matějka, ředitel školy

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

učitele/učitelky:

Nástup od 1. 9. 2016.

Základní škola Bechyně, Školní 293 
vyhlašuje výběrové řízení na 

źaprobace matematika + informatika
źaprobace národní škola (1. stupeň)

Přihlášky s životopisem a délkou praxe 
podávejte  na adresu: 
Základní škola Bechyně, Školní 293, 391 
65 Bechyně, Školní 293, popř. e-mailem: 
matejka.jaroslav@zsbechyne.cz nebo 
volejte na telefonní číslo 381 212 329 
nebo 602 363 702.
V případě potřeby je jednání o přidělení 
bytu možné.

Mgr. Jaroslav Matějka, ředitel školy

do 30. dubna 2016



CO JEŠTĚ ČEKÁ 
ŽÁKY ZÁKLADNÍ 
UMĚLECKÉ ŠKOLY 
V BECHYNI?

Naši žáci se spolu s učiteli chystají na 
množství akcí, které je třeba zvládnout do 
velkých letních prázdnin. Zde vám přinášíme 
jejich přehled a samozřejmě i pozvání:
§1. 4.–2. 4. krajská přehlídka kolektivního 

dramatického projevu v Jindřichově 
Hradci, literárně-dramatický obor 
s představením „František z Assisi“

§20. 4. dopolední koncert v domově pro 
seniory od 10.00 hodin, hudební obor

§29. 4. První čůrání Žižky, Sudoměřice 
u Bechyně, náves 17.00, představení 
hudebního, výtvarného 
a literárně-dramatického oboru

§12. 5. Absolventský koncert, refektář 
kláštera, hudební obor

§31. 5. závěrečná výstava výtvarného 
oboru, galerie 2+1 v KD, 17 hodin, 
výtvarný obor

§2. 6. představení pro mateřské školy 
a nižší ročníky ZŠ, refektář kláštera, 
hudební, výtvarný, literárně-dramatický 
obor

§10. 6. Noc kostelů, vystoupení všech 
oborů ZUŠ v součinnosti s akcí farnosti

§14. 6. Concertino Praga, koncert 
laureátů a žáků hudebního oboru, 
svatební sál Petra Voka, zámek Bechyně

§15. 6. hudební večírek tříd p. uč. 
Hejdové a Králové, refektář kláštera, 
hudební obor

§17. 6. hudební večírek tříd p. uč. 
Kodadové a Albrechtové, refektář 
kláštera, hudební obor

§29. 6. Slavnostní zakončení školního 
roku, klášterní zahrada, všechny obory 
a poté rozdávání vysvědčení

Pokud vás nějaká z plánovaných akcí 
zaujala, sledujte plakátovací plochy pro 
bližší informace.
Vedle toho všeho se však koná v klášteře 
ještě mnoho dalších akcí, vedle svateb bych 
ráda připomněla akci, které se můžete také 
zúčastnit:
§20. 5.–22. 5. soustředění historického 

tance v klášteře pod vedení Elišky 
Trojanové, zakončené veřejným 
vystoupením v klášterní zahradě 
a hlavně:

6. 6. 
přijímací zkoušky do ZUŠ 

do všech oborů
Nebudu zde vypisovat mnohé odborné 

semináře, na které se učitelé chystají, aby 
zvýšili kvalitu své práce a jen si spolu s vámi 
přeji, ať vše dobře zvládneme! 

za učitele ZUŠ Mgr. Ivana Blažková

od 13 do 17 h

+
Semináře u nás proběhnou dva, nejprve VÍTE, ŽE JIŽ SEDM 

práce s mladším sborem – začátek ve 13 
LET FUNGUJE PŘI hodin. Následně se sejde sbor „starší“ a paní 

lektorka bude pracovat s ním. Protože BECHYŇSKÉ ZUŠ 
základna dětí z naší ZUŠ není tak široká a PĚVECKÝ SBOR? dětí ve sboru je méně, než bychom si přáli, 
vyzýváme tímto děti ve věku od 10 do 18 let, 

