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DUBEN 2019

MĚSTSKÝ ZPRAVODAJ
ECHYNSKÝB

+ Životní jubilea 
duben 2019

 93 let Baborský Jiří
  Čiháková Vlasta
  Englická Květuše
 92 let Zavadil Jaroslav
 89 let Kopečková Anna
 86 let Kasáček Josef
 85 let Jarešová Jiřina
 84 let Fuchmannová Zdeňka
  Soryčová Jana
 83 let Cícha Jaroslav
  Filová Stanislava
  Kuthanová Vojtěška
  Novotná Jaroslava
 82 let Slavíková Marie
 81 let Červenka František
  Kodad Rudolf
  Kubešová Magdalena
 79 let Hrubant Miloslav
  Nehonský Jaroslav
 77 let Dušek Karel
  Chalušová Jana
 76 let Sedláčková Milada
  Šůnová Květuše
 75 let Zíková Marie

+ VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Dne 5. března 2019 byli v městské 
obřadní síni přivítáni starostou města 
Bechyně, Ing. Pavlem Houdkem, tito noví 
bechyňští občánci: Sofie Byrtusová, Anna 
Martanová, Jan Vanda, Tereza Severová, 
Ondřej Valenta, Antonín Zunt, Amálie 
Nohavová, Barbora Nováková, Antonie 
Dvořáková, Michal Kubišta. 

Slavnostní obřad zahájilo hudební duo ze 
ZUŠ Václava Pichla Bechyně. Přítomní 
rodiče pro své děti obdrželi dárkový set, 
knihu s věnováním, květinu a pamětní list 
s  poukazem v hodnotě pěti set korun.

SPOZ při MěÚ v Bechyni

Příspěvky do květnového čísla 
posílejte nejpozději 17. dubna na 
propagace@kulturnidum.cz

Již třetí rok má Bechyně spřátelené 
město a tím je HEŘMANŮV MĚSTEC. 
Bohužel většina Bechyňáků neví, že máme 
s  nějakým městem partnerský vztah, ani 
neví, kde se Heřmanův Městec nachází.

Začněme tím, kde toto město leží. Na 
mapě ho najdeme v Pardubickém kraji, 
blízko Chrudimi, na severních svazích 
Železných hor, na okraji Polabské nížiny. 
Žije v něm více než 5 000 obyvatel.

Historie Heřmanova Městce je trochu jiná 
než naše. Bechyně byla založena na popud 
krále Jana Lucemburského v předpolí pře-
myslovského hradu, Heřmanův Městec, 
jehož počátky sahají do začátku 14. stol., 
vznikl kolem obchodní cesty, tzv. Trstenické 
stezky. Střed města je vlastně rozšířená 
ulice. Prvními držiteli místa byli Heřmanové 
z  Mrdic – odtud název Heřmanův Městec. 
Majitelé se během staletí střídali. K rozkvětu 
města významně přispěli Šporkové a Kinští 
z  Vchynic. Šporkové koupili panství Heřma-
nův Městec r. 1661. Se znakem Šporků se 
sejdeme jak na vchodu do zámku, tak na 
kostele sv. Bartoloměje, který Šporkové 
nechali postavit. Rudolf Kinský z Vchynic 
a  Tetova koupil panství r. 1828. Poslední 
majitel Oldřich Ferdinand Kinský zemřel 
roku 1938 ve Vídni. 

Při návštěvě Heřmanova Městce mne 
zaujaly stavby, které souvisí s jeho historií. 
Jednak zámek v centru města, který vznikl 
přestavbou původní gotické tvrze v době, 
kdy držiteli panství byli Šporkové. Zámek byl 
do dnešní podoby upraven v r. 1784. Má 104 
místností a v současnosti je v něm umístěn 
Domov seniorů Hlavního města Prahy. Pře-
kvapená jsem byla rozsáhlým zámeckým 
parkem, který je přístupný veřejnosti. 
V  Heřmanově Městci je dobře zachovaný 
židovský areál s funkční synagogou, rabín-
ským domem a hřbitovem, kde je téměř 
1 100 náhrobků. Poslední krajský rabín 
v  Heřmanově Městci dr. Isaak Folkmann 
zemřel v Terezíně 19. 10. 1943.

Městský znak Heřm. Městce je zelený 
leknínový list na modrém štítě. Rudolf II. 
v  roce 1579 ho městu potvrdil. Před tím ho 
jako svého znaku užívali rytíři Heřmanové 
z  Mrdic. Tento znak připomíná pověst o za-
kladatelích města, rytířích Heřmanech. 

Pověsti jsou dvě, liší se v některých 
detailech.

Pověst první. Jak rod Mrdických přišel 
k  erbu. Roku 1158 se válečné výpravy do 
severní Itálie Fridricha I. Barbarossy prý 
účastnil mladý bojovník Heřman. V bitvě 
u  Milána si vedl velmi statečně a s dalšími 
bojovníky byl vyznamenán a odměněn. Byl 
povýšen do šlechtického rodu a obdržel také 
vlastní erb s jedním leknínovým listem. 
Bojoval pod korouhví pána z Kounic, ten měl 
ve znaku dva leknínové listy. Jako odměnu 
od krále Vladislava II. dostal část lesnaté 
a  bažinaté krajiny pod Železnými horami. 
Rytíř zde založil tvrz Mrdice a jeho rod odtud 
začal rozšiřovat své statky. Během 14. stol. 
se majetek Mrdických rozrůstal. Z původních 
tří lokalit, jedna byla městečko Heřmanovo 
Město, jich bylo v r. 1398 jedenáct. Rostoucí 
a výnosné mrdicko-heřmanovoměstecké 
zboží se stalo v průběhu 14. st. předmětem 
nekalého zájmu. Poslední mužský potomek 
mrdicko-heřmanské větve rodu Ojíř z Mrdic 
obvinil Hezlína Turkovce z Hostinného z ne-
oprávněné držby majetku Heřmanů a za to 
byl Ojíř zákeřně zavražděn. 

Na vysvětlenou: staročeský význam slo-
va mrd nebyl původně obscénní. Bylo to 
vyjádření pro kývavý pohyb, typický třeba 
pro rákosí, které roste na mokřadech. Tvrziš-
tě Mrdice bylo dříve obtékané vodou. 

Druhá erbovní pověst líčí rytíře z Mrdic 
jakou loupežníky. Když na tvrzi Mrdice 
zemřel starý rytíř Heřman, dalo se 12 jeho 
synů na nepoctivé loupeživé řemeslo. Král 
musel proti svým vzdorným šlechticům 
zakročit. Královští obléhali Heřmany v jejich 
Městci. Jenže loupežníci měli se svými 
sousedy domluvu, jak je žádat o pomoc, aniž 
by vysílali nějakého posla. Tím poslem byly 
leknínové listy, které Heřmanové posílali po 
vodě v potoce. Sousedé přišli Heřmanům na 
pomoc a královští to tentokrát vzdali. Na 
památku své záchrany přijali pak rytíři 

Heřmani leknínový list. Ale Heřmani si pokoj 
nedali a loupili dál. Královští se ze svého 
neúspěchu poučili a na Heřmany se lépe 
připravili. Nejdříve pokořili sousedy, Heřma-
ni se nakonec dali na útěk chodbou k tvrzi 
v  Kostelci. Tam byli chyceni a pobiti. A tak se 
dostal list leknínu do znaku Heřmanova 
Městce.

Erbovní pověsti a mnoho dalších infor-
mací o Heřmanově Městci nejen z jeho 
minulosti, ale i současnosti, jsem se 
dozvěděla v jeho městském zpravodaji 
„Leknín“. 

Jiřina Trčková

+ HEŘMANŮV MĚSTEC 
– NAŠE PARTNERSKÉ 
MĚSTO



+ KRÁTCE Z JEDNÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA 
13. 3. 2019

ź Zastupitelstvo určilo za členy osadního 
výboru v Senožatech pana Jaroslava 
Haškovce ml., Pavla Klímu a Ing. Reného 
Hartla. Předsedou výboru byl zvolen pan 
Pavel Klíma. Členové osadního výboru 
vzešli z místních voleb v Senožatech, 
kterých se zúčastnilo 52% voličů.
ź Schválen prodej části pozemku p.č. 

21190/1 o výměře 81 m  v k.ú. Bechyně. 
Jedná se o svah nad nemovitostí žadatele.
ź Neschválen záměr prodeje části po-

zemků p.č. 2656/13 a p.č. 2656/2 v chatové 
oblasti u řeky v k.ú. Hvožďany u Bechyně. 
Jedná se o pozemky, které sousedí 
s chatami žadatelů.
ź Neschválen záměr prodeje části po-

zemku p.č. 2017/1 v k.ú. Bechyně o výměře 
2

cca 25 m . Pozemek se nachází v Zářečí 
před vjezdem do nemovitosti žadatele.
ź Neschválen záměr prodeje části 

2
pozemků p.č. 798/10 o výměře cca 115 m  

2
a p.č. 798/12 o výměře cca 72 m  v k.ú. 
Bechyně. O pozemek požádal vlastník 
sousedícího pozemku z důvodu zřízení 
příjezdové cesty.
ź Schválen prodej části pozemku p.č. 

22021/1 o výměře 4 m  v k.ú. Bechyně, která 
byla historicky připlocena k předzahrádce 
rodinného domu.

ź Schváleno uzavření smlouvy se spo-
lečností A+R s.r.o., jejímž předmětem je 
budoucí závazek města Bechyně koupit od 
společnosti A+R s.r.o. tyto níže uvedené 
nemovité věci za celkovou kupní cenu, která 
nepřesáhne částku 10.000,– Kč včetně 
DPH:

– místní komunikace – chodník, který 
bude vybudován na pozemcích p.č. 1555/15 
a p.č. 1555/16 v k.ú. Bechyně, 

– části pozemků p.č. 1555/15 a p.č. 
1555/16 v k.ú. Bechyně, na kterých bude 
vybudována místní komunikace – chodník,

– inženýrská síť – dešťová kanalizace 
vybudovaná na pozemcích p.č. 1497/2 a p.č. 
2070/7 v k.ú. Bechyně.
ź Obchodní společnost A+R s.r.o., je 

budoucím investorem stavby objektu Penny 
Marketu v Bechyni. Součástí této stavby je 
i rozšíření silnice II/122 nutné k zajištění 
bezpečného odbočení k objektu Penny 
Marketu a dále pak výstavba místní 
komunikace – chodníku na části pozemků 
p.č. 1555/15 a p.č. 1555/16 v k.ú. Bechyně. 
V rámci rozšíření komunikace II/122 dojde 
k úpravě příkopů zatrubněním a odvedením 
dešťových vod z této silnice.
ź Neschválen záměr prodeje pozemku 

p.č. 1562/4 v k.ú. Bechyně. O tento pozemek 
požádala společnost Vaportecnic–cz s.r.o., 
která zde chtěla vybudovat mycí centrum 
osobních a dodávkových automobilů. 
ź Neschválen záměr odkoupení pozem-

ku p.č. 604/2 v k.ú. Senožaty u Bechyně od 
Státního statku Jeneč, státní podnik v lik-
vidaci. Jedná se o pozemek, který tvoří okolí 
stavby bývalého vodojemu u Senožat (vodo-
jem je součástí pozemku p.č.st. 31).
ź Schválen prodej pozemku p.č.st. 199 

2zastavěná plocha a nádvoří o výměře 49 m  

jehož součástí je stavba chaty ev.č. 136, 
a pozemku p.č. 943/28 zahrada o výměře 

21087 m , vše v k.ú. Bežerovice.
ź Zastupitelstvo schválilo: 

– poskytnutí dotace ve výši 60.000 Kč 
spolku Tělovýchovná jednota JISKRA 
Bechyně, IČ 14504481 pro tenisový oddíl na 
údržbu a  provoz sportoviště, zabezpečení 
provozu tenisové školy, vylepšení herních 
podmínek, zapojení do nejmladší věkové 
kategorie Babytenis a účast v dalších 
mládežnických kategoriích (st. žáci, dorost).

