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ECHYŇSKÝ
BŘEZEN 2015

+ Životní jubilea 
březen 2015
94 let Valentová Růžena
93 let Píšová Marie
90 let Balatá Věra
89 let Kuchválek Jaroslav
87 let Boček Jiří

Hruška Josef
86 let Horáčková Marie
84 let Váňová Jarmila
82 let Chmelař Josef
81 let Herza František
78 let Borková Blažena

Dvořáková Růžena
Tvrdý Jaroslav

77 let Bartáková Jana
MVDr. Dynda Josef
Hořejší Věra

76 let Dlouhá Marie
Karoch Jiří

75 let Jarošová Marie

V rámci zlepšování svých služeb ky na pobočkách České pošty nebo 
Finanční správa připravila pro letošní rok bezhotovostně prostřednictvím bankov-
opět celou řadu opatření, která vycházejí ního příkazu z bankovního účtu, případně 
vstříc poplatníkům daně z příjmů fyzických formou internetového bankovnictví, a to na 
osob. Přiznání k této dani budou vybírána bankovní účet č. 721-77627231/0710. 
nejen na územních pracovištích finančních Od 12. února 2015 jsou na Městském 
úřadů, ale i na obcích s pověřeným úřadu v Bechyni k dispozici tiskopisy 
obecním úřadem (tzv. dvojkových obcích). přiznání k daním z příjmů a informační 

Na uvedených obcích přitom nepůjde o letáky. 
prostý výběr přiznání k dani z příjmů 

Pro úplnost připomínáme, že podání fyzických osob, ale budou zde posky-
daňového přiznání (včetně jeho příloh) lze továny i relevantní informace potřebné pro 
učinit též elektronicky formou datové jejich vyplnění.
zprávy opatřené nebo neopatřené zaru-

V zasedací místnosti Městského úřadu čeným elektronickým podpisem nebo 
v Bechyni budou pracovníci Finančního prostřednictvím datové schránky, a to ve 
úřadu pro Jihočeský kraj, Územního tvaru a struktuře a za podmínek zve-
pracoviště v Táboře poskytovat informace řejněných v aplikaci Elektronické podání 
k uvedené problematice ve dnech pro finanční správu, která je k dispozici na 
4. března 2015 (středa) a 18. března internetových stránkách Finanční správy 
2015 (středa) vždy od 13 do 16 hodin. (www.daneelektronicky.cz). 

Připomínáme, že zde nebude možné 
FINANČNÍ ÚŘAD 

daň zaplatit v hotovosti, ale platbu lze 
PRO JIHOČESKÝ KRAJ

provést prostřednictvím poštovní poukáz-
Územní pracoviště v Táboře

MĚSTSKÝ ZPRAVODAJ
B

DNES VAŘÍ...

V březnu nás svým receptem 
bude inspirovat pan místosta-
rosta Jiří Rejlek. Dle jeho 

interního sdělení je skutečně schopen tento 
pokrm sám připravit a my nemáme důvod 
mu nevěřit. Je přece známá pravda, že chlap 
v kuchyni má větší fantazii než my, ženy, pro 
které je často vaření jen povinná rutina. 

Losos se smetanovou 
omáčkou a kapary

4 filety z lososa
máslo + olej
1 lžíce kaparů
250ml smetany ke šlehání
1 lžíce dijonské hořčice
sůl
pepř
citrónová šťáva

Postup přípravy receptu

Lososa zakapeme citrónovou šťávou 
a necháme nejméně 20 minut odležet. Poté 
osolíme a opečeme na 1 díle oleje a 1 díle 
másla asi 4 minuty z každé strany 
(propečenost sledujeme z boku filetu :-)). 
Filety vyjmeme z pánve a do výpeku přidáme 
1 lžíci kaparů a 1 lžíci dijonské hořčice, 
promícháme, přidáme smetanu a omáčku 
zredukujeme. Chuť doladíme pár kapkami 
nálevu z kaparů, pepřem, solí. Lososa 
přelitého omáčkou podáváme se zele-
ninovým salátem. 

Z obsahu:
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Příspěvky do dubnového vydání 
posílejte nejpozději 18. března na 
propagace@kulturnidum.cz

Svoz bioodpadu (novinka)

Český ženista získal v USA odznak 
bratrstva

2

+ DIAMANTOVÁ  
SVATBA

V sobotu 7. 2. 2015 oslavili manželé 
Josef a Jarmila Cikánkovi úctyhodnou 
diamantovou svatbu, neboť před 60 lety 
5. 2. 1955 uzavřeli v obřadní síni Města 
Bechyně manželství. Manželé Cikánkovi 
symbolicky obnovili manželský slib a vymě-
nili si prsteny za účasti svých blízkých a před 
starostou města Ing. Pavlem Houdkem. 
Blahopřejeme.

+ PRACOVNÍCI FINANČNÍCH ÚŘADŮ BUDOU 
POMÁHAT DAŇOVÝM POPLATNÍKŮM

Sídliště Obránců míru, 
parkoviště, parkovací stání 
1. etapa

Dopravní situace na sídlišti byla v rámci 
rekonstrukce již dříve změněna, ale stále 
není zanesena v mapách. Řidiči, věnujte 
proto pozornost značení jednosměrných 
ulic. Zejména při odboční z Čechovy ulice na 
Gabrielovu vjíždíte do jednosměrné ulice, 
nelze se tady proto otáčet. Na fotografii nově 
upravená parkovací stání s jednosměrným 
vjezdem z Gabrielovy ulice.



+ BECHYNĚ – 
VODOVOD HVOŽĎANY 

V měsíci červenci loňského roku byly 
zahájeny práce na stavbě „Bechyně – 
vodovod Hvožďany“. Projekt je financován 
z 49,95 % z Fondu soudržnosti EU (což tvoří 
76,62 % ze způsobilých výdajů) a Státního 
fondu životního prostředí (což tvoří 4,26% ze 
způsobilých výdajů) v rámci Operačního 
programu Životní prostředí a z 50,05 % 

situaci napojením obce Hvožďany na z rozpočtu města. V lednu letošního roku byly 
vodovod města. práce na stavbě úspěšně dokončeny. Bez 

Nové technické řešení představuje vedlejších nutných výdajů byly náklady 
systém, kterým se lokální vodovod Hvožďan 7.276.551,- Kč.
napojil na skupinový vodovod města Bechy-Projekt řeší nové zásobení pitnou vodou 
ně. Přívodní řad je napojen na stávající pro obec Hvožďany. Hvožďany jakožto 
vodovodní řad na Plechamru, veden pod-místní část města Bechyně má vlastní 
vrtem přes potok Smutný, dále podvrtem vodovod, na který je napojena převážná 
svahem údolí, podél silnice a nezpevněnou většina domů v obci. Zdrojem vodovodu byly 
komunikací do akumulace a čerpací stanice. před dokončením výše uvedené stavby 
Tlakové poměry v síti města v návaznosti na jímací zářezy západně od obce doplněné 
vodojem neumožňují připojení místní části vrtem. Zachycená voda byla akumulována 
Hvožďany bez osazení posilovací čerpací v jednokomorovém vodojemu, do něhož bylo 
stanice. Výtlačný řad z čerpací stanice vede instalováno čerpadlo pro posílení tlaku ve 
v zeleném pásu podél silnice II/135 do vodovodních řadech. Zdroje vody se 
Hvožďan. V intravilánu obce Hvožďany je nacházejí na soukromém pozemku a jímaná 
vodovod veden v trase budoucí projektované voda obsahuje vysoké procento dusičnanů. 
komunikace podél zemědělského areálu Voda ve zdroji tak dlouhodobě nesplňovala 
a dále ulicí do centra obce, kde je napojen na podmínky pro hromadné zásobování dle 
stávající vodovod. Stávající vodojem v obci vyhlášky ministerstva zdravotnictví, kterou 
Hvožďany již nebude využíván. Odtokové se stanoví požadavky na pitnou vodu 

a rozsah a četnost její kontroly v ukazateli 
NO . Provozovateli vodárenského zařízení 3

byla Krajskou hygienickou stanicí Jihočes-
kého kraje udělena výjimka na obsah 
dusičnanů do 6/2015. Z hlediska perspektivy 
tohoto zdroje jako jediného zdroje pitné vody 
pro obec Hvožďany byla situace obtížně 
udržitelná a město Bechyně se rozhodlo řešit 

potrubí z vodojemu je zaslepeno. Vystrojení 
vodojemu včetně stávající automatické 
tlakové stanice je demontováno. Realizací 
výše uvedeného projektu došlo k výraznému 
zlepšení kvality pitné vody ve spotřebišti 
a stabilizaci provozu vodovodu. 

 Ilona Zvolánková, 
investiční odbor MěÚ Bechyně

+

budou vydávány žadatelům bezplatně na 
základě smlouvy o zápůjčce se společností 
Bytenes Bechyně. 

Proč se do systému zapojit? 
l Biologicky rozložitelný odpad tvoří v sou-

časnosti cca 40 % komunálního odpadu. 
Odděleným sběrem bioodpadu umožníme 
jeho další využití a snížíme množství SVOZ BIOODPADU 
skládkovaného odpadu.V BECHYNI
l Odpadnou Vám každoroční starosti, 

kam s padanými jablky, listím, trávou.Město Bechyně v letošním roce zavede 
l Kompostování je levnější než skládko-svoz a využití biologicky rozložitelných 

vání a není zatíženo zákonnými poplatky za odpadů ze zahrad a z domácností občanů. 
uložení odpadu na skládku.Bioodpad se bude sbírat do hnědých nádob 
l Povinnost třídit bioodpad nařizuje od o objemu 240 litrů a do velkoobjemových 

letošního roku i změna zákona o odpadechkontejnerů. Velkoobjemové kontejnery bude-
me po dohodě s osadními výbory v předem Pro jaký odpad bude služba určena?
stanovených termínech umisťovat do Hvož- l odpady z domácností
ďan a do Senožat. Velkoobjemové kontej- l zbytky zeleniny a ovoce: slupky brambor, 
nery bychom chtěli využívat i ke svozu mrkve, ohryzky jablek, skořápky ořechů 
bioodpadů ze zahrádek v předem stanove- apod.
ných termínech. Hnědé nádoby s provzduš- l čajové sáčky, kávové sedliny včetně filtrů
ňováním na bioodpad tzv. kompostainery l dřevěné piliny, hobliny
rozmístíme na sídliště Na Libuši, Obránců l zbytky rostlin včetně malého množství 
míru a na Píseckou. Cca 200 kompostainerů hlíny z květináčů
je určeno občanům Bechyně z rodinných l odpad ze zahrad
domů ze zahrádkou. Žádosti o kompostai- l listí, seno, tráva, zbytky rostlin, květiny, 
nery lze podávat na Městský úřad Bechyně, spadané ovoce
odbor výstavby a životního prostředí u pí 

Jaký odpad do nádob nepatří?
Blažkové tel. 381 477 039, e-mail 

l „gastroodpad“ – jedlé oleje, kosti, maso, 
blazkova@mestobechyne.cz. Nádoby 

zbytky jídel

l uhynulá zvířata
l papír, lepenka, větve
l obaly, směsný komunální odpad
l kamení, suť či jiné nerozložitelné odpady

Kdy bude probíhat svoz bioodpadu a kam 
lze bioodpad ukládat? Kdy budou hnědé 
nádoby na bioodpad vydávány?