Na ZUŠ Václava Pichla v roce 2009 které rády zpívají, přijďte se na lektorskou 
vznikl sbor složený z nejmladších dětí, hodinu podívat. Třeba s námi zůstanete i na 
vstupujících tehdy do bran ZUŠ za následné soustředění, které je naplánované 
hudebním vzděláním. Od té doby práce se na pátek a sobotu, tedy 15. a 16. dubna 
sborem pokračuje a roku 2014 už vznikl v prostorách ZUŠ.
i sbor druhý, složený z těch věrných V pátek 15. dubna proběhne odpoledne 
a „zkušenějších“. Některá děvčata, která nácvik písní se starším sborem, večer 
jsou členkami tohoto sboru, zpívají už bychom si za odměnu upekli buřty v klášterní 
sedmým rokem. V repertoáru jsou lidové zahradě. Na opékání zveme i děti z mladšího 
písně v různých úpravách, dětské sbory od sboru s rodiči a i nové zájemce o zpívání. 
současných autorů, kánony z rozmanitých Program bude aktualizován s ohledem na 
období a různých stylů, ale také například počasí. Odvážní ze staršího sboru pak ve 
mešní zpěvy, písně z kancionálů a roráty, se škole mohou přespat a v sobotu ráno 
kterými pěvecký sbor vystupuje v kostele na budeme pokračovat v nácviku písní na Noc 
akcích ve spolupráci s místní farností. Úkolů, kostelů a jiné akce. Soustředění ukončíme 
které před tímto sborem stojí, je stále více v sobotu dopoledne v 11 hod. 
a jsou čím dál tím náročnější. Chceme tedy 

Pokud si rodiče přijdou vyzvednout své využít možnosti, která se nám naskytla, a ve 
děti, můžeme jim zazpívat, co jsme se spolupráci s Městem Bechyně pozvat k nám 
naučili. do ZUŠ zkušenou lektorku, která, jak 

Když už jsem se rozepsala o dvou věříme, sboru pomůže v cestě ke kva-
sborech ZUŠ, je pravda, že ještě stále litnějšímu zpěvu a přinese do výuky nové 
nemáme jména pro tyto sbory, stále jsme možnosti a nápady.
nevymysleli nic originálního a zajímavého. Ve čtvrtek 14. dubna navštíví bechyň-
Pokud by někoho z vás, čtenářů Bechyň-skou ZUŠku lektorka hlasové výchovy, 
ského zpravodaje, či z řad našich fandů zpěvu a péče o hlas PaedDr. Alena Tichá, 
vhodné pojmenování napadlo, budeme Ph.D. Dlouhá léta vyučuje na Pedagogické 
vděčni, když se s námi o svůj návrh podělíte fakultě UK v Praze, věnuje se zároveň 
na naší e-mailové adrese i výuce zpěvu na ZUŠ a učila i na ZŠ 

s rozšířenou výukou hudební výchovy. O své 
posbírané zkušenosti se dělí s učiteli všech 
typů škol i se sbory a jejich sbormistry na 
seminářích, které se konají po celé České 
republice. 

zus@klaster-
bechyne.org.

Mgr. Hana Kodadová

ZPRÁVIČKY 
Z JAHŮDKY

Děti se účastní pilotního 
programu Děti do bruslí na Zim-

ním stadionu v Soběslavi.

Novinka v MŠ – Mobilní planetárium, kde 
děti cestovaly s Měsícem na návštěvu ke 
Slunci a potkaly všechna znamení zvěrokruhu.
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+ ZPRÁVY ZE SUPŠ 
BECHYNĚ

VYSTAVUJEME V CAFÉ 
A GALLERY MP7

Oběma autorům je vlastní vtip a krea-
tivita. Přejeme mnoho tvůrčích sil, nápadů 
a radosti z práce.

Vernisáž byla velmi bohatě navštívena 
třeboňskou, ale i bechyňskou veřejností, 
a byla velmi příjemná. K milé atmosféře 
napomohla i skvělá hudba. Krásné 
prostory tedy hostí krásnou výstavu. 
K její návštěvě zveme až do 29. 4. 2016. 
Otevřeno je od čtvrtka do neděle od 10.00 
do 12.00 a od 13.00 do 17.00.

