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+ Životní jubilea 
květen 2017

 95 let Štrossová Marie
 89 let Hořejší Ladislav
  Nosková Jiřina
  Zeilinger Antonín
 88 let Kocourek František
 87 let Filo Benjamin
  PhDr. Kasl Karel
  Mašek Antonín
  Zeman Josef
 86 let Fürbachová Květoslava
  Hruška Miloslav
  MUDr. Ingr Jaroslav
 84 let Velková Jaroslava
 83 let Borek Vladimír
  Kuchválková Milena
 82 let Pihera Josef
  Štěpánek Josef
  Vystrčil Jan
 81 let Hájek Jiří
  Kinterová Jaroslava
  Ing. Vernarec Ján
  Železný Alois
 80 let Drda Jan
 79 let Hrádková Marta
 77 let Hrubantová Růžena
  Sýkora Václav
 76 let Baldínská Marie

+ KRÁTCE Z JEDNÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA 
29. 3. 2017

ź Schválen prodej části pozemku par. 
č. 990/3 o výměře 7 m2 v k.ú. Bechyně, nově 
označen novým par. č. 990/41, vlastníkům 
jednotek Písecká čp. 213. Pozemek 
potřebují k vybudování lodžií pro byty, které 
nemají balkóny.

ź Schváleno odkoupení pozemků 
č.par. 1984/27, 1984/28, 1984/29, 1984/30, 
1984/31, 1984/32 a 1984/33 v k.ú. Bechyně 
od soukromého vlastníka. Jedná se o po-
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zemky v celkové výměře 314 m , které tvoří 
součást zahrádkové osady Na Libuši 
u vlečky.

ź Schválen záměr prodeje pozemku 
par.č. 70/2 koryto vodního toku umělé, vodní 

2plocha o výměře 623 m  v k.ú. Hvožďany 
u Bechyně. Město má v úmyslu prodat tento 
pozemek, na němž se nachází vodní tok - 
Hvožďanský potok, správci drobných 
vodních toků, jímž je státní podnik Lesy 
České republiky, s.p. Lesy ČR, s.p., který má 
při výkonu správy toku povinnost sledovat 
stav vodních toků a pečovat o koryta 
vodotečí. Vzhledem k značné erozivní 
činnosti v této části hvožďanského potoka, 
chtějí Lesy ČR, s.p. v tomto úseku připra-
vovat nápravná opatření.

ź Zastupitelstvo odsouhlasilo, aby 
město Bechyně podalo žádost o bezúplatný 
převod pozemků par.č. 591/1 o výměře 

2 2243 m  a par.č. 591/2 o výměře 397 m  v k.ú. 
Senožaty u Bechyně na Státní pozemkový 
úřad. Oba pozemky leží v intravilánu obce 
a tvoří jediné přístupové cesty k zahradám 
a nemovitostem v dané lokalitě. 

ź Schváleno odkoupení pozemku 
stp.č. 31 zastavěná plocha a nádvoří 

2
o výměře 602 m , jehož součástí je stavba – 
budova bez čp., stavba občanského 
vybavení, pozemku stp.č. 32 zastavěná 

2plocha a nádvoří o výměře 354 m , jehož 
součástí je stavba – budova bez čp., objekt 
občanské vybavenosti a pozemku stp.č. 33 
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 225 

2m , jehož součástí je stavba – budova s čp. 3, 
objekt občanské vybavenosti, vše v k.ú. 
Bechyně od Jihočeského kraje.

ź Zastupitelstvo projednalo a schválilo 
žádost o bezúplatný převod a současně i 
samotný bezúplatný převod pozemků KN 
par.č. 2057/15, par.č. 2057/18, par.č. 
2057/13, par.č.2057/4, par.č. 2057/9, par.č. 
2057/20 a par.č. 2057/21 v k.ú. Bechyně, 
z vlastnictví ČR, příslušnosti hospodařit 
Úřadu pro zastupování státu ve věcech 
majetkových do vlastnictví města Bechyně. 
Jedná se o pozemky, které tvoří větší část 
tzv. Prádelské cesty ze Senožat k mostu 
přes říčku Smutnou.

ź Schválen Plán financování obnovy 
vodovodů na období 2017–2026 pro 
soustavu Bechyňsko. Jedná se o aktualizaci 
plánu z důvodu ukončené rekonstrukce 
úpravny vody v Sudoměřicích u Bechyně.

ź Schválena změna č. 2 Územního 
plánu obce Bechyně na základě žádosti 
vlastníků pozemků. Změna řeší tři lokality.
1) Areál bývalé firmy KERAS Bechyně na 
smíšené území pro bydlení a podnikání. 
2) Parc. č. 1186/1 v k.ú Bechyně („Eliáška“) 
– v ploše jsou nově přípustné vodní plochy 
(rybník). 
3) Pozemky v k.ú Senožaty parc. č. 54/1, 
54/2, 54/3, 47/18 na smíšené území pro 
bydlení a podnikání.

ź Byla zřízena pracovní skupina ke spo-
lečnému jednání s římskokatolickou církví 
o možnostech užívání františkánského klá-
štera a klášterní zahrady s Nadačním fon-
dem Konvent Pax, vlastníkem nemovitosti.

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 
(www.mestobechyne.cz), případně jsou 
k nahlédnutí na MěÚ.

 (fs)

Příspěvky do červnového vydání 
posílejte nejpozději 18. května na 
propagace@kulturnidum.cz

ź nejrychlejší ženy v kategorii 14–18 let: Žofie Ursínyová a Alena Mrzenová, čas 59,73 s.
ź nejrychlejší muži v kategorii 18–33 let: Václav Mikšovský a Tomáš Vrchota, čas 35,92 s.
ź nejstarší závodník: Karel Boháč, 70 let, čas 1:11,11 s.
ź nejmladší závodník: Tobiáš Valenčík, 

který běžel se svým tatínkem Dušanem, čas 50,54 s na krátké trati
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Bechyňské schody 2017 (44. ročník)

Na fotografii se startovním číslem 21 Adámek Hlaváč a Julinka Hlaváčová 



+ UŽÍVÁNÍ STAVEB 
A SOUSEDSKÉ 
VZTAHY

Stavební činnost významně ovlivňuje 
sousedské vztahy a je i typickou příčinou 
sousedských sporů. Nemusí přitom jít jen 
o nepovolenou stavební činnost, opomenutí 
sousedů jako účastníků řízení nebo o zásah 
stavební činnosti do vlastnictví sousedů. 
V posledních letech přibývá i stížností na 
užívání staveb k jinému účelu, než k jakému 
byly zkolaudovány.

Vlastníci si někdy neuvědomují, že každá 
stavba je povolena k určitému účelu a nemo-
hou s ní tedy nakládat libovolným způso-
bem. Stavbu zkolaudovanou jako rodinný 
dům tak nelze využívat například jako pen-
zion, ubytovnu, výrobnu, prodejnu, apod. 
Také stavby občanské vybavenosti a neby-
tové prostory mohou být užívány pouze 
k účelům, ke kterým byly vydány kolaudační 
souhlasy s konkrétním využitím a k daným 
účelům užívání.

Stavební úřady budou věnovat zvýšenou 
pozornost těmto případům, budou provádět 
opakovaně kontrolní prohlídky, individuálně 
vyhodnocovat dostupné informace svědčící 
o nepovoleném způsobu užívání stavby 
a přimět vlastníka, aby buď užíval stavbu 
v souladu s kolaudovaným stavem, nebo 
požádal o jeho změnu a jiný způsob užívání 
stavby legalizoval.

odbor VaŽP

+ SBĚRNÝ DVŮR 
A SMĚSNÝ 
KOMUNÁLNÍ 
ODPAD

Do nádob na směsný 
komunální odpad se 
dává to, co zbyde po 
v y t ř í d ě n í  z á k o n e m 
daných komodit. Zákon 
o odpadech č. 185/2001 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů, ukládá všem vytřídit 
z komunálních odpadů minimálně papír, 
plast, sklo, kovy a biologicky rozložitelné od-
pady. Do černých nádob na komunální 
odpad ani k nim nepatří velkoobjemový 
odpad (nábytek), sanitární zařízení, pneu-
matiky, stavební suť či nebezpečný odpad. 
Velkoobjemový odpad, pneumatiky, dřevo, 
elektrozařízení a ty druhy odpadu, s nimiž si 
občané města Bechyně nevědí rady, mohou 
odvézt do sběrného dvora, kde jim obsluha 
poradí, kam odpad umístit. Na sběrný dvůr 
lze umístit stavební suť jen v malém 
množství z drobných oprav prováděných 
svépomocí. Eternit, izolační materiály včet-
ně polystyrenu pocházejícího ze stavby i by-
tová jádra na sběrný dvůr v Bechyni nepatří. 

Na sběrném dvoře by však neměl končit 
ani běžný směsný odpad, na ten jsou určeny 
popelnice u rodinných domů a černé kon-
tejnery v sídlištích. Proto není důvod tento 
odpad ještě přijímat ve velkém na sběrném 
dvoře. V poslední době, hlavně v letních 
měsících, odevzdaného směsného odpadu 
na sběrném dvoře přibylo. Často je snaha 
občanů odpad netřídit a vyhodit ho v pytlích, 
které obsahují vše, do směsného odpadu. 
Obsluha sběrného dvora má omezenou 
kontrolu obsahu pytlů, které se vzápětí 
roztrhnou. Při výsypu na skládce je ale 

problém, že ve směsném odpadu ze 
sběrného dvora jsou i zákonem dané třídi-
telné komodity, stavební nebo nebezpečný 
odpad, což je pro odpad ze sběrného dvora 
nepřípustné a Bytenesu Bechyně spol. s r.o., 
jako provozovateli sběrného dvora hrozí 
pokuta. Z těchto důvodů příjem tohoto 
odpadu je a čím dál více bude na sběrném 
dvoře omezován. Sběrný dvůr slouží hlavně 
pro sběr vytříděného odpadu. Za přijímaný 
odpad a jeho správné uložení ve sběrném 
dvoře odpovídá obsluha. Proto se nikdo 
nemůže divit, že obsluha nedovolí do 
směsného odpadu, který zbyde po vytřídění 
zákonem daných komodit, vyhodit pytle, 
které obsahují např. i sklo, tříditelné plasty, 
trávu ap. Pro čtyřčlennou domácnost při 
třídění odpadu stačí jedna popelnice na 
týden. Sběrný dvůr není určen pro odpad od 
právnických osob a pro odpad fyzických 
osob vzniklý při jejich podnikatelské činnosti. 
Ti mají možnost na základě smlouvy se 
připojit na systém svozu odpadů daný měs-
tem a samozřejmě za odpady městu platit. 

Třídění odpadu je dáno zákonem o odpa-
dech a následně Obecně závaznou vyhláš-
kou města Bechyně č. 1/2015 o systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních 
odpadů a systému nakládání se stavebním 
odpadem. Za porušení této vyhlášky lze 
občany postihovat v souladu s obecně 
závaznými právními předpisy, zejména dle 
zákona 200/1990 Sb., o přestupcích, v plat-
ném znění. Dle § 46 zákona o přestupcích za 
porušení povinností stanovených v obecně 
závazné vyhlášce obce lze uložit pokutu do 
30 000 Kč. Přestupku se dopustí i ten, kdo 
neoprávněně založí skládku nebo odkládá 
odpadky nebo odpady mimo vyhrazená 
místa. Za tento přestupek lze uložit pokutu 
až do 50 000 Kč.

