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+PLATBA ZA KOMUNÁLNÍ 
ODPAD

Místní poplatek dle Obecně závazné 
vyhlášky č. 3/2015 o místním poplatku 
za provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních odpadů 
(dále jen „komunální odpad“)

Připomínáme splatnost místního poplat-
ku za „komunální odpad“ 30. 6. 2017. 

Poplatek lze uhradit v pokladně Města 
Bechyně nebo převodem na účet číslo 
19-0701467359/0800, s příslušným varia-
bilním symbolem (stejný jako vloni). Výše 
poplatku je 600 Kč. Osoby, které dovrší 
v roce 2017 věku 70 let a osoby starší, 
zaplatí 500 Kč. Poplatková povinnost se týká 
rovněž osob, které mají trvalý pobyt na 
ohlašovně městského úřadu (nám. T. G. 
Masaryka 2, Bechyně).

Poplatek mohou stejným způsobem platit 
majitelé staveb určených k individuální 
rekreaci, bytů nebo rodinných domů, kteří 
nemají v Bechyni trvalé bydliště, v jejichž 
nemovitostech není hlášena žádná osoba 
k trvalému pobytu. Číslo účtu i variabilní 
symbol jsou stejné jako v minulých letech. 

Výše poplatku činí 600 Kč bez úlev.
Veškeré dotazy týkající se poplatku za 

komunální odpad vám zodpovíme na tel. 
čísle 381 477 035 nebo na mailové adrese 
vankova@mestobechyne.cz. Podrobné 
informace je možné získat v obecně 
závazné vyhlášce města Bechyně č. 3/2015, 
která je k dispozici na webových stránkách 
města Bechyně www.mestobechyne.cz.

M. Vaňková – FO

!

+ Životní jubilea 
červen 2017

 95 let Kuchařová Vlasta
 93 let  Peterková Marie
 88 let Kalousková Soňa
 87 let Čápová Anna
 86 let Valenta Theodor
 84 let Dopitová Anna
  Zavadilová Věra
 83 let Danáková Helena
  Tomanová Marie
  Stoulil Josef
 82 let Pávková Anna
 81 let Drábková Miluška
  Chalupský Václav
  Kodadová Miroslava
  Krejčová Věra
 80 let Laláková Jaroslava
  Zeleňák Petr
  Milota Petr
 79 let Baťala Zdeněk
  Matějíčková Věra
 78 let Kratochvílová Eva
 77 let Zíka Josef

Příspěvky do letního dvojčísla 
posílejte nejpozději 18. června na 
propagace@kulturnidum.cz

+POSLANECKÝ DEN 
V BECHYNI

V rámci poslaneckých dní navštívila 
poslankyně Alena Nohavová Bechyni. Byla 
přijata na radnici panem starostou Ing. 
Pavlem Houdkem, s nímž hovořila o plánech 
a rozvoji města, ale i o problematice Alšovy 
jihočeské galerie.

Diskuze se poté stočila na profesi paní 
poslankyně, a to problematika školství. 
Vzhledem k nabitému programu nemohla 
školy navštívit, proto se dohodla na dalším 
termínu, kde se bude zabývat pouze touto 
problematikou. Poté se účastnila jednání 
odborné konference České společnosti 
klinické farmakologie v Lázních Bechyně a 
svoji návštěvu zakončila v Domově pro 
seniory, kde se diskuze týkala odměňování 
zaměstnanců v sociálních službách, které 
jsou silně podfinancované. Sociální služby 
jsou skutečně v krizi a je ohrožena péče 
o klienty.

Poslankyni doprovázela zastupitelka 
Bechyně, paní Hana Filipová.

Další návštěva Bechyně je naplánovaná 
na červen, kde hlavním tématem bude již 
zmíněné školství.

HF

+PROVOZ KOUPALIŠTĚ 
V LETNÍ SEZÓNĚ 2017

Zahájení provozní doby na městském 
letním koupališti v Bechyni:

ČERVEN A ZÁŘÍ 2017 
 Po–Pá 14.00 – 18.00 hod. 
 So–Ne 10.00 – 18.00 hod.
Zahájení bude směřováno od 1. 6. 2017. 
V případě deštivého a chladného počasí 
bude otevírací doba v týdnu upřesněna.

ČERVENEC A SRPEN 2017 
 Po–Ne 10.00–19.00 hod.

Ceny a služby zůstávají stejné jako v roce 
2016.

Ing. Ladislav Janda 
jednatel společnosti BYTENES 

UPOZORNĚNÍ
7. července bude uzavřen 
Městský úřad v Bechyni!

Věříte, že v našem městě 
žijí i takoví, co se sem 

přistěhovali vlastně díky 
právě tomuto pohledu? 



+REKONSTRUKCE 
SÍDLIŠTĚ 5. KVĚTNA, 
3. ETAPA 

5. 6. 2017 bude zahájena stavba 
„Bechyně – rekonstrukce sídliště 5. května, 
3. etapa“. Jedná se o největší investiční akci 
města v letošním roce. Stavba zahrnuje 
rekonstrukci kanalizačních stok a vodo-
vodních řadů včetně veřejných částí přípojek 
tzn., že přípojky budou vyměněny na hranici 
pozemků jednotlivých nemovitostí. Dále 
dojde k rekonstrukci veřejného osvětlení, 
komunikací, chodníků, vzniknou zde nové 
parkovací zálivy a bude obnovena veřejná 
zeleň. Práce budou zahájeny rekonstrukcí 
kanalizace a vodovodu, které se napojují 
v ulici Za Trubným mezi č.p. 240 a č.p. 238 
a budou pokračovat směrem do sídl. 
5. května. 

Rekonstruovaná část sídl. 5. května bude 
nově dopravně řešena. Z důvodu vybudo-
vání parkovacích zálivů bude část sídl. 
5. května zjednosměrněna, a to od křižo-
vatky s ulicí Za Trubným směrem do sídliště 
5. května. 

+BYTOVÝ DŮM SÍDL. NA 
LIBUŠI č.p. 639–643 
VÝMĚNA OKEN, DVEŘÍ 
A OPRAVA FASÁDY

Dne 16. 5. 2017 byla zahájena oprava 
bytového domu č.p. 639–643 na sídl. Na 
Libuši.  Stavba zahrnuje výměnu stávajících 
výplní otvorů oken a dveří včetně sklepních 
okének a opravu fasády. Výměna oken se 

netýká podkrovních bytů. V případě zjištění 
nutnosti výměny oken i v podkrovních bytech 
bude toto řešeno individuálně a v rámci 
stavby bude možné okna vyměnit. V rámci 
výměny výplní otvorů budou vyměněny 
i výlohy komerčních prostor, které jsou 
v přízemí bytového domu a vstupy ze 
zásobovacích ramp. Okna a dveře, které 
byly v rámci údržby jednotlivých bytů 
v minulosti již vyměněny, zůstanou bez 
zásahu a měněny již nebudou. Nové výplně 
otvorů budou plastové se zasklením 

Rea l i zace  s tavby  bude 
značně zatěžující pro všechny 
obyvatele, kteří v dotčeném 
území města bydlí. V rámci 
stavby budou na staveništi 
probíhat práce, které v nezbytné 
míře omezí jejich zvyklosti a ztíží 
jejich pobyt. V zájmu investora a 
všech subjektů podílejících se na 
realizaci stavby je, aby k tomu 
docházelo co nejméně. Sou-
časně v zájmu zhotovitele stavby 
je, aby nedocházelo k ohrožení 
života a zdraví zaměstnanců 
i Vás spoluobčanů včetně Vašich 
dětí. Proto všechny obyvatele 
a návštěvníky sídliště 5. května 
žádáme, aby respektovali po-
kyny stavby a řídili se jejich 
upozorněními.

Během realizace stavby dojde 
k určitým dopravním omezením. 
Po celou dobu realizace stavby 
nebude možno v tomto prostoru 
parkovat žádná vozidla. V prů-
běhu stavby bude umožněn 
přístup k jednotlivým nemovi-
tostem, nikoliv však příjezd. Oby-
vatelům, kteří bydlí v dotčeném 
území, bude po celou dobu 
stavby umožněno parkovat na zelené ploše 
podél silnice v ulici Za Trubným. Zároveň oby-
vatelům doporučujeme, aby využívali volná 
parkovací místa na nově vybudovaném 
parkovišti na sídl. Písecká u č.p. 919. 

Věříme, že omezení způsobená stavbou 
Vám vynahradí kvalitně a bezpečně realizo-
vané a dokončené dílo, která Vám bude 
sloužit k Vaší maximální spokojenosti. Stav-
ba by měla být dokončena do 31. 10. 2017.

 

Ilona Zvolánková
vedoucí odbor investic

s izolačním dvojsklem. V rámci opravy 
fasády proběhne i oprava balkónů, která 
spočívá v demontáži stávající dlažby 
a podkladního betonu, ve zhotovení nových 
betonových mazanin, nátěrových hydro-
izolací a položení nové keramické dlažby 
a v novém nátěru zábradlí. Součástí opravy 
fasády budou drobné opravy stávajícího 
zateplovacího systému a stávající omítky, 
dozateplení soklového zdiva objektu, 
výměna a nátěr klempířských prvků, očištění 
omítek napadených mikroorganismy bio-
cidním nátěrem, okartáčování a nový nátěr 
fasády.

Dne 3. 5. 2017 proběhla v přísálí kul-
turního domu veřejná schůze s nájemníky 
bytů a komerčních prostor, kde obyvatelé 
domu byli seznámeni se stavbou a zároveň 
byl upřesněn harmonogram prací výměny 
oken tak, aby vyhovoval stavební firmě 
i obyvatelům domu. 

Realizace stavby si nevyžádá žádná 
dopravních omezení, příjezd a parkování 
před bytovým domem budou zachovány bez 
dopravního omezení. 

Realizace stavby bude zatěžující pro 
všechny obyvatele, kteří v dotčeném 
bytovém domě bydlí, nebo podnikají. 
V rámci stavby budou na staveništi probíhat 
práce, které v nezbytné míře omezí jejich 
zvyklosti a ztíží jejich pobyt. Věříme však, že 
omezení způsobená stavbou jim vynahradí 
kvalitně realizované dílo. Stavba by měla být 
dokončena v druhé polovině července 
letošního roku. 

Michal Šonka
referent odboru investic
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Podmínky dotací na 
zateplení bytových 
domů jsou v současné 
době velmi výhodné

Vyšší podpora, než jaká je v Integro-
vaném regionálním operačním programu 
(IROP), se v tomto programovacím 
období (2014–2020) již nedá očekávat. 
Proto je důležité, aby zpozorněli všichni 
ti, co uvažují o zateplování či pořízení 
fotovoltaických kolektorů, případně 
o změně zdroje tepla. Ministerstvo pro 
místní rozvoj (MMR) totiž zjednodušuje 
podmínky, zrychluje administraci 
a zároveň hledá další možnosti jak po-
moci žadatelům získat potřebnou 
podporu, která od léta 2016 činí 30–40 % 
z celkových způsobilých výdajů projektu.