Z TRENTA NA NAŠÍ ŠKOLE
V termínu 13. 3. – 29. 4. 2016 probíhá Připravujeme další ročník výměnné 

v Třeboni v rekonstruovaném a nově praxe mezi našimi školami, tj. naší školou, 
otevřeném Domě Štěpánka Netolického školou v Trentu a střední odbornou školou 
na Masarykově náměstí retrospektivní v Třeboni. Uskuteční se v termínu 2.–10. 4. 
výstava obrazů pana Františka Vančury. 2016. Počítáme s tím, že si vzájemně 
Spolu s ním vystavuje své keramické vyměníme 15 studentů a 1–2 pedagogy. 
artefakty jeho syn a náš kolega Jan Italští studenti budou pracovat v keramic-
Vančura. kých dílnách (točírna, sádrovna, malírna), 

Velmi citlivě zrekonstruovaný dům, jehož plánujeme výlet do Prahy, samozřejmě 
přestavbou vzniklo Centrum třeboňského návštěvu pamětihodností našeho města. 
rybníkářského dědictví a jehož součástí je Součástí pobytu Italů bude i jejich přijetí na 
stálá interaktivní expozice věnovaná radnici. Naši studenti v Trentu budou 
Štěpánku Netolickému, rybníkářství a pracovat v dílnách na zpracování kovů, 
unikátní třeboňské krajině, přivítal první smaltů, mozaiky, v grafickém a multime-
výstavu. diálním ateliéru.

František Vančura (1936) je třeboňský Velmi si ceníme toho, že se v loňském 
rodák, v Třeboni také žije a tvoří. Přestože roce tyto výměny obnovily a věříme, že 
nemá profesionální malířské školení – budou pokračovat i v dalších letech.
pracoval jako geodet a později jako mistr v 
podniku, který prováděl meliorační práce – je 
jeho tvorba velmi rozmanitá a kvalitní. 
Zpočátku se věnoval malbě zátiší a krajin, 

Po roce se opět – již potřetí – vracíme do které jsou podány svižnou expresívní 
příjemné táborské Caffe a Gallery MP 7. formou, postupně se ale dostal až 
V rámci festivalu dokumentárních filmů k abstraktní geometrizující malbě. Jeho 
Jeden svět a studenti grafického a multi-obrazy jsou hravé, prosluněné, stále je na 
mediálního oboru naší školy vystavují nich k čemu se vracet a co zajímavého na 
plakáty s tématikou lidských práv. Letošním nich objevovat. Expozice je doplněna 
tématem festivalu je Hledání domova, ale citlivými kresbami tužkou, kolážemi 
studenti vytvářeli plakáty i ke konkrétním a vtipnou asambláží.
filmům. Třetí možností pak bylo vytvářet Jan Vančura (1961) je absolventem 
plakáty na stále aktuální sociálněprávní keramického učiliště v Hrdějovicích a naší 
témata.školy (1983), na naší škole také dlouhá léta 

vyučuje a vede letní kurzy točení na kruhu. 
Jeho keramika šťastně doplňuje kolekci PROJEKT ERASMUS+ 
otcových obrazů. Keramické artefakty – 

VGALERII 2+1 V KD zvířata, figury aj. – jsou vtipné a hravé a jsou 
podřízené stylizaci, jejímž spoluautorem je BECHYNĚ
hrnčířský kruh. Další vystavené objekty – V Galerii 2+1 přiblížíme bechyňské 
konvice, dózy aj. – sestavené z talířů, veřejnosti výsledky mezinárodního česko-
zatáčených do forem, mají čisté geometri- portugalského projektu Erasmus+ Re: ART 
zující tvary. Užitková keramika (džbány, TRueSTory. Vernisáž proběhne 11. dubna 
konvice, mísy) pak dokumentují brilantně 2016 v 16.45 a potrvá od 12. do 31. 4. 2016. 
zvládnuté řemeslo a ukazují krásu poctivé Srdečně zveme!
keramiky.

+ ODEŠEL PAN 
LUDVÍK JANKŮ

Počátkem března nás opustil pan Ludvík 
Janků. Netroufnu si psát nekrolog, nemám 
k tomu oprávnění ani dost informací. Napíši 
spíše osobní vzpomínku.

Ludvíka Janků jsem blíže poznal poté, co 
jsem nastoupil na místo ředitele naší školy 
(srpen 2008). Vím, že byl dlouhodobě činný 
v Poradním sboru školy, který vznikl na 
základě potřeb keramického průmyslu 
i školy samotné a který právě v roce 2008 
ukončil svou činnost. Pan Janků byl 
bezesporu významnou osobností českoslo-
venského keramického průmyslu. Stál 
i u zrodu továrny na výrobu sanitární 
keramiky v Bechyni (dnes Laufen CZ s.r.o.). 