– poskytnutí dotace ve výši 20.000 Kč 
organizaci Český rybářský svaz, z.s., místní 
organizace Bechyně, IČ 00477451 na 
pořízení vybavení rybářské stráže – lodě 
s  motorem a přepravním vozítkem a nepro-
mokavého stejnokroje.

– poskytnutí dotace ve výši 50.000 Kč 
Sboru dobrovolných hasičů Bechyně, IČ 
46630716 na údržbu a provozování sbírek 
historických předmětů požární ochrany 
a  prostor pro ně, pořádání kulturních, 
společenských a sportovních akcí a podpora 
činnosti kolektivu mladých hasičů.

– poskytnutí dotace ve výši 60.000 Kč FC 
Bechyně, z.s., IČ 16847717 na financování 
soutěží, turnajů, tréninkového a hráčského 
vybavení, nutných administrativních nákla-
dů, dopravu, údržbu hřiště a drobnou údržbu 
kabin.

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

(fs)

PŘIDEJ SE!

6. dubna
Sraz ve 14 h před KD

Zapojují se lidé ze všech koutů České repub-
liky. I my znova vyrazíme s pytli zlikvidovat 
to, co jsme sice sami nezpůsobili, ale 
chceme Bechyni čistou a krásnou. 
Po práci si dáme v Hrošíkovi něco dobrého 
na zub ve společnosti veselé party lidí, pro 
které je pohodlnost zcela cizí slovo.

Marie Jahnová

+ SVOZ BIOODPADU 
V BECHYNI

Stejně jako v minulém roce svozový den 
na BIO odpad bude pondělí. První vývoz se 
uskuteční v pondělí 1. dubna 2019. Další 
termíny budou opět jednou za 2 týdny, tedy 
15. 4., 29. 4., 13. 5. … Nádoby s bioodpadem 
určené k vývozu přistavte stejným způso-
bem jako popelnice.

Jak třídit?
Bioodpad v domácnosti třiďte hned, jak 

vznikne, a shromažďujte jej odděleně od 
ostatních odpadů. Důležitá je čistota! 
Igelitové sáčky a další odpad jsou 
nežádoucí příměsi a negativně ovlivňují 
kvalitu kompostu. Pokud bude odpad 
donášen v plastovém sáčku či tašce, je 
nutno obsah vyprázdnit do nádoby bio-
odpadu a sáček vyhodit do separační 
nádoby na plast.

Pro jaký odpad je služba určena?
Odpady z domácností
ź zbytky zeleniny a ovoce: slupky brambor 

a z ovoce, skořápky ořechů apod.
ź čajové sáčky, kávové sedliny včetně filtrů
ź dřevěné piliny, hobliny
ź zbytky rostlin včetně malého množství 

hlíny z květináčů
Odpad ze zahrad  
ź listí, tráva, zbytky rostlin včetně kořenů 

zeleniny, květiny, spadané ovoce apod.

Jaký odpad do nádob NEpatří?!!!
ź „gastroodpad“ – jedlé oleje, kosti, maso, 

zbytky jídel
ź uhynulá zvířata

ź hnůj 
ź obaly, směsný komunální odpad
ź kamení, suť, nerozložitelné odpady, sklo

Bioodpad a větve lze stále ukládat i ve 
sběrném dvoře.

V případě, že nádoba na bioodpad 
bude přetížena, tak zaměstnanci tuto 
nádobu nevyvezou (v letech 2017 a 2018 
dávali občané na dno těchto nádob hlínu, 
kameny nebo velké množství podzimního 
ovoce. Váha takové nádoby byla i přes 
250 kg. Tím se poškodila technika města, 
nádoby na bioodpad, a hlavně bylo ohro-
ženo zdraví zaměstnanců a BOZP).

ANO

NE

Patříš k těm, co místo 
„mělo by se“ jde a koná?
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V březnu byly zahájeny práce na 
dostavbě kanalizace v lokalitě 
Čechova – stadion, 
trasa nové kanalizace vede okolo 
stavebnin firmy Stanislav Návrat, přes 
Zahradní ulici, okolo stadionu do Čecho-
vy ulice. Akce je financovaná z rozpočtu 
města a z Operačního programu životní 
prostředí.

Probíhá intenzifikace ČOV 
– na fotografiích jsou zachyceny práce na 
dosazovacích nádržích a uskladňovací 
nádrži. Akce je financovaná z rozpočtu 
města a z Operačního programu životní 
prostředí.
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+ MILÍ ČTENÁŘI 
BECHYŇSKÉHO 
MĚSTSKÉHO ZPRAVODAJE,

postní doba vrcholí a my vstupujeme do 
velkých svátků vítězství Božího milosrden-
ství. Ten, který se nad námi smiloval, nám 
ukázal lásku až do krajnosti. Ukázal lásku sil-
nější než všechno zlo a všechen hřích. 
O  tom svědčí kříž Velkého pátku a prázdný 
hrob velikonočního rána, ženy u hrobu 
i  učedníci, kteří ho viděli. Tato zkušenost způ-
sobila, že nasadili svůj život pro Krista a byli 
neúnavnými hlasateli evangelijní radosti. 

Víra ve vzkříšení Vykupitele je nadějí pro 
naše vlastní vzkříšení. Kdo nebere vážně 
smrt a pomíjejícnost života, ten bude jen 
těžko chápat toto vlastní poselství Veliko-
noc. Jak máme mluvit o Přemožiteli smrti, 
tam, kde se téma smrti záměrně na veřej-
nosti zamlčuje a z křesťanských Velikonoc 
se dělá jen oslava jara? 

Křesťanské poselství Velikonoc je jiné. 
Ono oznamuje vzkříšení mrtvého a bere smrt 
vážně. Ve veřejném životě se setkáváme se 
smrtí při katastrofách, nehodách, ale za 
několik minut se všechno zakrývá, přichází 
nové události a vnucuje se představa věč-
ného mládí a věčného pozemského života, 
věčného koloběhu, v němž není žádný konec. 

Velikonocům může porozumět pouze 
ten, kdo zná také Velký pátek. Ježíš Kristus 
zemřel. Nejvyšší lidská autorita mu vzala 
život a jeho smrt byla úředně potvrzena. Ale 
on jako první vstal z mrtvých a zvěstoval 
světlo lidu izraelskému i pohanům. 

Smrt je skutečnost. Na tom nemění nic 
žádné životní pojištění a žádná transplan-
tace orgánů. Přirozeně všechno se v nás 
brání tomuto omezení života. Ale je důležité 
přijmout tu skutečnost a smířit se s ní.

Ne, nepopíráme smrt ani bolest, kterou 
ona s sebou přináší, ale Velikonoce zároveň 
sdělují, že smrt i tisíceré krize, které k ní 
vedou, nejsou posledním slovem. Zárukou 
toho je jednou provždy Bůh a jeho Syn, 
zmrtvýchvstalý Ježíš Kristus. To z nás činí 
nové lidi. Bůh nás neurčil k zahynutí, ale ke 
vzkříšení. I pro toho, kdo bojuje se smrtí, 
ano, právě pro toho, je toto zdrojem síly.

My potřebujeme Velikonoce, potřebuje-
me je pro to, co se nedá koupit, abychom 
totiž nepřeslechli, že je nám darován nový 
život. Kdo tuto skutečnost nechce vidět, ten 
Velikonoce nepotřebuje. Kdo však zůstává 
realistou, ten to dokáže ocenit a může zpívat 
aleluja.

Velikonoce – to není tak jednoduché! Je 
v  tom výzva. O Velikonocích se všechno 
zkouší – i naše víra a přesvědčivost těch, 
kteří ji zvěstují.

Každému z nás ze srdce přeji, aby tyto 
Velikonoce byly takovým setkáním s vítěz-
stvím Boží lásky, abychom s jistotou apošto-
lů vydávali svědectví o Zmrtvýchvstalém 
a  světu přinášeli novou naději.

Každému z Vás žehná 
P. Mgr. Tomáš Hajda, 

administrátor farnosti Bechyně.

  Bechyně Hlavatce Sudoměřice 

Květná neděle 14. dubna sv. Matěj 9.30 11.30 8.00

Zelený čtvrtek  18. dubna sv. Matěj 19.00 17.00 

Velký pátek  19. dubna sv. Matěj  17.00  15.00

Bílá sobota  20. dubna  sv. Matěj 20.00  pro všechny farnosti

Neděle zmrtvýchvstání  21. dubna sv. Matěj 9.30 11.30 8.00

Velikonoční pondělí  22. dubna sv. Matěj 9.30 11.30 

      

+ TOULAVA FEST HOSTÍ 
V ROCE 2019 MĚSTO 
TÁBOR

Čtvrtého května se jako každý rok 
zástupci měst turistického regionu Toulava 
sejdou společně na festivalu Toulava FEST, 
jenž si opět klade za cíl stmelit všechny 
oblasti turistické destinace Toulava, která se 
rozkládá na Táborsku, Bechyňsku, Milev-
sku, Soběslavsku, Jistebicku, Sedlecko-
Prčicku, Mladovožicku a Sedlčansku. 
Tentokrát se pořadatelem stává město 
Tábor, které Toulava FEST spojí s tradičním 
Otevřením turistické sezóny. Na již 3. roč-
níku akce se představí místní výrobci na 
tradičním trhu na Žižkově náměstí, umělci 
a  dočkáme se i pozvánek do jednotlivých 
koutů Toulavy.

Nebude chybět cyklovýlet a pěší puto-
vání pro děti.

Návštěvníci se mohou těšit na pestrou 
paletu pohodové zábavy, vystoupí FLYING 

PA R T I E S  s  p í s n i č k a m i  p r o  d ě t i , 
ZATRESTBAND – swingový bigband pod 
vedením dirigenta Petra Píši, od kterého 
nelze očekávat pouze swing, jihočeská 
dechová kapela pod taktovkou kapelníka 
Petra Koláře KERAMIČKA, orchestr ZUŠ 
Tábor SVIŠTI V ORCHESTŘIŠTI pod 
vedením Jakuba Valeše. Závěr bude patřit 
elitní kapele OSKAR PETR BAND kolem 
hitmakera Oskara Petra, která je zaměřená 
na nejstarší období Marsyas.

Vše doplní trh místních výrobků certifiko-
vaných značkou Toulava – regionální pro-
dukt, točit se bude místní pivo, připraven je 
i  program pro děti na náměstí. Celým pro-
gramem provede toulavský Krajánek, který 
spolu se zástupci dalších měst a oblastí 
Toulavy představí, co vše je letos v turistické 
oblasti Toulava k vidění, kam se zajet 
podívat a nabídne tipy pro místní i přespolní 
návštěvníky. 

U zrodu festivalu stála Bechyně a o to 
více nás těší, že se z něho stala tradice 
a  festival je rok od roku větší a známější.   

 MK a ŠO

Vážení spoluobčané,

dne 19. března se uskutečnil již tradiční 
ples Domova pro seniory Bechyně ke 
4. výročí zahájení poskytování sociální 
pobytové služby v novém objektu. 

Tak, jako v předchozích letech jsme na 
počest dne otevření domova uspořádali pro 
naše klienty ples. Tato akce se těší velké 
oblibě, má opravdu velmi společenský 
charakter, a protože je to ples, tak k němu 
samozřejmě patří i tombola. 

Jsem velmi ráda, že mohu na tomto místě 
veřejně poděkovat bechyňským firmám, ale 
i  jednotlivcům za jejich velkorysost ve formě 
příspěvku do tomboly. Těmito dárci jsou 
podle mého názoru lidé, kteří myslí na klienty 
domova a vůbec na jejich život v domově a 
mají snahu jim zpříjemnit poslední etapu 
života, což je od nich velmi milé a v dnešní 
době skoro až pozoruhodné. 

Moje velké poděkování patří již tradičním 
dárcům jako je LAUFEN CZ s.r.o. – 
Jihočeská keramika, W-partner – Ladislav 
Sviták, Lékárna U Panny Marie Pomocné – 
Jarmila Peštová, EUROCERA s.r.o. – 
Roman Sušer, ELEKTRO Martin Zelenka, 
Kadeřnictví MILI – Mili Kuberová, Zahrad-
nictví Beneš, ČEKANKA – p. Tupá st., 
Helena Hýnová, Jana Hladká, Margita Tupá 
a jako vždy, tak i letos přispěli cenami do 
tomboly zaměstnanci Domova pro seniory 
Bechyně. 