LB

+ DĚTI JSOU 
K PŘIJÍMÁNÍ NOVÝCH 

INFORMACÍ OTEVŘENĚJŠÍ 
NEŽ DOSPĚLÍ

Dle údajů české Mensy mozek nenaro-
zeného dítěte obsahuje dvakrát větší 
počet neuronů, než kolik jich budeme 
kdykoliv během života schopni využít. 
Největší „mozkový“ potenciál totiž mají 
děti do 10 let. Z toho plyne, že dětský 
mozek dokáže přijmout a vyhodnotit více 
informací než dospělý. To potvrzují i lek-
toři vzdělávacích projektů společnosti 
EKO-KOM. Na osvětu třídění odpadu 
mezi dětmi společnost úspěšně sází již 
20 let.

Praha, 30. ledna 2017 – Společnost EKO-
KOM i v roce 2016 realizovala své výukové 
programy zaměřené na rozšíření povědomí 
o prospěšnosti třídění obalového odpadu. 
PETky, plastové kelímky, plastové nádobky 
nebo papírové či skleněné obaly se úspěšně 
vracejí k recyklaci také díky intenzivní 
vzdělávací činnosti společnosti zaměřené 
na děti a širokou veřejnost. Jen v minulém 
roce byla realizována komplexní environ-
mentální výuka na 655 základních školách, 
které se v téměř 6 tisících skupinách 
zúčastnilo více než 137 tisíc dětí. Nezisková 
společnost EKO-KOM ji organizuje od roku 

1997 a za 20 let tak celkově oslovila zhruba 
2 a čtvrt milionu dětí. Také proto patří mladší 
generace mezi nejaktivnější třídiče.
A díky těmto nejmladším třídičům patří Češi 
mezi nejlepší v Evropě. Každá třídící 
domácnost totiž ročně vyseparuje v průměru 
4 barevné kontejnery odpadu – každý z nás 
vytřídí v průměru přes 42 kg vytříděného 
papíru, plastů, skla a nápojových kartonů. 

„Za uplynulých 15 let obyvatelé ČR vytřídili 
přes osm milionů tun odpadu. Za tuto 
praktickou každodenní snahu chránit naši 
přírodu a krajinu je nutné ocenit každou 
třídící rodinu,“ říká Lucie Müllerová, tisková 
mluvčí společnosti a dodává: „Je potěši-
telné, že počty třídičů postupně stoupají a že 
jsme k tomuto nárůstu přispěli mnohaletou, 
cílenou edukativní činností. Projektem jako 
Tonda Obal prošlo zhruba 2 a čtvrt milionu 
dětí a toto ohromné číslo je současně i náš 
závazek pokračovat.“

Vzdělávací programy a projekty společnosti 
EKO-KOM podporují komunikační kampaň 
„Má to smysl, třídím odpad!“, která si klade 
za cíl maximalizovat počet českých a mo-
ravských občanů ochotných třídit. „Naším 
cílem je samozřejmě co nejvyšší účast 
spotřebitelů, ale jsme realisté. Pomocí 
vzdělávacích a komunikačních kampaní 
a programů chceme v následujících letech 
poskytovat spotřebitelům informace tak, aby 
se dnešních 72 % třídičů přiblížilo 80 %, což 
by nás opět posunulo k absolutní evropské 

špičce“, uzavírá Lucie Müllerová.

Kontakt:
Lucie Müllerová, tisková mluvčí společnosti 
EKO-KOM, Lucie.Mullerova@ekokom.cz
Andrea Vodňanská, PR agentura ex voto
andrea@exvoto.cz

Vzdělávací projekty

Tonda Obal
Jako první z  řady projektů vznikl v roce 1997 
vzdělávací školní program pro školy Tonda 
Obal na cestách, který za dvacet let 
existence oslovil přes 2 miliony dětí.
Tento program, kterým provází postavička 
Tondy Obala, je určený primárně pro zá-
kladní školy. Žáci se během jedné vyučovací 
hodiny učí třídit odpady a dozvědí se více 
o jejich dalším využití a recyklaci. Školám je 
tento program, který vhodně doplňuje učivo 
s tématy ekologie a ochrany životního 
prostředí, poskytován zdarma. 
Spoustu užitečných informací o třídění, 
včetně materiálů ke stažení, najdou zájemci 
na webových stránkách www.tonda-obal.cz.

Brána recyklace
Putovní výstava vznikla v roce 2007. Původ-
ně zahrnovala exponáty z recyklovaných 
materiálů v oblasti umění a designu. Dnes 
jsou její součástí stovky exponátů nejen 
běžně dostupných recyklovaných výrobků, 
které představují možnosti recyklace 
21. století. www.branarecyklace.cz.

(Redakčně kráceno)
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V sobotu 8. dubna proběhla celostátní 
akce UKLIĎME ČESKO. Tento rok se 
v Bechyni sešlo 18 účastníků, což není 
mnoho. Přesto těch pár lidí odvedlo za dvě 
hodiny neuvěřitelný kus práce celkem ve 
čtyřech lokalitách, což dokazují i přiložené 
fotografie. 

Nejmladším účastníkem a velmi platným 
členem skupiny se stal jedenáctiletý Milan 
Oliva. V Bechyni bydlí sotva pár měsíců. 
Prostě přišel, nasadil si rukavice a po celou 
dobu fungoval jak dospělý. Skutečně za-
slouží respekt a nutno říci, že svým postojem 
strčil do kapsy všechny ty, co jen říkají 
„MĚLO BY SE...“ 

Obrovskou poklonu je pak třeba vysek-
nout rodině Mrzenových. Pustili se s od-
hodláním do svahu pod garážemi Na 
Plechamru. 

Podobně nechutnou lokalitou je křoví 
vedle vlečky za zahrádkami Na Libuši. 
Protože se nejedná o pozemek města, 
pokusíme se domluvit s vlastníkem, co dál.

Turisté zvládli bez cizí pomoci uklidit 
vyhlídky, a to i tam, kam se smrtelník běžně 
nedostane, ovšem s úspěchem dohodí. To 
pak je třeba téměř horolezecké průpravy 
k likvidaci takových sportovních výkonů.

Po úspěšné akci jsme se již v neúplné 
sestavě sešli v Hrošíkovi, popili kávu, za-
kousli bábovku či sýrovou roládu, příjemně si 
popovídali a s dobrým pocitem rozešli domů. 

Ráda bych z celého srdce poděkovala 
všem účastníkům, i těm, co samostatně 
provedli úklid na opačném konci Bechyně. 
Nesmírně si vaší pomoci vážím. Jen si 
představte, kdyby takových, jako jste vy, 
přišlo třeba sto. To by se v našem městě dalo 
prakticky jíst ze země...

Tímto bych apelovala na všechny ostatní, 
když už jste z jakýchkoli důvodů přijít 
nemohli, dělejte vše pro to, aby těch pytlů 
s odpadky bylo v roce 2018 po akci Ukliďme 
Česko co nejméně. 

Děkuji
Marie Jahnová

Klub českých turistů Bechyně 
vás zve k účasti 
k tradičnímu turistickému 
pochodu a cykloturistické jízdě

ÚDOLÍM LUŽNICE
KDY: neděle 8. května 2017
START Z BECHYNĚ:  park před vlakovým 
nádražím ČD v Bechyni 8:00 – 10:15 hod.

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

CÍL:   Muzeum turistiky v Bechyni, 
 řídící středisko stezky kolem Lužnice,  
 Široká ul. 48, 49

Trasy vedou malebným okolím Bechyně a ře-
ky Lužnice. Navštívit můžete horu Tábor 
u Nemějic, kostelík sv. Rozálie u Borovan, 
Dobronice, řetězový most pod Stádlcem...

Informace: Petr Chaloupek, tel: 737 529 220, 
e-mail: bechyne.kct@seznam.cz

www.kct.bechynsko.cz PŘED PO
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NOVÝ PROJEKT 
SPOLKU RODÁKŮ 
ODSTARTOVAL

Ve středu 19. dubna 2017 za 
velkého zájmu plně obsazeného 

salónku Lázní Jupiter odstartoval Spolek 
rodáků a přátel Bechyně nový projekt 
„Pijeme kávu s“. Úvodní přednášky na téma 
o životě Augusta Sedláčka se na výbornou 
zhostil ředitel Prácheňského muzea pan 
PhDr. Jiří Prášek. Cyklus přednášek pak 
odstartovala naše hostitelka ředitelka lázní 
paní Bc. Miroslava Dvořáková. Na závěr 
přednášky si účastníci mohli prohlédnout 
nejen řadu Sedláčkových knih, ale pan 
doktor Prášek přivezl i raritu – čerstvě 
restaurovanou pohřební stuhu z věnce 
prezidenta T. G. Masaryka, který poslal na 
pohřeb A. Sedláčka a naši diváci tak byli 
první, kdo ji mohli vidět.

Pavel Brandejs
místopředseda SRPB
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TŘI 
NOVINKY 
Z TOULAVY

Hlavní turistická sezóna je tu a s ní i něko-
lik novinek, které by měl každý, kdo se vydá 
na toulky turistickou oblastí Toulava, od 
Tábora až do Bechyně, Soběslavi, Jisteb-
nice, Milevska, Sedlčan a dalších měst 
a obcí, vědět.

Zážitková karta Toulavka 
jako mobilní aplikace

Pro zážitkovou kartu Toulavka, která 
nabízí více než 50 bonusů a slev po celé 
Toulavě, už nikam nemusíte. Stačí si ji 
zdarma stáhnout do mobilu nebo tabletu. 
Kdo potom ukáže úvodní obrazovku této 
mobilní aplikace, má nárok na všechny 
bonusy a slevy, které Toulavka nabízí – a že 
jich je: muzea, atrakce pro děti, sport, 
restaurace i ubytování. Kromě toho najdete 
v aplikaci přehlednou mapu všech míst 
a bonusů. Pokud si k tomu chcete zahrát 
razítkovou soutěž o ceny, stačí si na 
infocentrech a dalších 
partnerských místech 
vyzvednout brožuru 
s plánem hry.

Aplikaci Toulavka 
s t a h u j t e  n a  w e b u 
www.toulava.cz/karta 
ZDE: 

Toulava FEST

Už 17. 6. se všichni příznivci našeho 
regionu sjedou do Bechyně na historicky 
první Toulava FEST. Jde o putovní akci, 
které se zhostí každým rokem vždy jedno 
město nebo obec z turistické oblasti Toulava 
a předvedou se zde místní pivovary, výrobci, 
místní umělci i další lokální zajímavosti. 
Půjde tak o přehlídku regionálního folklóru, 
nikoli jen ve smyslu historickém, ale i ve 
smyslu současném. Co je naše, to se počítá. 
Pro děti je připraven speciální program 
v parku na náměstí. Nebude chybět ani 
prezentace dalších regionů a měst Toulavy a 
tipy na výlety. Celý festival je spojen se 
zahájením nostalgických jízd po Křižíkově 
trati z Tábora do Bechyně Léto na Bechyňce.

Cyklo a pěší průvodce

Do konce dubna by také infocentra a dal-
ší místa v Toulavě měla být zásobena cyklo 
a turistickými průvodci, které v 21 tématech 
přehledně představují zajímavé výlety po 
celé oblasti. Stačí se jen inspirovat a vyrazit 
na výlet.