Po odchodu do důchodu se rád vracel do 
Bechyně a do své galerie a vinotéky, kde 
s potěšením hostil návštěvníky dobrým 
vínem a vlastním Bechyňským balzámem. 
Nepřestal být studnicí nápadů, připravoval 
výstavy, které vždy měly vazby buď na 
keramiku nebo porcelán, nebo na osobnosti, 
které jsou spojené se školou či s vysokými 
školami. Sám také s velkou láskou výtvarně 
tvořil a byl i literárně činný. Jeho nápad, 
o kterém jsme mnohokrát mluvili, totiž že by 
Bechyně měla mít na veřejných pro-
stranstvích a na náměstí u každého domu 
keramickou plastiku z mezinárodních sym-
pozií nebo keramické domovní znamení, byl 
milý, ale bohužel neuskutečnitelný. Nicmé-
ně, mít vizi, třeba i neuskutečnitelnou, a jít za 
jejím uskutečněním, je síla osobnosti a to, 
čeho je v životě potřeba. Bez vizí je nuda 
a šeď.

Odešel tedy v dobrém slova smyslu 
keramický fanatik, bechyňský patriot a přítel 
naší školy. Čest jeho památce!

Jiří Novotný, 
SUPŠ Bechyně

+ PROJEKT GOLF DO ŠKOL

V zimní pauze tým Golfového Resortu Bechyně rozhodně 
nezahálí! Mimo plánování řady turnajů a celé golfové sezony jsme se 
rozjeli také do „terénu“. Na přelomu února a března jsme v rámci 
projektu Golf do škol, pod záštitou České golfové federace, navštívili 
základní školy v blízkém okolí. Trenér 1. Jihočeského Golfového 
Klubu Bechyně Ing. Bohumil Hůlka seznámil děti se základními 
golfovými pojmy a s technikou golfových úderů. Měly možnost si 
prohlédnout výbavu golfisty a samy si vyzkoušely odpálit míček 
a trefit se do jamky. Zájem dětí byl ohromný a některým to šlo „od 
ruky“ a jiní zjistili, že to zase taková legrace není. 

Na závěr jsme všechny pozvali k nám na golfové hřiště do 
Sudoměřic na Den otevřených dveří, který proběhl 26. 3. 2016. 
Skrývá se právě mezi nimi další golfová olympijská naděje?

Monika Řeháková, Golf Resort Bechyně
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+ Stalo se před 50 lety
(z kroniky od Josefa Rypla)

Vybral Martin Gärtner

V souvislosti s oslavami MDŽ byla 
v oborovém listu Karlovarský porcelán po 
právu oceněna práce soudružky Františky 
Rybákové z Plechamru, která již po léta 
pracuje v keramickém průmyslu jako 
poctivá dělnice na úseku syrové výroby, 
kde poznala řadu profesí. Celým svým 
skromným způsobem života, kdy dokázala 
z nepatrných mezd našetřiti na výstavbu 
malého zahradního domečku s malou 
světničkou, kde se svým drobným hospo-
dářstvím a oblíbenými zvířaty žije i svou 
vzácnou životní filosofií prostého člověka, 
který se dopracoval i k prostému vyjádření 
básněmi.

Dne 8. 3. 1966 se pokusil neznámý 
pachatel o vloupání do obchodu Kovomat, 
k vloupání využil špatného stavu zchátralé 
budovy, oken ve štítu směrem do Dlouhé 
ulice (k Táborce).

Doslechli jsme se o dalším bechyň-
ském rodákovi s. Františku Homérovi, 
který 18. března oslavil v kruhu svých 
spolupracovníků šedesátiny. Pracoval jako 
absolvent zdejší keram. průmyslovky 
v Rakovníce, Dalovicích, Dvorech 
u Karlových Varů, kde všude za svého 
bohatého keramického života působil již 
od roku 1945.

ROLNIČKOVÉ DNY 
BUDOU OPĚT 
POMÁHAT LIDEM 
S POSTIŽENÍM

Vážení občané Bechyně,
i v letošním roce pořádá Diakonie Rolnič-

ka veřejnou pouliční sbírku Rolničkové dny. 
Letošní ročník bude již patnáctý.