Tyto informace se dozvíte po obdržení 
hnědých nádob na bioodpad, velkoobjemo-
vých kontejnerů a svozového auta do 
Bechyně ve zpravodaji a na webových 
stránkách města www.mestobechyne.cz. 
Proto sledujte webové stránky města.

Zatím lze bioodpad ukládat ve sběrném 
dvoře. Vytříděný bioodpad je odvážen do 
kompostárny.

Ing. Ladislava Blažková

!
NOV

INKA
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+ Krátce z jednání 
zastupitelstva 18. 2. 2015

ź Schválena Obecně závazná vyhláška 
č. 1/2015 o systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů a systému nakládání 
se stavebním odpadem reagující na změny 
novely zákona o odpadech č.229/2014 Sb.

ź Schválen prodej volných bytových jed-
notek. Na Libuši. 3 bytové jednotky 2+1 za 
kupní ceny 291.101,-Kč, 291.543,-Kč 
a 292.305,-Kč. 3 jednotky 1+1 za kupní ceny 
219.375,-Kč, 238.368,-Kč a 247.702,-Kč.

ź Schválen bezúplatný převod pozemku 
č.par. 2089/2 v k.ú. Bechyně z vlastnictví ČR 
– Úřad pro zastupování státu ve věcech 
majetkových do vlastnictví města Bechyně 
a pozemku stp.č. 2171 zastavěná plocha, 

2vodní dílo, o výměře 5 m  v k.ú. Bechyně (dle 
GP č. 1440 – 72/2013 ze dne 11. 7. 2013) 
z vlastnictví Jihočeského kraje do vlastnictví 
města Bechyně.

ź Schválen záměr prodeje části pozemku 
2par.č.1480/19 v k.ú. Bechyně o výměře 23 m – 

zastavěný pozemek trafostanicí E.ON.
ź Schválen záměr prodeje pozemku par. 

2č.st.183 o výměře 23 m  a části pozemku par. 
2č.872/1 o výměře cca 650 m  vše v k.ú. Hvož-

ďany u Bechyně – v okolí rekreační chaty.
ź Rozhodnuto o pokračování v záměru 

budování cyklostezky do Senožat. Pokračo-
vání tohoto projektu bude závislé na odkou-
pení částí pozemků od vlastníků dotčených 
pozemků nutných pro budování cyklostezky.

ź Schváleno poskytnutí dotace pro HZS 
JčK ÚO Tábor na pořízení lezecké stěny ve 
výši 50.000,- Kč.

ź Zastupitelé podpořili svým rozhodnutím 
obec Hosty v jejich snaze o zastavení 
záměru těžby grafitu v k.ú. Hosty.

ź Neschválen návrh na zahrnutí pozemků 
č.par. 1304, 1263/2 a 1363/4 do závazné 
textové části ÚPO jako pozemky pro veřejně 
prospěšné stavby.

ź Schváleno dokončení úprav cca 70 m 
stávající polní cesty na par.č. 2478/2 v k.ú. 
Hvožďany u Bechyně.

ź Rozhodnuto o odložení zpracování 
projektové dokumentace na výstavbu 
chodníku a veřejného osvětlení od domova 
mládeže SUPŠ k bývalému Kerasu.

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

(fs)
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OTEVÍRACÍ DOBA HERNY
 

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

+ ROZVÍJEJ SE POUPÁTKO

+ ŽLUŤÁSKU, ŽLUŤÁSKU, ČIČOREČKO

+ VOLÁNÍ JARA

+ TRAVIČKA ZELENÁ

+ POHYBOVÉ HRY A MINICVIČENÍ

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

Pondělí 2. března / 9.00–11.00 hod. / Herna RC Hrošík
Výtvarná dílna. 

Pondělí 9. března / 9.00–11.00 hod. / Herna RC Hrošík
Výtvarná dílna.

Středa 18. března / 9.00–11.00 hod. / Herna RC Hrošík
Malování na sklo. 

Pondělí 30. března /  / 9.00–11.00 hod. / Herna RC Hrošík

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

RODIČOVSKÉ CENTRUM 

PRO DĚTI

ZLATÁ HUSA A MODRÝ KAHANEC
Sobota 21. března / 10.00 hod. / Malý sál KD / Vstupné 40 Kč
Pohádka o Truhlíkovi, který se vydá do světa s prapodivnou 
smečkou, najít si pro sebe kousek štěstí. Druhá pohádka je 
o vysloužilém vojákovi a nevděčném králi. 
Loutkové představení na motivy pohádek bratří Grimmů. 
Hraje: Téměř divadelní společnost, České Budějovice.

ZAMILOVAT SE 
Čtvrtek 26. března / 19.00 hod. / Velký sál KD / Vstupné 250, 220, 
190 Kč
I sen, který nesníš, se ti může splnit. Člověk ani neví, jak přijde 
k lásce – nečekaně!
Dva lidé na nástupišti. Každé ráno cestují do práce a z práce. Ranní 
únavy, podvečerní letargie, rachotící vozy, všude plno lidí, mlčící 
hlavy plné problémů a otázek. Peníze a manželství. A přece... Dva 
páry očí se v této spleti nádražního ruchu setkají. Znovu a znovu se 
na sebe dívají. A stane se ta nejkrásnější a nejjednodušší věc na 
světě – zamilují se do sebe.

Hrají: Jana Paulová, Pavel Zedníček
Předprodej vstupenek v kanceláři KD nebo on-line rezervace na 
www.kulturnidum.cz

Úterý 31. března 2015 / 19.00 hod. / Velký sál KD / Vstupné 150 
Kč v předprodeji, 180 Kč na místě 
Tři dlouholetí kamarádi, kteří celý život hráli muziku pro široké 
vrstvy posluchačů. Doba ale rychle plyne, a tak i oni se dostali do 
důchodového věku a hudbu, kterou nyní hrají, tvoří pro všechny, 
kteří si rádi poslechnou lidovou písničku. Hlavní náplní je skládání 
vlastních písní s důrazem na pěkný text. 
Předprodej vstupenek od 2. února 2015 v kanceláři KD nebo on-line 
rezervace na www.kulturnidum.cz

DIVADLO

HUDBA

31. 3.
VESELÁ TROJKA Pavla Kršky

26. 3.

POHÁDKOVÝ DEN 
S VÁCLAVEM VYDROU

Čtvrtek 5. března 2015 / 10.00 hod. / Nádraží ČD
V roce 2015 nás čeká již 13. Pohádkový den s Václavem Vydrou, 
tentokrát v Bechyni. Pohádkový král k nám přijede na nádraží ČD 
společně s Janem Žižkou a Františkem Křižíkem a bude uvítán 
Petrem Vokem. Společně pokřtí novou pohádkovou bankovku 
1 Vydrák český a předají prestižní ceny České pohádkové 
akademie za rok 2014. 

DUŠEVNÍ AKTIVITY
BABÍ LÉTO s knihovnou

Čtvrtek 19. března / 18.00 hod. / RC Hrošík / vstup zdarma
„Půst a Velikonoce v lidových zvycích a v umění“ v podání 
táborského faráře Aloise Sassmanna, který je také autorem 
známých knih o rodopisech Kořeny.

KDYŽ DUŠI BOLÍ V KŘÍŽI
Pondělí 30. března / 16.30 hod. / RC Hrošík / Vstup 30 Kč
Zajímavé povídání o problémech, které nás trápí, s psychologem 
PhDr. Jaromírem Matouškem.
Tentokrát na téma „DĚJINY DUŠE III – Staré Řecko“.

CARNIVAL
Pátek 27. března / 19.00–02.00 hod. / Velký sál KD / Vstupné 
v předprodeji v čajobaru U Sovy 150Kč / 200Kč na místě 
Uděláme si pořádný masky a půjdem tancovat!
Hlavní stage:

Moderuje: 

Live dj show: 

Live bands: 

Djs: 
2nd stage:

 (klacky v kýblu / raggajungletekk)

 /Detektor sound/

AF sound system 

Dárt Jaro
Cocoman, Dr. Kary, Messenjah, Mr. Roll

V3Ska, Žlutý Fialky, VO106
Boldrik, Wilda Panda...

FAKE DJ
ViFyč
TBL crew

Městský zpravodaj Bechyně / BŘEZEN 2015 3



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

POHYBOVÉ AKTIVITY

„TANEČKY PRO KOČKY“ 
Úterky / 19.30–20.30 hod. / RC Hrošík / Vstup 20 Kč
Přijďte se prostě jen tak vytancovat ze starostí všedního dne. Každý 
podle svých možností a vlastní chuti. Kocourům vstup zakázán!
Info pí. Papoušková, tel. 777 223 834, program@kulturnidum.cz

PŘIPRAVUJEME

SLET ČARODĚJNIC (XXI. ročník)
Čtvrtek 30. dubna / 17.00 hod.
Tradiční putování čarodějnic ulicemi města.

MINIPÁRTY s Karlem Šípem 
a J. A. Náhlovským 

Čtvrtek 23. dubna / 19.00 hod. / Velký sál KD / Vstupné 250 Kč
Zcela nová a jedinečná talkshow Karla Šípa s hostem Josefem 
Aloisem Náhlovským. Ve volném dialogu proberou jeho umělecké 
začátky, zážitky ze studentských let, společně pohovoří 
o sportovních aktivitách, proberou i cesty do zahraničí opředené 
veselými historkami. Prostor dostanou také dotazy diváků. 
Předprodej vstupenek v kanceláři KD nebo on-line rezervace na 
www.kulturnidum.cz.
Bližší informace v příštím zpravodaji a na plakátech.