Výzva místním výrobcům

Pokud sami vyrábíte potraviny, nebo 
řemeslné výrobky z místních surovin, 
případně poskytujete ubytovací a stravovací 
služby na území turistické oblasti Toulava, 
můžete se přihlásit o certifikaci Toulava – 
regionální produkt. Budete zapojeni do 
společné propagace místních výrobků a 
mimo jiné se můžete zúčastňovat třeba 
takových akcí jako je Toulava FEST. Více 
informací na emailu: info@toulava.cz 
a webu www.toulava.cz/produkty

Krásné toulání přejí

Jan Sochor, produktový manažer a 
Štěpánka Barešová, ředitelka

TOULAVA, o. p. s.

DOBROVOLNICKÝ 
PROGRAM

Chcete být tam, kde se něco 
děje? Chcete být užiteční a ne-

víte, jakým způsobem? 
Městské muzeum Bechyně vyhlašuje ve 

spolupráci s občanskou společností Hestia 
dobrovolnický program. Bude vhodný pro 
osoby starší 15 let. Řekněme, že cílovou 
skupinou mohou být studenti, kteří chtějí 
poznat jedno z pracovních prostřední a něja-
kým způsobem se vyvíjet či nechat motivo-
vat. Další skupinou mohou být senioři. Na-
bídka činností je velice rozmanitá. Studenty 
by mohla zajímat propagace muzea, grafika 
a pomocné práce při výstavnictví a verni-
sážích. Starší generace by mohla pomoci se 
sběrem informací k regionálním tématům, 
tvorba rejstříků a další. 

Věděli jste, že se též staráme o zeleň 
v našem areálu? Také bychom uvítali pomoc 
při běžné údržbě (aktivní senior kutil). Nejde 
o to, abych zde vypisovala nějakou nabídku. 
Pokud někdo má zájem se zapojit, na 
základě dotazníku a rozhovoru se dozvíme, 
co ho baví a zajímá, a můžeme pak vymyslet 
společně, v jaké oblasti by se dotyčný mohl 
u nás realizovat. Odměnou může být volný 
vstup na některé akce kulturního střediska 
(kino, divadlo) a samozřejmě dobrý pocit. 
Ozvěte se nám na telefon 774 911 067, 
muzeum@kulturnidum.cz. Těšíme se na 
další zájemce, protože první dva už léta 
máme. Děkujeme tímto paní Jiřině Trčkové 
za dlouholetou práci pro muzeum a rovněž 
Martinu Gärtnerovi. 

Muzejní noc
Městské muzeum a Muzeum turistiky zve 

všechny na další muzejní noc, a to v sobotu 
27. května od 19 hod. Pozor, opět od 
17 hod. bude začínat komentovaná vy-
cházka pod taktovkou Klubu turistů po 
Bechyni se startem od Městského muzea. 
Další program pokračuje od 19 hod. 
v Městském muzeu slavnostním zahájením. 
Vzhledem k tomu, že se v muzeu tou dobou 
prezentuje cestovatelská výstava fotografií 
čtyř kontinentů pana Jana Marka, chtěli jsme 
se připojit exotickým programem. Po zahá-
jení zahraje Petr Houdek na didgeridoo a od 
19.30 spustíme cestovatelskou přednášku 
pana Petra Tatara, společníka pana Marka 
na jeho cestách. Tématem bude Himaláje – 
Nepál, Indie, Sikkim. Další večerní program 
pokračuje v muzeu turistiky. Expozice obou 
muzeí jsou ten večer přístupné zdarma. 
V Městském muzeu tedy můžete navštívit 
Exotiku ve sbírkách muzea, Markův Svět hor 
a stálou expozici oceněnou cenou Gloria 
musaealis. Všichni jsou srdečně zváni. 

JJ

PS: Stále běží náš dobročinný bazar na 
podporu restaurování soch z muzea. Přijďte 
se podívat na nejnovější přírůstky, a nebo si 
ukliďte doma ve vitríně a přineste nám něco 
do naší nabídky. Uvítáme obojí zájemce. 

MĚSTSKÉ
MUZEUM
BECHYNĚ

NOCOVÁNÍ 
S ANDERSENEM

Knihovna se už potřinácté 
proměnila v noclehárnu. Děti přišly oslavit 
Den dětské knihy, kdy se vzpomíná na 
světového pohádkáře Hanse Christiana 
Andersena. Při Noci s Andersenem se 
nocležníci v úvodu seznamují s dánským 
autorem a jeho pohádkami. Výběr dalšího 
programu se liší. Letos jsme si připomněli 
oblíbený Čtyřlístek. Autor Jaroslav Němeček 
a jeho manželka určitě netušili, jaké popu-
larity se jejich komiksové postavičky pro 
obveselení malého synka dočkají, když je 
v roce 1969 poprvé publikovali. Na vydání 
nových příběhů Myšpulína, Fifinky, Bobíka 
a Pinďi se netrpělivě čekalo a časopis nebylo 
jednoduché sehnat. K práci později Němeč-
kovi přibrali spisovatelku Ljubu Štíplovou 
a později se autorský tým rozrostl o další 
jména. V časopise se objevily i další 
komiksové příběhy. Těšily a stále těší nejen 
malé, ale i ty odrostlejší čtenáře. Vychází 
několikrát ročně v knižní podobě a vznikla 
dokonce i filmová podoba. 

Jak naši malí nocležníci znají tyto ko-
miksové postavičky, jsme si hned v úvodu 
večera museli vyzkoušet. Počasí nám 
nepřálo, a tak jsme využili knihovnu jako 
Bobíkovu tělocvičnu. Po vyhledání rozháze-
ných úkolů mezi knížkami jsme si dokázali, 
že i my jsme siláci a po sportovním výkonu 
jsme si jako správné hospodyňky Fifinky 
poradili s ovocnými špízy, které byly součástí 
kouzelných „ubrousků, prostři se“. Všichni 
nocležníci přispěli nějakou dobrotou ze 
svých zásob. 

Dalším bodem programu byla návštěva 
laboratoře profesora Myšpulína. Vyzkoušeli 
jsme nafouknout balonek lahví, vyrobili jsme 
jednoduchý a hlavně levný telefon a pak už 
na nás čekala poslední Pinďova zkouška. 
On je sice strašpytel, ale dokáže svůj strach 
překonat. Tma, tajemný hlas a odporný sliz, 
ze kterého jsme lovili klíče od pohádkové 
země, nás trochu vyděsily, ale i my jsme 
v této zkoušce obstáli! Nejvíce jsme se 
zapotili při doplňování závěrečné tajenky, 
která nás navedla na cestu k pokladu. 
Jedním z klíčů jsme otevřeli dveře do 
pohádkové země, kde jsme našli poklad – 
ten největší koláčový čtyřlístek pro štěstí! 
Rozdělili jsme si přibalené upomínkové 
předměty a časopis Čtyřlístek pro každého 
účastníka letošního nocování s Andersenem 
a pak už honem do spacáků. Brzo ráno jsme 
vypravili jednu slečnu na turnaj v ping pongu 
a také ostatní nespali dlouho. Ještě jsme 
stihli sestavit svůj komiksový příběh a pak už 
hurá domů. 

Děkujeme za výbornou koláčovou snída-
ni Bechyňské koláčovně a už se těšíme na 
příští už 14. Noc s Andersenem 2018!

Soutěž
Do posledního březnového dne jsme 

nevěděli, jak dopadne čtenářská soutěž 
Lovci perel 2016. O prvním místě nebylo 
pochyb, ale o ta další se opravdu bojovalo. 
Třetího kola se zúčastnilo celkem 14 dětí.

Děkujeme všem, kteří s námi soutěžili 
a věříme, že se k nim v novém roce 
2017/2018 přidají další! Gratulujeme všem 
výhercům a v nejbližší době jim předáme 
zaslouženou odměnu. Jsou to: 1. Mašterová 
Dana, 2. Vondroušková Iveta, 3. Svitáková 
Barbora.

EH

Děkujeme panu Františku Kocourkovi 
a manželům Šimonovým a Chaloupkovým 
za muzeu věnované sošky a jednu plake-
tu, vše z produkce Keras. Jsme rádi, že se 
tak sbírka muzea rozrůstá systematicky 
o veškerou produkci Kerasu. Dále děkuje-
me ostatním dárcům. Nově jsme získali 
váhy a reklamní sklíčka používaná 
v místním kině.
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KULTURNÍ KALENDÁŘ
www.kulturnidum.cz

KULTURNÍ KALENDÁŘ KVĚTEN
2017

RODIČOVSKÉ CENTRUM 

+  PRAVIDELNÉ HERNY: 
Pondělky a středy 9.00–11.00 hodin 
Jednotlivé vstupné 15 Kč, 
zvýhodněná permanentka100 Kč/10 vstupů
Středy – výtvarné dílničky

+  POHÁDKOVÁ DÍLNIČKA
Sobota 13. května / 9.00–10.00 hodin / RC Hrošík / Zdarma

+  SOUTĚŽ ODRÁŽEDEL
Středa 31. května / 9.00-11.00 hodin / RC Hrošík 

HLEDÁME DOBROVOLNÍKY A DOBROVOLNICE, 
ABY NÁM POMOHLI S  PROVOZEM RODI-
ČOVSKÉHO CENTRA HROŠÍK. NEVÁHEJTE 
A PŘIDEJTE SE K NAŠEMU TÝMU!!!

+ DĚTSKÉ HRÁTKY A CVIČENÍČKO
Úterky nebo pátky dle rozpisu / 9.30–10.30 hodin, děti 1–3 roky/ 
RC Hrošík / vstupné 15 Kč (zvýhodněná permanentka 100 Kč / 
10 vstupů) Bližší informace na tel. č. 733 344 473.

VÝSTAVY

GALERIE 2+1
 Vlasta Sušerová
 ZAPOMENUTÉ KRAJINY...
 Vernisáž 5. května / 17. hodin / Galerie 2+1
Výstava (ne)zapomenutých krajin potrvá do 28. 5. 
Prohlídka po dohodě na tel. 778 545 507 nebo v kanceláři KD.

GALERIE U HROCHA
 FOTOGRAFIE – Adéla Štegerová

GALERIE MUZEA
 SVĚT HOR – fotografická výstava
Krajiny Nepálu, Chile, Indie, Pákistánu, Ruska, Bolívie, USA... 

 EXOTIKA ve sbírkách městského 
 muzea  Výstava potrvá do 28. května

Netradiční sbírkové soubory, které jinak není možné vidět 
(keramika Rusko, etnografie Peru, Afrika, přírodniny oceánu aj.) 

Čtvrtky / 16.00 hod. / Klubovna KD
Kroužek „ANGLIČTINA HROU“ pro školkové děti ve věku 3–7 let.
Bližší informace Lenka Chmátalová
email: chmatalova.l@seznam.cz, popřípadě tel. 605 111 802.

ANGLIČTINA PRO NEJMENŠÍ

PRO DĚTI

Sobota 13. května / 10.00 hodin / Malý sál KD / Vstupné 40 Kč 
Skřítek má nejšťastnější období. Právě začnou dozrávat třešně, 
skřítek Třešnička je na ně náramně pyšný. Jenže právě v tu chvíli se 
tu objeví červík Chrudoš a Třešničkovi začnou starosti. Přeci 
nenechá svoje třešně mlsnému Chrudošovi?
Před pohádkou proběhne v RC Hrošík pohádková tvořivá dílna. 