Ministerstvo pro místní rozvoj i nadále 
zjednodušuje proces předložení žádostí 
o podporu energeticky úsporných opatření 
pro bytové domy se čtyřmi a více bytovými 
jednotkami a urychluje jejich administraci. 
Díky přijatým opatřením je aktuálně třeba 
předložit méně dokladů a pro vlastníky 
bytových domů je nyní také výrazně 
jednodušší vybrat dodavatele prací. Také se 
podařilo výrazně zkrátit proces hodnocení 
žádosti. Záměrem je také zjednodušit 
pravidla pro získání podpory na zdroje tepla. 
Vzhledem k tomu, že dosažení energe-
tických úspor se neváže pouze na zateplení 
a výměnu oken, ale také na zajištění 
dostatečného větrání, úpravu otopného 
systému a případně také na změnu zdroje 
tepla, přistoupil Řídicí orgán IROP k návrhu 
změny hodnotících kritérií týkajících se 
právě zdrojů tepla nebo jednotek pro nucené 
větrání se zpětným získáváním tepla. Tato 
kritéria budou předložena počátkem června 
členům Monitorovacího výboru IROP, který 
o přijetí těchto změn rozhoduje, vysvětluje 
náměstek pro řízení sekce evropských 
programů Zdeněk Semorád. Změny budou 
poté promítnuty do revize 37. výzvy. Snahou 
MMR je umožnit podporu výměny např. 
plynového nebo elektrického kotle za 
tepelné čerpadlo, což v současné době není 
možné, a nabídnout tedy vlastníkům 
bytových domů více možností při hledání 
nejvhodnějšího řešení. 

Podporováno je jak zateplení obvodo-
vých stěn nebo výměna oken a dveří, tak 
i pořízení nového zdroje vytápění nebo 
fotovoltaických kolektorů. V létě 2016 se 
podařilo dojednat vyšší míru podpory pro 
žadatele (aktuálně je poskytována podpora 
ve výši 30 až 40 % z celkových způsobilých 
výdajů podle míry dosažených úspor) a tedy 
zateplit bytový dům je v současné výzvě 
ještě výhodnější. Zároveň je možné říci, že 
podpora je výhodná pro všechny typy 
bytových domů: evidujeme žádosti o pod-
poru na malé bytové domy o 4 bytech 
(přibližně pětina žádostí je podána na bytové 
domy o velikosti do 10 bytových jednotek), 
ale také na velké panelové domy. Také 
zastoupení panelových a cihlových bytových 
domů je přibližně rovnocenné, dodává 
náměstek Semorád. Jako nejaktivnější 
v předkládání žádostí se zatím jeví vlastníci 
bytových domů v Moravskoslezském kraji, 
odkud byly zatím podány žádosti o podporu 
v celkovém objemu 245 mil. Kč (téměř 1/5 

podpory všech administrovaných žádostí 
v aktuální výzvě). Naopak nejméně žádostí 
o podporu je z Pardubického kraje a z Vyso-
činy. Mezi nejčastější žadatele patří 
společenství vlastníků jednotek (60 % 
předložených žádostí) a obce (27 % 
předložených žádostí).

Ke konci dubna evidujeme v obou 
výzvách více jak 500 žádostí v pozitivních 
stavech (tedy bez zamítnutých nebo žádostí 
stažených žadatelem) o celkovém objemu 
dotačního požadavku téměř 1,1 miliardy 
korun a aktuálně jsou vyplaceny první 
projekty, např. v Moravskoslezském, 
Libereckém nebo Jihočeském kraji. Dalších 
přibližně 350 projektů je v různých fázích 
realizace. Většina projektů je podána na 
zateplení obvodových konstrukcí a výměnu 
oken. Podmínky 37. výzvy ale umožňují (při 
splnění podmínek) podpořit zateplení 

bytových domů, jejichž vlastníci již částečné 
zateplení nebo výměnu oken provedli. 
Výhodné podmínky pro získání podpory se 
vztahují k bytovým domům, které jsou 
kulturní památkou nebo se nacházejí v pa-
mátkové zóně či v památkové rezervaci 
a z důvodů památkové ochrany nemohou 
splnit stejná technická kritéria, jako ostatní 
bytové domy. 

Příjem žádostí o podporu v aktuální 
výzvě potrvá do 30. 11. 2017.

V případě, že Vás tyto informace zaujaly 
nebo byste se rádi dozvěděli další informace 
o získání podpory, obraťte se na regionální 
pracoviště Centra pro regionální rozvoj ČR. 
Regionální pracoviště sídlí ve všech 
krajských městech. Kontakty jsou zveřej-
něny na webové adrese . www.crr.cz

Autor: Miroslav Krob
Fotografie: archív MMR

+FINANCOVÁNÍ 
PEČOVATELSKÉ 
SLUŽBY

Pečovatelská služba Města Bechyně 
zajišťuje svým klientům pomoc při základ-
ních úkonech péče o člověka a jeho domác-
nost. Touto cestou se Město Bechyně snaží 
pomáhat svým občanům seniorům a zdra-
votně postiženým, aby mohli co nejdéle 
setrvat ve svém domácím prostředí.

Předpokládané náklady na provoz naší 
pečovatelské služby jsou rozpočtovány na 
letošní rok částkou 1.001.000 Kč. Na 
financování nákladů se podílí Město Bechy-
ně jako zřizovatel a malou částí také klienti. 
Aby finanční zátěž Města Bechyně nebyla 
tak velká, snažíme se využívat všech 
dostupných dotačních programů a získat 
peníze na provoz i z jiných zdrojů. 

Úhrady od klientů jsou limitovány práv-
ním předpisem a Město Bechyně může 

úhrady přijímat jen do stanoveného limitu. 
Předpokládáme, že úhrady od klientů v roce 
2017 nepřesáhnou částku 70.000 Kč 
celkem. Právě již zmiňovaná limitace úhra-
dy, jak je dána právním předpisem, neumož-
ňuje, aby klienti platili Městu Bechyni za 
poskytnuté služby větší částky. 

Město Bechyně každoročně žádá Jiho-
český kraj o poskytnutí dotace na provoz 
pečovatelské služby. Jihočeský kraj nám 
poskytnul na rok 2017 dotaci ve výši 572.000 
Kč. Tato částka bude celá použita na provoz 
pečovatelské služby. Pokud bychom tuto 
neinvestiční finanční dotaci nedostali, prak-
ticky veškeré náklady na provoz pečovatel-
ské služby by muselo Město Bechyně nést 
ze svých zdrojů, neboť jak bylo uvedeno 
výše, úhrady od klientů jsou v celkovém 
objemu zanedbatelné. Rozpočtované nákla-
dy ve výši 1.001.000 Kč budou tedy v le-
tošním roce pokryty dotací od Jihočeského 
kraje, příspěvky od klientů a zbývající část 
doplatí Město Bechyně z vlastních zdrojů.

Díky poskytnuté dotaci Město Bechyně 
uspoří vlastní finanční prostředky a bude je 
moci využít na jiné výdaje ve prospěch všech 
občanů města. 

Více informací získáte u sociální pracov-
nice Města Bechyně na tel. č. 381 477 025 
nebo na . www.mestobechyne.cz

Bc. Lenka Matyšová
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+ZVLÁŠTNÍ UŽÍVÁNÍ 
MÍSTNÍCH 
KOMUNIKACÍ

dle § 25 zákona 13/1997 Sb. o pozemních 
komunikacích, v platném znění

K užívání místních komunikací jiným než 
obvyklým způsobem nebo k jiným účelům, 
než pro které jsou určeny (dále jen „zvláštní 
užívání“), je třeba povolení příslušného 
silničního správního úřadu vydaného s před-
chozím souhlasem vlastníka dotčené 
pozemní komunikace, a může-li zvláštní 
užívání ovlivnit bezpečnost nebo plynulost 
silničního provozu, také s předchozím sou-
hlasem Policie České republiky. Chodník je 
dle zákona také místní komunikace. 
Silniční správní úřad vydá rozhodnutí o po-
volení zvláštního užívání právnické nebo 
fyzické osobě na základě písemné žádosti 
na dobu určitou a v rozhodnutí stanoví pod-
mínky zvláštního užívání. Povolení ke 
zvláštnímu užívání nezbavuje uživatele 
povinnosti k náhradám za poškození nebo 
znečištění místní komunikace. Zvláštním 
užíváním silnice a místní komunikace je 
např. užití místní komunikace a silničního 
pomocného pozemku pro:
1. zřizování a provozování zařízení pro 

písemnou, obrazovou, světelnou nebo jiným 
způsobem prováděnou reklamu nebo 
propagaci (dále jen „reklamní zařízení“),
2. umísťování, skládání a nakládání věcí 

nebo materiálů nesloužících k údržbě nebo 
opravám těchto komunikací, nebudou-li 
neprodleně odstraněny (zařízení staveniště, 
skládka stavebních hmot nebo paliva apod.),
3. provádění stavebních prací,
4. zřizování vyhrazeného parkování,
5. zřizování a provoz stánků, pojízdných či 

přenosných prodejních a jiných podobných 
zařízení,
 6. umístění inženýrských sítí a jiných nad-

zemních nebo podzemních vedení všeho 
druhu v silničním pozemku, na něm nebo na 
mostních objektech,
7. pořádání sportovních, kulturních, nábo-

ženských, zábavních a podobných akcí, 
jestliže by jimi mohla být ohrožena bezpeč-
nost nebo plynulost silničního provozu.

Kdo požaduje zabrat část komunikace 
(tedy i chodníku) např. lešením, výkopovými 
pracemi apod., musí mít povolení k jejich 
zvláštnímu užívání. Nikdo není oprávněn byť 
i na chodník umísťovat bez povolení i na 
přechodnou dobu jakékoli dopravní značení 
nebo omezovat průchodnost chodníku. 
Dopravní značení nebo jeho změnu i na 
přechodnou dobu stanovuje odbor dopravy 
MěÚ Tábor po předchozím vyjádření Policie 
České republiky. Následně povolení ke 
zvláštnímu užívání místních komunikací vy-
dává MěÚ Bechyně. Žádost o zvláštní uží-
vání komunikace předkládá ten, v jehož 
zájmu nebo kvůli jehož činnosti má být 
zvláštní užívání komunikace povoleno. 
Jsou-li takovým důvodem stavební práce, 
předkládá žádost zhotovitel, pokud silniční 
správní úřad nestanoví jinak. Žádost se 
předkládá minimálně 30 dní před požadova-
ným termínem započetí zvláštního užívání.

To, že někdo zaplatí poplatek za zábor 
chodníku jeho majiteli, neznamená, že 
má povoleno zvláštní užívání chodníku 
v souladu se zákonem o pozemních 
komunikacích.