Péče o těžce postiženého člena rodina je 
mnohdy velmi náročná. Proto se Rolnička 
rozhodla rozšířit nabídku o časově omeze-
nou pobytovou odlehčovací službu, která 
zatím bude otevřena pouze pro naše dos-
pělé klienty, především se středním a těžším 
stupněm postižení. Podnět na její vznik  
vzešel přímo od rodin našich klientů. K dis-
pozici máme i prostory na táborském Sídlišti 
nad Lužnicí, předpokládáme zahájit provoz 
této služby v lednu 2017 s kapacitou 4 lůžek. 

A právě na zakoupení vybavení potřeb-
ného pro provoz této služby bude použit 
výtěžek letošního ročníku sbírky.

Loni jste k nám byli štědří. Vy a obyvatelé 
dalších 10 měst v Jihočeském kraji jste nám 
pomohli získat částku 207.950,- Kč, z toho 
5.774,- Kč bylo vybráno v Bechyni. Pomozte 
nám i letos. Až v pondělí 18. dubna potkáte 
v ulicích svého města dobrovolníky ve 
žlutých tričkách se zapečetěnou pokladnič-
kou a oni Vám nabídnou ke koupi barevnou 
placku s originálním obrázkem z Rolničky, 
neodmítněte je, prosím.

Váš příspěvek bude použit na dobrou 
věc. Naše sbírka je pořádána dle zákona 
117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a pod-
léhá kontrole Krajského úřadu Jihočeského 
kraje. Děkujeme!  Za Rolničku

Ludmila Pokorná, koordinátorka sbírky

Více informací na  www.rolnicka.cz.

+ SPOLEK RODÁKŮ 
A PŘÁTEL BECHYNĚ

Navazuje na své předchůdce z před-
válečného období, kteří se úspěšně snažili 
doplňovat bohatý spolkový život ve městě 
a na obnovenou činnost „Společnosti rodáků 
a přátel Bechyně“ z roku 1990.

Současný „Spolek rodáků a přátel Bechy-
ně“ chce přispět ke sdružování občanů se 
stejnými zájmy týkajících se minulosti, ale 
i současnosti našeho města a tím k zvyšo-
vání vzdělanosti společnosti a rozvíjení 
kultury prostředí města Bechyně. Spolek 
nabízí to, co by mohlo občany zajímat 
a v čem by se mohli realizovat. Cílem spolku 
je zviditelnění našeho města a doplnění 
bohatého spolkového života ve městě. 
K tomu má přispět badatelská činnost 
v oblasti historie zaměřená na místní a rodin-
nou historii, publikační činnost, výstavní, 
propagační a přednáškovou činnost.

Naplnění tohoto programu lze docílit jen 
spoluprací s městskými orgány a organi-
zacemi, ale i dalšími občanskými a soukro-
mými subjekty pro zlepšení propagace Be-
chyně a obohacení života obyvatel města.

„Spolek rodáků a přátel Bechyně“ vznikl 
na podzim roku 2015, když předchozí 
Společnost rodáků zanikla. Rozjezd činnosti 
spolku začal pomalu, ale již se ukazují první 
výsledky. 19. března 2016 proběhla 
prezentace knihy „Bechyně na starých 
pohlednicích“ Pavla Brandejse, 24. března 
se spolek významně podílel na akci Babí léto 
o bechyňské židovské komunitě. I na další 
měsíc má spolek připraven zajímavý 
program. Ke splnění těchto cílů potřebujeme 
pochopení a spolupráci organizací i jednot-
livců, kterým není Bechyně lhostejná a kteří 
jsou ochotni pro naplnění tohoto programu 
spolupracovat. 

Trčková, člen výboru
„Spolku rodáků a přátel Bechyně“

Jiřina 

JEMNÉ DOTEKY 
PAPRSKŮ…

Tak snad už je to tady. Každý 
den vstávám s nadějí, že uslyším štěbetat 
ptáky a sluníčko začne vysoušet stráně, 
nastane čas nového života. Jaro je 
symbolem nového zrodu a množení. 
Podobně se na jaře chovají i včely. 
S příchodem čerstvého nektaru i pylu se 
plodování matky prudce zvýší. V době květu 
stromů se již mění generace dlouhověkých 
včel za krátkověké. Intenzita letového 
provozu je na maximu, včely využívají tolik 
potřebného venkovního tepla a vyletují do 
stále většího okolí. Maximální dolet včel je 
podle příhodných podmínek až 5 km, bylo 
zjištěno, že to může být i více. Příjem vody 
a vyhledání jejího zdroje většinou včelař 
usnadní trvalým napájecím zařízením na 
včelnici. Včelstvo roste, sílí. Zpočátku se 
líhnou jen dělnice. Koncem dubna se 
začínají líhnout první trubci. To je signál, že 
včely chtějí být připraveny na množení 
v období, kdy to bude nejvhodnější… 

A teď už zbývá jen doufat, že jaro bude 
přívětivé.