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

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

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

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

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

PILATES
Každé úterý / od 11.00 hod. / Klubovna KD
Ideální cvičení pro každý věk.
Více informací L. Zemanová, tel. 775 182 010.

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

SM SYSTÉM
Středy do 18. března / 8.30–9.30 a 17.30–18.30 hod. / Klubovna KD
SM = stabilizační a mobilizační systém. Aktivní cvičení s elastickým 
lanem vhodná pro každý věk. Komplexní systém péče o pohybový 
aparát, funkci vnitřních orgánů a celkové zpevnění těla.
Kurz 10 lekcí, info a objednání M. Bambasová, tel. 608 223 271

VÝSTAVY

Dagmar Staňková – Chinese paintin
Vernisáž 7. března / 15.00 hodin / Galerie Galvína
Výstava potrvá do 4. dubna

20 LET JIŽNÍCH ČECH POHÁDKOVÝCH
Putovní výstava originálnich kreseb 
logovtipů JAROSLAVA KERLESE

Přijďte si zavzpomínat na geniálního českého 
kreslíře, jehož kresby jsou tak výstižné a plné vtipu.
Přístupné do 5. března 2015 v době konání akcí 
v Rodičovském centru a malém sále KD, jinak na 
zazvonění nebo po dohodě na tel. 778 545 507.

TANEC

Pátek 13. března / 20.00 hod. / Velký sál KD / Vstupné 120 Kč
K tanci i poslechu zahraje kapela BLUEBAND. 

Sobota 14. března / 20 hod. / Velký sál KD / Vstupné 120,100 Kč 
hraje Happy Band a Hartmanická muzika. 
Předprodej vstupenek Stánek Onřejovi od 9. února.

ZÁVĚREČNÝ PLES PRO VŠECHNY

HASIČSKÝ PLES

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

STILL (A) LIFE

Vernisáž 28. února / 18.00 hodin / Galerie 2+1
Výstava potrvá do 29. března 2015. Otevřeno během úředních 
hodin KSMB na zazvonění nebo po domluvě na tel.:778 545 507. 

KNIHOVNA

Středa 11. března / 17 hod. / Městská knihovna
Zveme nadšence = dobrovolníky, kteří chtějí pomoc při výrobě 
učebních i jiných pomůcek pro speciální školu při DPN 
v Opařanech, na zahajovací setkání s paní Janou Kováčovou, 
učitelkou speciální základní školy. 

„DOBRODÍLNA“

Pátek 27. března / 17 hod. / Městská knihovna
Netradiční nocování mezi knížkami pro děti od 7 - 12 let. Vyplněné 
přihlášky odevzdejte do 24. 3., kdy vylosujeme 14 nocležníků. 
Přihláška na další stránce.

„NOC S ANDERSENEM“

Nikol Kutíková
Martin Mrkva



+ BŘEZEN – MĚSÍC 
ČTENÁŘŮ

„Nejlepší způsob jak začít nový den je, po 
probuzení myslet na to, zda dnes můžeme 
udělat radost alespoň jednomu člověku.“ 

Friedrich Nietzsche

Středa 11. 3. v 17 hod. „dobrodílna“– 
díky těm, kteří neváhají darovat něco svého, 
nám v knihovně ke knížkám přibylo něco 
látek, knoflíků, zipů a podobného materiálu, 
ze kterého bychom chtěli vyrábět pomůcky 
pro speciální školu při DPL Opařany. Moc 
děkujeme za Vaše příspěvky a věříme, že se 
i setkáme v hojném počtu na úvodní dílně 
dobrovolníků v městské knihovně, kam jsme 
pozvali paní učitelku Janu Kováčovou. 
Poradíme se, co vyrábět. 

Čtvrtek 19. 3. v 18 hod. „Post a Veli-
konoce v lidových zvycích a umění“ – 
srdečně zveme na posezení s oblíbeným 
autorem knih Kořeny, farářem panem 
Aloisem Sassmannem, který nám přiblíží 
velikonoční období.

Besedy knihovnicko informační vý-
chovy – jako každý rok, tak i letos v březnu, 
měsíci čtenářů, zahajujeme besedování 
s žáky základních škol, abychom v nich 
pokuď možno zábavnou formou podpořili 
lásku ke knihám a ke čtení samotnému. 

Pátek 27. 3. v 17 hod. Noc s Anderse-
nem – nejvíc zábavy se snažíme dětem 
připravit při nocování s Andersenem, kdy se 
vydáme po stopách pohádek spolu se 
14 vylosovanými nocležníky z městské 
knihovny. Vyplněné přihlášky letos 
odevzdávejte do 24. 3. do knihovny. 

Lovci perel – březen je posledním 
měsícem naší dětské čtenářské soutěže. 
Budeme sčítat a hodnotit. Vítěze uveřejníme 
v dubnovém Zpravodaji.

N  O  C    S         A N D E R S     E N E M  
KSMB - Městská knihovna 

Přihlašuji 
svou dceru/svého syna……………………………………, věk dítěte ……let  

Adresa …………………………………………………, telefon……………..

 

Podpis rodičů……………………………………

------------------------------ zde odstřihněte a odevzdejte v MěK Bechyně 
    ------------------------------

 
 

 
 

Přihlášky slosujeme 24. března 2015! Vylosovaní budou telefonicky informováni!
Nocovat může maximálně 14 dětí (věk 7–12 let).

Začátek: v pátek 27. března 2015 v 17 hodin
Konec: v sobotu 28. března 2015 v 9 hodin

Telefon do knihovny: 778 545 508

Děti budou potřebovat: spací pytel, karimatku, oblečení na hraní a na spaní, 
hygienické potřeby, ručník, přezůvky, kartu zdravotní pojišťovny, zápisník, psací 
potřeby, malé občerstvení a DOBROU NÁLADU!

HOTEL A RESTAURACE PANSKÁ

Březnové akce

info@resort-bechyne.cz nebo na 381 211 235
Vstupné na hudební pátky zdarma, gastro akce 

k doptání na uvedených kontaktech.

Sledujte i náš Facebook! 
facebook.com/hotelpanska

6. 3. od 20.00 Trio Traktůrek
kapela z Č. B. na pomezí folk, rock a punk, 

doplněná skvělými Fullmoon drinky pro 
dokonalou úplňkovou noc!

13. 3.–15. 3. Lososové menu 
šéfkuchaře Zbyňka Ullvera

přijďte ochutnat netradiční a překvapivé 
variace známé mořské ryby

20. 3. Veronika Němcová 
a romantický klavír

27. 3. od 19.00 - Sushi 
a japonská kultura

degustace sushi a představení konceptu 
sushi, včetně japonské kultury

+HUDEBNÍ PRODUKCE 
v Lázních Bechyně

3. 3. úterý Mr. Driver
6. 3. pátek Technicz

MDŽ
8. 3. neděle Allegro

10. 3. úterý Echo
13. 3. pátek Cora
14. 3. sobota Countrio
17. 3. úterý RM band

Josefovská zábava
19. 3. čtvrtek Echo
20. 3. pátek Mr. Driver1
22. 3. neděle Technicz
24. 3. úterý RM band
27. 3. pátek Cora
28. 3. sobota Countrio
31. 3. úterý Mr. Driver

2. 3. pondělí Escalona
9. 3. pondělí Malá Muzika

16. 3. pondělí Allegro
30. 3. pondělí Escalona

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

Pohlazení od písničky – jídelna
Vždy od 19.30 do 21.00 hod. 
Vstupné 30 Kč (k poslechu)

Počítačové kurzy – znovu připomínám 
možnost bezplatně se naučit ovládat počítač 
nebo si zvýšit svoji počítačovou gramotnost 
formou samostudia pomocí kurzů Virtuální 
kolega! Přijďte se domluvit na vhodném 
termínu i Vy!

Wifi – máte počítač, ale nemáte připojení 
k internetu? Po přidělění přístupového hesla 
můžete začít s vyhledáváním v knihovně.

EH

„Je jedním z nekrásnějších 
zadostiučinění tohoto života, že žádný 
člověk nemůže upřímně pomoci 
druhému, aniž by nepomohl i sám sobě“ 

Ralph Waldo Emerson 
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Pravidelně vytváří nové MIROSLAV OLIVA: 
návrhy na Mezinárodních 

ANDĚLŮM A KOČKÁM hrnkových sympoziích v por-
celánce Dubí. Již dvakrát byl – SOCHAŘSKÁ 
vyzván k účasti na nejstarším 

A DESIGNÉRSKÁ evropském Mezinárodním 
sympoziu keramiky v Bechy-TVORBA
ni (1992, 2012).

Velká výstavní síň Chodovské tvrze v Od vysokoškolského 
Praze uvítá v březnu a dubnu letošního roku absolutoria se paralelně 
výstavu k šedesátým narozeninám českého věnoval na špičkové úrovni 
sochaře a designéra keramiky a porcelánu volné keramické plastice 
Miroslava Olivy (1954). Zaměřena je a sochařství. Již v mládí 
především na jeho aktuální figurativní získal za svoji tvorbu význa-
sochařskou tvorbu. mnou evropskou cenu 

Autor absolvoval Střední průmyslovou Premio aquisto v soutěži 
školu keramickou v Bechyni (1974) a násled- Concorso Internazionale 
ně Vysokou školu uměleckoprůmyslovou Ceramica d´ Arte v italském 
v Praze (1980) v ateliéru figurativního Gualdo Tadinu (1985). Často 
sochařství. Pro jeho tvorbu byla obě studia vystavuje nejen v Česku, ale 
zásadní. Svými realizacemi zajímavě také v zahraničí. Rovněž je 
řešených keramických a porcelánových členem Sdružení výtvarných 
výrobků i dekoračních předmětů obohacoval umělců keramiků. Přijďte se 
po desetiletí naše interiéry. Navrhoval je podívat na nejaktuálnější 
především jako designér podniků Keramo a tvorbu a potěšit se stylizo-
ÚLUV. Často se inspiroval vytříbeným a vanými anděly, kočkami 
minimalistickým, plně funkčním finským a dalšími keramickými plas-
designem, aniž by opomněl českou tikami.
keramickou tradici. V roce 1989 obdržel 

Na fotografiích:Diplom Institutu průmyslového designu Velká výstavní síň, Chodovská tvrz, 
„Dobrý design“. Praha 4 