LETNÍ POHÁDKA 
ANEB SKŘÍTEK TŘEŠNIČKA 
A TŘEŠŇOVÁ NÁLADA

Sobota 20. května / v 19.00 hodin / Cihelna / Vstupné 200 Kč
Zveme na druhý ročník Mayfestu v kempu Cihelna u Bechyně. 
Vystoupí indierockový Povětroň z Prahy s anglickými texty 
a inspirovaný zvukem kapel jako Sebadoh, The Replacements, 
Pavement, Sonic Youth či Dinosaur jr. Brněnská kapela Květy 
oceněná mnoha prestižními cenami – Vinyla, Anděl, Apollo atd. 
Dále brněnská pseudopunková formace Mucha sdružená kolem 
písničkářky a podivínky Nikoly Muchové, jež se do povědomí 
společnosti dostala svým nevybíravým vystupováním, podivným 
účesem a zejména svými provokativními písněmi oslavující 
mužskou neschopnost, genderovou nespravedlnost, různé 
úchylky, menšinový útlak, život v moravské metropoli a jiné 
podivnosti života. Během festivalu nás improvizačně pobaví 20 000 
židů pod mořem z Prahy a celý večer zakončí DJ Mushroom. 
Žij hudbou a mayem :-)
Pořáda Syris ve spolupráci s Kulturním střediskem města Bechyně.

ZÁBAVA

Sobota 6. května / 17.00 hodin / Velký sál KD / Vstupné 
dobrovolné
Prodejní módní přehlídka kolekce jaro/léto. 
Pořádá TEXTIL–GALANTERIE, Kateřina Dlouhá, Dlouhá 53, 
Bechyně. Rezervace na tel.: 724 281 228.

MÓDNÍ PŘEHLÍDKA

TRADICE

Sobota 27. května / od 17 hodin / Městské muzeum 
Pozor!!! Od 17.00 hod. komentovaná vycházka s Klubem turistů po 
Bechyni se startem od Městského muzea. 
Od 19.00 hod. v Městském muzeu slavnostní zahájení. Hudební 
ukázka nástroje didgeridoo v podání Petra Houdka. 
Od 19.30 cestovatelská přednáška pana Petra Tatara. Tématem 
jsou Himaláje – Nepál, Indie, Sikkim. 
Další večerní program pokračuje v Muzeu turistiky. Expozice obou 
muzeí jsou ten večer přístupné zdarma. 

MUZEJNÍ NOC V MĚSTSKÉM MUZEU 
A MUZEU TURISTIKY



POHYBOVÉ AKTIVITY

PILATES

Úterky / 19.00–20.00 hodin / RC Hrošík / Lekce 70 Kč
Intenzivní trénink pro zrychlení metabolismu, redukci váhy 
a zlepšování kondice. Při lekci využíváme posilovací a balanční 
pomůcky (TRX, BOSU, činky, medicinbaly).

KRUHOVÝ TRÉNINK 

Čtvrtky / 19.00–20.00 hodin / RC Hrošík / Lekce 70 Kč
Zábavné dynamické cvičení, při kterém procvičíte celé tělo, 
zejména svaly nohou, hýždí, rukou a břišní svaly.

Permanentka na 10 lekcí 650 Kč (platnost 3 měsíce), permanentka 
na 5 lekcí 330 Kč (platnost 1,5 měsíce). Info Romana Honsová, tel. 
721 111 541. FB Cvičení s Romčou Bechyně

BOSU CARDIO®

Pondělky / 18.00–19.00 hodin / RC Hrošík / Lekce 70 Kč
Jeden z nejefektivnějších cvičebních programů pro hluboké svaly 
centra těla (core), zdravou páteř, klouby a dokonalou koordinaci.

ZUMBA PRO DĚTI

POWERJÓGA
Neděle / 18.30–19.30 hodin / RC Hrošík / Lekce 60 Kč
Powerjóga je dynamický styl jógy vhodný i pro začátečníky. Díky 
cvičení jógových pozic (ásan) se tvarují svaly, odbourává podkožní 
tuk, zlepšuje flexibilita těla, dochází k harmonizaci všech vnitřních 
procesů a díky správnému dýchání se odbourává napětí a stres.
Informace na FB Romana Hlavničková, tel. 602 313 137

Úterky / 16.30–17.30 hodin / RC Hrošík
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

DUŠEVNÍ AKTIVITY

Úterý 30. května / 20.00 hod. / Velký sál KD / Vstupné 430 Kč
PARTIČKA – Richard Genzer a Michal Suchánek, Igor Chmela, 
Ondřej Sokol a Daniel Dangl nebo Jakub Kohák. 
Již v předprodeji na TICKETSTREAM
http://www.partickanavzduchu.cz/predstaveni-particka.html

PARTIČKA NA VZDUCHU

Úterý 16. května / 19.00 hod. / Kino / Vstupné dobrovolné
Autorem je dokumentarista Josef Krček, který se vydal na cestu po 
řece, aby ji svým pohledem představil dnešnímu divákovi. První 
část filmu vypráví o životě královny našich řek obrazem, za 
doprovodu symfonické básně Vltava Bedřicha Smetany v mo-
derním aranžmá.
V druhé části filmu nazvané „Plavecké historky“ na řeku Vltavu 
zavzpomíná Václav Husa, rodák z Hladné. Součástí promítání 
bude i beseda s tímto pamětníkem voroplavby a následná 
autogramiáda nového vydání knihy Lidé od vody.

BABÍ LÉTO – VLTAVA
STARÁ A NOVÁ ŘEKA

BIOgraf BABÍ LÉTO
IKARIE XB-1
Úterý 2. května / 19.00 hod. / Kino / Vstupné 50 Kč
Sci-fi – Československo – 1963
Dobrodružná cesta vesmírem v jednom z nejslavnějších českých 
sci-fi filmů. O čestném postavení filmu v historii české sci-fi svědčí 
i skutečnost, že byl podle něj v roce 1990 nazván český měsíčník 
pro sci-fi – Ikarie.

Hrají: Zdeněk Štěpánek, Radovan Lukavský, Olga Schoberová, 
Dana Medřická, Miroslav Macháček, František Smolík, Rudolf Deyl 
ml., Irena Kačírková, Ladislav Mrkvička, Věra Křesadlová...

DIVADLO

Pátek 9. června / Kostel sv. Michaela, kostel sv. Matěje, kostel 
Nanebevzetí Panny Marie / Vstup zdarma
Během noci kostelů nabídneme bohatý kulturní program ve všech 
sakrálních prostorech ve městě.

NOC KOSTELŮ

Sobota 17. června / Nádraží Bechyně / Náměstí T. G. M.
Už 17. června se všichni příznivci našeho regionu sjedou do 
Bechyně na historicky první Toulava FEST. Jde o putovní akci, které 
se zhostí každým rokem vždy jedno město nebo obec z turistické 
oblasti Toulava a předvedou se zde místní pivovary, výrobci, místní 
umělci i další lokální zajímavosti. Půjde tak o přehlídku regionálního 
folklóru, nikoli jen ve smyslu historickém, ale i ve smyslu 
současném. Co je naše, to se počítá. Pro děti je připraven speciální 
program v parku na náměstí. Nebude chybět ani prezentace 
dalších regionů a měst Toulavy a tipy na výlety. Celý festival je 
spojen se zahájením nostalgických jízd po Křižíkově trati z Tábora 
do Bechyně Léto na Bechyňce.

Zahájení v pátek 15. září 2017 v 19. hodin ve velkém sále KD
Lektoři: Jiří Beneš, Hana Wolfová. Kurzovné 1200 Kč, prodloužená 
100 Kč, věneček 120 Kč, gardenka 390 Kč. 
Přihlášky v kanceláři KD nebo ke stažení na www.kulturnidum.cz, 
odevzdejte do konce srpna 2017. 
Tel:776 381 203, email:program@kulturnidum.cz

KURZ TANCE 
A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY

Zahájení září 2017 / klubovna KD / zdarma
Kurz pořádaný neziskovou organizací Attavena ve spolupráci 
s Kulturním střediskem města Bechyně je určen rodičům, kteří se 
chtějí vrátit z rodičovské dovolené zpátky do práce nebo se chtějí 
lépe zorientovat na trhu práce. 
Přihlášky do kurzu přijímá koordinátorka projektu Táňa Szó na čísle 
778 064 624 nebo na e-mailu tana.szo@attavena.cz.

V PRÁCI JAKO DOMA
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KINO BECHYNĚ KVĚTEN 2017 

Změna programu vyhrazena

www.kino.kulturnidum.cz

Bechyně

Kulturní středisko města Bechyně, U Nádraží 602, 
tel: 776 381 203, 606 911 007, e-mail: program@kulturnidum.cz
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2. ÚTERÝ V 19.00

IKARIE XB 1
Sci-fi – Československo – 1963

Dobrodružná cesta vesmírem v jednom 
z nejslavnějších českých sci-fi filmů. 
O čestném postavení filmu v historii 

české sci-fi svědčí i skutečnost, že byl 
podle něj v roce 1990 nazván český 

měsíčník pro sci-fi – Ikarie.
88 min, mládeži přístupný, 50 Kč

4. ČTVRTEK VE 20.00

UTEČ
Thriller / horor – USA

Z dílny společnosti Blumhouse, která má 
na kontě tak úspěšné filmy, jako je 

například série Očista.
103 min, české titulky, od 15 let, 110 Kč

6. SOBOTA V 17.00 český dabing
6. SOBOTA VE 20.00 české titulky

STRÁŽCI GALAXIE VOL. 2
Akční / dobrodružný – USA

Dobrodružství party superhrdinů, kteří se 
vydávají až na samé hranice kosmu. Na 

pomoc jim přicházejí i další oblíbené 
postavy z rozpínajícího se filmového 

vesmíru studia Marvel.
120 min, přístupný od 12 let, 120 Kč

9. ÚTERÝ VE 20.00

ŠPÍNA
Drama – Slovensko, ČR

Sedmnáctileté LENY se rozpadne život 
na kusy, když ji znásilní učitel 

matematiky. Rozhodne se mlčet, ale 
pocity viny, hanby a strachu, že jí nikdo 

neuvěří, ji doženou až k pokusu 
o sebevraždu, což všechny vyděsí 

a Lena se ocitne na psychiatrické klinice.
87 min, slovenské znění, od 15 let, 90 Kč

11. ČTVRTEK VE 20.00

MINISTERSTVO LÁSKY
Komedie / satira – Chorvatsko, ČR
Úspěch filmu je založen na skvělém 

hereckém projevu dvou hlavních 
protagonistů, klasické atmosféře situační 

komedie a jedovaté ironii, s níž jsou 
pojednány státní totalita a skutky 

vykonávané zdánlivě „pro všeobecné 
dobro“. Celkový dojem je absurdní 

a neuvěřitelně směšný.
103 min, české titulky, přístupný, 100 Kč

13. SOBOTA VE 20.00

KRÁL ARTUŠ: LEGENDA O MEČI
Akční/ dobrodružný/ drama / fantasy – 

Velká Británie, Austrálie, USA
Když je ještě v Artušově dětství 

zavražděn jeho otec, zmocní se koruny 
Artušův strýc Vortigern (Jude Law). Artuš, 

oloupený o následnické právo 
prvorozeného syna, vůbec netuší, kdo ve 

skutečnosti je. Když se mu ale podaří 
vytáhnout meč z kamene, musí vzít na 

vědomí svůj skutečný původ.
126 min, české titulky, od 12 let, 110 Kč

16. ÚTERÝ V 19.00

VLTAVA – STARÁ A NOVÁ ŘEKA
Dokumentární – ČR

První část filmu vypráví o životě královny 
našich řek obrazem, za doprovodu 
symfonické básně Vltava Bedřicha 

Smetany v moderním aranžmá.
V druhé části filmu nazvané „Plavecké 
historky“ na řeku Vltavu zavzpomíná 

bývalý plavec Václav Husa z Bechyně.
Mládeži přístupný, vstupné dobrovolné

18. ČTVRTEK VE 20.00

PÁD
Romantický / fantasy – USA

Luce je poslána do internátní školy pro 
problémové mladistvé poté, co je 

obviněna ze žhářství. Ve škole potkává 
záhadného Daniela, který se jí až 

podezřele vyhýbá. Silně přitahuje, ale 
přijde jí, jako by ho snad znala tisíce let…
91 min, české titulky, mládeži přístupný 

od 12 let, 110 Kč

20. SOBOTA V 17.00

PŘÍŠERKY POD HLADINOU
Animovaný / komedie – Španělsko

Zemi zaplavily nekonečné oceány, celé 
lidstvo se odstěhovalo o dům dál a 

veškerý život na dokonale modré planetě 
obstarávají roztodivní tvorové z hlubin.