Vám všem patří moje, respektive naše 
srdečné poděkování.

Mgr. Alena Sakařová, 
ředitelka domova

VELIKONOČNÍ 
BOHOSLUŽBY 
2019 
Vikariát Tábor
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VÝROČÍ 
SOUVISEJÍCÍ 
S ROKEM 2019

Nabízí se připomenout si nejvýznamnější 
letošní výročí související s historií městečka 
Bechyně a jeho okolí. Ve spolupráci s panem 
Josefem Šteflem, který odvedl velkou práci 
s  historickými dokumentačními prameny, 
připomínáme tato:
• 1569 – Petr Vok koupil od Švamberků 
celé bechyňské panství a místní zámek 
přetvořil na komfortní renesanční sídlo. 
Ruku v ruce s touto progresí prospívalo 
i  městečko.
• 1619 (a následující roky) Bechyni 
drancovaly střídavě posádky císařského 
vojska v čele s generálem Buqoyem 
a  vojska stavovského. Klášter byl vypálen 
a  vykraden. Třicetiletá válka se podepsala 
na demografickém vývoji nejen místního 
regionu. K působení stavovských vojsk 
v  Bechyni se váže toto vyprávění o vniknutí 
stavovských do města: Těm vyzradil ovčák 
Nepovolný tajnou chodbu z Obory do hradu. 
V sobotu navečer, dne 19. srpna, vyházeli 
stavovští hlínu, kterou byl vchod do chodby 
zasypán, vyvrátili dubová vrata a vnikli 
chodbou do hradu Bechyně. Přepadli 
císařské, svázali vojevůdce a vojsko zavřeli 
do žalářů. To vše se dálo zákeřnicky a bez 
hluku. Měšťané bechyňští byli tehdy nemálo 
překvapeni, když spatřili v neděli ráno na 
náměstí houfy vojska stavovského. V té 
chvíli zazněly z věže františkánského 
kostela zvony, jež zvaly lid na mši svatou. 
Hoj zvoní – vykřikl Matěj Stránský na své 
druhy, mezi nimiž byl také Jiřík Nepovolný. 
Pojďme do kláštera! Rozbijeme tam vše 
a  klášter zapálíme, ať zhyně modla, kterou 
nazývají Rodičkou Boží Bechyňskou! Dáno 
znamení a houfy protestantských vojáků 
hnaly se do kláštera. Přišli nejdříve do 

kostela, křičeli a rouhali se Panně Marii. 
Ustrašený bratr sakristián zvěstoval to 
kvadriánovi, P. Františku Štarcovi, který se 
s  P. Bernardem Negerem přišel do kostela a 
vlídně napomínal vojáky, aby si slušněji vedli 
a nerouhali se Panně Marii. Slyše to Valentin 
Šmaha volá – Vzhůru na ně! A již se vrhli na 
oba kněze, srazili je k zemi a spoutali je 
řetězy, vetřevše se do kláštera, zjímali 
ostatní františkány a dali je spoutané odvésti 
všechny do Prahy, kdež byli uvrženi do 
žalářů, odkudž byli propuštěni až po bitvě na 
Bílé hoře.“ (Hlas lidu 8.5.1924, napsal 
P.  Klemens Minařík, františkán v Bechyni)
• 7. 11. 1769 se v Bechyni narodil Karel 
Postl – (†15. 3. 1818 v Praze), absolvent 
vídeňské akademie umění. Stal se zakla-
datelem a učitelem krajinářské školy 
umělecké akademie v Praze a zachoval nám 
celou řadu pohledů na česká města se vší 
jejich charakteristikou. Uplatňoval idealizo-
vanou krajinu dle vzoru francouzských 
klasicistů v kresbě a rytině, kde se barva 
omezovala na pouhé její kolorování, maloval 
ovšem též olejovými barvami.
• 1769 byla vystavena na obecním 
pozemku dřevěná lázeňská budova, v ní 
byly zřízeny kabiny a vany ke koupání.
• v r. 1789 byla otevřena v Klášterní ulici 
na náklady rodiny Paarů tzv. opatrovna, ve 
které působily řádové sestry, které v poz-
dějších letech pracovaly jako opatrovnice 
a  vychovatelky dětí. Jednalo se o tzv. 
mateřskou školu jednak pro děti, jejichž 
matka musela za výdělkem, později též 
chápanou jako zařízení pro přípravu dětí do 
školy. Dům stojí dodnes ve stráni nad 
zářečskými schody.
• Oslavy narozenin J. V. Stalina v Bechyni 
započaly 18. 12. 1949. Dne 21.12.1949 před 
večerem se ubíral průvod žactva a občanů 
na most přes Lužnici a slavnostní přejme-
nování mostu provedl předseda Okresního 

národního výboru z Týna nad Vltavou 
s. Pilát. Most nesl název: „Most generalissi-
ma Stalina“. Večer pak v sále Libušiných 
lázní proběhla slavnostní akademie. 
(kronika školní, str.119)
• 1959 v září byl otevřen Stadion 
Družby. Družby proto, že na stadionu 
pracovali vedle sebe obětavě příslušníci 
armády a zaměstnanci pozemních staveb. 
Sobotní program: Po celý den se konaly 
přebory v lehké atletice a kopané. Odpo-
ledne byl odstartován I. motocyklový závod 
„Bechyňské smyčky“, jejíž trať vedla měs-
tem přes Nuzice, Netěchovice, křižovatku na 
Týn a zpět přes Březnici do Bechyně. 
Závodu se zúčastnilo 30 závodníků.
• V roce 1979 byl zbořen poslední 
původní dům v dnešní Libušině ulici, 
který musel ustoupit zamýšlené přestavbě.
• Velice významnými výročími, které si 
ovšem připomínáme celorepublikově, je 
letošní připomínka let 1939 a 1989. 
V  archivu muzea nejsou k těmto klíčovým 
událostem našich dějin s odkazem na dění 
v  Bechyni a okolí k dispozici žádné mate-
riály. Žádáme veřejnost, pokud nějaké 
informace či fotografie k tomuto tématu 
vlastníte, ozvěte se do muzea. 

Josef Štefl, Jana Janáčková 

MĚSTSKÉ
MUZEUM
BECHYNĚ

Otevírací doba Městského 
informačního centra Bechyně 
a Městského muzea Bechyně

DUBEN
PO Zavřeno
ÚT 9.00–12.00 12.30–16.00
ST 9.00–12.00 12.30–17.00
ČT 9.00–12.00 12.30–16.00
PÁ 9.00–12.00 12.30–16.00
SO zavřeno
NE  13.00–17.00

Pátek 19. 4. svátek 
otevřeno  9.00–12.00 12.30–16.00
Velikonoční pondělí 22. 4.  zavřeno

Kdo si neudělal čas na břez-
novou cestovatelskou besedu 
o Jakutsku, zaváhal. Všichni 
přítomní se výborně bavili a po 
skončení zajímavého vyprávě-
ní jsme si slíbili další setkání 

nad novými fotografiemi z cest, které se 
teprve připravují. 

Během prvního čtvrtletí letošního roku 
jsme rozšířili nabídku interaktivních mluví-
cích knih plných zábavy a poučení pro 
předškolní děti i školáky z edice Kouzelné 
čtení, které půjčujeme samostatně nebo po 
rezervaci s Alby tužkou. Při knihovnicko-
informačních besedách s nimi žáky sezna-
mujeme. Zároveň je upozorňujeme na 
aktuální novinky knih tištěných, kterými jsme 
obohatili fond dětského oddělení. Najdou 
mezi nimi i nové Perlorodky pro nový ročník 
čtenářské soutěže Lovci perel. V době 
uzavírky dubnového čísla Zpravodaje soutě-
žící ještě sbírali poslední perličky, takže 
závěrečné shrnutí zveřejníme až v květnu. 
Přineseme i zprávu o průběhu letošního 
nocování s Andersenem, o které je letos 
nevídaný zájem. V Bechyni jsme termín 
konání oproti celorepublikové Noci s Ander-
senem posunuli na 5. dubna. Už teď se 
všichni na zábavný večer plný her, čtení 
a  překvapení těšíme.

EH

Opatrovna

Karel Postl původní lázeňské budovy, poč. 19. stol.
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GALERIE 2+1
+ 3G 2019 – grafický design
 Vernisáž v úterý 16. dubna / 17.00 hodin / Galerie 2+1
Výstava prací studentů SUPŠ Bechyně potrvá od 9. do 27. dubna.

GALERIE U HROCHA
+ MINERÁLY V PASTELECH
 Jitka Větrovská
 5. dubna – 26. června 2019 / Galerie U Hrocha
Autorka říká: „Pastel je jemný „hvězdný“ prach, který když ulpí na 
mých prstech, ocitám se v jiném světě a pluji na vlně, která mě unáší 
různými směry, ale nejčastěji právě do vesmíru ...“ 
Výstava je prodejní a potrvá do 26. června.

MĚSTSKÉ MUZEUM
+ STŘEPY A STŘÍPKY 
 (135 let keramické školy v Bechyni) 
Artefakty ze školního depozitu od nejstarších dob po současnost. 
Výstava potrvá do 16. června.

Otevřeli jsme v muzeu JARNÍ BAZAR na podporu restaurování 
sochy sv. Jana Nepomuckého. Potrvá do odvolání. Přijďte se 
podívat.

GALERIE GALVÍNA
+ OBRAZY herečky, malířky 
 a výtvarnice BLANKY BOHDANOVÉ
 Vernisáž v sobotu 6. dubna / 15.00 hodin
 Výstava potrvá do 31. května.

 PROGRAM V GALVÍNĚ
30. 3. 2019 od 15.00 hod. setkání s Ing. Miroslavem Kalouskem
27. 4. 2019 od 15.00 hod. Něžně nad čas 
 – okruh jihočeských básníků: Michal Cáb, 
 Etiene Levi, František Štěch. 

GALERIE

KULTURNÍ KALENDÁŘKULTURNÍ KALENDÁŘ

RODIČOVSKÉ CENTRUM 

+ PRAVIDELNÉ HERNY: 
Pondělky  15.00–17.00 hodin
Středy  9.00–11.00 hodin  
Jednotlivé vstupné 15 Kč, 
zvýhodněná permanentka 100 Kč / 10 vstupů

+ VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ
Pondělí 15. dubna / 15.00 – 17.00 / RC Hrošík

+ ČARODĚJNICKÁ HERNA
Pondělí 29. dubna / 15.00 – 17.00 / RC Hrošík

+ DĚTSKÉ HRÁTKY A CVIČENÍČKO
Pátky / 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.

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

Sobota 13. dubna / 10.00 hod. / Velký sál KD / Vstupné 40 Kč
Pojďme se podívat do rodiny malé Lupitiny González, kde právě 
začíná Día de los Muertos – mexický sváteční Den mrtvých. Bude 
se tančit, bude se zpívat a bude se vyprávět. I zde, v Zemi mrtvých, 
se všichni rádi od srdce zasmějí! Veselá loutková výprava do 
Mexika za tamní barevnou oslavou, abychom si připomněli, že smrti 
není třeba se bát, protože je to přirozená součást našeho života.

Představení získalo ocenění: za „nejlepší představení pro děti“ – 
Festival of Puppetry Art 2018 v Bielsko-Biała (Polsko), za „herecký 
výkon“ pro Doru Bouzkovou – Festival of Puppetry Art 2018 
v Bielsko-Biała (Polsko),„zvláštní cena poroty“ – festival Skupova 
Plzeň 2016. Hraje: Loutky bez hranic

DIVADLO

Pátek 12. – sobota 13. dubna / Prostory KD

BECHYŇSKÉ JARO

Jihočeská postupová přehlídka 
dětských divadelních, loutkářských 
a recitačních kolektivů.  

změna programu vyhrazena

 (XXVII. roč.)