Za MO ČSV
Štěpán Ondřich, 

jednatel

a díky sponzorům se podařilo sehnat téměř 
stovku cen. Tímto děkujeme sponzorům 
Heleně Hýnové, Martinovi Zelenkovi, Ondřeji 
Szabovi, Petře Peškové Ondřichové, Tereze 
Hrachovinové a zaměstnancům domova. 

V březnu se konalo tradiční velikonoční 
tvoření z hlíny se studenty SUPŠ. 8. března 
následovala oslava Mezinárodního den žen 
s kapelou Duo Escalona. Ještě téhož dne se Mohlo by se zdát, že v zimních povánoč-
někteří zájemci zúčastnili koncertu kapely ních měsících se toho moc neděje. Pro nás 
Piňakoláda v Kulturním domě, kde si mohli však byl měsíc únor velice pestrý a nabitý 
zatančit, zazpívat, setkat se a pohovořit se akcemi. Zahájili jsme ho zabijačkovými 
známými i nechat si zahrát písně na přání. hody, při kterých se klienti podíleli na 

Klienti se na podzim minulého roku přípravách guláše, škvaření sádla a dalších 
zapojili do projektu vyhlášeným Národní sítí zabijačkových činností. Dále jsme s klienty 
podpory zdraví s názvem „Rotopedtours zorganizovali módní přehlídku. Seniorky se 
a Pěškotours“. Nyní byli za odměnu pozváni staly modelkami a předváděly ostatním 
na exkurzi do Českého rozhlasu v Českých outfity, které společně vybíraly. Zpestření 
Budějovicích. Zde se jim velice ochotně všedního života nastalo na masopustní 
věnovali pracovníci rozhlasu a prováděli úterý, kdy se průvod bizarních masek za 
seniory nahrávacími studii. Skrze rozhlaso-zpěvu harmonikáře Petra Vacha prošel po 
vé vysílání také poslali zdravici našemu domově. Na tomto místě chceme poděkovat 
domovu. za zapůjčení kostýmů Kulturnímu středisku 

V průběhu března probíhala příprava města Bechyně. V půli února klienty zaujalo 
domova na jaro a Velikonoce. Zejména velice vtipné a interaktivní vystoupení 
výzdoba domova, barvení vajec, sázení kouzelníka Waldiniho. 
jarních květin a pečení mazanců. Velikonoč-Poslední únorový týden jsme uspořádali 
ní svátky dovršily svým koledováním a zpí-1. ples v domově, který byl otevřený i pro 
váním děti ze ZŠ, v doprovodu duchovního rodiny a přátele našich klientů. Senioři tuto 
Aloise Sassmanna.událost vzali vážně a pečlivě vybírali a strojili 

Za Domov pro seniory Bechyněse do společenských šatů, jak se na správný 
ples sluší a patří. Od počátku zavládla v sále Mgr. Marie Ondřichová
slavnostní a skvělá atmosféra a možná právě Aktivizační pracovnice
proto byl parket od první písně plný 
tanečníků. K tanci hrála kapela Klasik v čele s 
Helenou Hýnovou. Byla připravená i tombola 
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Poslední únorovou sobotu proběhl 
v kulturním domě tradiční rybářský ples. 
Svou návštěvností předčil všechna naše 
očekávání. V bohatém programu byl do 
cechu rybářského pasován mladý rybářský 
„potěr“ – děti z rybářského kroužku, 
o zpestření se zasloužily mažoretky MDD 
Týn nad Vltavou pod vedením paní Trnkové, 
taneční kroužek ZŠ Františka Křižíka 
Bechyně a Eva Přívozníková s kapelou. 
Dobrou náladu podtrhla kapela Big Papa 
pana Richarda Dušáka. Ještě jednou děkuji 
všem organizátorům, účinkujícím, zaměst-
nancům kulturního domu Bechyně a pánům 
Ondřejovi a Fákovi. Poděkování patří 
sponzorům, kteří svými dary podpořili 
tradičně bohatou tombolu. V neposlední 
řadě děkuji vám, naši milí přátelé, kteří jste 
na tento plesový večer zavítali, těšíme se na 
vás v únoru 2017, tentokrát s taneční 
kapelou MIDI Tábor.