92 minut, český dabing, mládeži 
přístupný, 110 Kč

20. SOBOTA VE 20.00

VETŘELEC: COVENANT
Sci-fi / thriller – USA

Ridley Scott se vrací do vesmíru, který 
stvořil v kultovní sérii Vetřelec.

122 min, české titulky, od 15 let, 130 Kč

24. STŘEDA VE 20.00

NAPROSTÍ CIZINCI
Drama / komedie – Itálie

Je dobrý nápad sdílet se svými 
nejbližšími obsah mobilního telefonu? 

Komediální drama o skupině přátel, kteří 
se o sobě během jediné večeře dozvědí 

víc než za celý dosavadní život.
93 min, české titulky, od 12 let, 90 Kč

27. SOBOTA V 17.00 český dabing
27. SOBOTA VE 20.00 české titulky

PIRÁTI Z KARIBIKU: 
SALAZAROVA POMSTA

Komedie / dobrodružný – USA
V dalším pokračování svých fantastických 
dobrodružství se kapitán Jack Sparrow, 

ke kterému se štěstěna opět jednou 
nemilosrdně obrátila zády, ocitá tváří 

v tvář bandě smrtících pirátských duchů 
pod vedením strašlivého kapitána 

Salazara.
120 min, mládeži přístupný, 120 Kč

POZVÁNÍ NA VÝLET

Spolek rodáků a přátel 
Bechyně pro Vás na 20. května 
2017 připravil výlet do blízkých 
Sudoměřic. Budete mít možnost 

pobesedovat se sudoměřickým staros-
tou panem Stanislavem Houdkem, jejich 
kronikářem Františkem Stachem a po-
dívat se na recesního „čurajícího Žižku“ 
na návsi. Tatrmana pana Brůčka se 
budete moci zeptat na jeho připravované 
„legrácky“ a také nakouknout do kovárny 
Romana Šimona. 

Do Sudoměřic se můžete vypravit 
vlakem ve 12 hodin a zpátky se můžete 
vydat polní cestou do Bežerovic a vrátit 
se odpoledním vlakem do Bechyně. Na 
návsi v Sudoměřicích se sejdeme ve 
13 hodin. Do baťohu přibalte k svačině 
i dobrou náladu.

Za Spolek rodáků a přátel Bechyně 
Jiřina Trčková 

PROGRAM
v Lázních 
Bechyně s.r.o.

Taneční večery kavárna:
19.30–22.30 hod.
Vstupné 25 Kč
 2. 5. úterý Echo
 4. 5. čtvrtek Allegro band
 6. 5. sobota Countrio
 9. 5. úterý RM band
 11. 5. čtvrtek Allegro band
 13. 5. sobota Countrio
 16. 5. úterý Allegro band
 18. 5. čtvrtek Countrio
 20. 5. sobota Countrio
 23. 5. úterý RM band
 25. 5. čtvrtek Countrio
 27. 5. sobota Cora
 30. 5. úterý Allegro band

Taneční večery sál:
19.30–23.00 hod.
Vstupné 35 Kč 
 5. 5. pátek Ševětínka
 12. 5. pátek Cora
 19. 5. pátek Kocábka
 26. 5. pátek Ševětínka

Písnička – sál: určeno k poslechu
19.30–21.00 hod.
Vstupné 30 Kč
 1. 5. pondělí Malá muzika
 8. 5. pondělí Malá muzika 
 15. 5. pondělí Allegro band
 22. 5. pondělí Luňáčci
 29. 5. pondělí Echo

Na žádné akci se nekouří



+ BECHYŇSKÉ JARO 
2017

Na letošní Krajské jihočeské přehlídce 
dětských divadelních, loutkářských a reci-
tačních kolektivů Bechyňské jaro 2017 
vykvetlo čtrnáct pestrých jevištních květů. 
Sympatičtí inspirativní i inspiracechtiví 
zahradníci nám představili svou letošní 
bohatou úrodu v pátek a sobotu 7.– 8. dubna 
v Kulturním středisku města Bechyně. Pod 
křídly hrocha, v náručí Štěpána Ondřicha, za 
doprovodu Jiřiny Lhotské, Veroniky Rodové 
a Tomáše Machka.

Divadélko bez opony Milevsko nás 
pobavilo dvěma anekdotkami Johny od 
Mississippi. A ve stejných obrozenecky 
starosvětských kulisách nám zahráli 
Dobrodružství Toma Sawyera (Kde lze 
ocenit např výjimečně zdařilé uchopení 
postavy opilce). Činoherní studio Na Pohodu 
z Českých Budějovic nám sehrálo velkoryse 
výpravnou pohádku Zlatovláska. Inscenaci 
Stejně tu někde je souboru Velký poškolák 
z Hluboké nad Vltavou lektorský sbor udělil 
čestné uznání za práci s tématem. My 
vrabčáci dačického souboru Tyláček získali 
čestné uznání za ztvárnění literární předlohy 
Jordana Radičkova. Muzikálových Dvanáct 
měsíčků nám radostně a vkusně zazpívali 
děti za kytarového doprovodu všech obou 
učitelů Základní školy Petříkov. Lakomá 
Barka souboru Parta kámošů z Borovan 
získala čestné uznání za ztvárnění literární 
předlohy Jana Wericha. Mnoho velkých slov 
zejména o samotě a lásce zaznělo v před-
stavení Samo(h)lásky Činoherního studia 
Na Pohodu, které uzavřelo páteční program. 

Sobotu zahajoval soubor PIKI Volyně 
výtvarně velkorysým, ale obsahově podstat-
ně chudším představením Čertovská 
babka. Zajímavý potenciál pro další práci 
s loutkami nabídla inscenace Cínový 
vojáček 3. ročníku LDO ZUŠ Jindřichův 
Hradec. Ukázkovou práci se scénografií 
ukázalo představení Sam LDO ZUŠ 
Strakonice a obdrželo čestné uznání za 
ztvárnění inscenace. 7. ročník LDO ZUŠ 
Jindřichův Hradec nám dalo ochutnat 
náctiletého humoru v představení Výňatek 
z tajného deníku Adriana Molea. DěS 
Český Krumlov zakončil přehlídku předsta-
vením Kratky, které obdrželo čestné uznání 
za práci s experimentální poesií. 

Lektorský sbor doporučil do užšího 
výběru Dětskou scénu 2017 soubory 
Divoch České Budějovice a Tlaminy 
Strakonice.

Hlavním cílem Bechyňského jara je po-
znávání práce druhých, konzultace a inspira-
ce. Tento cíl byl bohatě naplněn. Tedy: Dobré 
ráno, dobrý den. Na Jaro jdu s úsměvem.

Tomáš Machek

Akce se konala za podpory MKČR, 
Jihočeského kraje a SUPŠ Bechyně
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+ O POHÁR MĚSTA 
BECHYNĚ 2017

O velikonočních prázdninách se na naší 
škole konal již 14. ročník florbalového 
turnaje O pohár města Bechyně. Letošního 
klání se během dvou dnů zúčastnilo celkem 
11 týmů základních škol z blízkého či 
vzdáleného okolí. Celkem se odehrálo 
27 utkání. Bylo vidět mnoho krásných 
zápasů, fanoušci florbalu si přišli na své.

Pořadí: čtvrtek 13. dubna. 1. Draci 
Chotoviny, 2. FK Voříšci (Bechyně), 3. Cvč 
Poškolák Hluboká nad Vltavou, 4. ZŠ Fr. 
Křižíka. Pořadí pátek 14. dubna: 1. Draci 
Chotoviny, 2. FBC Ševětín, 3. Staronové 
Rašple (Bechyně), 4. Cvč Poškolák Hluboká 
nad Vltavou, 5. Fidorky (Bechyně, Školní), 
6. Tlupa (Bechyně, Fr. Křižíka) 7. Pumy 
(Bechyně, Školní). 

Všichni hráči si odnesli nejen sportovní 
zážitky, ale i sladké odměny a diplomy. Byli 
vyhlášeni nejlepší střelci a brankáři v obou 
kategoriích. Týmy na stupních vítězů získaly 
sady pohárů a medailí. 

Letošní ročník upoutal také tím, že ve 
třech týmech kategorie 2 hrálo mnoho dívek 
z obou bechyňských škol. Za to jim patří 
velký obdiv a uznání.

A na závěr? Velké poděkování městu 
Bechyně a ZŠ Školní za finanční zajištění 
této tradiční dvoudenní akce. Všem hráčům 
i divákům, kteří přišli na tento krásný sport. 
Dále poděkování všem pořadatelům, zdra-
votníkům a fotografům za hladký průběh 
turnaje. Nezapomenu ani na pana Lachouta 
s paní Dorňákovou, kteří se starali o pitný 
režim a žaludky všech, kteří naši školu 
v době akce navštívili. 

Za pořadatele Mgr. Milan Petr

+ LYŽAŘSKÝ KURZ – 
PEC POD SNĚŽKOU

První dubnový týden se žáci naší školy 
zúčastnili lyžařského kurzu v Krkonoších. 
I přes pesimistické předpovědi a chmurné 
vize mnohých nás Pec pod Sněžkou velmi 
mile překvapila ideálními lyžařskými pod-
mínkami. Bylo upraveno 9 ze 12 km 
sjezdovek, jezdila většina vleků včetně nové 
čtyřsedačky na Zahrádkách, což zaručovalo 
vše důležité pro samotný výcvik. 

Začátečníků bylo tentokrát 28 a všichni již 
první den jezdili na vleku, včetně snowboar-
distů! Družstvo pokročilých pod vedením 
p.uč. Krejčové se zdokonalovalo především 
na Zahrádkách a na Javoru, nováčci na 
lyžích a snowboardisté si své první obloučky 
zkoušeli především na sjezdovce Protěž, ze 
které to bylo 5 minut na Husovu boudu, kde 
celá výprava bydlela. 

Dá se říct, že sjezdovky jsme měli jen pro 
sebe, nikde žádné fronty, zažili jsme 
všechny podmínky, co může jarní počasí na 
horách nabídnout: mlhu, déšť, sluníčko, 
příjemné teplo či zmrzlou sjezdovku a také 
čerstvě napadaný sníh, takže děcka 
lyžovala na všech možných terénech. 
Páteční závod na čerstvém sněhu dokončili 
všichni bez problémů, v cíli slalomové tratě 
se každý z nich mohl radovat, že zvládl 
základy lyžování a jízdy na snowboardu. 
Domů si žáci přivezli, kromě získaných 
dovedností, především řadu krásných 
vzpomínek a zážitků z pobytu na horách, což 
zajisté patří mezi důležitá pozitiva lyžař-
ských kurzů. 