PÁTEK 12. dubna
MS 9.00  Zahájení
MS 9.10 Dramathálové (Volary) Kouzelnická škola
VS 9.45 Velký Poškolák (Hluboká nad Vltavou) Uzavření
MS 10.30 Šramotík 2 (České Budějovice) Správná parta
MS 11.50 6. ročník LDO Jindřichův Hradec Přeháňka
VS 12.40 Šramotík 1 (České Budějovice) Žárlivá kamarádka
MS 15.00 LDO ZUŠ Jindřichův Hradec Jameiáda
VS 15.35 Krekry (Jindřichův Hradec) Leni
MS 16.10 LDO ZUŠ Jindřichův Hradec Henryho sladký týden
VS 17.40 Parta Kámošů (Borovany) Navždyhra
MS 18.10 Divoch (České Budějovice) The Olders
VS 18.40 Tlaminy (Strakonice) Proč?!

SOBOTA 13. dubna
VS 9.00 Mladí talenti (DDM Kaplice) Jeníček a Mařenka
MS 9.25 ZUŠ Jindřichův Hradec  Případ Pedro Urdemalas
VS 10.00 Loutky bez hranic Příběh malé Lupitiny González
   Inspirativní představení

MS 11.35 Tralalou (Tábor) Po stopách divokého zápalu
VS 12.05 Na Pohodu (České Budějovice) Popelka
VS 15.00 Madraha (Strakonice) Dalskabáty hříšná ves 
   aneb Zapomenutý čert
MS 16.05 ZUŠ Jindřichův Hradec Jakub a dvěstě dědečků
VS 16.40 Sosník (Strakonice) Divnej svět

PRO DĚTI

PŘÍBĚH MALÉ LUPITINY GONZÁLEZ



POHYBOVÉ AKTIVITY
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BABÍ LÉTO

PŘIPRAVUJEME
+ PILATES
Pondělky / 18.00–19.00 hodin / RC Hrošík / Lekce 80 Kč
Jeden z nejefektivnějších cvičebních programů pro hluboké svaly 
centra těla (core), zdravou páteř, klouby a dokonalou koordinaci.

+ KRUHOVÝ TRÉNINK  
Úterky / 19.00–20.00 hodin / RC Hrošík / Lekce 80 Kč
Intenzivní trénink pro zrychlení metabolismu, redukci váhy 
a zlepšování kondice. Při lekci využíváme posilovací a balanční 
pomůcky ( TRX, BOSU, činky, medicinbaly)

+ DYNAMIC YOGA 
Středy / 18.00–19.00 hodin / RC Hrošík / Lekce 80 Kč
Zaměřená na harmonizaci pohybového systému, uvolnění 
zatuhlých svalů a kloubů, snížení stresu a psychického napětí.

+ BOSU CARDIO® 
Čtvrtky / 19.00–20.00 hodin/ RC Hrošík / Lekce 80 Kč
Zábavné dynamické cvičení, při kterém procvičíte celé tělo, 
zejména svaly nohou, hýždí, rukou a břišní svaly.

Permanentka na 10 lekcí 700 Kč (platnost 3 měsíce). Info Romana 
Honsová, tel. 721 111 541. FB Cvičení s Romčou Bechyně.

+ ZUMBA PRO DĚTI 
Úterky / 16.30–17.50 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

TRADICE

Pátek 5. dubna / 17 hodin / Městská knihovna
14. nocování s Andersenem pro děti 7–12let, na které čeká řada 
příjemných překvapení a zážitků s knížkami a mezi knížkami.

Úterý 9. dubna / 19.00 hodin / Kino / Vstupné 60 Kč
Děti známé z původního filmu, Michal a Jana, jsou už 
dospělé. Poté, co Michal prodělá osobní ztrátu, objeví se v rodině 
Banksových opět tajemná chůva Mary Poppins.

BI

g r
   fMARY POPPINS SE VRACÍ

Středa 17. dubna / 16.00 hodin / RC Hrošík / Vstup zdarma
Přednáška historika a historika umění Jana Ivanegy představí 
významné postavy bechyňských dějin – knížete Václava Paara 
(1719–1792) a jeho dceru Terezii Paarovou, provdanou hraběnku 
Buquoy (1747–1819). Přednášející se zaměří na paarovský přínos 
Bechyni a jejímu širšímu okolí. Podrobně představí osobnost 
kultivované hraběnky Terezie, inspirátorky jednoho z prvních 
krajinných parků.

PAAROVÉ MEZI BECHYNÍ 
A NOVÝMI HRADY

KURZY, PŘEDNÁŠKY

Čtvrtek 4. a 11. dubna / 9.00 hod. / Klubovna KD 
Přijďte posedět a popovídat si při čaji nebo kávě. Poradíme vám, jak 
nejlépe absolvovat pohovory u nového zaměstnavatele, případně, 
jaké máte možnosti uplatnění. Můžete absolvovat řidičské kurzy 
skupiny B, rekvalifikace, pomůžeme vám v návratu na trh práce. 
Kontaktujte nás se na tel: 778 508 548,
nebo prosperitapisek10@seznam.cz. Kontaktujte nás se na tel: 
778 508 548,
nebo prosperitapisek10@seznam.cz. 

Mgr. Alena Řezáčová, 
odborný poradce Assessment centra v Táboře a v Bechyni

Veškeré aktivity projektu jsou ZDARMA!!! 

ASSESSMENT CENTRUM 
NANEČISTO – poradna
Hledáte práci nebo změnu? 
Je vám více jak 50 let? 
Máte zdravotní handicap 
nebo nedostatečné vzdělání? 

KONCERT PARTNERSKÉHO MĚSTA 
– SMÍŠENÝ PĚVECKÝ SBOR VLASTISLAV 
HEŘMANŮV MĚSTEC

Pátek 3. května / 19.00 hodin / Kostel sv. Michala / Vstup 
zdarma
Pěvecký sbor Vlastislav patří ve východočeském regionu mezi 
nejstarší sbory. Jeho repertoár tvoří jak tvorba starých mistrů, tak 
i  skladby současných autorů, úpravy lidových písní, spirituály 
i  populární melodie.

SRDCE PRO KRÁLE
Úterý 21. května / 19.00 hodin / Velký sál KD / Vstupné 90 Kč
Premiéra nové divadelní hry v podání BDS Lužnice.
V předprodeji od 15. dubna v kanceláři KD, knihovně a infocentru. 

NOC S ANDERSENEM

DUŠEVNÍ AKTIVITY

Od čtvrtka 18. dubna do středy 24. dubna/ Prostory KD
Tibetská léčebná relaxace a účinná metoda pro oživení těla a mysli. 
Velmi dobře se hodí pro všechny věkové kategorie. S její pomocí se 
lze zbavit četných tělesných i psychických napětí, zvýšit svůj 
energetický náboj, zlepšit schopnost koncentrace a obnovit jasnost 
svého smyslového vnímání. Info: tel. 737 507 775, e-mail 
mariebechyn@gmail.com.

KUM NYE

Úterý 30. dubna / 17.00 hod. / Před KD / Vstupné zdarma
Strašidelný rej projde opět ulicemi města! Na malé čarodějnice a 
malé čaroděje čekají hry, soutěže a také tradiční oheň. 
Dobrou náladu a špekáčky s sebou!

BECHYŇSKÝ SLET ČARODĚJNIC (XXV.)

Pátek 24. května / Areál místních muzeí, galerií, církevních 
staveb / Vstup volný
V letošním roce bude propojeno velké množství institucí s bohatým 
programem. Včas upřesníme. Zahájení muzejní noci se bude konat 
u Muzea turistiky v 17 hodin, následují koncertní vystoupení 
v  areálu kláštera, dále bude program pokračovat v prostorách 
místní Alšovy jihočeské galerie a v Městském muzeu, v dalších 
kostelech. Městské muzeum v tento den otevírá výstavu kočárků 
a  hraček, děti si budou moci pohrát v prostoru pro tzv. Hračkolnu. 
Všechny expozice muzea budou otevřeny zdarma do 21 hod. či 
déle dle zájmu návštěvníků.

MUZEJNÍ NOC                          2019



KINO BECHYNĚ DUBEN 2019 

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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3. STŘEDA VE 20.00

COLETTE: PŘÍBĚH VÁŠNĚ
Životopisný / Historický / Drama – Velká 

Británie, USA, Maďarsko
Skandální příběh nekonvenční 

a  talentované ženy, jejíž život byl stejně 
pikantní, jako romány, kterými okouzlila 
pařížskou společnost v začátku 20. stol.
111 min, české titulky, od 12 let, 100 Kč

4. ČTVRTEK VE 20.00

ŽENY V BĚHU
 Komedie – ČR

Ženy v běhu dominují domácímu 
žebříčku návštěvnosti v kinech. Již 
dvakrát vyprodaly i bechyňské kino. 

Doporučujeme! 
99 min, mládeži přístupný, 130 Kč

6. SOBOTA V 17.00

DUMBO
Rodinný / Dobrodružný – USA

Disney dál rozšiřuje řadu hraných filmů 
s oblíbeným klasickým příběhem, kde 
být jiný, než ostatní je vlastně výhodou 

a darem a kde sny létají.
112 min, český dabing, přístupný, 120 Kč

6. SOBOTA VE 20.00

SHAZAM!
Akční / Dobrodružný / Fantasy – USA
V každém z nás dříme superhrdina a k 
jeho probuzení stačí jen trocha magie. 
V případě Billyho Batsona (Angel) stačí 

zvolat jediné slovo – SHAZAM!
132 minut, český dabing, přístupný, 130 Kč

9. ÚTERÝ V 19.00

MARY POPPINS SE VRACÍ
Rodinný / Fantasy / Muzikál – USA

Děti známé z původního filmu, Michal 
a Jana, jsou už dospělé. Poté, co 

Michal prodělá osobní ztrátu, objeví se 
v rodině Banksových opět tajemná 

chůva Mary Poppins.
130 min, český dabing, přístupný, 60 Kč

11. ČTVRTEK VE 20.00

TERORISTKA
Komedie / Drama – ČR

Příběh učitelky v důchodu, která celý 
život učila žáky, že základem všeho je 

slušnost a násilí nic neřeší. Jenže zjistí, 
že přesně na to gauneři spoléhají. 
95 min, přístupný od 12 let, 130 Kč

13. SOBOTA VE 20.00

HELLBOY
Akční / Fantasy / Dobrodružný / Sci-fi – 

USA
Oblíbený temný hrdina Hellboy se vrací 

na plátna kin s plnou parádou.
121 min, český dabing, mládeži 

přístupný od 15 let, 130 Kč

17. STŘEDA VE 20.00

ARCTIC: Ledové peklo
Drama – Island

Arctic je jedním z těch výjimečných 
filmových zážitků, kvůli kterým kina 
stále ještě existují. Muž havaruje 

s letadlem uprostřed nedozírné ledové 
pustiny. Každý den dodržuje rutinní 

úkony a doufá, že se dočká záchrany. 
Příběh boje o přežití  je dechberoucí.

97 minut, české titulky, mládeži 
přístupný od 12 let, 100 Kč

19. PÁTEK V 17.00

VELKÉ DOBRODRUŽSTVÍ 
ČTYŘLÍSTKU

Animovaný / Rodinný / Dobrodružný – 
ČR

Čtyřlístek slaví 50. výročí, 15. května 
roku 1969 vyšel první příběh této 
legendární čtveřice z Třeskoprsk. 

Součástí oslav je i premiéra nového 
celovečerního animovaného filmu.
72 min, mládeži přístupný, 120 Kč

19. PÁTEK VE 20.00

AFTER: POLIBEK
Romantický – USA

O filmu After: Polibek se často píše jako 
o „Padesáti odstínech pro teenagery“. 