Pokračujeme ve výdeji povolenek 
roku 2016 v rybářské klubovně U Nádraží 
610. Posledním výdejním dnem je 24. duben 
od 8.30 do 11.00 hodin. 
Individuální výdej lze domluvit telefonicky 
s jednatelem organizace, panem Jaromírem 
Langem, tel: 604 489 025.

Dovoluji si připomenout – členská 
známka musí být uhrazena do 30. dubna 
2016, po tomto termínu končí členství!

Výroční členská schůze proběhla 
v sobotu 19. března 2016, o průběhu vás 
budu informovat v příštím vydání zpra-
vodaje.

Do jarních měsíců vám přeji hezké 
počasí, pohodu a alespoň pár vyšetřených 
chvil na posezení u vody.

S pozdravem Petrův zdar!
Ivan Horňák, 

předseda MO ČRS Bechyně

TĚLOVÝCHOVA & SPORT

+ NABÍDKA 
ZAMĚSTNÁNÍ 
V SUPŠ BECHYNĚ

Střední uměleckoprůmyslová škola 
Bechyně přijme do pracovního poměru 
na plný úvazek ÚČETNÍ. Požadujeme 
střední vzdělání s maturitou, pokud 
možno praxi v oboru, bezúhonnost a 
spolehlivost. Zkušenost s účetním 
programem Fenix vítána. Nástup 
nejpozději od 1. 9. 2016.

Zájemci se mohou hlásit v přízemí 
v kanceláři školy u ekonomky Ing. Ireny 
Kamarádové, případně na tel. čísle 
381 213 121, nebo u ředitele školy na 
čísle 723 165 306. Přihlášky 
přijímáme do konce dubna 2016.

Jiří Novotný, SUPŠ Bechyně

+ PODĚKOVÁNÍ 
SPONZORŮM

Sbor dobrovolných hasičů Bechyně 
děkuje všem sponzorům za podporu 
tradičního hasičského plesu. Bez Vaší 
podpory by tato kulturní akce nemohla být 
uspořádána.

Patří Vám velký „DÍK“.

Dále se společně s KSMB omlouváme za 
nedopatření při uvedení mylné informace, že 
na plese vystoupí dvě kapely. Tento 
informační šum vznikl někdy v počátku 
přípravy a bohužel se jej nepodařilo včas 
zachytit. Přesto doufáme, že jste si ples užili, 
a děkujeme za pochopení.

Za Sbor dobrovolných hasičů Bechyně
Jan Pazdera – starosta sboru

+ KANOISTIKA – TJ 
JISKRA BECHYNĚ

Sjezd a slalom – Bechyňští vodáci zahájí 
svou další sezónu tradičně domácími 
sjezdovými závody z Dobronic na Hutě. 
Letošní, již třetí velice mírná zima za sebou, 
umožňovala prakticky celozimní trénink na 
vodě, tak uvidíme, v jaké formě se kajakáři 
a kanoisti předvedou. Během zimního 
období odehráli kanoisti dva přátelské 
turnaje s táborskými vodáky ve fotbale 
a basketbale. Výsledky nejsou vůbec 
důležité, protože jde především o dlouholeté 
udržování přátelských vztahů, které jsou 
u vodáků vždy na prvním místě, tak jako 
celkový přístup ke sportu ve smyslu fair-play. 
Jinak zimní příprava probíhala tradičně 
v tělocvičně a v loděnici.

Rafty – již 16. ročník raftových závodů 
proběhne v sobotu 9. 7. 2016 pod Bechyň-
skou duhou, již teď jsme zvědaví, co 
čtyřčlenné posádky zase vymyslí za 
originální a vtipné převleky, další informace 
přineseme v následujícím zpravodaji.

za oddíl kanoistiky pazi

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ BECHYNĚ 
SI VÁS DOVOLUJE POZVAT 

K APRÍLOVÉMU BĚHÁNÍ

Informace – Petr Chaloupek
KČT – odbor Bechyně, o.s.