Právnická nebo podnikající fyzická osoba 
se dopustí správního deliktu tím, že v rozpo-
ru s § 25 užije bez povolení zvláštního užívá-

ní místní komunikaci jiným než obvyklým 
způsobem nebo k jiným účelům, než pro kte-
ré jsou určeny, anebo nedodrží podmínky 
stanovené v povolení zvláštního užívání. Za 
tento správní delikt se uloží pokuta do 
500 000 Kč. Pokutu v tomto případě ukládá 
MěÚ Tábor. 

V případě havárie vedení není pro nez-
bytné práce k bezprostřednímu odstranění 
této havárie potřebné předchozí povolení ke 
zvláštnímu užívání místní komunikace. 
Vlastník vedení je povinen neprodleně ozná-
mit vlastníku dotčené pozemní komunikace 
provedení prací, jejich místo alespoň provi-
zorně označit a zabezpečit a zajistit násled-
né uvedení dotčeného úseku pozemní 
komunikace do původního stavu podle pod-
mínek stanovených v dodatečném povolení 
ke zvláštnímu užívání místní komunikace.

Pokud dojde z důvodu havárie k uzavření 
komunikace, oznamuje se její uzavření 
vlastníku nebo jejímu správci a zároveň se 
oznámí uzavření a označení její části 
neprodleně správnímu úřadu příslušnému 
ke stanovení místní a přechodné úpravy 
provozu na pozemních komunikacích, 
v případě Bechyně je to Městskému úřadu 
Tábor, odboru dopravy.

(LB)

+ZMĚNA SVOZU 
KOMUNÁLNÍHO 
ODPADU

Společnost BYTENES Bechyně infor-
muje, že kompletní svoz komunálního odpa-
du zajišťuje firma COMPAG Votice se svými 
zaměstnanci. Pro rodinné domy se svozové 
dny nemění. Mění se ale dny vývozu kontej-
nerů v sídlištích, Compag v pondělí ani 
v úterý do Bechyně nejezdí. Mění se i svo-
zové dny tříděných odpadů. 

Žádáme občany, aby popelnice k vývozu 
přistavovali ráno v den svozu na místa dos-
tupná svozové technice. Do popelnic patří 
pouze zbytkový komunální odpad po vytří-
dění zákonem daných komodit, a to plastů, 
papíru, skla, kovů a bioodpadu. Pokud tento 
odpad bude v popelnici, společnost Compag 
její obsah nevyveze stejně jako popelnici, ve 
které bude stavební suť. 

Dotazy, stížnosti a reklamace můžete 
řešit na telefonních číslech 603 442 251, 
725 573 230 (COMPAG Votice).

Od června budou bioodpad svážet 
technické služby našeho města každé 
pondělí.

!
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POTKÁME SE NA 

Toulava 
FESTu

Nejen pro turisty odjinud, ale především 
pro ty, kteří se rádi toulají po svém vlastním 
kraji, uspořádala turistická oblast Toulava 
a Kulturní středisko města Bechyně histo-
ricky první Toulava FEST. V sobotu 17. 6. 
na náměstí v Bechyni vypukne oslava všeho 
místního a dobrého, co nám dal náš rodný 
kraj. Sjedou se výrobci místních dobrot 
i řemeslných výrobků, zástupci místních 
pivovarů a řada místních umělců, abychom 
společně přivítali léto a oslavili, že táhneme 
za jeden provaz. Děti se mohu těšit na 
zábavný program v parku na náměstí 
a interaktivní výstavu Vynálezy Františka 
Křižíka v muzeu, nebudou chybět zástupci 
měst a jednotlivých regionů turistické oblasti 
Toulava, aby vás pozvali na ta nejza-
jímavější místa, kam si třeba o prázdninách 
můžete udělat výlet. Program oživí příjezd 
veteránů z Plané nad Lužnicí, těšit se 
můžete i na lidové soubory, jako je Blaťácký 
soubor Vlastiboř, dechovku v podání 
Dechového orchestru Temelín, svižné 
sborové písně od Domina Tábor, folkové 
rytmy od D.R.C., a ti, co vydrží až do večera, 
i na pořádný rock, o který se postarají 
bechyňští Vejlet, Fylozofy Jam a nakonec 
Monotonic Stereotype. 

Na Toulava FEST můžete navíc vyrazit se 
zážitkem. V Táboře totiž startují nostalgické 
jízdy po Křižíkově trati do Bechyně. Na fes-
tival si tak můžete udělat výlet historickými 
lokomotivami Elinka nebo Bobinka a k tomu 
si prohlédnout modelové kolejiště v kultur-
ním domě.

Pojďte se s námi zatoulat do Bechyně, 
poznat se a získat inspiraci pro vaše cesty na 
výlety od Tábora až do Bechyně, Milevska, 
Sedlčan, Sedlce-Prčice, Mladé Vožice, 
Chýnova, Sezimova Ústí, Plané, Soběslavi, 
prostě až k vám.

Dík patří především Kulturnímu středisku 
města Bechyně a také Jihočeskému kraji, za 
jehož podpory tato pohodová akce vznikla 
a poslouží také k tomu, abyste si letos 
skutečně užili Jižní Čechy pohodové.

V š e c h n y  i n f o r m a c e  n a j d e t e  n a 
www.kulturnidum.cz a www.toulava.cz.

Štěpán Ondřich, ředitel KSMB, 
Jan Sochor, produktový manažer 

a Štěpánka Barešová, 
ředitelka TOULAVA, o.p.s.

Letní sezónu zahájíme v sobotu 10. června 
v 10 hod. vernisáží výstavy porcelánových 
obrazů paní Heleny Schmaus-Shoonerové 
s názvem Pohádky a děti. Tuto výstavu 
doplní výrobky klientů arteterapeutických 
dílen Dětské psychiatrické nemocnice 
v Opařanech. Také si budete moci proh-
lédnout ukázku z produkce generálního 
sponzora výstavy – Českého porcelánu 
Dubí. Záštitu celé akce poskytlo Velvysla-
nectví Kanady v ČR, Jihočeský kraj, město 
Bechyně. Na vernisáži zazní tóny harfy 
a slovem doprovodí Jan Kačer. 

Pokud hledáte program pro děti, nav-
štivte od 16. června interaktivní výstavu 
Vynálezy Františka Křižíka. Slibujeme, že 
si budete moci lecčím zahýbat, zakroutit, 
leccos rozsvítit. Můžete se stát přímo stroj-
vedoucím vlaku na trati Tábor-Bechyně či se 
svezete tramvají po Praze. Tato výstava, 
podpořená závodem Laufen CZ s.r.o., bude 
trvat do poloviny září letošního roku. 

Také obměňujeme sochy z depozitářů 
SUPŠ na našem dvorečku, přijďte klidně jen 
posedět, mimo vstupné. Všechny srdečně 
zveme.                                                      JJ

MĚSTSKÉ
MUZEUM
BECHYNĚ

NOVÁ 
BROŽURKA 
PRO DĚTI

Sezóna začíná a protože do 
Bechyně přijíždí i spoustu 

malých návštěvníků, připravili jsme pro ně ve 
spolupráci se studentkou SUPŠ Lindou 
Trnkovou krásnou brožurku plnou úkolů, her 
a kvízů. Děti si udělají procházku po 
Bechyni, zábavnou formou se dozvědí něco 
málo z historie našeho města a na konci 
trasy je čeká malý dáreček v Městském 
informačním centru. V Městském muzeu pak 
mohou děti od června navštívit novou 
interaktivní výstavu Vynálezy Františka 
Křižíka a tak pevně věříme, že si naše město 
oblíbí i malý turista.

Městské informační centrum 
a Městské muzeum 

+MOBILNÍ PRŮVODCE 
BECHYNÍ

I město Bechyně se sna-
ží držet krok s dobou mobil-
ních dat či chytrých telefonů. 
V minulém roce získalo 
grant od Jihočeského kraje 
na projekt Mobilního průvodce městem. 
Hlavním záměrem projektu je propojit pro-
střednictvím mobilní aplikace nejvýznam-
nější památky měst a vytvořit tak snadno 
dostupnou a atraktivní prezentaci, která 
jednak přispěje ke zkvalitnění a rozšíření 
nabídky cestovního ruchu v regionu, jednak 
zvýši informovanost návštěvníků. Ucelená 
prezentace vybraných turistických cílů a tras 
formou mobilního průvodce nabízí infor-
mace návštěvníkům přímo v terénu, a to 
včetně GPS navigace ve verzi offline bez 
připojení k internetu a je dostupná pro 
operační  sys témy Andro id ,  iPhone 
a Windows Phone offline. Mobilní aplikaci 
PRŮVODCE BECHYNÍ si lze prohlížet na 
http://www.geotrips.eu/mon/cs/pruvodce/
bechyne nebo stáhnout pomocí QR kódu. 

Aktualizaci a případná doplnění mobil-
ního průvodce bude zajišťovat Městské 
informační centrum Bechyně.

Přijďte se s námi pobavit

17. 6. 2017 od 14 hodin na 

ZÁŘEČSKÉ 
POUTI

Můžete soutěžit, vyhrát něco v tombole, 
ale hlavně se zasmát.

Od 17 hodin můžete tančit nebo 
poslouchat skupinu RED MOUSE.

DĚTI V KNIHOVNĚ

Z právě skončené šňůry besed 
se školáky I. stupně usuzuje-
me, že se dětem v nové knihov-

ně líbí, a těšíme se, že vzroste i zájem 
o knížky a čtení. Pro prvňáčky jsme ještě 
v květnu uspořádali Pohádkový závod kolem 
knihovny a v červnu se s nimi setkáme při 
tradičním pasování na čtenáře. Srdečně 
zveme na tuto slavnost ředitele škol i vás 
rodiče!                                                     EH

POHÁDKY A DĚTI, ČI CHCEŠ BÝT 
STROJVEDOUCÍM V KŘIŽÍKOVĚ VLAKU? 
BOHATÝ LETNÍ PROGRAM V MUZEU 
PRÁVĚ ZAČÍNÁ
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+VÝZVA

Bechyně je město líbezné, a proto se už 
stala kulisou pro mnoho filmových kamer. 
Prosíme všechny „Bechyňáky“, kteří mají 
nějakou osobní vzpomínku či fotografii 
z natáčení některého z filmů, které vznikaly 
v Bechyni (např. Metráček, Zlatí úhoři, Jízda 
apod.), přijďte se podělit o své zážitky 
z natáčení do Městského informačního 
centra v Městském muzeu. Těšíme se na 
Vás...