Oba filmy spojuje velká romance, 
neovladatelná přitažlivost hlavních 

hrdinů, vášeň a touha.
106 min, české titulky, 

mládeži přístupný od 12 let, 120 Kč

24. STŘEDA VE 20.00

ZRANĚNÁ SRDCE
Drama / Romantický 

– USA, Velká Británie, Německo,
Keira Knightley v roli spořádané 

manželky britského důstojníka přijíždí 
do vybombardovaného Hamburku, 
kde se střetává nejen s následky 
válečných hrůz, ale i s pohledným 

německým vdovcem.
109 minut, české titulky, mládeži 

přístupný od 12 let, 110 Kč

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

AVENGERS: ENDGAME
Akční / Fantasy / Dobrodružný / 

Sci-fi – USA
Hrozivé události způsobené Thanosem, 
který vyhladil polovinu života ve vesmíru 

a silně oslabil Avengers, vedou zbylé 
superhrdiny k tomu, aby ve strhujícím 
finále 22 filmů studia Marvel zvaném 
Avengers: Endgame sebrali poslední 

síly a pokusili se vrátit úder.
128 min, mládeži přístupný 

od 12 let, 130 Kč

+ GALVÍNA 
(nejen) V DUBNU

Dnes je slunečno, zítra být nemá. List by 
se ve vánku nepohnul, kdyby zde již byl. Ptal 
jsem se zelináře, kdy přijede s jahodami, 
nebral to jako vtip, spočítal letošní teplé dny 
a vyšlo mu, že brzy. Vstupujeme do dubna. 

První březnovou sobotu v rámci cyklu 
„Osobnosti v Galvíně“ proběhlo setkání s bý-
valým ministrem kultury Mgr. Danielem Her-
manem. Byl to jedinečný zážitek s otevře-
ným a autentickým člověkem. Své názory 
a  postoje utvářel a utváří pod tlakem doby 
a  navzdory době a pokřivenému pohledu 
těch, kteří ke svému fungování potřebují 
nenávist nebo jsou k nenávisti svedeni. Jeho 
jasné stanovisko stojí na morálce a hluboké 
znalosti dějin. 

Vžijme se do člověka, kterému předci 
zahynuli v koncentračních táborech, a on 
přes to hledá možnosti soužití s národem, je-
hož někteří příslušníci vystavili svět neuvěři-
telnému utrpení. Dinosauři měli jen dvě 
emoce, strach a vztek, Herman se nám 
snaží ukázat, že člověk má na víc. Obdobně 
lze chápat i pohled na živočišnou výrobu v Le-
tech u Písku. Ekonomika prasečáku stojí 
hluboko pod významem pietního prostoru, 
kde umírali lidé. Živé prase nám nemůže být 
bližší než vzpomínka na násilně zavraž-
děné.   

Jednou jsem Daniela Hermana zahlédl 
v  krátkém televizním šotu. Redaktor pozna-
menal, že jako jediný ministr měl stopro-
centní účast na interpelacích. Jeho strohá 
odpověď zněla: „Do práce se chodí.“   

Dodá-li tiskárna včas Bechyňský zpra-
vodaj, můžeme si ještě přečíst pozvání na 
poslední březnovou sobotu. 30. 3. 2019 v ob-
vyklých 15.00 hodin bude Galvína hostit 
dlouholetého politika a dvojnásobného mi-
nistra financí, který nás v době působení ve 
funkci úspěšně provedl světovou ekono-
mickou krizí. Seriózní redaktoři zkoumali 
jeho kroky pod mikroskopem a ti druzí 
vymýšleli špínu. I tak lze poznat osobnost 
v  tom pravém slova smyslu. 

V rámci cyklu „Autorské čtení v Galvíně“ 
brzy po Velikonocích, tedy v sobotu 27. 4. 
2019 (a není již nutno připomínat, že od 
15.00 hodin) vystoupí pod názvem Něžně 
nad čas tři jihočeští básníci. Seřazeno 
abecedně: Cáb Michal, Levi Etiene, Štěch 
František. Z toho, co lze o autorech dohledat 
usuzuji, že nepůjde o běžnou recitaci. Nějak 
tuším, že při projevu aktéři neposedí a bez 
zvukového doprovodu nás nenechají. Poe-
tické experimenty jsou staré a dosud 
nevyčerpané. Některé se vztahují k výtvar-
nu, jiné k říši vymyšlených jazyků, aby pak 
splynuly s hudbou a ta zase s moderními 
technologiemi. Nechat se překvapit lze 
jedině při osobní účasti.

S panem Zelenkou se těšíme na Vaši 
návštěvu:

ź 30. 3. 2019 od 15.00 hod. setkání s po-
litikem a rodákem Ing. Miroslavem Kalous-
kem (ten, kdo jej jako první přemluví 
k  recitaci jeho vtipných veršů, má u mne 
nápoj dle vlastního výběru).

ź 27. 4. 2019 od 15.00 hod. Něžně nad 
čas – okruh jihočeských básníků: Michal 
Cáb, Etiene Levi, František Štěch. 

Jaromír Matoušek



MUDr. Olga Vačkářová

Postřehy z lázní

Odpoledne a večery v dubnu 
(2. patro LD Olga) 
Tento program je zdarma:  

 1. 4. Rybníkářství v jižních Čechách 14.30 

 3. 4. Pránájáma – léčení dechem 16.00 

 3. 4. Akupresura s Indem Dr. Sandhu 19.00 

 5. 4. Škola zad – přednáška 14.30 

 8. 4. Lidové zvyky na Blatech 14.30 

 8. 4. Pránájáma 
  – vědomé dýchání pro zdraví 16.00 

 8. 4. Jóga prstů – přednáška 19.00 

 9. 4. Karitol – okamžitá úleva od bolestí 15.00 

 10. 4. Pránájáma 
  – životní energie v dechu 16.00 

 10. 4. Jídlem ke zdraví – koření 
  – přednáška 19.00 

 11 .4. Kosmetika z kozího mléka 
  – prezentace 14.00 

 12. 4. Páteř z rehabilitačního hlediska 14.30 

 15. 4. Hrady a zámky jižních Čech 14.30 

 15. 4. Pranájáma 
  – vědomé dýchání pro zdraví 16.00 

 15. 4. Kouzelná Indie 19.00 

 17. 4. Pránájáma – léčení dechem 16.00 

 17. 4. Pojďte si něco namalovat 19.00 

 22. 4. Pránájáma – léčení dechem 16.00 

 22. 4. Tibet – země na střeše světa 19.00 

 23. 4. Karitol – okamžitá úleva od bolestí 15.00 

 24. 4. Pránájáma
  – vědomé dýchání pro zdraví 16.00 

 24. 4. Tajemnství dávných léčitelů 19.00 

 25. 4. Nu Skin – zlepšení životního stylu 15.00 

 26. 4. Rehabilitace po náhradě 
  kyčelního kloubu 16.00 

 29. 4. Knížecí rod Schwarzenberkové 

  v Čechách 14.30 

 29. 4. Pránájáma – léčení dechem 16.00 

 29. 4. Umění bytí 
  – praktické rady pro zdraví 19.00

Těšíme se na Vás

Masáže
Masáž je stará léčebná metoda využívaná k  uvolnění a regeneraci těla i ducha. Může se 
provádět ručně nebo pomocí přístrojů. Vhodně zvolený druh masáže má na organismus 
okamžité účinky, ať už přímo na masírovaném místě, nebo na jiných orgánech, na které 
doputují tzv. reflexní cestou. Hlavním pozitivním účinkem je především prokrvení kůže, 
podkoží, svalů, které díky masáži urychluje přísun kyslíku a živin v dané části, čímž se 
zvyšuje a  zrychluje odplavení odpadních látek. Tím vede k celkové regeneraci organismu, 
pomáhá odstraňovat napětí a únavu, přispívá k fyzické i  psychické pohodě. 

Masáž lávovými kameny
Masáž lávovými kameny prohřeje celé Vaše tělo a uvolní svaly, čímž dojde k celkové relaxaci. 
Pomáhá při odstranění stresu a nespavosti, uvolnění ztuhlých svalů, úlevě od bolesti kloubů, 
regulaci trávení a zrychlení metabolismu či odplavení škodlivých látek z těla. Kameny se 
nahřívají ve vodní lázni do teploty okolo 45–55°C, následně se s nimi přejíždí po těle klienta, 
vkládají se do rukou, na záda, na energetická centra či pod ledviny. Masáž lávovými kameny 
se může prokládat prvky klasické masáže, aby se teplo rovnoměrně rozprostřelo po celém 
těle. Vlivem tepla se povzbudí činnost jater a ledvin a nastartují se léčebné procesy.

Matamanoa (masáž mušlemi)
Tato masáž uvolňující blokády, svalové napětí a podporující proudění krve a lymfy, je 
prováděna dlouhými a plynulými pohyby napodobující pohyby mořských vln. Při této masáži 
se používají dlaně, horké a studené mušle a kokosové máslo.

Čokoládová masáž
Čokoládová masáž celková 

Horká čokoládová masáž nebo zábal jsou procedury výborné na vyhlazení, omlazení 
a  zkrášlení pokožky, zmírnění celulitidy a vrásek, získání dobré nálady, odplavení toxických 
látek a uvolnění ztuhlých svalů. Pomáhají léčit suchou pleť ovlivněnou chemickými složkami 
v ovzduší, nízkou teplotou a suchým vzduchem, navrací pokožce její původní pružnost, 
svěžest a krásu. Čokoláda obsahuje mnoho užitečných prvků pro lidský organismus. Její 
hlavní složkou je kakao, které zabraňuje vstřebávání volných radikálů, je harmonizující 
a  jemně stimulující. Čokoláda dokáže stimulovat v mozku tvorbu dopaminu a uvolňovat 
endorfiny a serotonin, známé jako pocitové zdroje štěstí, způsobující dobrou náladu. Při 
čokoládové masáži či zábalu tělo pokožkou vstřebává vitamíny, aminokyseliny, minerály, 
antioxidanty, což má příznivý vliv na činnost srdce a detoxikaci celého organizmu.

Čokoládová segmentová masáž zad

Masáž zad a šíje za použití horké čokolády, která má blahodárné účinky na celé tělo i duši, viz 
„Čokoládová masáž celková“.

Čokoládový zábal

Terapeut nejprve zbaví Vaši pokožku zrohovatělých buněk pomocí kávového peelingu, nebo 
peelingu z cukrové třtiny. Tak se kůže prokrví, vyplaví toxiny a je pak lépe připravena na 
vstřebání látky obsažené v čokoládovém zábalu, viz „Čokoládová masáž“.

Cukrový vánek z ráje
Lehká regenerační masáž s hloubkovým uvolněním pórů, hydratací a zlepšením elasticity 
kůže i s její výživou vitamíny A, B, C. Procedura obsahuje aplikaci kokosového oleje, 
následný peeling těla a lehkou masáž exotickým masážním olejem.

Kokosový dotek
Procedura s lehkým peelingem a uvolňující masáží celého těla, ke které je používán čistě 
přírodní kokosový olej s pozoruhodnými hydratačními vlastnostmi a hojivým efektem. 
Obsahuje přírodní antioxidanty v podobě vitamínů A, C a E zabraňujících stárnutí pokožky. 
Po masáži kokosovým olejem bude vaše kůže jako znovuzrozená. 

Skořicová masáž
Masáž vhodná pro klienty trpící vyčerpáním nebo nízkým krevním tlakem. S pomocí 
přírodního skořicového krému masíruje terapeut oblast hýždí, boků, zad a končetin. 
Procedura je doplněna lehkým stimulačním zábalem plosek nohou s jemným posypem 
mletou skořicí. Dominantu celé masáže tvoří vůně skořice, hřebíčku a také rakytníkového 
oleje, který je známý pro vysoký obsah vitaminu C a svou schopnost regenerovat kůži.    

www.laznevbechyni.cz
facebook.com/laznebechyne

PROGRAM
Taneční večery kavárna19.30–22.30 hod. 
Vstupné 25 Kč

 2. 4. úterý Capella
 6. 4. sobota Axa
 9. 4. úterý Duo Echoes
 13. 4. sobota Capella
 16. 4. úterý RM band
 20. 4. sobota Countrio
 23. 4. úterý Duo Echoes
 27. 4. sobota Prot-Studio
Čarodějnice
 30. 4. úterý Countrio

Taneční večery sál 19.30–23.00 hod. 
Vstupné 35 Kč

 5. 4. pátek Duo Echoes
 12. 4. pátek Ševětínka
 Velikonoční zábava
 19. 4. pátek Allegro band
 26. 4. pátek Ševětínka
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA FRANTIŠKA KŘIŽÍKA

1928

BECHYNĚ

ŠKOLA PRO DĚTI

ZÁPIS DETÍ  
 DO PRVNÍCH TRÍD ...

v

v

Vážení rodiče, zákonní zástupci budoucích prvňáků,
zápis do 1. tříd pro školní rok 2019/2020 proběhne na obou bechyňských školách 

v pátek 5. dubna 2019 od 14.00 do 18.00 hodin. 
Zápisu se zúčastní všechny děti narozené od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013 a děti, kterým 
byl pro školní rok 2018/2019 povolen odklad povinné školní docházky. K zápisu s sebou 
přineste občanský průkaz a rodný list dítěte.