Kočka, 2013, kamenina, modelováno, 
V letech porevolučních působil jako 4. 3.–2.5. 2015

glazováno, v. 57 cm, foto: Milan Dostál
designér a sochař na volné noze. Vernisáž v úterý 3. března 2015 
Dlouhodobě je pedagogem na Střední od 18 hodin.
uměleckoprůmyslové škole v Bechyni, kde Úvodní slovo kurátor galerie Chodovská 
své řemeslné a designérské dovednosti tvrz akad. soch. Milan Martiník
předává mladým zájemcům o obor. Kurátor výstavy: Dita Hálová, UPM Praha 

Pištec, 2014, kamenina, modelováno, 
glazováno, v. 73 cm, foto: Milan Dostál

+

I když z původ- a žánru dravé grotesky. Dále je nutné zmínit 
ních deseti předsta- Divadlo Kámen s inscenací Dopis poslaný 
vení z hodiny na poštou. Jeho poetika je ve formě až 
hodinu po ataku „technokraticky“ strukturovaná, takže se 
chřipky odpadla dvě občas zdá, že komunikuje více sama se 
představení, na kva- sebou než s divákem. Nicméně platí, že jeho 
litě celého Perlení se inscenace lze vnímat i v rovině hudební, jako 
to nijak neprojevilo. svého druhu symfonii, což ovšem záleží na 
Čtyři texty vycházely naladění toho-kterého diváka. Popovídaní 
z původní tvorby. To o viděném, kdy soubory dostávaly od svých 
znamená, že byly kolegů zpětnou reflexi o tom, co a jak 
napsány amatérský- vnímali, takže mohou (pokud chtějí) 
mi dramatiky pro po- korigovat své inscenace, již tradičně 
třeby svých souborů, probíhalo v dobrém rozpoložení – tím míním 
ale zároveň platí, že diskusi skutečně o něčem.
je přejímají i další Stát sice posílá více peněz na míče 
soubory, neboť kon- a puky než na prkna, co znamenají svět, ale 
venují jejich tvorbě. stále platí, že díky nadšení – tedy osobnímu 
Čtyři texty o  vkladu ducha, těla i peněz – divadelníků, 
byly sepsány profe- kteří pociťují nutnost vyslovit se ke světu 
sionály pro české kolem nich, české amatérské divadlo stále 
i zahraniční scény. přináší nové pohledy i podněty jak pro sebe 
Je nutné vyzdvih- navzájem, diváky nevyjímaje, tak i pro 
nout fakt, že všechny profesionální scény. Letošní 21. ročník 
inscenace měly ten- Bechyňské PERLENÍ toho bylo více než 

BECHYŇSKÉ PERLENÍ tokrát dobře promyšlenou a zároveň funkční dostatečným důkazem.
scénografii – výpravu i kostýmy – což Vladimír ZajícAnno Domini 2015
znamená, že tvůrci přemýšleli o divadle. 

Za Kulturní středisko města Bechyně Také platí, že v pěti případech zároveň Letošní 21. ročník Otevřeného setkání bych chtěl poděkovat odborným lektorům významově přemýšleli divadlem. Především klasických amatérských divadelních sou- Marcele Jeřábkové a Vladimíru Zajícovi za to platí o inscenaci Zmatení jazyků Divadla borů, se v Bechyni – i přes masivní nápor výborné moderování „Popovídání o vidě-bez záruky, které nabídlo výsostné komorní virózy – mimořádně vydařil. Klidně to můžete ném“, DS Lužnice za divadelní bufet, Městu drama, čímž potvrdilo své dlouholeté přisoudit číselné kabale, neb dva plus jedna Bechyně, panu starostovi Pavlu Houdkovi, směřovaní v jasně definované poetice. Totéž rovná se tři což, jak známo, je magické číslo. Ministerstvu kultury, Davidu Stankušovi platí o inscenaci Když se zhasne Divadla Ovšem trvám na tom, že úspěch této a všem zaměstnancům Kulturního střediska Komorní svět, kdy herci velmi přesně přehlídky amatérských souborů zajistili jak města Bechyně. pointovali gagy a dokázali na jevišti skutečně divadelníci sami, tak i zaměstnanci Kultur-  Štěpán Ondřich existovat v postavě v daných okolnostech ního střediska města Bechyně.

statních

2 150

XXI. ročník
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Stalo se před 50 lety
(z kroniky od Josefa Rypla)

Vybral Martin Gärtner

V roce 1964 byla dokončena úplně 
přístavba nové části školy – vedle staré 
části školy – jejíž prostory byly rekon-
struovány – v přibližné hodnotě Kčs 
5,400.000 Kč, přímých investičních 
nákladů

V roce 1964 navštěvovalo školu 
224 žáků a IV. ročníky koncem roku 
připravily pro náš průmysl 64 absolventů-
maturantů. V roce1964 byl na škole zřízen 
nový odbor, Technologie zdravotní kera-
miky. Škola spolupracovala na celé řadě 
úkolů národního hospodářství, jako 
nástěnná svítidla pro Pinkasovu synago-
gu, obnovenou dlažbu pro Zlatou uličku 
Praha.

Nový hřbitov, který má být silami Poz. 
staveb dobudován a v průběhu roku 1965 
předán, je již před závěrečným dokonče-
ním kaple a zcela jistě bude do konce 
r. 1965 dokončen a předán. Problém má 
dodavatel zejména zajišťováním zvonu 
a kaple, jejíž vnitřní vybavení není běžně 
k sehnání.

Rada MěNV na návrh komisí za 
všechny dobré výsledky navrhla udělení 
jednotlivcům, občanům, kteří se nejaktiv-
něji podíleli na práci pro veřejnost – věcné 
odměny, které byly také na veřejné schůzi 
pléna na závěr předány.
s. Feifr předs. obč. výboru – keramická 
figurka
s. Bambule Václav předs. komise – holicí 
strojek CCCP

Předseda MěNV s. Jaroslav Sobíšek 
obdržel za dobrou práci knihu s věnová-
ním. V závěrečném slově vystoupil 
s. Jaroslav Kalousek, předseda školské 
a kulturní komise, a velmi vhodným 
způsobem tlumočil a vyjádřil mínění 
občanů k otázce výstavby kulturního 
domu. Jeho vystoupení a celý diskusní 
příspěvek byl spontánně přijat potleskem.

Dne 22. 3. v půlnoci na 22. 3. došlo 
k tragické smrti a přejetí vojáka základní 
služby elektrolokomotivou železničního 
spoje ČSD Tábor–Bechyně, při přejezdu 
půlnočního vlaku na novém mostě. 
Alkohol, kterého do sebe skupina vojáků 
uložila, způsobil jednomu takovou ne-
schopnost, že tento nebyl schopen sám 
pohybu a jeho kamarádi, kteří sami nebyli 
zřejmě v lepším stavu, jej tam nechali 
a řidič jej nepostřehl dříve, než lokomotiva 
přejela. Z případu byla vyšetřována řada 
řádných občanů, proto zda nenesou 
nějakou vinu, ale pravý viník alkohol, jeho 
vystavování a silný prodej se neodsoudí 
tak, jak by potřeboval a dál padají mrtví na 
silnicích a jinde.

3. ÚTERÝ VE 20.00

JAK JSME HRÁLI ČÁRU
Dobrodružný / rodinný – ČR

Pod řekou Moravou prý vede tunel, 
kterým se dá zdrhnout do Rakouska. Jen 

je potřeba ho najít. O životě na 
československo-rakouském pomezí 
v šedesátých letech minulého století.
102 minut, mládeži přístupný, 100 Kč

6. PÁTEK VE 20.00

BIRDMAN
Černá komedie – USA s třemi Oscary 

režiséra Alejandra Inárritu vypráví příběh 
herce Riggana Thomsona (Michael 

Keaton), který se v minulosti proslavil 
filmovou postavou kultovního ptačího 

superhrdiny Birdmana, a nyní se s 
vypětím sil snaží o svůj divadelní debut 

na Broadwayi.
119 min, české titulky,

přístupný od 15 let, 110 Kč

7. SOBOTA VE 20.00

VETŘELEC - REŽISÉRSKÝ SESTŘIH 
Sci-fi, Horror – USA

Obnovená digitální premiéra, 
s remasterovaným zvukem v 5.1, 

kultovního sci-fi se Sigourney Weaver 
v roli statečné Ripleyové, jediné přeživší 

na vesmírné lodi Nostromo.
117 minut, české titulky, 

přístupný od 12 let, 100 Kč

10. ÚTERÝ VE 20.00

SLÍDIL
Krimi / Drama / Thriller – USA

Příběh o mladíkovi Lou Bloomovi (Jake 
Gyllenhaal), který se snaží prosadit jako 

novinář. Pro atraktivní novinářský 
materiál se neštítí udělat cokoliv.

117 min, české titulky,
přístupný od 15 let, 100 Kč

14. SOBOTA V 17.00

SEDMÝ SYN
Rodinný / dobrodružný / fantasy – USA

Příběh Sedmého syna se odehrává 
v dobách, kdy kladní hrdinové už skoro 
leželi na lopatkách a zoufale čekali na 
legendárního hrdinu, který by je spasil.

120 min, český dabing, 
mládeži přístupný, 110 Kč

14. SOBOTA VE 20.00

NEZLOMNÝ
Válečný / drama – ČR / USA

Angelina Jolie natočila film o osudu 
slavného amerického olympionika, 

válečného letce, trosečníka a válečného 
zajatce Louise Zamperiniho

137 minut, české titulky, 
přístupný od 12 let, 110,-Kč

tom. Když 
máte silnou vůli, přežijete všechno.

KINO BECHYNĚ BŘEZEN 2015 

17. ÚTERÝ VE 20.00

WHIPLASH 
Hudební / drama – USA

Portrét totální ctižádosti, kterému 
nechybí ani sebejistá režie, ani místy 
strhující napětí, ani top herecká show, 

ani zajímavý vývoj děje.
106 minut, české titulky, 
mládeži přístupný, 80 Kč

20. PÁTEK VE 20.00

JUPITER VYCHÁZÍ
Sci-fi / akční / dobrodružný – USA

Od tvůrců trilogie Matrix.
Když se narodila Jupiter Jones, znamení 
napovídala, že je předurčena k velkým 
činům. Nyní již dospělá Jupiter sní o 

hvězdách, ale probouzí se do chladné 
reality uklízečky toalet a nekonečného 

sledu neúspěchů. 
128 minut, české titulky,

přístupný od 12 let, 90 Kč

24. ÚTERÝ VE 20.00

FOCUS
Komedie / krimi / drama – USA

Will Smith hraje podvodníka, který se 
romanticky zamiluje do začínající 
podfukářky. Oba stejně nápaditě 

rozehrávají své podvody a oba chtějí 
podfouknout stejného miliardáře.