Děkuji za obětavou a trpělivou práci 
kolegům – instruktorům lyžování Janě 
Krejčové a Milanu Petrovi.

vedoucí LVK, instruktor snowboardingu 
Jan Pazourek

ZÁKLADNÍ ŠKOLA FRANTIŠKA KŘIŽÍKA

1928

BECHYNĚ

ŠKOLA PRO DĚTI

Základní škola Františka Křižíka Bechyně přijme 
od 1. 9. 2017 

kvalifikované pedagogy na tyto pozice:

č kvalifikovaného učitel/učitelka pro I. stupeň ZŠ na plný úvazek

č kvalifikovaného asistenta/asistentku pedagoga na 0,75 úvazku

č kvalifikovaného vychovatele/vychovatelku pro školní družinu na 0,5 úvazku

Motivační dopis a strukturovaný životopis zasílejte na info@zslibusina.cz 
nejpozději do 10. 6. 2017. Bližší informace na telefonu 381 212 280.

Mgr. Milan Kožíšek, ředitel ZŠ Františka Križíka Bechyně
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+ JAK JSME SE VYDALI 
ZA HUMNA ANEB 
KRAJSKÁ SOUTĚŽ 
VÝTVARNÝCH OBORŮ 
ZUŠ

Ve dnech 6. a 7. 4. proběhla v Třeboni 
krajská soutěž výtvarných oborů ZUŠ 
s názvem Oči dokořán. Koná se vždy jednou 
za tři roky a tento ročník měl již úctyhodné 
číslo třináct! Z celého Jihočeského kraje se jí 
zúčastnilo 18 škol, přičemž na některých 
školách vyučují 2 i 3 pedagogové podle 
velikosti města. Takže prací byl přihlášen 
přehršel a hodnocení zabralo porotě celý 
čtvrtek. Práce byly hodnoceny ve třech 
pásmech: zlatém, stříbrném a bronzovém, 
přičemž práce oceněné ve zlatém a stří-
brném pásmu postoupily do ústředního 
republikového kola, které se bude konat na 
podzim tohoto roku na Moravě ve Štern-
berku.

Úkolem nás pedagogů bylo představit 
svoji práci před porotou krátkou, desetiminu-
tovou prezentací. Naše škola se zúčastnila s 
projektem Konstruktivismus  Linie  
Kompozice, kterému se věnovalo 45 dětí ve 
věku 6 až 16 let po dobu dvou školních roků, 

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA 
VÁCLAVA PICHLA V BECHYNI

Dne 24. 4. se konal v DPS Bechyně koncert žáků hudebního oboru 
ZUŠ Václava Pichla.

NENECHTE SI UJÍT!!!

ZUŠ V. Pichla zve na koncert, který se bude konat 21. 5. od 18.00 hodin v sále ZUŠ. 
Účinkují dětský pěvecký sbor naší ZUŠ a smíšený pěvecký sbor Domino z Tábora.

Dne 30. května se koná Celostátní happening základních uměleckých škol (ZUŠ) ve 
veřejném prostoru pod záštitou Magdaleny Kožené (http://www.zusopen.cz/), kdy 
základní umělecké školy představí svůj program v rámci jednoho společného dne 
v úterý 30. května 2017. Naše ZUŠ se připojuje s následujícím programem: 

Ł Kabaret klášter, aneb co se stalo, proč tu není?! 9.30–11.00 sál ZUŠ 
Ł Vstupte, je otevřeno!!! 9.30 – 18.00 takový jiný den otevřených dveří – prostory

kláštera – sídla ZUŠ
Ł Mosty jsou spojení, spojení staví mosty – výstava výtvarného oboru zahájení 

17.00 ambity kláštera 
Úplný program naleznete na: http://www.zusopen.cz/seznam-skol/zakladni-umelecka-
skola-vaclava-pichla-bechyne-klasterni-39/

Dne 31. 5. od 17.00 v sále ZUŠ se uskuteční koncert absolventů 1. st. hudebního oboru. 

Na všechny naše akce jste srdečně zváni!

tedy v letech 2016 a 2017 a jehož první část 
jste měli možnost zhlédnout na letní výstavě 
výtvarného oboru ZUŠ Brouci a geometrie 
v galerii 2+1, která je součástí kulturního 
domu, od června do září 2016. Naše škola 
získala ocenění ve stříbrném pásmu, a tím 
tedy postup do ústředního kola!

V pátek potom probíhala instalace 
vybraných prací a odpoledne od 16 hodin 
slavnostní vernisáž. Na úvod zde promluvila 
paní starostka města a pan místostarosta 
a bylo vidět, jak je oblast základního umě-
leckého vzdělávání zajímá, a to nejen ze 
samotné účasti na vernisáži. Dozvěděli jsme 
se, že město Třeboň koupilo historický dům 
v centru a zařídilo jeho rekonstrukci a uzpů-
sobení pro umělecké vzdělávání. V září 
tohoto roku začne oprava a ZUŠka v Třeboni 
se může z iniciativy města těšit na krásné 
nové prostory v důstojné historické budově. 
A že v Třeboni rekonstruovat umějí, doka-
zuje i oprava Domu Štěpánka Netolického, 
kde krajská soutěžní přehlídka probíhá, 
a jehož prostory byl pro účely této přehlídky 
zdarma zapůjčeny. Bylo cítit, že smysluplně 
využitý volný čas dětí a mládeže v základní 
umělecké škole je zde samozřejmým vní-
máním toho, jak se má město starat o své 
zdravé duševní kl ima i budoucnost, 
a všechny části školství, základní, střední 
i základní umělecké jsou zde chápány také 
jako prestižní vlajková loď města. 

Je tedy vždy obzory rozšiřující, poznat 
kraje za humny.

Děkuji všem rodičům žáků výtvarného 
oboru za podporu jejich dětí, protože bez ní 
by se žádný postup na republikové kolo 
nejvýznačnější soutěžní přehlídky oboru 
nekonal. Díky.

Mgr. Ivana Blažková
výtvarný obor ZUŠ Václava Pichla 

v Bechyni

I MAMINKY MOHOU BÝT 
V PRÁCI JAKO DOMA

S péčí o děti a domácnost mají maminky 
plné ruce práce. Představa, že po skončení 
rodičovské dovolené budou muset 
nastoupit do zaměstnání, může přinášet 
obavy, jak všechny povinnosti skloubit. 
Díky jedinečnému kurzu, který letos na 
podzim proběhne v Bechyni, maminky 
zjistí, že i ony mohou být v práci jako doma.

Kurz je určen rodičům dětí do 15 let, kteří 
se chtějí z rodičovské dovolené vrátit 
zpátky do práce nebo by se rádi přiblížili 
nalezení své práce snů. Českobudějovická 
nezisková organizace Attavena ve spo-
lupráci s Kulturním střediskem města 
Bechyně všechny rodiče zve do čtyřmě-
síčního vzdělávacího programu, který 
začne v září 2017. V malé skupině si pod 
vedením zkušeného lektora rodiče prožijí, 
jaké je vrátit se zpět na pracoviště a řešit 
úkoly v týmu spolupracovníků. Odnesou si 
mnoho nových poznatků z oblasti počíta-
čových dovedností – programy kancelář-
ského balíku MS Office, základy práce 
v grafických programech pro tvorbu vizitek, 
propagačních plakátků a tvorbu jedno-
duchých www stránek. Díky výuce na 

reálných příkladech z firemní praxe se 
rodiče efektivně připraví na skutečnou práci 
v novém zaměstnání. Kromě počítačových 
dovedností také prohloubí svou schopnost 
spolupracovat a komunikovat v týmu, 
vypořádat se se stresem a asertivně řešit 
problémy. V průběhu lekcí zajišťujeme 
hlídání dětí, aby se rodiče mohli nerušeně 
věnovat vzdělávání.

Díky financování projektu V práci jako 
doma skrze Evropský sociální fond jsou 
všechny aktivity a hlídání dětí pro 
účastníky kurzu zdarma. Přihlášky do 
kurzu přijímá koordinátorka projektu Táňa 
Szó na čísle 778 064 624 nebo e-mailu 
tana.szo@attavena.cz. Více o kurzu se 
dozvíte na webu www.vpracijakodoma.cz
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+ 135 LET PODPŮRNÉ 
JEDNOTY SVÉPOMOC 
V BECHYNI

Psal se rok 1882, kdy v myslích několika 
jedinců zde v Bechyni dozrála myšlenka 
vytvořit společenství, které by podporovalo 
důstojné dožití vojenských vysloužilců. Idea 
pomoci bližnímu ve zbrani propukla v tehdej-
ším Českém království poté, co c. k. úřady 
začaly pomáhat pouze těm vysloužilcům, 
kteří docílili hodnosti šikovatele a řadoví 
vojáci zůstali opomenuti. Bohužel, tvrdou 
a dlouhou vojenskou povinností trpěli nejví-
ce řadoví vojíni, kteří odevzdali nejlepší léta 
svého života vojenské službě, přesto 
odcházeli do běžného života bez prostředků 
a mnohdy s podlomeným zdravím. V krátké 
době se ve městě utvořila skupina vyslou-
žilců, kteří po vzoru jiných měst utvořili 
spolek, který by jim ze svých společných 
prostředků pomáhal v nouzi, v nemoci a po-
skytoval pomoc vdovám a sirotkům. A v ne-
poslední řadě by se postaral o slušně 
vypravený pohřeb těm, kteří mimo své dobré 
jméno jiný majetek neměli.

K naplnění tohoto cíle byl zvolen tříčlenný 
výbor, který zařídil „zaražení“ spolku a jeho 
registraci u místodržitelství v Praze. Prvním 
předsedou spolku byl nájemce hotelu 
Panská Leopold Pichl a spolek měl hned při 

založení 32 členů. Záštitu nad spolkem 
přebral hrabě Alfons Paar a první název 
spolku zněl: Spolek vojenských vysloužilců 
hraběte Alfonse Paara v Bechyni.

Po vzoru ostatních spolků byly pořízeny 
stejnokroje, vznikla spolková kapela a v roce 
1886 i první prapor. Na přelomu století 
spolek vypomáhal při bezpečnostní službě 
s hrozícími židovskými pogromy. Bylo to 
hlavně v období tzv. hilsneriády,  při které se 
vynořilo neprokázané obvinění občana 
židovského vyznání z rituální vraždy. V této 
protižidovské náladě členové hlídali jejich 
majetek před ničením.

Po tragickém úmrtí knížete Alfonse Paara 
se spolku ujal jeho bratr hrabě Václav Paar 
a spolek nesl jeho jméno. 

V první dekádě 20. století monarchie 
potlačuje národnostní spory na Balkáně 
a bojuje proti Slovanům – Srbům. Proto žádá 
na veteránských spolcích přeměnu na spol-
ky válečné, které by potlačovali případné 
nepokoje. Češi nehořeli láskou bojovat proti 
svým bratrům, a tak dochází k přeměně 
veteránských spolků na spolky podpůrné. 
A tak se i v Bechyni změnil název na Pod-
půrná jednota Svépomoc hraběte Václava 
z Paarů. Ten se v době První republiky opět 
změnil do dnešní podoby – Podpůrná 
jednota Svépomoc v Bechyni.

První světová válka si vybírá tu nejvyšší 
daň, několik členů se z války nevrací a ihned 
v roce 1918 spolek organizuje plesy, dosta-

veníčka a posvícenecké zábavy, výtěžek 
z nich věnuje vdovám a sirotkům.

Mění se i náš prapor, mizí z něho ra-
kouská orlice, zůstává pouze český lev. 
Druhá strana praporu je vyzdobena malbou 
místního malíře pana Radáše, který zde 
vymaloval sv. Václava. To se stalo v roce 
1922 a od té doby se prapor nezměnil. 