Telefon: 737 529 220
E-mail: 

www.kct.bechynsko.cz

NESEĎTE DOMA A PŘIJĎTE BĚHAT!!!

BECHYŇSKÉ SCHODY
Termín: 

sobota 2. dubna 2016 
8.30 – 9.00 hod. z

 (sraz účastníků u schodů do 
Zářečí pod bývalým Domovem 
důchodců).
9.00 hod. 

Bechyňské schody jsou závodem 
dvojic (jedna dvojice tvoří jeden 
soutěžní pár), v cíli rozhoduje čas 
pomalejšího. 
Pro účastníky jsou připraveny tradiční 
chutné odměny.

ápis startujících 
dvojic

zahájení závodu, start
Startovné: děti do 14 let zdarma, starší 
10 Kč/osobu 

bechyne.kct@seznam.cz

+ PODĚKOVÁNÍ
Do redakce městského zpravodaje 
přišla paní Martina Šimáčková 
s žádostí, abychom uveřejnili 
následující poděkování: 

Přistěhovala jsem se v polovině srpna 
minulého roku se 4 dětmi. Zdědila jsem zde 
byt po svém tatínkovi (3+1), který je ve 
špatném technickém dezolátním stavu. 

V nejhorší chvíli mi pomohla rodina 
Borkova (paní zástupkyně ředitele), rodina 
Andělova, rodina Boháčova. Těmto výše 
uvedeným bych chtěla poděkovat veřejnou 
formou, že mi pomohli více, než jsem čekala. 
Paní Andělová se svým hodným chotěm mi 
sehnali nábytek, dětem palandy, sedačku, 
postel, psací stůl, abychom mohli jakž takž 
žít. Pan Borek mi dokonce nabídl i nezištnou 
pomoc, že kdybych cokoli potřebovala 
ohledně instalatéra, že se na něj mohu 
obrátit. 

Martina Šimáčková

V 9.00 se sejdeme
u rybníka Trubný

Česko zpívá koledy nám už jde, pojďme 
ukázat, že si dokážeme Česko také 
uklidit. Připojme se k tisícům dalších 
obcí, kterým není jedno, jak to u nich po 
zimě vypadá. Bechyňští rybáři jdou do 
toho s námi a společně chceme dát do 
pořádku okolí rybníka Trubný. 

!
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Koupím STARÉ peřiny, deky a polštáře 
a bílé nedrané peří.  Tel.: 606 514 445

Seřizování a opravy plastových 
oken. Petr Halama, 604 718 306.

ź Míchací centrum 
přímo v naší provozovně

KOMPLETNÍ SORTIMENT PRO VYBAVENÍ KOUPELEN

   

KOMPLETNÍ SORTIMENT PRO SUCHOU VÝSTAVBU

Míchání interiérových, fasádních barev a omítek
Velký výběr barev a odstínů

ź Obklady a dlažby od tuzemských i zahraničních výrobců

ź Vypracujeme cenovou nabídku i grafické návrhy

ź Cihly, zámkové dlažby, lepidla, nářadí, čističe

ź SDK, Rigidur, Rigistabil, izolace, fólie, osb a další sortiment

Kde nás najdete? Vedle restaurace Kameňák, na výjezdu z Bechyně 
směr Tábor, Jindřichův Hradec.

Nebo nás kontaktujte: 

381 212 001

izotem@izotem.cz                  více informací na: www.izotem.cz
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sleva 
20 %

na vnitřní disperzní a fasádní silikonové barvy

při předložení kupónu na prodejně

Městský zpravodaj č. 4/2016, den vydání: 1. 4. 2016. Měsíčník. Vydává Město Bechyně, IČO: 00252069, nám. T. G. Masaryka 2, 391 65. 
2Vychází v Bechyni 1. den v měsíci. Ev.č. period. tisku E 13192. Náklad 2500 výtisků. ZDARMA. Inzerce (15 Kč/cm ) a příspěvky na tel: 778 545 507,

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

Prodej slepiček

Drůbež Červený Hrádek prodává 
slepičky typu Tetra hnědá a Dominant 
ve všech barvách.
Stáří: 14 – 19 týdnů
Cena: 149 – 180,- Kč/ks

Prodej Bechyně u vlakového nádraží 
23. dubna ve 14.00 h
12. května ve 14.15 h
21. května, 25. června ve 14.00 h

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

ź

ź
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