Odklad povinné školní docházky
V případě, že pro své dítě budete žádat o odklad povinné školní docházky, 

nezapomeňte se včas objednat na vyšetření do Pedagogicko-psychologické poradny 
Tábor (381 252 851) nebo do Speciálně pedagogického centra při Základní škole 
logopedické v Týně nad Vltavou (385 731 824). Doporučující posouzení k odkladu od 
těchto školských poradenských zařízení a doporučující posouzení dětského 
lékaře musí být do školy doručeno nejpozději do 30. 4. 2019. Pokud nebude tento 
termín dodržen, nebude odklad povinné školní docházky možný. Možnost odkladu 
je tedy potřeba konzultovat s učitelkami v MŠ.

Mgr. Milan Kožíšek, ZŠ Františka Křižíka Bechyně
Mgr. Jaroslav Matějka, ZŠ Školní Bechyně

+ ÚSPĚCH V RECITAČNÍ 
SOUTĚŽI

1. března 2019 se v Táboře konalo 
okresní kolo soutěže dětských recitátorů. 
Velkého úspěchu dosáhla naše žákyně 
Anežka Ondřichová, která v konkurenci 
16 recitátorů obsadila nádherné 1. místo. 
Současně si tak zajistila účast v krajském 
kole recitační soutěže, které se uskuteční 
v  měsíci dubnu v Českém Krumlově. 

Anežce blahopřejeme a přejeme jí v kraj-
ském kole hodně úspěchů. 

Mgr. Milan Kožíšek

+ PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY

Blíží se nám léto a s létem opět pří-
městské tábory, které i v letošním roce 
pořádá nezisková organizace Attavena ve 
spolupráci se ZŠ Františka Křižíka Bechyně. 
Tábory proběhnou v termínech 8. – 12. 7., 
15. – 19. 7. a 22. – 26. 7. v prostorách školy. 
Příměstské tábory jsou nepobytové a pro-
bíhají ve všedních dnech během letních 
prázdnin vždy v čase od 7 do 17 hod. 
Jednoho tábora se může zúčastnit 10–30 
dětí. Program je nastavený pro pobyt venku 
i  uvnitř školy a kombinuje různé aktivity 
(výtvarné, sportovní, hrací, poznávací, 
soutěžní, apod.). Zúčastnit se mohou děti 
1. stupně základních škol (včetně součas-
ných žáků 5. ročníku), jejichž rodiče pracují 
nebo si práci hledají. Pobyt dětí je zdarma, 
platí se pouze 350 Kč za týden na teplé 
obědy a na zajištění pitného režimu. Více 

informací se dozvíte na květnové informační 
schůzce pořádané v ZŠ Františka Křižíka 
Bechyně, kde budou k dispozici i potřebné 
dokumenty pro nástup dítěte na příměstský 
tábor. Termín si můžete rezervovat již nyní 
na rezervačním formuláři, který společně 
s  dokumenty naleznete na webových strán-
kách http://www.attavena.cz. Rezervace je 
limitována počtem míst na každém táboře 
a  není tedy zárukou získání místa na táboře. 
Po vyplnění tohoto dotazníku Vám Attavena 
e-mailem zašleme závaznou přihlášku. 
Vaše rezervace se stává platnou obdržením 
přihlášky podepsané zákonným zástupcem 
dítěte. Pokud bude tábor obsazen, bude Vás 
koordinátorka tábora kontaktovat a nabídne 
Vám náhradní termín, budou-li v jiném ter-
mínu volná místa.

V případě dotazů kontaktujte koordi-
nátorku projektu: 

Andrea Kočerová, tel: 774 223 887.

Mgr. Milan Kožíšek,ředitel ZŠ 
Františka Křižíka Bechyně

Důležité informace k zápisu do 1. tříd pro školní 
rok 2019 / 2020 – Základní škola Bechyně, Školní 293

TERMÍN: pátek 5. dubna 2019 ČAS: 14.00–18.00 hodin
VĚK dítěte – 6 let k 31. 8. 2019:
 dítě narozené od 1. září 2012 do 31. srpna 2013, pro děti s odkladem povinné
 školní docházky z loňského školního roku.

 Pokud dítě dosáhne věku 6 let od 1. 9. do 31. 12. 2019 a je přiměřeně duševně 
 a tělesně vyspělé, může být přijato, pokud zákonný zástupce dítěte doloží příslušná
 vyjádření: Vyjádření Školského poradenského zařízení (PPP, SPC) 
  Vyjádření dětského lékaře

ORGANIZACE ZÁPISU:
ź k zápisu přicházejí zákonní zástupci v době od 14:00 do 18:00 hodin,
ź předloží rodný list dítěte (u cizinců pas) a svůj OP,
ź zápis je rozdělen na formální část (15 minut) a motivační část (max. 20 minut),
ź při formální části zápisu vyplní potřebné tiskopisy, seznámení s budoucí třídní 

učitelkou,
ź u zápisu je přítomno vedení školy a výchovný poradce, které mohou zákonní 

zástupci využít ke konzultaci,
ź motivační část zápisu vedou pedagogové 1. stupně, 
ź foto koutek – focení budoucích prvňáčků.
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+ POHÁDKA V DIVADLE 
OSKARA NEDBALA

V pondělí 4. března se děti z 1., 2. a 3. tříd 
vypravily do táborského divadla na pohádku 
Princ Bajaja. Všichni si museli trochu 
přivstat, ale cesta vlakem i následné 
představení určitě stály za to.

Z. Kotounová

+ SILOVÝ ČTYŘBOJ 
– OKRESNÍ PŘEBOR 
V TÁBOŘE

Družstvo chlapců z naší školy zvítězilo na 
okresním přeboru v silovém čtyřboji (šplh na 
laně, trojskok, shyby, leh-sedy) a obhájilo tak 
loňský titul okresních přeborníků. Vítězné 
družstvo závodilo v tomto složení: Ondřej 
Porada, Šimon Cais, Jan Vrátný a Dominik 
Ryba. Mezi jednotlivci vybojoval stříbrnou 
medaili Ondřej Porada. Je třeba pochválit 
i  druhé družstvo, které předvedlo také 
kvalitní výkony a osadilo 5. místo v této 
sestavě: Tomáš Horák, Marek Procházka 
a  Tomáš Karas. Děkujeme všem za vzornou 
reprezentaci školy a přejeme mnoho dalších 
sil na krajském kole v Jindřichově Hradci.

Mgr. Jan Pazourek

+ MEZI 
OBYVATELI 
BECHYNĚ 
NAJDEME PŘES 
40 DOBRÝCH 
ANDĚLŮ

Dobrým andělem se stává každý, kdo 
přispívá nadaci Dobrý anděl a prostřed-
nictvím pravidelných finančních příspěvků 
tak pomáhá rodinám s dětmi, které zasáhla 
vážná nemoc. Díky těmto darům pak mohou 
jejich rodiče uhradit výdaje spojené s léčbou 
– například častou dopravu do nemocnice, 
doplatky léků, speciální stravu, zdravotnické 
pomůcky, rehabilitace a další potřebné 
terapie. 

Dobří andělé pomáhají i u nás
„Celkově již dárci pomohli více než 6 218 

rodin, z Bechyně pochází 2 z nich. Dárců, 
Dobrých andělů, u vás najdeme přes 40. 
Děkujeme všem, kteří se rozhodli nezištně 
pomáhat druhým. Každý den vidíme, že 

i  malý příspěvek pomůže a dokáže vykouzlit 
úsměv na tváři,“ vzkazuje čtenářům Petr 
Sýkora, spoluzakladatel nadace Dobrý 
anděl. 

Naprostá transparentnost
Veškeré příspěvky dárců nadace Dobrý 

anděl odevzdává potřebným rodinám do 
posledního haléře, protože je její provoz 
hrazen ze soukromých zdrojů Petra Sýkory 
a  dalších filantropů. Navíc získává každý 
d á r c e ,  k t e r ý  s e  z a r e g i s t r u j e  n a 
www.dobryandel.cz, i přístup do svého 
Andělského účtu, kde vidí konkrétní příběhy 
rodin, kterým pomáhá. Aktuálně nadace 
každý měsíc přijme 100 nových žádostí 
o  pomoc a celkem odesílá příspěvky více 
než 3 400 rodin.

POMOZTE 
ROLNIČCE JIŽ PO 
DEVÁTÉ

Vážení občané Bechyně,
už po deváté se na Vás obracíme s žá-

dostí o podporu v rámci 18. ročníku veřejné 
sbírky Rolničkové dny. Letos můžete naše 
dobrovolníky se zapečetěnými pokladnič-
kami v ulicích svého města potkat v pondělí 
8. dubna. Nabídnou Vám ke koupi symbo-
lickou Rolničkou. Pokud neodmítnete, 
přispějete na rekonstrukci nových prostor 
v naší táborské pobočce.

Nové prostory v budově bývalé 8. ZŠ na 
táborském Sídlišti nad Lužnicí nám umožní 
rozšířit službu Centra denních služeb pro 
dospělé klienty a Sociálně terapeutické 
dílny. Díky novým místnostem budeme 
schopni službu nabídnout více lidem 
s mentálním a kombinovaným postižením.

Naše sbírka je pořádána dle zákona 
117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a podlé-
há kontrole Krajského úřadu Jihočeského 
kraje.

Děkujeme!
Vaše Rolnička

Více na www.rolnicka.cz

SJK Netěchovice 

VELIKONOCE 
V MUZEU 

Sobota 20. dubna 2019 
10.00–17.00 hodin

Jihočeské zemědělské muzeum 
Netěchovice zve v sobotu 20. dubna od 
10.00 do 17.00 hodin na bohatý program 
věnovaný svátkům jara. Těšit se můžete 
na ukázky řemesel, stříhání ovcí a 
zpracování ovčí vlny, pletení pomlázek, 
zdobení vajíček, tvůrčí dílny a soutěž pro 
děti. Pečení chleba a mazanců v chlebové 
peci, velikonoční sekaná a další. Chybět 
nebude hudební a taneční vystoupení 
a  komentované prohlídky muzea v prů-
běhu dne. 

Změna programu vyhrazena
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+ PODOBNOST ČISTĚ 
NÁHODNÁ?

„Pekař peče housky, uždibuje kousky...“ 
notuje známý lidový popěvek. Hrnčíř, 
hrníčkář či, chcete-li, z obecného pohledu, 
umělecký tvůrce – keramik – se takovou 
libůstkou pochlubit nemůže. Neboť výsadu 
průběžné ochutnávky jílovité hmoty by totiž 
využil toliko zpovykaný gourmand. Jinak 
ovšem obě profese sbližuje mnohem více 
momentů shodných. 

Základní suroviny pro výrobu jsou jedno-
duché, ba prosté. Kvarteto mouka, voda, sůl, 
chlebový kvásek. Na druhé straně hlíny, jíly, 
živce a křemen. 

Ovšem teprve pod rukama zkušených 
tvůrců, mistrů svého řemesla, vznikají pravé 
umělecké skvosty. Voňavý, chutný chléb 
s  křupavou kůrkou nebo hrnky, vázičky 
a  umělecké plastiky. Jsouce dotčeny čaro-
mocným žárem pece, zrodí se nezaměni-
telné originály – jediné a jedinečné. Jakkoliv 
základní postup výroby je v podstatě vždy 
stejný nebo obdobný, přesto každý pecen 
a  veka, každý hrnek, vázička nebo miska 
nesou s sebou pomyslný otisk pečeti jejich 
tvůrce – autora. Nedosti na tom, navíc obě 
řemesla i pojí dávná historie.

Počátky pečení chleba přísluší do mladší 
doby kamenné (neolit). Časově okolo 10 000 
let před naším letopočtem. 