Po dobu II. sv. války byl spolek nucen 
přerušit svoji činnost, prapor ani kroniku 
však neodevzdal, zůstaly ukryty u jednatele 
spolku pana Leitnera.

V době budování socialistické společ-
nosti byl vyvíjen tlak na spolky vzniklé za c. k. 
Rakouska, aby byly rozpuštěny a nepřipo-
mínaly „staré pořádky“. Zajímavostí je, že 
tehdejší předseda bechyňské jednoty pan 
František Dušek byl až za ministrem vnitra 
záležitost projednat. I jeho zásluhou nebyly 
spolky rušeny.

K dnešnímu dni však z téměř 30 spolků 
po jihočeském kraji zůstávají tři – v Bechyni, 
ve Strakonicích a v Týně nad Vltavou. Více 
jak 100 let se navštěvujeme a společně se 
snažíme zapojit do činnosti další české 
spolky, jako jsou Baráčníci a Selská jízda.

Posláním všech tří spolků je udržování 
historických tradic, veřejně prospěšná čin-
nost, podpora přestárlým členům a spolu-
práce s dalšími subjekty, které zachovávají 
či obnovují české tradice.

V současnosti má spolek 48 členů a k vý-
ročí 135 let trvání Podpůrné jednoty 
Svépomoc v Bechyni jsme vydali i brožuru 
o historii spolku.

Alena Hlasová, jednatel spolku

Z historie

+ OSOBNÍ VZPOMÍNKA

Vážení bechyňští spoluobčané,
 
dovolte mi prosím, abych Vám připome-

nul výročí jedné velice známé bechyňské 
osobnosti ze současných dějin. 

Dne 1. května 2017 uplynul rok, kdy naše 
řady navždy opustil československý válečný 
veterán pan plk.v.v. Ing. 
Pavol Vanek ve věku 95 let.

Pan plk. v. v. Ing. Pavol 
Vanek (28. 2. 1921 – 1. 5. 
2016) pocházel ze sloven-
ské obce Lakšarská Nová 
Ves, okres Senica – Trnav-
ský kraj. Během studia na 
obchodní akademii v Brati-
slavě se roku 1937 přihlásil 
do akce, kterou uspořádala 
čs. vláda, 1000 nových 
pilotů pro republiku. 

V letech 1939–1944 
působ i l  ve  s lovenské 
armádě. S klerofašistickým 
režimem na Slovensku 
zásadně nesouhlasil jako 
vlastenecky vychovaný 
občan. 

V letech 1940–1941 absolvoval dvou-
letou pilotní školu, neúspěšně se pokusil 
odletět z tehdejšího Slovenského štátu 

a zapojit se do zahraničního 
odboje jako čs. zahraniční 
pilot.

Roku 1944 se velmi aktiv-
ně zapojil do příprav Sloven-
ského národního povstání, 
během příprav SNP velel 
partyzánské skupině KA-
DETI ,  pozdě j i  spo jené 
s četou Ivan Štěpanovič. 
V únoru 1945 se dostal do 
Čs. armádního sboru vede-
ného Ludvíkem Svobodou, 
kde působil v českoslo-
venském leteckém štábu. Po 
skončení války vystudoval 
důstojnickou školu. V letech 
1946–1956  abso lvova l 

studium na Letecké vojenské akademii 
v Hradci Králové, Vysoké válečné škole 
v Praze a Vojenské technické akademii 
v Brně. Po studiích působil u Čs. voj. letectva 

nejdříve v Českých Budějovicích a poté 
v  Bechyn i  jako náče ln ík  operačně-
zpravodajského oddělení do roku 1976, kdy 
odešel do výslužby. 

Po odchodu do výslužby pracoval ještě 
v bechyňské místní vodárně na Chrobkově 
jako chemik úpravny vody. Po skončení 
provozu vodárny dělal také náčelníka štábu 
skladu Civilní obrany v bývalém národním 
podniku Jitex. 

Pan plk. v. v. Ing. Pavol Vanek byl velmi 
veřejně činným, vykonával do konce svého 
života funkci předsedy českobudějovické 
jednoty Čs. obce legionářské, spoluzakládal 
klub vojenských důchodců v Bechyni, 
sdružení čs. zahraničních letců – Východ 
a byl členem Oblastního výboru Českého 
svazu bojovníků za svobodu, Společnosti 
generála Ludvíka Svobody a Společnosti 
Milana Rastislava Štefánika. Organizoval od 
roku 2001 každoročně Den válečných 
veteránů v Bechyni ve spolupráci s místní 
vojenskou ženijní posádkou. 

Osobně jsme se znali odmalička, velice 
mě obohatil a velmi rád jsem si s ním 
popovídal o zajímavostech v oblasti vojen-
ství, politiky a historie českého státu 
a slovenského státu.

O svém životě a válečných zážitcích 
vydal roku 2011 paměti Měl jsem štěstí.

Dne 1. 5. 2016 zemřel půl roku po 
táborském československém válečném 
veteránovi panu plk. v. v. Vasilu Hajdurovi 
(24. 7. 1919–2. 9. 2015).

Čest jeho památce 

Pavel Staněk
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Když duši bolí v kříži

+ DOSTAVENÍČKO POD 
EIFFELOVOU VĚŽÍ

„Šlapací kolo přežilo století, šlapací kolo 
jako blesk poletí, a jedeme dál“, notovala 
kdysi kapela Faraon s Karlem Šípem. Možná 
i s nápěvem této písně odstartoval začátkem 
března peleton padesáti tří domovů pro 
seniory vstříc nové „spanilé jízdě“, dalšímu 
sportovnímu dobrodružství. Jde už o druhý 
ročník akce Jedeme v tom společně, který 
pořádá DpS Vrbno pod Pradědem. Loňská 
premiéra nasměrovala účastníky do San 
Marina, zatímco letošek představuje poči-
nek podstatně náročnější. Cílem je sladká 
Francie, s jejím hlavním městem Paříží. 

Obyvatelé DpS v Bechyni si akci samo-
sebou nemohli nechat ujít. Desetičlennou 
ekipu „závodníků“ koučuje trenérka, zkuše-
ná terapeutka, Lenka Kašparová. Jezdce 
podporuje též celé vedení domova, v čele 
s paní ředitelkou, Mgr. Alenou Sakařovou. 
S vědomím fandovského zázemí všech 
zdejších obyvatel družstvo svědomitě šlape 
jarní kilometry pod společným mušketýr-
ským heslem „jeden za všechny, všichni za 
jednoho“. Využívají se běžné rotopedy nebo 

pro hendikepované sedací šlapohyby či 
ruční handbiky. Pro pětidenní týden je 
stanovena celková porce 250 km a Lenka 
Kašparová pravidelně uveřejňuje na vý-
věsce průběžný stav i pořadí. Jako povolený 
„doping“ kuchyně bechyňského DpS vždy 
v pátek uvaří jídlo, typické pro region či stát, 
jímž účastníci právě projíždějí.

Perspektivou je obsáhnout zhruba dva 
tisíce kilometrů a posledního dubna pak 
absolvovat s velkou slávou – podobně jako 
účastníci závodu Tour de France – pomy-
slnou závěrečnou jízdu po Champs Elyséé, 
pod Vítězný oblouk až k Eiffelově věži. 

                       Držte nám palce!

                           Karel KLAŠKA

Studenti SUPŠ s vychovatelkou paní Koreckou přišli k nám do domova a připravili si pro 
klienty tvořivou dílnu a vytváření z hlíny. Bylo to příjemně strávené společné odpoledne.

Nebe je v tuto chvíli nízké a šedé. Od hran 
zahradního nábytku odpadají kapky nočního 
deště. Ze dne na den se násobí počet druhů 
ptáků, kteří se slétají na sypanou slunečnici. 
Počasí je schopné během hodiny ukázat tvář 
čtvera ročních dob. Podobnou proměnlivost 
nálad a kondice na sobě vnímají citlivější 
jedinci. Listy stromů uzavírají široké výhledy 
do kraje. Počet depresí stoupá a je to zcela 
mimo chápání těch, kteří milují jaro. Mnohdy 
i zapřisáhlý masožravec dostane chuť na 
salát. Právě maturující mládež prožívá 
kolektivní strach z budoucnosti. Ztěžklý pivař 
by možná vyměnil jednu dvanáctku za letmý 
úsměv ženy, ale nepřiznal by to. Zbylá 
velikonoční vejce získala konzistenci poma-
zánky. Prostě duben.

Jaro je nejproblematičtější roční období. 
Většina lidí se těší na konec zimy a slunce. 
Očekává změnu k lepšímu a vidí barevný 
výbuch přírody. Užuž něco velkolepého 
podniknout a najednou jsou nohy svázané 
únavou, na duši sedla sklíčenost, dostaví se 
vztek na vlastní neschopnost a nedej bože, 
když nás ještě k tomu někdo obviní z lenosti. 

Dvě hodiny je na triko s krátkým rukávem 
a o chvíli později nám promoká zimní bunda. 
Z tradice jarního úklidu se vytratí očistné 
uspokojení a hnacím motorem je přání mít to 
konečně za sebou. 

Co mají s jarem udělat ti, kterým nesvěd-
čí? Protože po zimě máme deficit světla, 
začít den snídaní pod silnou žárovkou. 
Představa, že se ráno motám zšeřelým by-
tem, je pro mne děsivá. Dopřávat si vitamíny, 
a to nejlépe ve formě, které jaro nově nabízí. 
Jako děcko si pamatuji, že jsem do školy 
nosil chleba s máslem a kedlubnou, řed-
kvičkami nebo paprikou. Zelenina a tuk, 
který umožňuje uvolnění vitamínů. To samé 
platí o kombinaci sádla a cibule nebo salátu 
z čehokoli zeleného s olivovým olejem. 

Kdo potřebuje po ránu kávu, nechť je 
silná a horká. Velká postava psychiatrie, pan 
profesor Vondráček, kávu velebil a nazýval ji 
ušlechtilou drogou. Zůstaňme ještě chviličku 
u kávy a vraťme se při tom ke světlu. Hrnek 
studeného a slabého kafe nevalné jakosti 
pod žárovkou, co světlo sotva trousí, je 
obrazem márnice. 

Sám mám daleko k tělocvikářovi, ale 
dobře vím, jaký je pocitový rozdíl před 
procházkou okolo řeky a po ní. Chvíli pro-
hloubit dech a vnímat ho. Jít a pozorovat 
okolí způsobem, jako bych své postřehy měl 
později někomu milému sdělit. Takto se 
mohu alespoň na chvíli vymanit z myšlenek 
na své starosti. 

Je-li mi zrovna teď neveselo, celý svět mi 
připadá šedivý a mám pocit, že jen na mne 
se lepí smůla, je záhodno vzpomenout si na 
situace, kdy tomu bylo přesně naopak. 

Takže shrnuto: Světlo + vitamíny + kofein 
+ pohyb + příroda + myšlenkový návrat 
k šťastným dnům = vysoká šance na lepší 
prožívání. 

P. S: Kdyby se někomu zdálo, že je můj 
článek bez šťávy, je to tím, že patřím k lidem, 
kterým jaro bere sílu.

PhDr. Jaromír Matoušek
j.m.psychologie@seznam.cz
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A JE TU ZASE KVĚTEN 

I když to tak v posledních dnech 
nevypadalo, tak včely již pilně pracují 
a nosí  první snůšku. Máme za sebou 

úklid včelnic a kontrolu přezimovaných včel. 
Zaznamenali jsme za ZO minimální úhyn 
včelstev.