105 minut, české titulky, 
přístupný od 12 let, 90 Kč

28. SOBOTA V 17.00

ZVONILKA A TVOR NETVOR
Animovaný / Dobrodružný / Rodinný / 

Fantasy – USA
Zvonilka a tvor Netvor je dalším ze 
strhujících dobrodružství Zvonilky 

a jejích vílích kamarádek.
76 min, český dabing, přístupný, 100 Kč

28. SOBOTA VE 20.00

KINGSMAN: TAJNÁ SLUŽBA
Akční komedie – USA, Velká Británie

Režisér M. Vaughn říká: „Je to moderní 
vyznání lásky každému špionážnímu 

filmu, který kdy vznikl, ale vyprávěné bez 
respektu, zábavnou formou.

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

31. ÚTERÝ VE 20.00

TEORIE VŠEHO
Velká Británie

Příběh geniálního vědce 
, který měl 

celý život před sebou, když o něj málem 
přišel. Jako jeden z mála rozuměl 

zákonitostem vesmíru a přitom jeho 
samého zachránila „obyčejná“ láska.

123 min, české titulky, 
přístupný od 12 let, 110 Kč

a teoretického 
fyzika Stephena Hawkinga

Více informací a rezervace vstupenek: www.kinobechyne.cz
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ŠKOLA PRO DĚTI

+ PROCVIČOVÁNÍ UČIVA 
TROCHU JINAK

Základní škola Františka Křižíka Bechyně 
již třetím rokem využívá výukový portál 
Proškoly.cz. V měsíci únoru jsme obnovili 
licenci na další rok a současně jsme provedli 
aktualizaci seznamů žáků všech tříd naší 
školy (včetně našich prvňáčků). Portál 
obsahuje učební materiály zaměřené na 
čtenářskou gramotnost, cizí jazyky (AJ, NJ), 
český jazyk, dopravní výchovu, ale obsahuje 
i testy pro nejmenší, testy dětských 
schopností, paměťové testy, plošné testy 
nanečisto, testy k volbě povolání a různé 
kvízy. Zapojit se může každý žák i jeho rodič 
doma u svého počítače. Všichni žáci naší 
školy již obdrželi na papírku svá přihlašovací 
jména a hesla. Na stejném papírku pod 
stejným přihlašovacím jménem mají svá 
hesla i rodiče žáka, případně jeden jeho 
kamarád. 

Práce s portálem je velmi jednoduchá. Na 
 zadáte své přihlašovací 

jméno, heslo a můžete začít pracovat. Žáci si 
budou prohlubovat probírané učivo, rodiče si 
mohou zopakovat, co všechno museli v  
době své povinné školní docházky umět. 
Každý test nabízí po ukončení vyhodnocení a 
v případě úspěchu i možnost vytisknutí 
certifikátu o absolvování příslušného testu s 
krátkým zhodnocením. Věřím, že se tento 
portál zalíbí dětem i jejich rodičům.

Mgr. Milan Kožíšek, 
ředitel ZŠ Františka Křižíka Bechyně

www.proskoly.cz

+ VÝSLEDKY ZÁPISU DO 
1. TŘÍDY NA 
ZÁKLADNÍ ŠKOLE 
FRANTIŠKA KŘIŽÍKA 
BECHYNĚ

V pátek 23. ledna 2015 proběhl na naší 
škole zápis dětí do 1. třídy. Tentokrát budoucí 
školáky po škole provázel Večerníček. 
Budoucí prvňáčci plnili náročné znalostní 
i pohybové úkoly, za prokázané znalosti 
a dovednosti získávali razítka do startovního 
průkazu. Po splnění úkolů si děti zařádily na 
překážkové dráze v naší hale a na závěr 
zápisu všichni obdrželi drobné dárky. 

K zápisu se dostavilo celkem 36 dětí. 
Zapsáno bylo 31 dětí, rodiče 5 dětí zvažují 
odklad povinné školní docházky a jedna 
žákyně chce nastoupit do školy před 
dovršením věku 6 let. Kompletní žádost 
o odklad je nutno doložit nejpozději do 
31. 5. 2015 vyjádřením OPPP a dětského 
lékaře. V měsíci únoru byl proveden ještě 
dodatečný zápis 1 žáka.

Základní škola Františka Křižíka Bechyně 
otevře ve školním roce 2015/2016 dvě první 
třídy s nízkým počtem žáků ve třídách. Velice 
si vážím důvěry rodičů v naši školu a našim 
budoucím prvňákům přeji šťastné vykročení 
za poznáním a novými zážitky.

Mgr. Milan Kožíšek, 
ředitel ZŠ Františka Křižíka Bechyně

+ ZEMĚPISNÁ 
OLYMPIÁDA – POSTUP 
NA KRAJ

Koncem ledna proběhlo na naší škole 
školní kolo zeměpisné olympiády. Ve školním 
kole zvítězili v kategorii A Hana Marková 
(6.A), v kategorii B Filip Řezáč (7.A) 
a v kategorii C se o 1.místo podělily Anna 
Blažková (8.A) a Michaela Marková (9.A). 
V úterý 17. února se konalo okresní kolo 
zeměpisné olympiády v Táboře. Ráno jsme 
se před půl sedmou sešli na vlakovém 
nádraží a vydali se poměřit své znalosti se 
svými vrstevníky. Naše výprava dopadla 
opravdu dobře. Nejvíce se dařilo Hance 
Markové, která vybojovala výborné 2. místo 
a postupuje do krajského kola. Nepopulární 
bramborová medaile zbyla na Aničku 
Blažkovou, jen o bodík, ale také krásné 
umístění. Shodně na 9. místě skončili Míša 
Marková a Filip Řezáč. 
Všem zúčastněným 
děkujeme a přejeme 
mnoho úspěchů 
v dalších soutěžích. 
Hance  budeme 
držet palce v kraj-
ském kole.

Jana Meyerová

Pololetní prázdniny 
30. ledna nabídly několik 
možností sportovního 
vyžití. Kromě florba-
lového turnaje na Nové 
škole bylo možné zúčast-
nit se koulařských závodů 
v hale ZŠ Františka 
Křižíka. Tuto nabídku 
využilo deset aktivních 
sportovců a téměř stejný 
počet diváků naplnil 
„tribuny“. Škoda, že něk-
teří diváci nepřestoupili 
mezi závodníky. Určitě na 
to mají...

Závodilo se v několika 
kategoriích a s různými 
hmotnostmi koulí. S koulí 
2kg si nejlépe poradila 
mladší žákyně Terka 
Šlechtová, která vrhla 7,77 m. Se stejnou 
koulí v kategorii přípravek jí šlapal na paty 
Milan Slavětínský (výkon 7,44 m). S trojkou 
vrhali mladší žáci a starší žákyně: nejlepší byl 
Matěj Bína (8,25 m), nervydrásající souboj 
předvedli Honza Podlipný a Anička Blažková, 
které dělil jeden jediný centimetr (5,85 : 5,84)! 
Nejvíce závodníků se střídalo o kouli 4kg: 
vyrovnaný souboj svedly ženy Martina 
Drdová (9,57 m) a Denisa Šlechtová, která 
vrhla o pouhých pět centimetrů více (9,62 m). 
Nejkvalitnější výkon byl k vidění v kategorii 
starších žáků, kde David Tupý dosáhl výkonu 
13,84 m, což je výkon na úrovni nejlepších 
žáků v ČR. Na 2. místě pak skončil Adam 
Chytil s výkonem 6,73 m. Mezi muži, kteří 

vrhají koulí 7,26 kg, nastoupil Honza Kabíček 
a výkonem 9,79 m si vyrovnal osobní rekord.

Pro každého účastníka byla připravena 
drobná cena a diplom. Závody se vydařily 
a příští pololetky si je určitě zopakujeme.

Ruda Blažek

+ PRÁZDNINOVÉ KOULAŘSKÉ ZÁVODY



+ ŠPIČKOVÉ VÝSLEDKY 
V ANGLICKÉM 
JAZYCE

Ke konci roku 2014 se ve škole uskuteč-
nilo testování žáků devátých tříd společností 
SCIO. V celé České republice se do testování 
zapojilo celkem 19 104 žáků z 674 škol. Žáci 
9. ročníků měli k dispozici testy z českého 
a anglického jazyka, matematiky a obecných 
studijních předpokladů (OSP). Na všech 
školách učitelé a žáci mohli vyplnit dotazníky 
související s výukou daných předmětů.

Žáci naší školy prokázali velmi dobré 
výsledky v testech. Hlavně výsledky v anglic-
kém jazyce byly hodnoceny jako špičkové. 
Naše škola byla zařazena mezi 10 % 
nejúspěšnějších škol. Ukázalo se tak, že 
výuka anglického jazyka patří na naší škole 
dlouhodobě stále k těm nejlepším. V mate-
matice byly výsledky hodnoceny jako lepší 
průměr a výsledky našich žáků jsou lepší 
než 60% zúčastněných škol. V českém 
jazyce se žákům moc nevedlo. Jejich výsled-
ky byly označeny spíše za podprůměrné 
a zařadily jsme se tak mezi 20 % škol 
s nejslabšími výsledky.

Třída 9.A
Český jazyk úspěšnost 35,88 %
Matematika úspěšnost 50,88 %
Ob. stud. předpoklady úspěšnost 43,50 %
Anglický jazyk úspěšnost 64,56 %

Nejlepších výsledků v anglickém jazyce 
dosáhla Adriana Trusíková (85 %), Marian 
Ray (82,5%), Adéla Štenclová a Sabina 
Berková (80%).

V matematice dosáhla Adéla Štenclová 
dokonce 100 % a získala tak certifikát za nej-
lepší výsledek v testování matematiky mezi 
žáky devátých třídy v Jihočeském kraji, dále 
Marian Ray (93,33%).

Nejlepších výsledků v českém jazyce do-
sáhla Adéla Štenclová a Marian Ray (90 %) 
a Adriana Trusíková (87,5%)

V obecně studijních předpokladech 
Adéla Štenclová (88,33%) a Adriana 
Trusíková (83,33%).

Testování je jedním ze základních evalu-
ačních nástrojů, kterým škola může sledovat 
výsledky poskytovaného vzdělávání. Zejmé-
na má význam, pokud se výsledky žáků 
zjišťují v klíčových bodech vzdělávání (např. 
na začátku a na konci 2. stupně školní 
docházky), výsledkem je pak objektivní infor-
mace o meziročním posunu žáků a školy.