Hlavním zdrojem obživy se tehdy stávalo 
zemědělství. Chléb byl základní potravinou 
a jeho příprava běžnou součástí života. 
Během let procházela neustálým vývojem, 
v  závislosti na dostupnosti základních suro-
vin. První typy chlebů byly ovšem nekynuté. 
Dle archeologických poznatků se kvasnice 
při výrobě chleba začaly používat až okolo 
4000 let př. n. l., a to v Egyptě.

Počátky keramiky jsou ještě staršího 
data. Náleží k nejstarším řemeslným doved-
nostem člověka vůbec. Nejstarší – užitková 
– keramika vznikala před sedmnácti tisíci 
lety, jak dokumentují nálezy z Japonska. 
Vyvinula se z výroby hliněných předmětů, 
původně sušených na slunci. Výpal v peci se 
používá od první poloviny třetího deseti-
tisíciletí př. n. l., tj. období paleolitu. Další 
rozvoj řemesla nastává od 5. tisíciletí př. n. l., 
kdy se začal uplatňovat hrnčířský kruh.

„Zlatým“ obdobím keramiky byl starověk 
a území velkých říší Mezopotámie, Persie, 
Egypta, Řecka i Říma. Odsud se rozšířila 
dále, do Evropy.

Nikoliv až z exotických dálav, nýbrž 
pouze ob dvě ulice, k nám do DpS v závěru 
února přišla, pod vedením vychovatelky, 
paní Jiřiny Korecké, šestice studentek 
prvního a druhého ročníku zdejší Střední 
uměleckoprůmyslové školy. Jedna ze dvou 
tuzemských keramických škol (druhá v Kar-
lových Varech) letos slaví jubilejních 135 let 
od svého založení v roce 1884.

Pod odborným vedením paní Korecké se 
děvčata hned pustila do díla, aby předvedla 
svůj tvůrčí um a zručnost. Zkrátka, čemu se 
pod starostlivou péčí svých pedagogů 
naučila. 

Vzdor brzké době odpolední, kdy lidé 
zpravidla tráví čas siesty na posteli v ho-
rizontální poloze, se v jídelně shromáždilo 
nebývalé množství domácího osazenstva 
DpS. Pravda, zprvu senioři jen nedůvěřivě 

okukovali a zpovzdálečí obdivovali šikov-
nost děvčat – studentek, umně formujících 
vazkou hlinitou hmotu. Poté, co se jako první 
ujali iniciativy umělecky zdatní frekventanti 
výtvarných kursů paní Vlasty Sušerové, 
nechali se zlákat i četní další. Hnětli poddaj-
ný keramický materiál a, s dopomocnou 
radou paní Korecké, poté sami zkoušeli 
tvořit. Téma bylo nabíledni – Velikonoce, 
velikonoční výzdoba a velikonoční předměty 
s jarem spojené. Modelovali se zpravidla 
ptáčci, vajíčka nebo květinky, někdo s vý-
hodou využíval tvořítek či vykrajovátek. Po 
naglazování a vypálení ve škole si budou 
moci své výtvory naši senioři nechat jako 
upomínku, případně jimi obdarovat a potěšit 
své blízké.

Odpolední tvůrčí dílna, řečeno moderně 
workshop, sice kvapem uběhla, však napl-
nila své poslání. V praxi dokázat, že senioři 
u  nás v DpS nejsou žádní nemohoucí lidé, 
trpně dožívající sklonek života v křesle 
u  televize. Nýbrž čilí, zvídaví a činorodí lidé, 
radující se z každého dne, který mohou 
užitečně naplnit smysluplnou prací. Že se 
tento ušlechtilý záměr podařilo proměnit ve 
skutek náleží všem poděkování. Jmenovitě 
paní Korecké a děvčatům ze školy – Aničce, 
Markétě, Sáře, Petře, Anetě a Míše. Jistěže 
nemenší díky patří i sestrám, aktivizačním 
pracovnicím a pomocnému personálu. Ti 
všichni pomáhali pěknou akci organizačně 
zabezpečit.

Studentky Míši Brabencové z 2.D jsem 
se zeptal, proč si ke studiu vybrala SUPŠ 
v  Bechyni. 

„Výtvarnému umění jsem se věnovala už 
na základní škole. Pokračovat, učit se a dále 
se zdokonalovat na bechyňské škole jsem 
viděla jako správnou volbu. Ráda si zkouším 
různé možnosti a postupy, experimentuji. Na 
škole k tomu máme dostatek příležitostí. 
Chodím do tématicky zaměřených kroužků, 
kde třeba kreslíme a modelujeme své návrhy.“

„A co dál, Míšo, po maturitě“, zvídám 
ještě.

„Baví mě užitý, průmyslový design, který 
prakticky slouží lidem. Chtěla bych se 
věnovat pedagogické práci a návštěvy u vás 
v DpS jsou takovou vhodnou přípravou na 
učitelství.“

Dále jsem oslovil vychovatelku, paní 
Jiřinu Koreckou. 

„K nám do DpS přicházíte pravidelně 
a  jistě i ráda. V čem spatřujete smysl 
práce se seniory ?“

„Vracím se sem opravdu ráda a pokaždé 
se těším. Jedná se o další rozměr mojí 
vychovatelské činnosti. Spolu se studenty se 
snažím seniorům předávat své zkušenosti, 
radit a ukazovat různé možnosti výtvarné 
práce. Výsledkem je poté oboustranná 
radost z pěkných výrobků. Dnes jsem přišla 
však nejspíš naposled, neboť už záhy 
rozšířím řady důchodců i já :-)“

„A v čem spatřujete rozdíly mezi 
mladou generací a těmi, kdo již hodně 
pamatují?“ 

„Téměř žádný. Byť je mezi nimi věkový 
odstup desítek let, všem je společná chuť 
objevovat, zkusit si něco nového. A hlavně 
smysl pro poctivou rukodělnou práci.“

Na závěr mého vyptávání jsem vyzvídal 
u  jedné z účastnic tvůrčí dílny, seniorky paní 
Chladové. 

„Copak vás sem přivedlo, paní Milado? 
„Obyčejná zvědavost. Baví mne ruční 

práce. Ráda chodím do zdejších „aktivitek“ 
(= dílny aktivizujících činností, pozn. aut.), 
kde společně háčkujeme, pleteme nebo 
vaříme a pečeme. Teď jsem si zkusila zase 
něco pro mne nového a zajímavého. Nej-
dříve jsem vyrobila slepičku a k ní ještě 
několik vajíček. Snad se vše povede, abych 
se mohla pochlubit svým vnučkám, jak je 
babička šikovná. Na další setkání jistě přijdu, 
protože se mi opravdu líbilo.“

KK

Glosy, postřehy a hlášky Karla Klašky...

Spolek rodáků a přátel Bechyně
a Lázně Jupiter 

Vás srdečně zvou na osmé posezení

PIJEME KÁVU S... 
Jiřím Hladkým

na téma „Kamenné kříže 
a křížové kameny“

Povídání s bechyňským rodákem, 
autorem řady knih z historie našeho 
regionu, o památkách jako jsou kamen-
né kříže, někdy nesprávně nazývané 
smírčí

ve středu 17. dubna 2019 
od 18.00 hod.

v kavárně v přízemí vily Vlasty, 
Lázně Jupiter, 

Libušina třída čp. 188 v Bechyni.

S ohledem na nově otevřený provoz 
kavárny a tím omezený počet míst 

doporučujeme včasnou rezervaci na 
e-mailu: info@rodacibechyne.cz, 

nebo telefonu 736 640 157. 

Vstupné 50 Kč bude použito na činnost 
Spolku rodáků a přátel Bechyně.

Lázně                  Jupiter

Bechyně
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TĚLOVÝCHOVA & SPORT+ Z NOHEJBALU: 
O POHÁR MĚSTA 
BECHYNĚ

V sobotu 16. 2. byl v tělocvičně nové 
školy odehrán již 7. ročník nohejbalového 
turnaje trojic O POHÁR MĚSTA BECHYNĚ, 
organizovaný Nohejbalovým klubem STA-
DION. Zůčastnilo se jej 11 týmů, z toho 
6 místních (Pedagog 2t., Stadion 2t., Mimoni 
a UBS) a 5 přespolních (Kosa/Hlavenec, 
Měšice, Mekebek, Standa Team/Týn+Č.B., 
a Dynín), které se podle očekávání velkou 
měrou zasloužily o výbornou úroveň hry. 
Týmy byly rozlosovány do 2 skupin, z každé 
postoupily 4 týmy s nejvyšším počtem bodů. 
Těchto 8 postupujících se utkalo o závě-
rečné boje ve čtvrtfinále sytémem 1-4, 2-3. 
Některé z těchto duelů byly výsledkově 
pozoruhodně vyrovnané: kupříkladu souboj 
pozdějšího vítěze Dynína a Stadionu II., jenž 
si zajistil čtvrtfinálovou účast až v posledním 
zápase (ve sk. B), skončil postupem Dynína, 
z jeho pohledu výsledkem 6:10, 10:5.

Jediný domácí tým, který se probojoval 
čtvrtfinálovým sítem mezi nejlepší čtyři, byl 
Stadion I. Vzhledem ke konkurenci úspěch 
veliký, ovšem cesta do finále byla již nad 
jeho síly, podobně jako pro obhájce titulu, 
Mekebek, který si letos přijel pro hattrick. 
Marně, prohrál, a tak „musel“ vybojovat ale-
spoň 3.místo právě se Stadionem I. Ve finále 
se střetli dosud neporažení Dynín a Standa 
Team. V souboji zkušených si se soupeřem 
poměrně s přehledem poradil první jmeno-
vaný, když zejména druhý set byl zcela 
v  jeho režii a rezignace soupeře byla zna-
telná. 

NK STADION touto cestou děkuje svým 
sponzorům: Městu Bechyně a p. Krátkému 
(pivnice „Kulturák“).

Dále děkuje paní Houdkové a paní 
Kadlecové za vstřícné celodenní vedení 
bufetu.

SPORTU ZDAR A NOHEJBALU 
ZVLÁŠŤ! Nikoliv komerčnímu, avšak tolik 
oblíbenému sportu.

Pokolikáté jsme se již přesvědčili, že tady 
je nohejbal doma!

KONEČNÉ POŘADÍ:
 1.  DYNÍN – Ingvort, Čáp, Dychtl
 2.  STANDA TEAM 
  – Semrád, Hájek, Mikolášek
 3.  MEKEBEK 
  – Vořechovský, Petrů, Havlík
 4.  STADION I. – Kadlec, Dvořák, Vičan
 5.  MĚŠICE – Šíp, Rohel, Aujezdecký
 6.  KOSA – Kosek, Šrut, Svačina
 7.  STADION II. – Hrubant, Horák, Tupý
 8.  PEDAGOG I. – Houdek, Vágner, Krása
 9.  UBS – Musálek, Malý, Bosňak
 10.  MIMONI - Podrázský, Dušek, Benda
 11.  PEDAGOG II. – Petr, Pekár, Kubišta

Martin Hrubant 

+ ZIMNÍ ZPRÁVY 
Z  DĚTSKÉHO 
FOTBALU V BECHYNI

Přes zimu jsme nezaháleli a s dětmi jsme 
se zúčastnili dvou dlouhodobých fotbalo-
vých turnajů v Týně nad Vltavou a Malšicích. 
Zápasy jsme tak měli prakticky každý týden 
a pro děti a rodiče to bylo náročné. Sladkou 
odměnou pak pro všechny jsou výsledky, 
kdy se nám podařilo v jednotlivých katego-
riích uspět nad očekávání. Mladší přípravka 
pod vedením trenérů Herzy a Vacka ob-
sadila v Malšicích 1. místo a v Týně 2. místo. 
Starší přípravka, vedená panem Barborou, 
se umístila v Malšicích na 1. místě a v Týně 
na 4. místě. Mladší žáci trénovaní panem So-
chorem se umístili v Týně na 1. místě a v Mal-
šicích na 4. místě. Filip Veselý byl v Týně 
vyhlášen za nejlepšího brankáře turnaje. 
Nutno podotknout, že turnaj v Týně nad 
Vltavou bývá kvalitně obsazen a úspěchů si 
zde velmi ceníme. 