Květen je měsícem rojivosti včel. Chtěl 
bych upozornit veřejnost, že se jedná o zcela 
běžnou věc a v momentě rojení nejsou včely 
v zásadě agresivní. Nejdůležitější je 
zachovat klid, počkat až včely usednou 
a když nedochází k přímému ohroženi 
zdraví, nechat roj uklidnit, během pár dnů 
sám odletí. Ohrožuje-li roj bezprostředně 
bezpečnost, je třeba zavolat hasiče.

Včelařský kroužek má za sebou první 
sezení. Bohužel „jen sezení“. Na začátku 
letošní včelařské sezóny nám a ani včelám 
počasí moc nepřálo. 

Aktuální informace z kroužku i ze vče-
lařského světa najdete na internetových 
stránkách vcelar-bechyne.cz.

Jezte med, je to zdravé :-).

Štěpán Ondřich, 
jednatel

Kvíz:

Co znamená Varroa destructor?

a) robot z Hvězdných válek
b) medonosná dřevina
c) parazitický roztoč

Odpovědi posílejte na:
stepa00@centrum.cz. Vylosovaný výherce 
obdrží sladkou odměnu.

+ STOLNÍ TENISTÉ 
TJ JISKRA BECHYNĚ 
ZAKONČILI 
ÚSPĚŠNOU SEZÓNU

Jako jednu z nejúspěšnějších v historii 
oddílu hodnotili stolní tenisté Jiskry Bechyně 
právě skončenou sezónu. Všechna čtyři 
družstva se ve svých dlouhodobých sou-
těžích umístila tzv. na bedně, přestože 
jednotlivé výsledky mají v některých 
případech rozdílnou hodnotu. 

Největší kredit získalo A družstvo mužů, 
když v nejvyšší krajské soutěži Jihočeské 
divizi s přehledem obsadilo 2. místo za 
silným exligovým družstvem z Vodňan, na 
3. místě skončila Blatná. Áčko Bechyně tak 
potvrdilo pozici nejlepšího družstva tábor-
ského regionu. Základní sestavu tvořila už 
několik let osvědčená čtveřice Jiří Alexa, 
Ondřej Kupilík, Pavel Pučegl a Tomáš 
Soldát, které občas doplnil mladík na 
střídavý start Jan Syrovátka z Týna nad 
Vltavou nebo veterán Milan Mikolášek 
z B týmu. 

Skvělou sezónu prožil zvláště lídr týmu 
Jiří Alexa, který se s bilancí 64 výher 
/ 6 porážek stal s úspěšností 91,4 % dokonce 
nejlepším hráčem celé divize. Do první 
desítky v úspěšnosti se probojoval i Kupilík, 
jenž byl na 8. místě s 72 %.

B družstvo mužů bojovalo v Regionálním 
přeboru Táborska a přestože se nevyhnulo 
určitým výkyvům, nakonec se mu podařilo 
obhájit loňské vítězství v této nejvyšší 
okresní soutěži. Na rozdíl od loňského roku 
bylo rozhodnuto přijmout postup do vyššího 
stupně, takže si příští rok „béčko“ zahraje 
Krajskou soutěž. Stabilní formu potvrzoval 
zkušený Mikolášek, který se s bilancí 
71 výher / 4 porážky stal s 94,7% úspěšností 
nejlepším hráčem celého regionálního 
přeboru. Na 15. místě se s 66% úspěšností 
umístil Miloš Fáber a důležitými body 
přispívali střídavě další hráči týmu František 
Brhel, Tomáš Kovářík a Ondřej Panský. 

C družstvo mužů obsadilo v nejnižším 
stupni okresních soutěží 2. místo, a zajistilo 
si tak postup do vyšší a kvalitnější soutěže. 
Základními kameny postupu byly hlavně 
výkony Václava Urbana – 81% úspěšnost 
a Víta Vanýska – 76% úspěšnost. Výrazně 
družstvu pomohl i pendlující Panský z „béč-
ka“, své si odehráli zkušení matadoři Václav 
Školka, Pavel Ursíny a Ivo Kovářík.

Zvláštní kapitolou bylo účinkování druž-
stva žen Jiskra Bechyně. Po roční přestávce 
způsobené mateřskými povinnostmi sester 
Mikoláškových si opět zahrály kvantitativně 
chudou Jihočeskou divizi a obsadily 3. místo 
za omlazeným týmem Sokola České Budě-
jovice a zkušenými hráčkami z Kovářova. 
Nejlepší hráčkou byla Monika Mikolášková 
se 67% úspěšností, družstvo dále tvořila její 
sestra Martina Pelikánová a hostující Denisa 
Skaláková z Týna nad Vltavou.

Oddílu se začalo blýskat na lepší časy 
i v oblasti nových talentů. Kroužek stolního 
tenisu při obou základních školách v Be-
chyni, na jehož vedení se hráči oddílu 
stolního tenisu aktivně podílejí, začíná 
přinášet své ovoce, čehož dokladem jsou 
výsledky např. sourozenců Mašterových 
v mládežnických kategoriích na krajské 
úrovni. 

V. Školka
předseda oddílu 

TĚLOVÝCHOVA
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www.persaltus.cz  

+420  605  512 451   

 
NEJLEVNĚJŠÍ PALIVOVÉ DŘÍVÍ 
Neš�pané palivové dřevo  v délkách 2 m

 (cena bez 15 % DPH):
jehličnaté palivové dřevo  

650 Kč/prm  
listnaté palivové dřevo bříza   

 
750 Kč/prm  

listnaté palivové dřevo dub     800 Kč/prm   

borovice, smrk

listnaté palivové dřevo měkké 550 Kč/prm

TĚŽBA A VÝKUP DŘEVNÍ HMOTY

NÁKUP A PRODEJ 
LESNÍCH POZEMKŮ

Chcete znát cenu Vašeho lesa? 
Tržní ocenění zdarma.

Ceny viz. webové stránky

NÍZKÉ CENY

ŠIROKÝ SORTIMENT

NEJLEPŠÍ SLUŽBY  – rozvoz zdarma, základní 

instalace, odvoz starých spotřebičů zdarma!

NEMŮŽETE PŘIJÍT DO OBCHODU A MÁTE 

VYBRANÉ ZBOŽÍ...? 
Pište poptávky na obchod@elektrobechyne.cz

tel: 381 212 888, mobil 774 954 939

NÍZKÉ CENY

ŠIROKÝ SORTIMENT

NEJLEPŠÍ SLUŽBY  – rozvoz zdarma, základní 

instalace, odvoz starých spotřebičů zdarma!

NEMŮŽETE PŘIJÍT DO OBCHODU A MÁTE 

VYBRANÉ ZBOŽÍ...? 
Pište poptávky na obchod@elektrobechyne.cz

tel: 381 212 888, mobil 774 954 939

Libušina 171 | 391 65 Bechyně | Po – Pá: 8–12    13–17.30 hod.  
| So: 8–11.30 hod.  | Ne: zavřeno

Změna ordinační doby
VETERINÁRNÍ ORDINACE

MVDr. Eva Rouseková, U Nádraží 610

www.veterinabechyne.cz

 Po  9.00–11.00  15.00-18.00
 Ut  9.00–11.00  15.00-18.00
 St  objednaní  15.00-18.00
 Čt  9.00–11.00  15.00-18.00
 Pá  9.00–11.00  15.00-18.00
 So  9.00–10.00
 Ne –
 Pohotovost: 777 584 702

Služby: léčba a prevence onemocnění 
drobných zvířat a exotů, ultrasonogra-
fie, vakcinace, čipování, kastrace, 
ošetření zubů, Dornova metoda 
u zvířat, BARF – výživa. 
Středa dopoledne pouze objednaní 
pacienti – operace.
V areálu budovy stříhání a úprava srsti 
psů, chovatelské potřeby. 

 & SPORT

+ TURNAJ
OSADNÍKŮ Z KATANU

Na dvacet příznivců deskových her se 
sešlo 8. 4. na již tradičním turnaji Osadníci 
z Katanu 2017. Ti neúspěšnější si odnesli 
nové hry a první čtyři se kvalifikovali na 
mistrovství republiky v říjnu v Praze na 
Deskohraní. 

Zatímco loni první tři místa obsadili 
Bechyňáci, letos nás převálcovala Plzeň 
a Hradec Králové. Na 1. místě Filipi Zbyněk, 
druhý Čeřovský Miloš a třetí Bělská Dana. 

Děkujeme všem zúčastněným a přes-
polním, kteří vážili tak dalekou cestu. 
Zároveň bychom chtěli poděkovat ZŠ 
Františka Křižíka za poskytnutí perfektního 
zázemí.

Za organizační tým 
Martin Herza a Ivana Frolíková
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Provádíme rizikové kácení stromů 
v těžko přístupných místech. 

Tel: 606 931 760

Městský zpravodaj č. 5/2017, den vydání: 1. 5. 2017. 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. května. Tisk RAIN TISKÁRNA, s.r.o., Pravdova 568/II, 377 01 Jindřichův Hradec.
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BECHYNĚ – Pracovní oděvy
u autobus. nádr., tel: 602 659 011

TÁBOR – Alena Berková 
Třebízského 839,tel:777 27 38 34

40 DRUHŮ 

SYPKOVIN

VAŠE PEŘÍ DO VAŠÍ PEŘINY

 

 Kombinovaná spotřeba a emise CO  vozu 2

 ŠKODA KODIAQ: 5,0–7,4 l/100 km, 131–173 g/km 

 OBJEVTE SÍLU
DOSTAT SE KAMKOLIV

NOVÁ ŠKODA KODIAQ TAKÉ V SEDMIMÍSTNÉ VERZI  
Začněte své cesty plánovat ve větším měřítku. 
S vozem ŠKODA KODIAQ se totiž před Vámi otvírají 
zcela nové obzory. Inteligentní pohon 4×4 s off -road 
režimem a sadou panoramatických kamer se stane 
Vaší vstupenkou na místa, kam jste doposud nevkročili. 

Navíc si KODIAQ můžete vybavit volitelnou třetí 
řadou sedadel. Protože každý zážitek je mnohem 
intenzivnější, pokud se o něj můžeme s někým podělit.
RECONNECT.

mujkodiaq.cz

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

AUTOSERVIS NOVOTNÝ
Táborská 568
375 01  Týn nad Vltavou
Tel.: 385 732 616
www.autoservisnovotny.cz

Lázně Bechyně, s.r.o.

Holičství a kadeřnictví
Provozní doba:

Pondělí:  08:00 – 12:00 12:30 – 16:30
Úterý: 08:00 – 12:00 12:30 – 17:30
Středa: 08:00 – 12:00 12:30 – 16:30 
Čtvrtek: 08:00 – 12:00 12:30 – 16:30
Pátek: 07:00 – 12:00 12:30 – 14:30

Odpovědná vedoucí: Lenka Hrušková
Objednávky: tel. 720 470 262 

KADEŘNICE 
DOMŮ
Kadeřnice k Vám domů či do 
zaměstnání, kadeřnické služby pro 
seniory, osoby se sníženou 
pohyblivostí, maminky na mateřské 
a časově vytížené zákazníky.
Lucie Heřmánková 731 706 517

   7 dní 
v týdnu

S PŘESNOU MUŠKOU

REKLAMA 

propagace@kulturnidum.cz
2cena plošné inzerce 15 Kč/cm

BECHYŇSKÝ MĚSTSKÝ ZPRAVODAJ