Romana Hlavničková a Valerie Borysová
tel.: 778 545 509



KULTURNÍ KALENDÁŘ
www.kulturnidum.cz

KULTURNÍ KALENDÁŘ ČERVEN
2017

TRADICE

Pátek 9. června / Kostel sv. Michaela, kostel sv. Matěje, kostel 
Nanebevzetí Panny Marie / Vstup zdarma

Klášter a kostel Nanebevzetí Panny Marie 18.00–23.00 h
Předprogram
17.00–17.30 Kabaret klášter, aneb co se stalo, proč tu není?!  
 představení pro nejmenší a jejich rodiče – refektář
Program
18.00 Zahájení v kostele kostele Nanebevzetí P. M.
18.05–18.35  Barokní hudba v kostele Nanebevzetí P. M.
18.45–19.15  Představení LDO – refektář kláštera
19.45–20.30  Koncert odd. bicích nástrojů a jejich hostů – kl. zahr.
21.15–22.00  Komentovaná prohlídka kostela
21.30–22.00 Představení LDO – refektář kláštera
22.15–22.45 Varhany a zpěv R. Kordina a pěvecký sbor ZUŠ
 – kostel Nanebevzetí P. M.
Věž kostela sv. Matěje  18.00–23.00 h
Kostel sv. Matěje 18.00–22.00 h
18.30–19.00  Varhanní interpretace Mariánských písní
19.00–20.30  Přednáška zvonaře Michala Votruby o historii a sou-
 časnosti zvonařství, prohlídka zvonů ve věži kostela
21.00–21.30  Koncert Chrámového sboru
Kostel sv. Michaela 18.00–22.00 h
20.45–21.15 Vážně nevážně – koncert hudebního oddělení ZUŠ

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 ToulavaFEST. 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, 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.

13.00–13.45 Dechový orchestr Temelín
14.00  Spanilá jízda veteránů
14.15–15.00  Blaťácký soubor Vlastiboř
15.30–16.15  Domino (pěvecký sbor)
16.45–17.30  D.R.C.
18.00–18.45  Vejlet
19.15–20.00  Fylozofy Jam
20.30–21.15  Monotonic Stereotype

Toulava 
FEST

Sobota 17. června / 10.30 hodin / Nádraží ČD
Historické lokomotivy „Bobinka“ a „Elinka“ vás zvou na 2. ročník 
letních nostalgických jízd po naší nejstarší elektrifikované trati 
z Tábora do Bechyně! Během Léta na Bechyňce je připraven 
i pestrý doprovodný program v Bechyni i v Táboře.
Jízdy historických vlaků 17. 6.–17. 9. 2017
• na vybraných pravidelných spojích každou sobotu, neděli 
    a o státních svátcích jízdy historické soupravy s Bobinkou
•  zvláštní jízdy Elinkou 17. června, 1., 5., 15., 29. července, 
   12., 26. srpna a  9., 16., 17. září

ZAHÁJENÍ LÉTA NA BECHYŇCE

17. 6.

RODIČOVSKÉ CENTRUM 

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

+  VÍTÁNÍ LÉTA
Středa 28. června / 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 MĚSTSKÉHO MUZEA
 POHÁDKY A DĚTI – Porcelánové obrazy
 Heleny Schmaus-Schoonerové
 Vernisáž v sobotu 10. června / v 10.00 hodin / Muzeum
Vernisáž slovem doprovodí Jan Kačer. Výstava bude doplněna 
o keramické výrobky klientů arteterapeutických dílen Dětské 
psychiatrické nemocnice v Opařanech. 
Výstava potrvá do 30. července.

 VYNÁLEZY FRANTIŠKA KŘIŽÍKA
 – Interaktivní výstava
Výstava otevřena od pátku 16. června / Přednáškový sál muzea 
Přednáškový sál muzea nabízí setkání s vynálezy Františka Křižíka 
hravou formou. Staňte se např. strojvedoucím vlaku na trati 
Tábor–Bechyně, rozsviťte fontánu na pražském výstavišti. Herna 
pro nejmenší. Výstava potrvá do 17. září.

GALERIE GALVÍNA
 JIŘÍ ZEMAN – obrazy
 Výstava potrvá do 25. června

GALERIE 2+1
 SAKURKY A OKURKY
 Vernisáž v úterý 6. června / v 17.00 hodin / Galerie 2+1
Výstava výtvarného oboru ZUŠ Václava Pichla.Výstava potrvá do 
25. června. Prohlídka po dohodě na tel. 778 545 507 nebo 
v kanceláři KD.

GALERIE U HROCHA
 FOTOGRAFIE – Adéla Štegerová

Pátek 16. června / 15–19 h /, sobota 17. června / 9–19 h / neděle 
18. června / 9–16 h / Přísálí KD / Dospělí a děti nad 6 let 30 Kč
Uvidíte kolejiště Pavla Kohoutka, po kterém budou jezdit modely 
historických vláčků. Nebude chybět Křižíkův vůz EM 400.01, naše 
„Elinka“ a zkušební dráha pro hravé děti

MODELY HISTORICKÝCH VLÁČKŮ



Pondělí 5., středa 7. a pondělí 12. června / 16.30 hodin / Městská 
knihovna
Zveme na slavnostní pasování prvňáčků v rámci projektu Knížka 
pro prvňáčka.

PASOVÁNÍ ČTENÁŘŮ
KNIHOVNA

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 nás kontaktujte na tel:776 381 203, 
email: program@kulturnidum.cz. Další podrobnosti na webových 
stránkách www.kulturnidum.cz.

KURZ TANCE 
A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY

Zahájení v pondělí 18. září / 8.30 hod. / 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

PŘIPRAVUJEME

Úterý 13. června / 17.00 hodin / Zámek – Vokův sál / Vstupné: 
dospělí 80 Kč, děti 40 Kč
Koncert laureátů v oboru flétna, hoboj, klarinet. Přijďte si 
poslechnout vítěze prestižní rozhlasové soutěže pocházející z 
České republiky, Lotyšska, Ruska a Ukrajiny.
Program: Messager, Händel, Pelikán, Bach, Nielsen, Martinů, 
Kovács, Verroust, Françaix, Martin.
Předprodej vstupenek v kanceláři KD a Městském informačním 
centru v budově muzea.

CONCERTINO PRAGA 51.
HUDBA

Neděle 24. září / 19.00 hodin / Velký sál 
KD / Vstupné 350, 330, 300 Kč
Komedie autora a komika Sébastiena 
Thiéryho. Ve Francii velmi populární hra 
nabízí unikátní herecké příležitosti jak 
pro Barboru Hrzánovou, která ztvár-
ňuje jednu ženskou hrdinku, a přesto se 
jedná o dvojroli, tak pro Radka Holuba, 
který hraje manžela přesvědčeného, 
že jeho žena stárne příliš rychle a že je 
třeba se jí co nejdříve zbavit. Ale 
možná je za jejich manželským 
odcizením něco docela jiného… 
Předprodej vstupenek od 12. června 
na www.kulturnidum.cz, 
v kanceláři KD, v Městské knihovně 
a Městském informačním centru v budově muzea.

ZAČÍNÁME KONČIT

Sobota 8. července / od 10.00 hodin / Klášterní zahrada
Bohatý divadelní program pro malé i velké diváky pod širým nebem.
Těšit se můžete na: Josefa Brůčka, Tondu Novotného, 
Divadélko Máma a Táta, Já to jsem, Bratry v tricku, Kejklířské 
divadlo z Doudleb, Divadlo Víti Marčíka, Karromato, 
20 000 židů pod mořem a Športniki.

DIVADLO V TRÁVĚ – XXV. ročník

 12. 7.  Muzzikanti / 21 hodin / náměstí T.G.M.
 26. 7. Bezva ženská na krku / 21 hodin / náměstí T.G.M.
 9. 8.  Všechno nebo nic / 21 hodin / náměstí T.G.M.
 23. 8.  Zahradnictví: Rodinný přítel / 21 hodin / náměstí T.G.M.

LETNÍ KINA

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, KURZY

Čtvrtek 15. června / 10.00 hodin / RC Hrošík
Od září startuje kurz určený všem rodičům, kteří se chtějí vrátit do 
práce, najít si lepší pracovní místo nebo se vzdělávat i v průběhu 
rodičovské dovolené. Kurz počítačových a komunikačních 
dovedností je zdarma včetně bezplatného hlídání dětí. 
Viz článek str. 10

V PRÁCI JAKO DOMA
– informativní schůzka

BIOgraf BABÍ LÉTO
LIMONÁDOVÝ JOE
Úterý 6. června / 19.00 hodin / Kino / Vstupné 50 Kč
Kdo by neznal Limonádového Joea a jeho odvážné kousky 
v nerovném zápase proti zákeřným pijákům? Konec dobrý, 
všechno dobré. Protože zde přece platí: „Padouch, nebo hrdina, my 
jsme jedna rodina!“

BIO

g r
   f

ŠKOLNÍ AKADEMIE

Čtvrtek 8. června / 17.00 hodin / Mezi pavilony školy

ZAHRADNÍ SLAVNOST – ZŠ Školní

Čtvrtek 22. června / v 19.00 hodin / Velký sál KD

AKADEMIE – ZŠ Františka Křižíka

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
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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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1. ČTVRTEK VE 20.00

TEHDY SPOLU
Poetický / historický – ČR

Příběh vypráví o mladé Židovce Terezce 
Zágorové, která se na Valašsku ukrývá 

před hrozbou deportace v období 
II. světové války.

75 min, mládeži přístupný, 120 Kč

3. SOBOTA V 17.00

MACH A ŠEBESTOVÁ NA 
PRÁZDNINÁCH

Pohádkové pásmo – ČR
Budulínek Mandelinka, Jak Mach a 

Šebestová jeli na prázdniny, Cvrček a 
stroj, Jak Jonatán chytil blechu, Krtek a 

koberec, Jak Mach a Šebestová udělali z 
dědečka Tarzana, Dorotka a hvěza, Jak 

Mach a Šebestová prožili deštivé 
dopoledne, Krtek a rybka

72 minut, mládeži přístupný, 80 Kč

6. ÚTERÝ V 19.00

LIMONÁDOVÝ JOE 
ANEB KOŇSKÁ OPERA

Komedie / Muzikál / Western / 
Dobrodružný – Československo 1964
Kdo by neznal Limonádového Joea 
a jeho odvážné kousky v nerovném 

zápase proti zákeřným pijákům? Konec 
dobrý, všechno dobré. Protože zde přece 

platí: „Padouch, nebo hrdina, my jsme 
jedna rodina!“

87 min, mládeži přístupný, 50 Kč

8. ČTVRTEK VE 20.00

MUMIE
Akční / dobrodružný – USA

Mumie versus Tom Cruise. Studio 
Universal připravilo fanouškům 

impozantní filmový zápas, ve kterém se 
střetnou dvě legendy, v podobě 

výpravného akčního dobrodružství, jež 
má být prvním dílem velkolepé série ze 

světa bohů a monster.
115 min, český dabing, od 12 let, 130 Kč

10. SOBOTA VE 20.00

WONDER WOMAN
Akční/ dobrodružný/ fantasy – USA
Ještě než se stala Wonder Woman, 

podstoupila princezna Amazonek Diana 
trénink, který z ní udělal neporazitelnou 

bojovnici.
141 min, český dabing, od 12 let, 110 Kč

13. ÚTERÝ VE 20.00

SMRTIHLAV
Drama, historický – VB, FR, USA

Nový výpravný zahraniční film s účastí 
hollywoodských hvězd, který se věnuje 

atentátu na Heydricha, se však od většiny 
předešlých z výrazně liší. Vedle českoslo-
venských parašutistů totiž sleduje i život 

a vzestup samotného Heydricha.
119 min, české titulky, od 12 let, 110 Kč

15. ČTVRTEK VE 20.00

LADY MACBETH
Drama – Velká Británie

Viktoriánská doba nepředstavuje jen 
rozum a cit nebo pýchu a předsudek. Pod 

povrchem této zdánlivě upjaté éry 
probleskávaly i nesmírné zničující vášně.