Děkujeme všem rodičům, trenérům 
a  dětem. Více na www.fcbechyne.cz

Za FC Bechyně Martin Herza

+ ZIMNÍ SEZÓNA V SKK 
BECHYNĚ

V sobotu 16. 2. 2019 se v Jindřichově 
Hradci konalo první kolo Národního poháru 
karate JKA v kategoriích dorostu a seniorů. 
Shotokan karate klub Bechyně měl několik 
želízek v ohni. V kategorii kata st. dorostenky 
obsadila Natálie Drozdová 12. místo a Tere-
za Matějková 15. místo, v kata ml. dorostenci 
obsadil Adam Proksch 14. místo a přidal 
ještě 15. místo v kumite, Dominik Miloš se 
neprobojoval do osmifinále.

Tomáš Hána se ve finále kata muži 
umístil na 4. místě, jeho bratr Martin Hána 
ovládl všechny zápasy v kumite s vítězným 
koncem a obsadil 1. místo v kategorii muži. 
Martin i Tomáš mají dosaženým výsledkem 
zajištěnou nominaci na ME JKA Junior-
Senior v norském Stavangeru, kam odlétají 
s reprezentací ČR 5. 4. 2019.

Tomáš Hána byl nominován do ankety 
o  nejúspěšnějšího sportovce okresu Tábor 
za rok 2018 pořádané Českou unií sportu, 

kde v kategorii jednotlivců v nabité konku-
renci obsadil 5. místo a zároveň v anketě 
talent Jihočeského kraje obsadil 1. místo 
v kategorii sport – starší student.

Úspěšně tak navázal na loňský úspěch 
Martina Hány, který se dostal do nejlepší 
desítky sportovců okresu za rok 2017.

Michal Polanecký



Seřizování plastových oken 
a dveří, montáž a opravy žaluzií. 

Petr Halama, tel: 604 718 306

ČIŠTĚNÍ 
PEŘÍ

PÉŘOVÉ 
VÝROBKY

w
w

w
.p

er
ov

ep
ro

d
u

k
ty

.c
z

BECHYNĚ – Pracovní oděvy
u autobus. nádr., tel: 602 659 011

TÁBOR – A. Berka 

Třebízského 839, tel:777 27 38 34

40 DRUHŮ 

SYPKOVIN

VAŠE PEŘÍ DO VAŠÍ PEŘINY

www.persaltus.cz

+420  605  512 451 

NEJLEVNĚJŠÍ 

PALIVOVÉ DŘÍVÍ

 
550 Kč/prm

bříza   
 750 Kč/prm

dub
    

800 Kč/prm 

borovice, smrk

osika 500 Kč/prm

NÁKUP A PRODEJ 
LESNÍCH POZEMKŮ

Chcete znát cenu Vašeho lesa? 
Tržní ocenění zdarma.

druh dřeva     neš�pané (2m)    š�pané (33cm)

650 Kč/sprm

900 Kč/sprm  

 1000 Kč/sprm

550 Kč/sprm

 

 

 

Prodej slepiček

Červený Hrádek prodává slepičky 
Tetra hnědá, Dominant ve všech bar-
vách a Green Shell – typu Arakauna.

Stáří:     14 – 19 týdnů
Cena: 159 – 209 Kč/ks

Prodej Bechyně u vlakového nádraží 
14. dubna, 19. května, 
16. června  – 14.00 h
31. května  – 14.15 h

Výkup králičích kožek – cena dle 
poptávky
Informace:  Po–Pá 9 – 16 hod. 
Tel: 601 576 270, 728 605 840 

www.drubezcervenyhradek.cz

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ BECHYNĚ 
ZVE NA 46. ROČNÍK 

APRÍLOVÉHO BĚHÁNÍ 

BECHYŇSKÉ SCHODY
sobota 6. dubna 2019

 

PROGRAM: 8.30–9.00 hod. zápis 
startujících dvojic (sraz nad schody do 
Zářečí pod bývalým DpS).
9.00 hod. zahájení závodu, start
Startovné: děti do 14 let zdarma, starší 
10 Kč/osobu 
Bechyňské schody jsou závodem 
dvojic (jedna dvojice = jeden soutěžní 
pár), v cíli rozhoduje čas pomalejšího. 

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

Telefon: 737 529 220
E-mail: bechyne.kct@seznam.cz

www.kct.bechynsko.cz

NESEĎTE DOMA, PŘIJĎTE BĚHAT!!!

Ricochet v S-Centru FABI

Nově možnost návštěv po
domluvě od 8 h na telefon. čísle 
608 30 20 75, jinak od 16 h kdykoli.
Kulečníky zdarma

AKCE: 
30. 3. Disco DJ Krtek od 21 h

Písecká 376, Bechyně

www.bowlingbechyne.cz

+ 1. JIHOČESKÝ 
GOLFOVÝ KLUB 
BECHYNĚ 

Jarní údržba trávníku z pohledu 
odborníka

Jaro už se pomalu blíží a my se můžeme 
těšit ze sluníčka a budící se zahrady. Také 
trávník je potřeba vzbudit ze zimního spánku 
a postarat se o jeho zdraví a vitalitu, 
abychom si mohli užívat jeho krásu. Než 
začneme s prvním sekáním trávy, měli 
bychom z trávníku odstranit mech a odum-
řelý rostlinný materiál, tedy listy a jiné 
organické zbytky. Trávník je dobré po zimě 
prořezat, díky tomu mohou k travním koře-
nům znovu proniknou živiny, vláha i slunce. 
Trávník se také provzdušní a dojde k pro-
říznutí kořenů, které pak odnožují, a porost 
houstne. Zároveň tím trávník zbavíme plís-
ně, staré plsti tvořené mechem a odumře-
lými zbytky trávy, které porost dusí. K tomuto 
účelu nám nejlépe poslouží vertikutátor. Po 
vertikutaci je potřeba z trávníku důkladně 
vyhrabat plsť, dosít holá místa a celou 
plochu pohnojit trávníkovým hnojivem. 
V  tomto případě je vhodné zvolit hnojivo 
určené pro jarní období, požadavky trávníku 
na živiny se totiž v každém období liší. Z živin 
je důležitý především dusík, fosfor a draslík. 
Tyto látky ve vyváženém poměru bývají 
základním kamenem běžně dostupných 
travních hnojiv. Pokud máme problém 
s  větším výskytem mechu v trávníku, použi-
jeme hnojivo jehož součástí je železo, které 
potlačuje výskyt a růst mechů. Výživa je pro 
trávník zvláště v tomto období opravdu velmi 
důležitá. Hnojeném trávě zároveň pomůže-
me, aby se lépe prosadila proti plevelu a me-
chu. Po nahnojení je nutné trávník důkladně 
zalít, aby se granule hnojiva dostaly k půd-
nímu povrchu. Díky dodaným živinám 
musíme počítat s častější nutností seče, 
živiny trávník totiž opravdu nastartují. Mějme 
však na paměti, že trávník zkracujeme 
maximálně o jednu třetinu délky. 

Přeji vám hodně štěstí při údržbě vaší 
zahrady a nám všem přeji méně suché léto, 
než na které jsme v posledních letech zvyklí.

Jan Dušek, hlavní greenkeeper 
golfového hřiště Bechyně

+ BECHYŇŠTÍ OSADNÍCI 
2019

V sobotu 6. dubna se v Bechyni koná již 
tradiční turnaj Osadníků z Katanu. Jsou 
vítání hráči deskových her i jejich průkopníci. 
Turnaj se bude konat ve staré škole od 9:30 
do 16:30, startovné je 50 Kč (do 18 let 20 Kč). 

Bližší informace na www.catan.cz.

Za tým organizátorů Martin Herza 
a Ivana Frolíková

+ BOWLINGOVÁ LIGA 
BECHYNĚ

Bowlingová liga ročníku 2018–19 jde do 
finále. Zbývá odehrát posledních pár kol 
a  dozvíme se jméno vítěze. Z minulého 
ročníku obhajuje 1. místo tým ČÁBUZY, 
kterého největší soupeři čekají až na závěr 
soutěže. Liga se hraje již 5. rokem a mezi 
bowlingovými hráči se velmi dobře adapto-
vala. Soutěží se ve čtyřčlenných týmech, a to 
v každém zápase na 3 kola. Mnoho účast-
níků propadlo této hře napříč generacemi 
tak, že si pořídili vlastní vybavení na míru, 
i  když veškeré vyhovující zázemí (boty, 
koule, etc.) je k dispozici přímo v Bowling 
Centru FABI. S ligou se startuje vždy v září, 
vyhlášení turnaje připadá na květen. Nové 
týmy bez omezení (pohlaví i věku) se mohou 
přihlásit do konce srpna. Podrobné údaje o 
hře naleznete na stránkách bowlingového 
centra www.bowlingbechyne.cz v sekci 
turnaje.

 Tým Zápasy Skóre Body
1 Protivka 11 20494 : 19243 20
2 Keras 10 18104 : 16812 16
3 Čábuzy 9 16912 : 15240 16
4 Candáti 12 21464 : 21215 14
5 Haffo 12 21057 : 20861 14
6 Krůta 10 18758 : 17887 14
7 Draken 10 17601 : 17005 14
8 PP Štola 12 20198 : 20698 10
9 Trubky 10 16717 : 17275 10
10 Old B 8 14350 : 13313 10
11 Micro 11 18487 : 19300 6
12 Zbytek muži 11 18383 : 19715 4
13 Baby 10 16371 : 17646 4
14 Go go 10 16251 : 17220 4
15 Zbytek ženy 10 15383 : 17100 0

Andrea Podlipská

Restaurace HERMÍNA pořádá dne 
6. 4. 2019 turnaj v karetní hře „PRŠÍ“. 
Prezentace hráčů je od 15.00 hodin, 
startovné 150 Kč, zahájení turnaje je 
v 16.00 hodin. Pro hráče je zajištěné 

občerstvení a na vítěze čekají hodnotné 
ceny. Přijďte si zahrát a zasmát. 

Těšíme se na Vás.
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Regina Navrátilová
Lázně Bechyně č. 202

Provozní doba: 
pondělí – středa – pátek
9.00 – 17.00 hodin
sobota na objednání 

Tel.: 732 514 447
E-mail: 
navratilova.regi@seznam.cz 

PEDIKÚRA

Do nově vzniklého 
Logistického Odpadového 
Centra v Bechyni přijmeme:

administrativní 
pracovnici

Více informací získáte na tel.:
606 272 373 nebo 722 111 133,

e-mail: auta.bechyne@seznam.cz
nebo v kanceláři firmy 

– Bežerovice 52, Bechyně

Afterparty DJ Lübke & DJ Krtek

Sobota 4. 5. 2019 

Kulturní dům Bechyně
Dětské odpoledne se zábavným programem

Sladká odměna pro děti zdarma. Vstupné 20 Kč.

Občerstvení a teplá jídla na místě po celou dobu akce!
!!!AKCE!!! 2 panáky Jägermeister = Energy drink zdarma

Předprodej vstupenek – 100 Kč

v Bechyni v Čajobaru u Sovy

Na místě – 150 Kč

Kabát revival Plzeň

Žlutý fijalky
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Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:

AUTOSERVIS NOVOTNÝ
Táborská 568
375 01 Týn nad Vltavou
Tel.: 385 731 513
www.autoservisnovotny.cz

Připravili jsme pro vás pestrou nabídku letních 
pneumatik se slevou až 25 %. Samozřejmostí 
je možnost přezutí za 299 Kč nebo uskladnění 
pneumatik za 400 Kč. V rámci jarní servisní 
prohlídky zkontrolujeme funkčnost vaší 
klimatizace, provedeme diagnostiku, 
zkontrolujeme podvozek, brzdový systém
a mnoho dalšího. To vše za akční cenu 249 Kč.

Více informací získáte na ŠKODA Infolince 
800 600 000 nebo na www.skoda-auto.cz .

     Využijte jarní 
servisní prohlídku 
     za 249 Kč

     Využijte jarní 
servisní prohlídku 
     za 249 Kč

      NA JARNÍ 
VÝLETY  VČAS

  PŘIPRAVTE SE 