Základním výstupem testování byla 
informace o využívání studijního potenciálu 
žáků. Jedná se o výsledek, který bere v úva-
hu nejen výkon žáka, ale také jeho studijní 
nadání.

Mgr. Jan Pekař 

+ LVK 2015 – HOCHKAR 
– RAKOUSKO

Poprvé v historii naší základní školy jsme 
uspořádali lyžařský výcvikový zájezd do 
Rakouska, konkrétně do střediska Hochkar, 
které leží na dolnorakousko-štýrské hranici 
a je nejvyšším (1808 m) vrcholem Göstling-
ských Alp. I přes zbytečnou počáteční 
nedůvěru některých rodičů ze zájezdu do 
zahraničí musím konstatovat, že kurs zcela 
naplnil naše očekávání. Ve všech směrech 
předčil lyžařská střediska v Česku, kde jsme 
doposud byli. Cenově srovnatelné středisko 
s Krkonošemi, podobná vzdálenost, ubyto-
vání ve tříhvězdičkovém hotelu, ale nesrov-
natelně lepší lyžařské terény a záruka kvalit-
ních sněhových podmínek, což je v Česku 
občas dost zásadní problém posledních zim. 
K dispozici bylo 10 upravených sjezdovek 
různé obtížnosti od modré po černé, což 
čítalo celkem zhruba 20 km tratí, samozřej-
mostí jsou jen sedačkové lanovky, kde si 
děcka trochu odpočinou na rozdíl od jízdy na 
kotvě a pomě. Pro úplné začátečníky byl 
připraven mírný svah a dva pojízdné pásy, 
takže výuka snowboardistů i nováčků na 
lyžích proběhla první den právě tady. Po 
výcviku od 9 do 16 hod. s pauzou na oběd, 
který jsme měli v restauraci přímo na svahu, 
jsme se vraceli do našeho hotelu v Lassingu. 
Zde jsme každý večer relaxovali v hotelovém 
bazénu a pak ve společenské místnosti 
probíhaly zábavné soutěže včetně diskotéky. 
Podle ohlasu děcek si myslím, že se tyto hory 
žákům velice líbily, a dovedu si představit, že 
se do tohoto střediska někdy rádi vrátíme! 
Neodpustím si připomenout, že vstřícný přís-
tup personálu ke klientům, ať už na sjezdov-
kách či na hotelu je na úplně jiné úrovni než 
v Česku. Největší poděkování patří paní 
učitelce Janě Krejčové, která tento zájezd 
zorganizovala a jako instruktorka a zdravot-
ník se perfektně starala o svěřené družstvo, 
dále pak lyžařským instruktorům Honzovi 
Pekařovi a Heleně Pekařové, kteří se starali 
především o začátečníky a mírně pokročilé 
lyžaře. Až na jeden úraz (vymknuté zápěstí) 
chválím snahu a výkony všech snowboar-
distů. Mým přáním je, aby více rodičů 
umožnilo svým dětem prožít takto kvalitní 
lyžařský kurs. Fotografickou dokumentaci si 
můžete prohlédnout na stránkách naší školy.

Mgr. Jan Pazourek, vedoucí LVK

+ ÚSPĚŠNÍ ŘEŠITELÉ 
OKRESNÍHO KOLA 
MATEMATICKÉ 
OLYMPIÁDY

Koncem ledna se v Táboře uskutečnilo 
okresní kolo matematické olympiády katego-
rie Z 5 a Z 9. Zástupcům z naší školy se 
celkem dařilo.

V kategorii Z 5 žáků 5. tříd se na velmi 
pěkném 11.–19. místě umístila Petra Březi-
nová, na 21.-24. místě Anna Holinková a Nela 
Milošová obsadila 25.– 35. místo. Celkem se 
zúčastnilo 40 žáků z okresu.

Ještě lépe se vedlo žákům devátých tříd 
v kategorii Z 9. Adéla Štenclová obsadila 
výborné 4. místo o pouhý jeden bod za třetím 
místem. Hned za ní, na 5. místě, se umístil 
Marian Ray. Oba žáci naší školy jsou tak 
úspěšní řešitelé okresního kola matematické 
olympiády, kterého se zúčastnilo celkem 
22 soutěžících. 

 Mgr. Jan Pekař

+ VÝSTAVA DOBRÉ 
JITRO Z BALI V SUPŠ 
BECHYNĚ

Po roce jsme v naší Galerii Na chodbě 
opět uvítali pana Josefa Zavřela a jeho 
fotografickou tvorbu. Autor se tentokrát 
představuje souborem fotografií, které 
vznikly během jeho pobytu na Bali v roce 
2014. Výstava s názvem Dobré jitro z Bali, 
nad níž převzal záštitu starosta Bechyně pan 
Pavel Houdek, probíhá v měsíci březnu 
2015; na vernisáž, která se konala v sobotu 
28. 2. 2015 v 15.00, jsme zvali v minulém 
čísle MZ. Výstava je přístupná v pracovní 
dny (pondělí – čtvrtek od 8.00 do 16.00, v 
pátek od 8.00 do 14.00).

„Ostrov Bali mne překvapil nejenom 
krásou, ale především svou duchovní 
úrovní, spojenou se snahou po ekono-
mickém růstu. Vyrovnání severu ostrova 
s jeho jihem je úkolem dlouhodobým, ale 
splnitelným. Upřímnost a píle občanů Bali je 
toho spolehlivou zárukou!“

Josef Zavřel
V rámci derniéry výstavy se uskuteční 

beseda pana Zavřela se studenty, a to 
30. 3. 2015 od 8.45 do 9.30. Proběhne jako 
procházka autora se studenty výstavou a je 
rovněž přístupná veřejnosti.

Jiří Novotný, SUPŠ Bechyně

Zveme Vás na jedinečný hudební 
zážitek v Bechyni

GOSPELOVÁ 
A TRUVÉRSKÁ

MŠE
v podání smíšeného 
pěveckého sboru

SBORISSIMO z Písku 

ve spolupráci se ZUŠ Bechyně

Neděle 5. dubna 
od 17.30 hod. v klášteře ZUŠ

Vstupné dobrovolné

Akce je podporována městem Písek
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Když duši bolí v kříži
za účasti posledního žijícího parašutisty 
vysazeného za války v protektorátu z Velké 
Británie a příslušníka výsadku Platinum-
Pewter generálmajora Jaroslava Klemeše 
společně s dalšími 10 generály, příslušníky 

Podpůrná jednota Svépomoc v Bechyni 
odboje. Vyvrcholením byla účast na Dni 

oslavila důstojně své působení za rok 2014 
válečných veteránů v prostorách Komorního 

na Valné hromadě konané dne 7. února. Za 
Hrádku k ukončení I. sv. války, jež proběhla 

účasti posledních dvou spřátelených spolků 
za účasti pražského arcibiskupa Dominika 

v Jihočeském kraji – Veteráni – Spolek 
Duky dne 11. 11. 2014. Zajímavostí na tom 

bývalých vojáků v Týně nad Vltavou, 
je, že akci pořádali dva bechyňští rodáci – 

reprezentovaný předsednictvem spolku 
ředitel Agentury plánování a rozvoje lidských 

v čele s jeho předsedou Vladimírem 
zdrojů armády ČR na Komorním Hrádku pl. 

Bromem, a Jednota Karel Havlíček Borov-
ing. Pavel Vobůrek a duše všech 

ský Strakonice, též reprezentovaný 
pořádaných akcí s válečnými veterány po 

předsednictvem spolku a jeho předsedou 
celé ČR – Pavel Šmidrkal. Jen škoda, že 

ing. Janem Žákem, zhodnotila Podpůrná 
podobné akce nemohou dělat v Bechyni, ač 

jednota Svépomoc v Bechyni práci za 
by oba chtěli…

uplynulý rok a spolupráci s oběma spolky. 
Ozdobou naší Valné hromady ale byla 

Shoda panovala v tom, že spolky, nepřetržitě 
účast naší nejstarší manželské dvojice 

existující 140 a více let, postupně stárnou a 
Jarmily a Josefa Cikánkových, kteří oslavili 

ztrácejí svoji členskou základnu. Nicméně 
dne 5. února 60 let společného života. Přišli 

se společně zúčastňujeme význačných 
k nám skoro jako do vlastní rodiny a všechny 

událostí spojených s válečnými událostmi 
tři spolky jim vytvořili slavnostní atmosféru – 

jak v našem kraji, tak i na celostátní úrovni. 
kterou zakončili tanečním vystoupením 

V roce 2014 se naše spolky zúčastnily akce 
trvajícím několik hodin.

v Želči na křtu knihy „Na všech frontách boj“ 
Josef Štefl

Pustím se na tenký led – budu psát 
o určitém typu strachu a zejména jeho 
předmětu, který způsobuje ve společnosti 
rozkol. Hned v úvodu musím napsat, že 
strach je z hlediska individuálního i skupi-
nového přežití požehnáním. Upozorňuje nás 
na nebezpečí. Rozumět svému strachu je 
tak naší povinností vůči sobě samým.

Pokusím se psát o strachu z jiných lidí, 
skupin, cizinců, politických i náboženských 
uskupení. Začnu experimentem. Současný 
australský psycholog Ricky van der Zwan 
vytvořil proměnlivý světélkující obrys lidské 
postavy. Čím více postava vzdálená 
v šerosvitu znázorňovala muže, tím více měli 
dobrovolníci obou pohlaví pocit, že se 
přibližuje. Čím více postava připomínala 
ženu, tím více se vzdalovala. Toto smyslové 
zkreslení je připisováno evolučnímu vývoji, 
neboť střet s neznámým mužem znamená 
nebezpečí (na rozdíl od střetu s neznámou 
ženou). V živé paměti mám události roku 
2000 spojené se zasedáním Mezinárodního 
měnového fondu v Praze. V čele průvodu 
odpůrců globalizace, který šel vstříc policii, 
tančily s květinami v prvních řadách dívky. 
Kdo by proti nim zasáhl. V příhodný okamžik 
však přes jejich hlavy začaly létat na policii 
zápalné lahve. To byl „experiment“ orga-
nizovaný italskou Ya Bastou. 