91 min, české titulky, mládeži 
přístupný,od 15 let, 90 Kč

16. PÁTEK V 17.00

AUTA 3
Animovaný / komedie – USA

Legendární závoďák Blesk McQueen z 
ničeho nic zjistí, že ho nová generace 
závodních aut poslala mimo závodní 
dráhu, kterou nade vše miluje. Slavný 
závoďák s číslem 95 musí ve finále 

závodu o Zlatý píst všem dokázat, že 
nepatří do starého železa.

100 min, český dabing, mládeži 
přístupný, 120 Kč

20. ÚTERÝ VE 20.00

POBŘEŽNÍ HLÍDKA
Akční / komedie – USA

Asi vás to překvapí, ale nová Pobřežní 
hlídka je řízná akční komedie, které 

nejsou svatí ani utopenci.
119 minut, české titulky, mládeži 

přístupný od 15 let, 120 Kč

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

TRANSFORMERS: 
POSLEDNÍ RYTÍŘ
Sci-fi / akční – USA

Další epická bitva se blíží!
127 min, přístupný od 12 let, 130 Kč

27. ÚTERÝ VE 20.00

HOLKY NA TAHU
Komedie – USA

V odvážné, mládeži nepřístupné komedii 
Holky na tahu uspořádá pětice nejlepších 

kamarádek z vysoké školy (v podání 
Scarlett Johansson, Kate McKinnon, 

Jillian Bell, Ilany Glazer a Zöe Kravitz) 
víkendové setkání po deseti letech v 
podobě divoké dámské jízdy v Miami.

97 minut, české titulky, od 15 let, 120 Kč

29. ČTVRTEK VE 20.00

VŠECHNO, ÚPLNE VŠECHNO
Drama / romantický – USA

Madeline je alergická na vše kolem ní. 
Tato vzácná choroba ji omezuje jen na 

pohyb doma. Vše se ale mění, když se do 
sousedního domu přistěhuje nová rodina. 
Madeline se otáčí život vzhůru nohama, 
během krátkého času zažívá to, co za 
svých 18 let nezažila. Dobrodružství, 

nebezpečí a lásku.
96 min, české titulky, mládeži přístupný 

od 12 let, 110 Kč

Spolek rodáků a přátel 
Bechyně

a Lázně Jupiter 
Vás srdečně zvou na druhé středeční 

posezení

PIJEME KÁVU S... 
JIŘÍM HLADKÝM

na téma
„Nejstarší kamenný most v Čechách“.

Povídání s bechyňským rodákem, 
fotografem, autorem knihy Kamenný 

most v Písku, které se uskuteční 

ve středu 21. června 2017 
od 18.00 hod.

v salonku v 1. patře vily Vlasty, Lázně 
Jupiter, Libušina třída čp. 188 

v Bechyni.

Rezervaci míst si můžete zajistit na 
e-mailu: info@rodacibechyne.cz, 

nebo telefonu 736 640 157 

Vstupné: dobrovolné, bude použito na 
činnost Spolku rodáků a přátel Bechyně

PROGRAM
v Lázních 
Bechyně s.r.o.

Taneční večery kavárna:
19.30–22.30 hod.
Vstupné 25 Kč
   1. 6. čtvrtek Allegro band
   3. 6. sobota Countrio
   4. 6. neděle Echo
   6. 6. úterý Allegro band
   8. 6. čtvrtek Echo
 10. 6. sobota Countrio
 11. 6. neděle Allegro band
 13. 6. úterý RM band
 15. 6. čtvrtek Allegro band
 17. 6. sobota Kája band
 18. 6. neděle Allegro band
 20. 6. úterý Allegro band
 22. 6. čtvrtek Echo
 24. 6. sobota Countrio
 25. 6. neděle Allegro band
 27. 6. úterý RM band
 29. 6. čtvrtek Echo

Taneční večery sál:
19.30–23.00 hod.
Vstupné 35 Kč 
 2. 6. pátek Allegro band
 9. 6. pátek Mr. Driver
 16. 6. pátek Ševětínka
 23. 6. pátek Cora
 30. 6.  pátek Ševětínka

Písnička – sál: určeno k poslechu
19.30–21.00 hod.
Vstupné 30 Kč
 5. 6. pondělí Malá muzika
 12. 6. pondělí Allegro band 
 19. 6. pondělí Luňáčci
 26. 6. pondělí Echo

Na žádné akci se nekouří

Lázně                  Jupiter

Bechyně
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+BECHYŇSKÝ SLET ČARODĚJNIC 

Letošní XXIII. ročník Bechyňského sletu čarodějnic se opět náramně 
vydařil. Zúčastněné čarodějnice a čarodějové pod vedením vrchní 
čarodějnice provětrali svá košťata a posbírali pavouky a netopýry z ulic 
Bechyně, které pak spálili v ohni. Vydováděli se během připravených her 
a následně opekli netopýry (vuřty). Počasí nám přálo, a tak se celá akce 
nesla ve výborné náladě. 

Poděkování patří MŠ Jahůdka, SDH Bechyně, Městské policii 
Bechyně, Policii ČR a všem čarodějnicím.

Za Kulturní středisko města Bechyně 
Štěpán Ondřich 

Nové povrchy v celé lokalitě U Studen

Reprezentativní zastoupení dvou generací

Městský zpravodaj Bechyně /ČERVEN 2017 9



+NAŠI ŽÁCI 
REPREZENTUJÍ

V sobotu 13. 5. 2017 proběhla v Galvíně 
Martina Zelenky již 40. vernisáž, tentokrát se 
jednalo o výstavu obrazů Jiřího Zemana. 
Výstavu uváděl synovec pana Zemana 
PhDr. Jaromír Matoušek a známý galerista z 
Českých Budějovic pan PhDr. Jaromír Shel.

Pan doktor Matoušek pozval na vernisáž 
žáky naší školy, Jolanu Rayovou a Václava 
Filipa, aby výstavu uvedli recitací. Oba dva 
svým projevem všechny přítomné zaujali 
(není divu, protože Jolana postoupila do 
národního kola v soutěži v recitaci a Václav 
se dostal do finále v krajském kole této 
soutěže, a to oba pod vedením Mgr. Fran-
tiška Oplatka).

Pan PhDr. Shel slíbil, že oba žáky pozve 
na zahájení některé vernisáže, která se 
uskuteční pravděpodobně na podzim 
letošního roku v Komorní galerii u Shelů 
v Českých Budějovicích.

Děkuji za vynikající prezentaci naší školy.

Mgr. Jaroslav Matějka, ředitel školy

+PLAVECKÝ KURZ 
V SRNÍ NA ŠUMAVĚ

V pondělí 24. 3. 2017 jsme vyrazili v počtu 
46 dětí a pětičlenného pedagogického 
dozoru z Bechyně do Srní, kde jsme 
absolvovali pětidenní intenzivní plavecký 
výcvik. 

Hotel Srní depandance (dříve hotel 
Šumava) leží v centrální části Šumavy, 
v samém srdci Národního parku. Od hlavní 
budovy, kde se nachází bazén, je vzdálený 
cca 200 m. Nabízí celkem 46 pokojů. 
Depandance má vlastní hotelovou restau-
raci, kde se podávají snídaně, obědy 
a večeře. Kromě toho jsme ještě dvakrát 
denně dostávali svačinu. Strava byla velmi 
pestrá a chutná. Hotely Srní a Šumava jsou 
i perfektním výchozím bodem různých 

turistických, cyklistických a běžeckých tras 
v regionu. 

Každý den probíhalo dopolední i odpo-
lední plavání. Výcvik byl náročný, ale 
všechny děti se naučily plavat a na závěr 
téměř všechny obdržely diplomy s delfíny. 
Ve chvílích volna jsme vyrazili s dětmi na 
vycházku do okolí, hráli různé společenské 
hry, četli pohádky. Počasí bylo zimní, od 
úterý napadla velká vrstva sněhu a děti 
využily možnost koulování.

Dětem se pobyt velmi líbil, i když v závěru 
plaveckého kurzu se na některých již začala 
projevovat únava.

V pátek po obědě jsme nasedli do 
autobusu a vydali se zasněženou krajinou 
na cestu k domovu, kam jsme v pořádku 
dorazili kolem 15. hodiny.

 Mgr. Jan Morkes

+EURORÉBUS – 
KRAJSKÉ KOLO, 
POSTUP NA 
REPUBLIKOVÉ FINÁLE

V zeměpisné soutěži Eurorébus, které se 
naše škola účastní velmi úspěšně již mnoho 
let, postoupilo do krajského kola 30 žáků, 
což bylo nejvíce ze všech základních škol 
v Jihočeském kraji. Žáci si v této soutěži 
rozšiřují své znalosti nejen ze zeměpisu, ale 
také z historie, umění, sportu, kultury a dal-
ších zajímavých oblastí, takže lze říci, že 
díky této soutěži si žáci zvětšují obzor, 
komplexní rozhled, schopnosti dávat věci do 
souvislostí, což se jim bude v reálném životě 
zajisté hodit. Do pražského republikového 
finále postoupila Martina Šťastná ze 6.A, 
díky níž jsme nepřerušili finálovou účast 
poosmé za sebou! V letech 2013, 2014 jsme 
dokázali zvítězit mezi všemi ZŠ, v letech 
2015, 2016 jsme obsadili celkově 2. a 3. 
místo. Děkuji všem žákům za aktivní přístup, 
za pěkné výkony na krajském kole, a Martině 
popřejme mnoho štěstí ve finále v Top Hotelu 
Praha 5. června! 

 Mgr. Jan Pazourek

10 Městský zpravodaj Bechyně /ČERVEN 2017 
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+DEN ZEMĚ 2017 NA NAŠÍ ŠKOLE

Stejně jako každý rok jsme si nezapomněli připomenout svátek naší planety – Den Země. 
V letošním roce jsme se zaměřili na ochranu vod a vodních živočichů. Využili jsme možnost 
exkurze s interaktivním vzdělávacím programem, který nabízí MEVPIS Vodňany 
(Mezinárodní environmentální vzdělávací, poradenské a informační středisko ochrany vod 
Vodňany).