Podobně jako neznámý muž (pro obě 
pohlaví), je evolučně zděděným signálem 
nebezpečí vše, co neznáme. Není proč se 
stydět za to, že větší pocit bezpečí zažíváme 
s blízkými lidmi, že je nám sympatičtější 
Čech než třeba Francouz a že vyhledáváme 
přátelství spíše s lidmi, kteří mají podobné 
kulturní zázemí. Cizí a nové může vzbuzovat 
zájem a zvědavost, nebývá však zdrojem 
důvěry. Když mně bude někdo vyčítat, že má 
reakce na neznámé je doprovázena 
ostražitostí, napětím a třeba i strachem, 
vyčítá mi pud sebezáchovy. Když bude 
někdo argumentovat, že jsem vyjádřil obavy 
z neznámého dřív, než jsem získal sdostatek 
informací, je to argumentace hloupá. Čas 
věnovaný sběru na stoprocentní informo-
vanost ohledně možného nebezpečí může 
být mým časem posledním.

Dnes je nadužíváno slovo fobie. Fobie je 
definována jako strach neodpovídající 
skutečné hrozbě. Má-li někdo fobii z hadů 
a kvůli ní není schopen si ráno dojít pro 
housku na bechyňské náměstí, je to nemoc. 
Odmítne-li kvůli ní účast v expedici do 
deštných pralesů, je to rozumné. 

Mám v současné době špatný pocit 
z islámu. Informace, které mám, mi říkají, že 
hrozba je skutečná. To samé se týká rusko-
ukrajinské války. Kromě informací mám 
s ruskou rozpínavostí osobní zkušenost. 
Tudíž nejsem ani islamofob, ani rusofob. 
Hrozby jsou skutečné.

Závěr? Žijeme v kulturním okruhu, kde je 
zakázáno brát „spravedlnost“ do svých 
rukou. To nás vyděluje ze stavu barbar-
ského, do kterého se nesmíme vrátit. 

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

Vážení čtenáři, za to náš velký dík. Ale zpět ke stěhování. 
Studenti dobrovolníci pobyli s našimi klienty byla jsem požádána, abych napsala 
v novém Domově až do oběda, doprovodili je několik postřehů ze stěhování klientů 
do jídelny, pomohli jim s prvním zoriento-Domova pro seniory Bechyně (dále jen 
váním v novém prostoru. Domov) z Klášterní do nového Domova Na 

A v čem spočíval management stěho-Libuši a také celému přesunu včetně 
vání, který zajistil klid pro všechny vybavení. A protože chápu, že to mnoho lidí 
účastníky? Především v důkladné přípravě opravdu zajímá, souhlasila jsem. Vše kolem 
a pak v jednoduchém, ale promyšleném stěhování začalo dlouho před otevřením 
kroku. Klienti, zaměstnanci i dobrovolníci Domova a faktickým přesunem. Zamýšlela 
byli označeni barevnými mašličkami podle jsem se nad tím, jaký způsob by byl 
podlaží, kde budou bydlet a zaměstnanci nejlepší pro klienty, co bude schůdnější pro 
pracovat, takže tento potencionální „zmatek“ zaměstnance, jak plynule přesunout celý 
byl předem eliminován. Jsem ráda, že tuto provoz, aby nikde nevznikla tzv. „černá díra“ 
zprávu píši až dnes. Mohu totiž sdělit, že vše například, že by nebylo navařeno nebo že by 
opravdu proběhlo hladce, postupně jsme se klienti neměli vyprané prádlo. Prostě, že by 
zabydleli. Začíná fungovat běžný život něco selhalo. Věděla jsem bezpečně, že se 
domova pro seniory. Klienti se v tak mohu absolutně spolehnout na své zaměst-
rozlehlém objektu už zorientovali a myslím, nance, což se také nakonec potvrdilo a moc 
že jim skýtá mnoho příležitostí pro rozmanité jim za to děkuji. Moje strategie byla asi 
aktivity, které postupně společně budeme takováto. V průběhu jednoho dne přesunout 
odhalovat a následně realizovat. všechny klienty ze starého zařízení 

Stěhování vybavení probíhalo ve třech v Klášterní, mít prověřené zmíněné provozy 
etapách. První probíhala v podstatě celý a vše dobře načasovat. Zkušební provoz byl 
podzim od kolaudace až do slavnostního nutný hlavně v kuchyni. Paní kuchařky nám 
otevření. To jste mohli vídat naše auto „zkušebně“ uvařily při úklidu, když jsme 
převážet nábytek i předměty. 7. a 8. ledna připravovali objekt na slavnostní otevření. 
jsme se stěhovací firmou Novák přestěho-Tato zkouška klapla na 100 %. Nešlo 
vali téměř veškeré zařízení z Klášterní do o prověření umění kuchařského, ale jak jste 
Domova na Libuši. Nyní dokončujeme jistě všichni pochopili, šlo o prověření nové 
převoz posledních drobnosti. Myslím, že vše techniky v kuchyni. Když jsem plánovala 
proběhlo podle předem stanovené strategie. přesun klientů, bylo jasné, že když je 

Vážení spoluobčané, dovolte mi na tomto budeme převážet našim služebním vozem, 
místě využít příležitosti vám poděkovat za tak to sice také za den zvládneme, ale bude 
vaše velmi příznivé hodnocení nového to trvat opravdu celý den. Proto jsem 
Domova, které jste v podstatě jedním požádala přepravní společnost Comett Plus 
hlasem vyjádřili při Dni otevřených dveří v Táboře o spolupráci při převozu. Ti nám 
17. prosince loňského roku. Jsme moc rádi, vyhověli a po dvou jízdách autobusu byla 
že se vám líbil nejen vlastní objekt, který je většina klientů v novém. Říkám většina, 
opravdu krásný, ale že jste ocenili i snahu protože některé klienty jsme museli převézt 
našich zaměstnanců, kteří se podíleli na sanitkami s ohledem na jejich bezpečnost, 
estetizaci a funkčnosti Domova vlastním pohodlí a náš větší klid. Celá akce stěhování 
vybavením a úpravou prostorů, kde již dnes začala v 9 hod. 6. 1. 2015 v Klášterní 
klienti žijí svůj každodenní život, a jsou zde a kompletně byla ukončena ve 12. 00 hod. 
spokojeni. Milí spoluobčané, rádi vás Na Libuši. Při stěhování nám velmi vydatně 
přivítáme v našem Domově, minimálně při pomáhali studenti ze SUPŠ pod vedením 
dalším Dnu otevřených dveří. Přeji vám paní vychovatelky Korecké. S bechyňskou 
krásné jaro, které už klepe na dveře.SPUŠ máme už letitou dobrou zkušenost ze 

spolupráce v oblasti dobrovolnictví a pomoci Mgr. Alena Sakařová, 
při různých společenských akcích. Patří jim ředitelka DpS Bechyně

přesunu 



+ ČESKÝ ŽENISTA 
ZÍSKAL V KURZU 
V USA ODZNAK 
BRATRSTVA

Jeden z příslušníků 15. ženijního pluku 
obdržel z rukou velitele plukovníka Roberta 
Bieleného pamětní minci za výtečnou 
reprezentaci při studiu v zahraničí. Rotmistr 
Oto Svoboda, který je zástupcem velitele 
čety na ženijní rotě 151. ženijního praporu, v 
prosinci absolvoval v Severní Karolíně 
„Combat Engineer Platoon Sergeant 
Course“ jako druhý nejlepší účastník. 
Současně byl vybrán svými kolegy pro 
získání ocenění „Band of Brothers.“

Toto ocenění, které nemá ekvivalent 
v naší armádě, dostává student, kterého si 
ostatní zvolí v tajném hlasování. Znamená, 
že je pro ně největším vzorem. 

Rotmistr Svoboda studoval na americké 
ženijní škole kurz „Příprava zástupce velitele 
čety ženijního vojska pro práci v boji“ dva 
měsíce a byla to již jeho třetí zkušenost 
v zahraničí.

„Jednou ze základních náplní kurzu bylo 
naučit se identifikaci munice, protože právě 
Combat Engineer v americké armádě je ten 
člověk, který rozhodne, bude-li při její 
likvidaci stačit jeho zásah či je-li třeba 
zavolat příslušníka EOD týmu,“ objasnil 
rotmistr Svoboda. Combat Engineers jsou 
ženisté, kteří při bojové činnosti zajišťují 
plynulý průchod jednotkám. „Učili jsme se 
vše o plánování vybudování základny 
a úkoly s tím spojené pro velitele čet, včetně 
vybudování zátarasů či jejich překonávání.“ 
Při přípravě každého úkolu, jehož splnění 
museli předložit veliteli, bojovali s nedo-
statkem času i spánku, což svědčí o velké 
náročnosti kurzu.

Co na kurzu mimo získání nových doved-
ností oceňuje nejvíce, je vysoká úroveň 
a odbornost instruktorů, kteří vojáky 
připravovali. „Překvapila mě vysoká 
profesionalita a disciplína jejich instruktorů. 
Všichni měli obrovské zkušenosti a byli 
schopni na vše zodpovědět a poradit,“ dodal 
výtečný absolvent. 

zpracovala: kpt. Miroslava Štenclová, 
tisková a informační důstojnice 

15. ženijního pluku
foto: z archívu rtm. Svobody

TĚLOVÝCHOVA & SPORT
BECHYŇŠTÍ 
RYBÁŘI 
INFORMUJÍ

ź Připravujeme výroční členskou schůzi. 
Uskuteční se v neděli 8. března od 8.30 
hodin v hotelu Panská na náměstí T. G. M. 
Těším se na hojnou účast. 
ź Dokončujeme rozpočet pro rok 2015.
ź Zájemci o práci v rybářské stráži 
a v rybničním odboru se mohou přihlásit na 
výroční schůzi, případně u hospodáře, pana 
Verzicha. 
ź Ve spolupráci s městem Bechyně 
připravujeme financování nákupu užitko-
vého automobilu.
ź Nabízíme výpůjčku rybářské klubovny 
k pořádání rodinných a firemních oslav – 
k dispozici je i výčepní zařízení. Objednávky 
u pana Vyhlídala, tel: 737 000 266. 
ź Aktuality, plánované akce a kontakty na 
členy výboru najdete na internetu: „rybáři 
Bechyně“

S pozdravem Petrův zdar!
Ivan Horňák, 

předseda MO ČRS Bechyně

+ CO SE DĚJE V DOMOVĚ PRO 
SENIORY BECHYNĚ

Po lednovém stěhování jsme se snažili 
vrátit co nejdříve do zaběhlých kolejí, a tak 
pokračujeme v tradicích, které jsme byli 
zvyklí slavit i v domově na náměstí. Záhy po 
přestěhování naše klienty navštívili Kašpar, 
Melichar a Baltazar, v podobě tří žákyněk 
ZUŠ Václava Pichla, které za kytarového 
doprovodu pana Aloise Sassmanna zaz-
pívali tříkrálovou koledu. V lednu také 
proběhlo vysvěcení kaple za hojné účasti 
veřejnosti, a to katolickým farářem panem 
Petrem Plášilem. 9. února jsme si s Měst-
skou knihovnou připomněli 195. výročí 
narození Boženy Němcové. Paní knihovnice 
si pro nás připravily prezentaci o životě a díle 
této významné spisovatelky a přečetly 
úryvek z tvorby. 17. února prošel domovem 
masopustní průvod a za doprovodu harmo-
nikáře pana Vacha si mnozí z nás i zatančili. 
Klienti popili kořalku a pojedli tradiční 
masopustní pokrmy – boží milosti a koblihy. 
Únorový program završil 24. 2. pan Alois 
Sassmann se svým povídáním o Velikono-
cích a době postní.