Žáci druhého stupně, pro které byla akce připravena, se rozdělili do skupin a absolvovali 
připravený vzdělávací program na třech stanovištích. Všichni se aktivně zapojili, mnoho se 
dozvěděli, program splnil svůj cíl (viz. fotodokumentace na stránkách školy). Navštívili jsme 
Střední rybářskou školu Vodňany, středisko MEVPIS i líheň dravých ryb Výzkumného ústavu 
rybářského a hydrobiologického Jihočeské univerzity ve Vodňanech.

Mgr. Zdeňka Javorská

ZÁKLADNÍ ŠKOLA FRANTIŠKA KŘIŽÍKA

1928

BECHYNĚ

ŠKOLA PRO DĚTI

+BABIČKY 
A DĚDEČKOVÉ 
VYPRÁVĚJÍ

Žáci 3. B navštívili již počtvrté „svoje“ 
babičky a dědečky v Domově pro seniory 
a poslouchali jejich vyprávění o 2. světové 
válce. Protože mezi pamětníky byli rodáci 
z Bechyně a okolí, dozvěděli se mnoho 
zajímavostí o místech, kudy denně chodí 
nebo je znají. Zapůjčili jsme si staré 
fotografie z květnových událostí roku 1945 
a vydali se po jejich stopách v Bechyni.

Naše poděkování patří paní Ondřichové, 
která vše připravila a zorganizovala.

Mgr. Jaroslava Hrnčárková

ZPRÁVIČKY 
Z JAHŮDKY

Předškoláci úspěšně ukon-
čili plavecký kurz, navštívili 

Dopravní hřiště v Táboře a absol-
vovali besedy v Městské knihovně. Všechny 
děti zaujala beseda s Policií ČR a o mysli-
vosti. Celý školní rok několik předškoláků 
spolupracovalo s DPS v rámci projektu Mezi 
námi o.p.s.

Sportovci z naší školy nás reprezentovali 
na Polisiádě v Táboře (olympiáda pořádaná 
Městskou policií Tábor). Během května 
a června si děti užívaly na školních výletech 
a nechyběly ani poznávací exkurze.

MDD oslavíme sportovním odpolednem 
na naší zahradě společně s dětmi a jejich 
rodiči.

14. 6. 2017 proběhne slavnostní rozlou-
čení s předškoláky v Obřadní síni města 
Bechyně za přítomnosti pana starosty 
a ostatních hostů.
(více na www.msjahudka.cz)

Přejeme všem hezké a slunečné léto. 

A.Z.

+PŘERUŠENÍ PROVOZU 
MŠ V OBDOBÍ 
HLAVNÍCH PRÁZDNIN!

3. 7.–21. 7.2017 – provoz v pavilonu A
(pavilon B uzavřen)

24. 7.–13. 8. 2017 (3 týdny) – přerušení 
provozu v celé MŠ

14. 8.–31. 8. 2017 – provoz v pavilonu B
(pavilon A uzavřen)

od 1. 9. 2017 – provoz v celé MŠ

+MATEMATIKA 
S RADOSTÍ

Matematická olympiáda zaznamenala 
v 8.A celých sedm úspěšných řešitelů 
školního kola. Ti si zaslouženě vybojovali 
postup do okresu. A tam rozhodně neudělali 
ostudu. 

V konkurenci víceletých gymnázií, se 
ztrátou jediného bodu, se na třetím místě 
umístila Simona Meyerová. Na paty jí 
šlapala Lenka Voborníková, která získala 
o bodík méně. Dalšími úspěšnými řešiteli 
mezi osmáky byli Matěj Bína, Jan Vladimír 
Podlipný a Denisa Procházková. Své zna-
losti a schopnosti prokázali rovněž Jiří 
Němec a Monika Turečková.

A matematické žně pokračovaly na 
mezinárodní matematické soutěži Pangea, 
které se zúčastnilo 44 000 žáků z celé naší 
republiky. Nejúspěšnější z našich byla 
Lenka Voborníková z 8.A. Předvedla 
perfektní matematický výkon a z 2. místa 
v kraji se probojovala až do celonárodního 
finále. V Praze, ve vysoké republikové 
konkurenci, obsadila nádherné 16. místo. 

Veliká gratulace patří Lence i všem 
ostatním matematikům 8. A. 

B. K.
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+CO NOVÉHO VE 
ŠKOLE

V dubnu 2017 proběhl další ročník 
výměnné praxe mezi naší školou a školou 
v italském Trentu. Skupina patnácti studentů 
a dvou profesorů se u nás seznamovala 
s keramikou, naši studenti v Trentu si 
vyzkoušeli grafiku, práci v multimediálním 
ateliéru a v dalších dílnách.

Výstavou plakátů v táborské MP 7 Gallery 
se škola zúčastnila festivalu dokumen-
tárních filmů Jeden svět 2017. Festival 
pořádá společnost Člověk v tísni a letošním 
tématem bylo Umění spolupráce. Vystaveno 
bylo více než padesát plakátů.

Také letos pokračuje spolupráce naší 
školy s bechyňským Domovem pro seniory. 
28. 3. 2017 v domově studenti připravili pro 
klienty tvořivou dílnu a vytváření z hlíny. Bylo 
to příjemně strávené společné odpoledne. 
Další návštěva v DpS se uskutečnila 19. 4. 
2017. Klienti se sešli, aby jim studentky 
ukázaly práci na hrnčířském kruhu. Všichni 
nadšeně sledovali Magdu Čápovou, která 
jim točení předváděla a Aničku Stifterovou, 
která vše komentovala. Nakonec se i z řad 
klientů našel dobrovolník, který si sám točení 
vyzkoušel. Na závěr byl potlesk a spokojeně 
úsměvy.

Již tradiční akcí je spolupráce naší školy 
se soběslavskou Rolničkou. Kromě Bazár-
ku pro Rolničku, který je čistě školní akcí 
a který organizuje ing. Jaroslava Bínová, se 
podílíme na Rolničkových dnech. Letos 
tato charitativní akce proběhla v pondělí 
24. 4. 2017. Výsledná částka byla téměř 
dvojnásobná oproti loňskému roku – 
9.033 Kč, což je skvělý výsledek. Dohro-
mady s výtěžkem z Bazárku 2017 (9.700 Kč) 
můžeme letos Rolničce předat 18.733 Kč. 
Poděkování patří ing. Bínové a všem, kteří 
se na úspěšných akcích podíleli, a také 
bechyňské veřejnosti, která naše studenty 
při prodeji charitativních předmětů neosly-
šela.

Naši studenti se také zúčastnili dvou 
výtvarných soutěží. První byla soutěž 
pořádaná píseckým střediskem Naděje 
a měla téma „Indiáni ti se mají, v týpí oheň 
rozdělají“. Soutěže se zúčastnili studenti 
3.G a byli úspěšní (1. místo – Jana Babická 
– „Přátelství“, 2. místo – Leona Stiborová – 
„Rudé pírko“, 3. místo – Miroslav Martínek 
– „Hlídka“,  čestné uznání – Klára 
Pavlovcová – „Hatatitla“). Práce byly vysta-
veny v píseckém kině Portyč. Druhou byla 
soutěž, kterou vyhlásilo Národní pedago-
gické muzeum a knihovna J. A. Komenského 
a nesla název Za časů české královny 
Marie Terezie. Ve III. kategorii (16–19 let) 
získala v malbě 1. cenu Aneta Soldátová 
(„Podobizna Marie Terezie“), v kresbě 
3. cenu Jana Babická („Marie Terezie“), 
v grafice 2. cenu Klára Pavlovcová 
(„Náměstí Marie Terezi ve Vídni“) a v ko-
miksu 1. cenu Miroslav Martínek, („Marie 
Terezie – školská reforma mýma očima“). 
Poděkování patří oceněným žákům, ale 

i všem, kteří se za naši školu soutěže 
zúčastnili, a Mgr. Drahomíře Bočanové, 
která práce vedla.

A další skvělý úspěch přišel v literární 
oblasti. Dvě naše studentky se zúčastnily 
literární soutěže, kterou vyhlašuje Národní 
památník Terezín. Šlo již o 23. ročník celo-
státní soutěže Memoriál Hany Green-
fieldové, tentokrát s tématem „Je minulost 
stále živá?“. Naše studentka Marie Dvořá-
ková (2.K), která naši školu reprezentovala 
svou prací „Včera, dnes a zítra“ obsadila ve 
velké konkurenci 1. místo. Úspěch je o to 
cennější, že Marie přeskočila i studenty 
gymnázií a střední školy knižní kultury. 
Vyhlášení výsledků proběhne 7. 6. 2017 
v Národním památníku Terezín. Poděkování 
patří Marii Dvořákové a vychovatelce Soně 
Houdkové, které vedou literární kroužek. 
Dík si zaslouží i Mariiny spolužačky, které ji 
v její literární tvorbě podporují.

Pokud jde o akce, které proběhnou v nej-
bližší době, půjde o výstavu exteriérové 
keramiky v Galerii Brömse ve Františ-
kových Lázních (výstava tam potrvá celý 
rok). Ve školní Galerii Na chodbě budeme 
v měsíci červnu vystavovat obrazy Jiřího 
Zemana. Počátkem července opět pro-
běhnou výtvarné kurzy pro veřejnost, 
které budou zakončeny výstavou 8. 7. 2017. 
Srdečně zveme bechyňskou veřejnost 
i návštěvníky města.

Jiří Novotný, SUPŠ Bechyně 

Vítězná práce ze soutěže NP Terezín 2017

VČERA, DNES I ZÍTRA

Když v mír tvé oči zaplanou, nevěřím jim, 
jistě klamou. Chtějí mi ukázat bezpečí, které 
však změníš v davové šílenství. Použiješ 
mě, jako ovečku, jíž daroval jsi pít, ostatní 
půjdou za smečkou ve stopách tvých. Však 
vody je málo a spotřeby moc. V životech 
lidských spočívá tvá moc?

Na hrbu krev a v mysli vztek, to všechno 
že tě neposlech? Tobě těžké je vzdorovat, 
když druhými chceš manipulovat. Ti, jež 
nepomůžou tvému dílu, na ně pak svedeš 
všechnu vinu a vyženeš je do šedého 
splínu?

To říkáš si člověk, ne – spíš zrůda! Mám 
z tebe nechuť a vztek, včera, dnes i zítra. 
Rodině mé namlouváš blaho, přátelům mým 
slibuješ mír. I mně nabízíš své dlaně, ani 
okem však nepohlédnu na ně. Má mysl 
nebude v okovech. Nejprv bys ukázal slunný 
den, pak ale přijde bouře jen, v níž pomalu 
utápíš všechny kolem.