Jak jsme vás v lednovém zpravodaji 
informovali o možnosti dobrovolnické služ-
by, tak na základě této výzvy také přijímáme 
a zaškolujeme nové dobrovolníky, kteří se 
individuálně věnují některým z našich klien-
tů. Touto cestou bychom novým i stávajícím 
dobrovolníkům rádi poděkovali, neboť si 
vážíme času, který s klienty tráví.

A co nás čeká v březnu? 8. března osla-
víme Mezinárodní den žen a 19. března, na 
Josefa nás čeká oficiální zahájení 
kulturního života v domově, za přítomnosti 
představitelů našeho zřizovatele Jihočes-
kého kraje. Při té příležitosti vystoupí 
dechovková kapela Temelínka. Srdečně 
zveme na tuto akci i rodinné příslušníky 
našich klientů.

Mgr. Marie Ondřichová 
Aktivizační pracovnice
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Táňa Široká
  – profesionální 
kosmetička a nezávislá 
kosmetická poradkyně

Péče o pleť a bezplatné 
poradenství v péči o pleť, líčení, 
kosmetické služby.

telefon: 774 744 948
email: ana.siroka@seznam.cz

JARNÍ PRODEJNÍ 
VÝSTAVA KVĚTIN
JARNÍ PRODEJNÍ 
VÝSTAVA KVĚTIN

3.–13. března 2015
Po–Pá 8–17 hodin
So–Ne 9–15 hodin

Zahradnictví U Benešů
Michalská 220, Bechyně

Těšit se můžete mimo jiné na květinové 
aranžmá, ukázky svatební vazby, 

zahradní nábytek a doplňky 
do domu i na zahradu.

Výstava výtvarných prací dětí z MŠ a nové školy.

PENÍZE RYCHLE!!!
Rychlá nebankovní PŮJČKA

Bez poplatku. 
PŘÍMO V BECHYNI a okolí

TEL. 777 467 382

Pujcovna lodí 

a raftovych clunu 

vcetne vybavení 

a dopravy 
Tel: 607 807 199

602 954 084

JOLA 

Bechyne

o

o

v

v

v v

v

Vážení uživatelé,

rádi bychom Vás informovali o tren- Formát DVBC, používaný v kabe-
dech v příjmu TV signálu. V současné lových sítích, je standardizován a přijímač 
době se začíná diskutovat o přechodu DVBC je obsažen v naprosté většině 
z tzv. digitálního formátu DVB - T na DVB - nových televizních přijímačů, což 
T2. Přestože se nejedná o rychlou změnu, umožňuje ovládat vše jedním dálkovým 
probíhají již testy a pravděpodobně bude ovladačem. 
i rozdílný přístup v rychlosti zavedení Z toho jednoznačně vyplývá, že 
nového systému u České televize kabelová televize po kabelu je v sou-
a komerčních televizí. časné době nejlepší řešení pro budoucí 

Tento přechod bude pro všechny období. 
uživatele tohoto formátu nepříjemnou 
změnou ve dvou základních rovinách. IPTV je nový způsob šíření TV 

signálu, který umožňuje další služby 
1. Bude potřeba si pořídit nový Set k sledování TV, jako například PAUSE, 

top box, nebo novou nahrávání všech programů, atd. IPTV lze 
televizi s tímto typem sledovat buď na klasických počítačích, 
tuneru. tabletech nebo smartfonech. Pro 

sledování IPTV na klasické televizi je 2. Velká část programů začne být 
potřeba opět speciální Set top box, který kódována a začne za ně 
funguje pouze v síti daného operátora být vybírán poplatek.
a nelze jej použít nikde jinde. Naproti tomu formát používaný v sítích 

Vzhledem k tomu, že technologie IPTV kabelových televizí (tzv. DVB – C) 
byla na český trh uvedena teprve žádnou změnou procházet nemusí. To 
nedávno, nemá mnoho provozovatelů platí i pro kabelovou televizi Nej TV, kde 
tohoto systému vyřešeny licenční žádné změny v systému distribuce nejsou 
podmínky a může lehce dojít k odpojení plánovány.
takového signálu.Pro zákazníky kabelové televize se 

v digitálních nabídkách bude progra-
Z tohoto pohledu se jeví poskytování mová skladba i nadále rozšiřovat 

televizního signálu po kabelové a budou přibývat další a další kanály, 
televizi jako jednoznačně nejlepší taktéž se bude rozšiřovat i počet kanálů 
řešení, a to jak v současnosti, tak i do ve vysokém rozlišení tzv. HDTV. V síti 
budoucna. nadále zůstává i analogový signál, který 

lze využít na starší televizory, většinou 
druhé TV v domácnosti. Analogová 
nabídka se již dále rozvíjet nebude 
a postupně, v několika dalších letech se 

Marius Marcollabude postupně vypínat v závislosti na 
Obchodní ředitel společnosti Nej TV a.s.využití našimi zákazníky. 

CHYSTANÉ ZMĚNY 
V PŘÍJMU PROGRAMŮ, 
O KTERÝCH MOŽNÁ 
VŮBEC NEVÍTE
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Kosmetické studio 

Lenka Daňová

Na Libuši 636 Bechyně

Tel.: 731 470 314

a

Kadeřnictví 
Veronika Hudcová
Libušina 167 Bechyně
Tel.: 601 351 876

Autodílna Josef Hubáček
Opravy osobních a dodávkových vozů
U Vodojemu 990, Bechyně
Tel.: 381 212 010, 603 255 533

PŘI P
ŘEDLOŽENÍ 

SLEVA 20 %

#

Ing. Zdeněk Šindelář
Prodej a servis
zahradní techniky

Tel.: 603 173 020
www.lesak-sindelar.cz

www.galvina.cz

 

www.elektrobechyne.cz

źprodej stáčeného 
i láhvového vína

źbechyňská keramika, 
český porcelán

źautorské výstavy

źzákladní instalace zdarma
źvynesení zdarma
źodvoz starých el. spotřebičů zdarma
źzáruční i pozáruční servis

Široký sortiment elektro spotřebičů 
a příslušenství
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Nejnižší podání:
Termín 1. prohlídky:
Termín 2. prohlídky:

 500.000,- Kč
 5. 3. 2015 v 15.30 hod. 
 9. 3. 2015 v 15.30 hod.

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

Čelkovická 445, 390 01 Tábor
tel.: 381 251 716, 605 245 300
e-mail: soreta@soreta.cz

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

Termín konání dražby:

Místo konání:

 
10. 3. 2015 v 14.00 hod.

 Dražební sál 
č. dveří 429 v 4. NP, 

Vančurova 2904, Tábor

www.soreta.cz

Pavla Slaninová
Libušina 167, Bechyně
Tel.: 724 557 870

Kadeřnictví

Zakázkové 
truhlárství
Miloslav Dědič, 

Výroba dveří, kuchyní, 
vestavěných skříní,
obložení, zábradlí, 
altány, pergoly
           Tel.:  381 212 466, 
                    606 392 297

Radětice 110

Jana Hladká 

Tel. č. 728 778 996

Pedikúra, manikúra, 
reflexní masáže 
plosek nohou

Cukrárna U Lososů
Káva, chlebíčky, smaženky
Dorty, zákusky, lázeňské oplatky

Libušina 154 
Bechyně

Tel.:723 314 934

a
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Gymnázium 
                     

                                       Havlíčkova 13

přijímá žáky 5. tříd ZŠ do primy 
nižšího stupně osmiletého studijního 

cyklu pro školní rok 2015/2016

Tiskopisy přihlášek – získáte na 
příslušné ZŠ, v prodejnách papírnictví, na 
webových stránkách Ministerstva školství 
(www.msmt.cz) nebo na sekretariátu 
našeho gymnázia

Zápisový lístek – potřebný k přijetí ke 
studiu vydá zákonnému zástupci žáka 
příslušná ZŠ do 15. 3. 2015

Termín odevzdání přihlášek 
– do 15. března 2015 ředitelství gymnázia 
(osobně na sekretariát ředitele nebo 
poštou)

Přijímací zkoušky – od spol. SCIO 
(M, ČJ a OSP (obecné studijní 
předpoklady))

Přijímací řízení i studium jsou bezplatné.

kontakt: 725 032 589 (ředitel)
385 722 053 (kancelář)

www.gtnv.cz

TÝN NAD VLTAVOU

reklamní, umělecká, reportážní
svatby, křtiny, promoce
adjustace a rámování

a

Fotografie

Martin Okrouhlica
5. května 767 Bechyně
Tel.: 605 460 339
www.martinokrouhlica.cz

Zdeněk Trešl
Zámečnické, 
topenářské 
a instalatérské práce

Tel.: 775 683 004

Provádíme rizikové kácení stromů 
v těžko přístupných místech. 

Tel: 606 931 760
www.eco-design.cz
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ÚKLIDOVÉ SLUŽBY
SCHRŮTA DANIEL

Tel: 603 239 487 

ü ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ

ü ČIŠTĚNÍ ČALOUNĚNÍ 
A AUTOČALOUNĚNÍ

ü MYTÍ OKEN A VÝLOH

ü ÚKLIDY BYTŮ A KANCELÁŘÍ

ü ÚKLIDY SPOL. PROSTOR

ü ÚKLIDY PO ŘEMESLNÍCÍCH

ü POKLÁDÁNÍ POLYMER. VOSKŮ

ü VYKLÍZENÍ PŮD A SKLEPŮ

ü DROBNÉ MALÍŘSKÉ PRÁCE

e-mail:  schrutova @seznam.cz 
FÁBEROVA 379, BECHYNĚ

www.wpartner.cz

...Váš opravdový IT partner...

Libušina 191, Bechyně
e-mail: obchod@wpartner.cz
telelefon: 381 211 000, 
                 608 253 642
skype: wpartner