Prosit mě můžeš horem dolem, chléb 
nabízet. Čekáš, až dostanu žízeň a obrátím 
se ve tvou přízeň? Ach, jak chybná je tvá 
snaha, dopřát iluzi blaha. Tebou dál ne-
nechám se zmást, život můj nebudeš krást.

Pravíš, že špatná je má cesta, podleh-
nout tobě byla bych zcela šťastná. Já však 
raději budu prachem, než jedním z vás. 
Davem fanatickým vrahem.

Tak usedám až dole pod všechnou tou 
hanbou lidstva. Hanbím se – ne však 
vlastním studem, ale zkázou lidstva. Už 
nenabízíš přízeň svou, už pouze hlínu mám 
nad hlavou.

Marie Dvořáková 17 let, 
literární soutěž – II. kategorie

ved. pedagog – Soňa Houdková, 
konzultant – Ludmila Krůčková

JAK 
DOPADLY 
ROLNIČKOVÉ 
DNY 2017?

V týdnu od 24. do 
28. dubna se v jede-
n á c t i  m ě s t e c h 

Jihočeského kraje, včetně Bechyně, 
uskutečnil již 16. ročník veřejné pouliční 
sbírky Rolničkové dny. I když po většinu 
týdne počasí pouličním sbírkám vyloženě 
nepřálo, výsledek sbírky předčil očekávání. 
Podařilo se vybrat 193 653 Kč, což je čtvrtý 
nejlepší výsledek za 16 let existence sbírky. 
Obyvatelé Bechyně přispěli částkou 9 033 
Kč. Jedná se o jeden z nejlepších výsledků 
sbírky v Bechyni za poslední roky. Je to pro 
nás důkazem, že i ve Vašem městě má 
Diakonie Rolnička řadu podporovatelů. Moc 
si toho vážíme. 

Výtěžek Rolničkových dnů bude použit 
na nákup nového mikrobusu pro naši službu 
dopravy klientů. Vybraná částka pokryje 
téměř jednu třetinu nákladů na nové auto. 
K této částce budeme přidávat další dary 
a výtěžky beneficí a věříme, že po Rolnič-
kových dnech 2018 budeme již vybírat  nový 
mikrobus.

Děkujeme za podporu, kterou Diakonii 
Rolnička Bechyňští projevují, a děkujeme 
i studentům Střední umělecko průmyslové 
školy, kteří pro nás s kasičkami vybírali.

Ludmila Pokorná, Diakonie Rolnička 

Práce studentů SUPŠ
Bechyně – KOUZLO HLÍNY 
– stálá expozice

a
PO STOPÁCH 
PRVOREPUBLIKOVÝCH 
ZAHRADNÍCH ARCHITEKTŮ

Vernisáž 3. 6. 2017 v 15 h
Výstava potrvá od 4. 6. do 8. 10. 2017

15. ženijní pluk pořádá

2. června 
9.00–14.00 hod.

DEN DĚTÍ 2017
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Statické ukázky ženijní techniky a ma-
teriálu, statické a dynamické ukázky 
letecké techniky, parašutistické výsadky, 
ukázka bojového systému MUSADO, 
činnosti Letecké záchranné služby...
Laserová střelnice, střelba ze vzdu-
chovky, soutěže, skákací hrad...

Letiště Bechyně, vstup zdarma
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+ Stalo se před 50 lety
(z kroniky od Josefa Rypla)

V současném období se rozšiřuje 
snaha pedagogů a zdravotníků, na to, aby 
školní děti dostávaly své svačiny, které by 
se skládaly z mléka, či mléčných výrobků. 
Opatření je nutné nejen z hlediska zdra-
votního, ale je i umožněno i faktem, že 
i zemědělství podstatněji plní své úkoly.

V městě v souvislosti s rekonstrukcí 
komunikací, byly zavedeny prvé světelné 
ukazatele směrů u Keramické školy proti 
rybníku Trubný.

Dne 27. června 1967 zcela z rychle 
příchozí bouřky uhodilo v odpoledních 
hodinách do prostoru zahrádek na sídlišti 
Keramických závodů u vlečky. Pan Karel 
Kolář, technik keramických závodů může 
hovořit o znovu narození. Přesto, že 
všichni zahrádkáři odešli raději před 
bouřkou, on sám v úmyslu dokončit práci 
se zdržel. Náhlý blesk, přesto, že kolem 
byly vyšší stromy, kovové kůly ohrazení 
zahrádky udeřil několik metrů od něj, do 
porostu máku. Prudký tlak vzduchu, svist, 
odhodil zahrádkáře až k pěšince a jen 
s velkým štěstím může hovořit o tom, že jej 
blesk nezabil.

Vybral Martin Gärtner
Pozn. redakce:
Text je autentickým přepisem bez korektur.

KDYŽ MAMINKY 
A TATÍNKOVÉ CHTĚJÍ VÍC

Péče o malé děti je velmi náročná 
a klobouk dolů před všemi maminkami, které 
svou rodičovskou roli s přehledem zvládají. 
Ale i maminky jednou čeká předání dětí do 
rukou učitelek mateřské školy a návrat do 
pracovního procesu. Od září bude Bechyně 
hostit kurz určený všem rodičům, kteří se 
chtějí vrátit do práce, najít si lepší pracovní 
místo nebo se vzdělávat i v průběhu 
rodičovské dovolené. Kurz, který slibuje, že 
jeho účastníci mohou být v práci jako doma, 
je zdarma včetně bezplatného hlídání dětí. 

Kurz se zaměřuje hlavně na praktické 
počítačové a komunikační dovednosti, 
které jsou v dnešní době nezbytné jak 
v pracovním, tak osobním životě. Zkušený 
lektor účastníky provede programy 
například MS Word, Excel, PowerPoint 
i naučí, jak vytvořit jednoduché www 
stránky a další vychytávky. Účastníci si ve 
skupinkách založí vlastní virtuální firmu, 
díky které mohou být například květináři, 
doktory či mořskými biology. Vzpomínáte, 
čím jste v dětství chtěli být? Teď máte 
možnost si to zkusit a ještě si natrénovat 
mnoho praktických dovedností potřebných 
pro další zaměstnání.

Aby se účastníci kurzu snáze zorien-
tovali v tom, co v budoucnu vlastně chtějí 
dělat, je zajištěna spolupráce s odbor-
níkem, díky které získají možnost podívat 
se na své schopnosti, dovednosti a oče-
kávání pro budoucí povolání z nadhledu 

a třeba objevit své skryté talenty. S výběrem 
povolání a usnadněním výběrového řízení 
pomohou lekce zaměřené na problematiku 
trhu práce. Účastníci se naučí napsat 
motivační dopis, který zaujme a zajistí 
pozvání k pohovoru. Po ukončení kurzu 
mohou účastníci využít další možnosti 
individuální podpory například koučinkem, 
dotovaným pracovním místem, školením či 
kurzem dle vlastního výběru.

Kurz začíná 18. 9. 2017 ve spolupráci 
českobudějovické neziskové organizace 
Attaveny a KSM Bechyně. Pokud máte 
pocit, že je kurz pro Vás, neváhejte si zavo-
lat pro více informací koordinátorce projek-
tu na číslo 778 064 624 nebo se podívejte 
na web www.vpracijakodoma.cz.

Informativní schůzka je ve čtvrtek 
15. 6. v 10.00 h v RC Hrošík.

Bc. Táňa Szó

AKTUÁLNĚ 
Z BECHYŇSKÉHO DPS

Všechno má svůj konec, jen klobása ne. 
Ta má konce dva. Konstatuje lidové rčení. 
I účastníci letošní soutěžní cyklojízdy 
„Jedeme v tom společně“ doputovali cíle, 
jímž byla Paříž, hlavní město Francie. 

I desetičlenná posádka seniorů z bechyň-
ského DpS, vedená trenérkou Lenkou 
Kašparovou, od začátku března statečně 

polykala kilometry. Morální podporu měli 
v paní ředitelce, Mgr. Aleně Sakařové, jakož 
ve vedení domova i u všech jeho obyvatel.

A jak celé zápolení dopadlo? Vyhráli 
všichni. Prokázali odvahu, zdravou soutěži-
vost a především radost z pohybu. Vítězem 
však může být jen jeden a prvenství náleží 
DpS Bruntál. 

Ovšem ani bechyňský team se v soutěž-
ním peletonu neztratil. Po statečném výkonu 
obsadil skvělé deváté místo z 53 zúčast-
něných družstev.

Nezbývá než poděkovat organizátorům – 
DpS Vrbno pod Pradědem – za vydařenou 
akci a těšit na další, třetí ročník soutěžního 
klání. Z dobře informovaných zdrojů se 
proslýchá, že tentokrát soutěž neopustí 
domácí humna. V plánu je okružní putování 
po českých hradech a zámcích.

BESEDA S Mgr. JIŘINOU 
TRČKOVOU

Filosof George Santayana řekl, že „ten, 
kdo zapomene na svou minulost, je od-
souzen ji znovu prožít“. Pamětníků ubývá 
a nejen proto prostudovala a v podobně 
knížky sepsala paní učitelka Jiřina Trčková

dosud jen okrajově známou historii židovské 
populace v Bechyni. Publikaci „Obzory 
ztracených osudů“ představila 2. května 
v místním DpS. Účastníkům setkání, oby-
vatelům domova, přiblížila historii osídlení 
Bechyně židovskou komunitou. Seznámila 
je i s jednotlivými rodinami a vylíčila jejich 
trpký osud za druhé světové války. Geno-
cidě, známé jako šoa nebo holocaust, padli 
za oběť, až na jednoho, všichni ze 42 oby-
vatel. 

Beseda se setkala s živým zájmem 
padaly, dotazy a došlo i na vzpomínky 
pamětníků. Vydařený počinek. Díky, paní 
učitelko.

SETKÁNÍ SE VZPOMÍNKAMI
Neméně vydařenou akcí bylo vyprávění 

o závěru II. světové války v Bechyni z úst 
člověka nad jiné povolaného, taktéž obyva-
tele domova, pana Františka Kocourka. Se 
svou skvělou pamětí poutavě přiblížil historii 
ze začátku května 1945 a osvěžil pamět-
níkům vzpomínky na někdejší události. 
Setkání mělo hojnou účast a v závěru ho 
osvěžily i pamětnické příspěvky několika 
posluchačů. Děkujeme, pane Kocourku.

Karel Klaška 



+Z LUŽNICE OD MLÝNA 
DO LÁZEŇSKÉHO 
PARKU

Netuším, kdy se neznámý sochař rozhodl 
přetavit kolo, které klapalo u jezu v mlýně 
pod bechyňskou duhou, v umělecké dílo. 
Aby vydrželo déšť i mráz a netavilo ho 
slunce, použil autor materiál podobný 
laminátu. Celý objekt, vysoký 1,5 a dlouhý 
2 metry, stěží nadzvednou dva silní muži. 
Zcizení ve veřejném prostoru mu tedy příliš 
nehrozí, nehledě k tomu, že do zahrádky se 
nehodí, vrhal by stín na zeleninu. Navíc 
vyžaduje prostor, potřebuje dýchat.

Tato nová dominanta by měla zdobit 
lázeňský park a dočká se snad slavnostního 
odhalení v sobotu 24. června 2017 před 
vernisáží díla malířky Jany Míčkové. 
Překvapením by mohlo být, co všechno se 
stačilo ve vodě přes mlýnské kolo v proudu 
vody převalit a co z toho bude socha kola 
odkrývat ve vlnkách kolem sebe.

Fotografie kola u tohoto článku chybí, 
prozradila by totiž všechno, co v den 
odhalení budou maskovat čtyři bílá, sepnutá 
prostěradla. A tak nezbývá, než se přijít 
podívat.

Pavel Šmidrkal

+SENIOŘI 
NEZAPOMÍNAJÍ 

Při příležitosti oslav květnových výročí 
uspořádal Klub vojenských důchodců 
slavnostní setkání členů v restauraci Na 
Protivínce. Připomenutím historie a zhodno-
cením jejího odkazu zahájil předseda KVD 
p. Otakar Michal, slovo dostali i pozvaní 
hosté. Pan starosta vyzdvihl aktivitu Klubu 
a zástupci posádky Bechyně opět nabídli 
vzájemnou spolupráci. 

Poté se zástupce ministerstva obrany 
pan Petr ujal milé povinnosti poblahopřát 
jubilantům a předat jim drobné dárky, které 
věnuje MO vojenským veteránům při kula-
tých výročích.

Volnou zábavu s občerstvením zakončil 
poděkováním a krátkou básničkou ze života 
letců p. Zeleňák.

Na závěr se všichni účastníci odebrali 
k pomníkům padlých na náměstí a uctili 

jejich památku položením kytic a zapálením 
svíček. Zde se připojili také zástupci Klubu 
levicových žen, Svazu letců a KSČM. 
Společně ještě navštívili hroby neznámého 
vojína na starém hřbitově.

Senioři nezapomínají na válečné události 
a neměly by zapomenout ani mladší ge-
nerace.

Za KVD Eva Fišerová

DO GALERIE ZÁLIV LÁZNĚ 
BECHYNĚ PŘIPLUJE JANA

Akademická malířka Jana Míčková je 
autorkou na výměnku. Přes léto žije na 
chalupě u Strakonic, tam nemaluje vůbec. 
Zimu překlepe u kamen v Praze, kde občas 
něco vytvoří.

Padesát let malování stačilo, říká o sobě, 
a po větší slávě už netoužím, dodává. Její 
slova však boří zájem této výtvarnice 
zakotvit na čas své plachty (velké obrazy) 
v Bechyni. Možná si přitom obhlédne i vanu 
s rašelinou, kde se ještě nikdy nesmočila. 

Galerie Záliv představí desítku jejích 
postav malovaných v šedesátých letech 
minulého století v životní velikosti. Budou to 
tety a strejdové z jižních Čech, osoby 
zachycené při všelijakém činění. Třeba při 
štrikování svetru nebo listování v knize či 
podřimování s rukama složenýma v klín.

Kolekci pestře doplní nedávno vytvořené 
abstraktní obrázky, malované barevnými 
křídami na velur a fixované lakem (na vlasy). 
To je technika, kterou si v roce 1972 malířka 
osvojila v Paříži a zůstala jí věrná. Oblouk 
časového rozpětí vzniku jednotlivých prací 
překlene půl století.

Vernisáž  proběhne v sobotu dne 
24. června v 18.30 hod. v Galerii Záliv 
Lázně Bechyně za přizvukování kapely 
Kamarádi z pískoviště.

Pavel Šmidrkal

+KRONIKÁŘ VÁLKY 
V ŽELČI POD 
OCHRANOU 
PREZIDENTŮ

Malíř Karol Molnár (1903–1981) se naro-
dil na Slovensku, většinu života prožil v Pra-
ze a nejvýznamnější díla vytvořil ve Francii 
(1938–39) a ve Velké Británii (1940–45). 
Patřil k oblíbeným žákům prof. Františka 
Kupky v Paříži a k jeho obrazům se pochval-
ně vyjádřil v roce 1942 na výstavě v Londýně 
ministr zahraničí Jan Masaryk a tehdejší 
první dáma Hana Benešová.

V Obrazárně Špejchar Želeč se v pondělí 
dne 26. června 2017 v 18.00 otevře 
retrospektivní přehlídka osmdesáti jeho 
olejomaleb, kterou zahájí koncertem Sextet 
Ústřední hudby AČR. Nad výstavou převzali 
záštitu prezidenti a vrchní velitelé ozbro-
jených sil České a Slovenské republiky, 
Miloš Zeman a Andrej Kiska.

Výstava nazvaná Karol Molnár – Malíř 
tří zemí, doprovozená vydáním stejno-
jmenné knihy, je vrcholem oslav pátého 
výročí Obrazárny Špejchar Želeč a bude 
přístupná od 26. června do 30. srpna 2017 
mimo pondělí vždy od 10.00 do 18.00 hod.

Lázně Jupiter 
společně s autorem
Vás srdečně zvou 

na křest nové knihy 
Pavla Brandejse

 

BECHYNĚ ZMIZELÁ
O Bechyni jaká bývala, o tom co už zde 
není a čím byla stará Bechyně nahrazena.

Křest se uskuteční 
v sobotu 24. června 2017 

od 15.00 hod. 
v salonku v 1. patře vily Vlasty, Lázně 

Jupiter, Libušina třída čp. 188 v Bechyni.

Lázně                  Jupiter

Bechyně
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MICRO-EPSILON Czech Republic, spol. s r. o.

Bechyně, Na Libuši 891

Sobota 10. 6. 2017 od 9 do 14 hodin

MICRO-EPSILON Czech Republic, spol. s r. o.MICRO-EPSILON Czech Republic, spol. s r. o.
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60

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

TĚLOVÝCHOVA & SPORT

+KANOISTIKA 
– TJ JISKRA BECHYNĚ

RAFTY – již 17. ročník raftových závodů 
se bude tradičně konat pod Bechyňskou 
duhou v sobotu 8. července. Závod ve sprin-
tu 4členných posádek na 150 m je určen jak 
pro širokou veřejnost, tak i pro zkušené 
a začínající vodáky. Můžete se přihlásit v 
den konání závodu do těchto kategorií: muži, 
ženy, mixy, veteráni a mládež. Velkou velmi 
ceněnou výzvou jsou ustrojené posádky, 
které dodávají závodu uvolněnou a přátel-
skou atmosféru jako každý rok, takže 
přemýšlejte, čím letos ohromíte přihlížející 
diváky! Po vyhlášení výsledků proběhne 
nefalšovaná vodácká párty. 

Srdečně zveme všechny příznivce sportu 
i recese! 

SJEZD A SLALOM – zahájili jsme také další 
sezónu na divoké vodě Jarními bechyň-
skými sjezdy a slalomy v Táboře na Hara-
chovce. Zde nás již dlouhá léta reprezentuje 
především několik zkušených kajakářů 
a deblířů, kteří stále sbírají úspěchy a pěkná 
umístění. Patří mezi ně Ferko Uhlík, Pavel 
Pazourek, Michal Háša, Lórenc Mayer, bratři 
Měšťanové a Zvolánkové, zkušenosti 
začíná sbírat nejmladší kajakář Honza Uhlík. 
Doufejme, že se jim v této sezóně bude dařit i 
nadále!

za oddíl kanoistiky pazi

+MLADÍ FOTBALISTÉ 
ZAZÁŘILI

V pondělí dne 1. května 2017 uspořádal 
SK Větrovy tradiční fotbalový turnaj mini 
přípravek pro holky a kluky narozené v roce 
2010 a mladší. 

Kluci z FC Bechyně ve složení Vojtěch 
Borys, Alexandr Břicháček, František 
Kodym, Adam Olah, Jiří Vacek, Vojtěch 
Vaníček a brankář Jakub Zunt vybojovali 
krásné 2. místo i přesto, že celý turnaj 
odehráli pouze se sedmi hráči. V turnaji se 
jim dařilo i proti takovým týmům jako FK 
Meteor Tábor 11 nebo TJ Lokomotiva Veselí 
nad Lužnicí a po zásluze byli organizátory 
vyhlášení za největší překvapení turnaje.

V rozhodujícím zápase o 1. místo pod-
lehli TJ Hradiště, a to až na penalty. 
Blahopřejeme. 

Valerie Borysová

Klub českých turistů Bechyně 
zve všechny příznivce zdravého pohybu 

v přírodě k účasti na tradičním 

turistickém pěším pochodu 

ÚDOLÍM 
ŽIDOVY STROUHY

TERMÍN:  sobota 17. června 2017
START:  08:30 – 10:15 hodin
od budovy MUZEA TURISTIKY v Bechyni, 
Široká ul. 48

CÍL POCHODU: soutok Židovy strouhy 
s Lužnicí (Lužnice levý břeh u skály s lávkou)

Trasy pěšího pochodu: 10–15 km

Na krátké trase budou pro malé i velké 
účastníky připraveny hry a soutěže. 
V cíli občerstvení, případně možnost přepravy 
lodí přes řeku Lužnici. Účastníci zde obdrží 
pamětní list.
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Provádíme rizikové kácení stromů 
v těžko přístupných místech. 

Tel: 606 931 760

Městský zpravodaj č. 6/2017, den vydání: 1. 6. 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. června. 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

 

ROZHODNĚTE SE 
A BUDE TO VÁŠ TRUMF

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

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

Kombinovaná spotřeba a emise C0  vozů FABIA, FABIA COMBI a YETI: 4,5–5,8 l/100 km, 106–137 g/km2

Modely YETI a FABIA v provedení TRUMF vás potěší skvělou výbavou, která zahrnuje například klimatizaci, centrální zamykání 
s dálkovým ovládáním, rádio, přední mlhové světlomety, malý kožený paket a další.
ŠKODA FABIA TRUMF je nabízena včetně prodloužené pětileté záruky v rámci paketu Mobilita Plus, s možností 50% cenového 
zvýhodnění na ŠKODA Předplacený servis, a navíc s bonusem za výkup vašeho stávajícího vozu ve výši 10 000 Kč.
Přijďte se na vlastní oči přesvědčit k autorizovaným partnerům ŠKODA nebo si objednejte testovací jízdu
na Infolince ŠKODA, tel.: 800 600 000. ŠKODA. Simply Clever

www.skoda-trumf.cz

Ať už se rozhodnete jakkoli, s akční nabídkou TRUMF
získáte skvěle vybavený vůz za příznivou cenu.

ŠKODA FABIA ŠKODA FABIA  ŠKODA YETI?


