
Městský zpravodaj Bechyně / LEDEN 2014 1

MĚSTSKÝ ZPRAVODAJ
BECHYŇSKÝ

LEDEN 2014

+Životní jubilea 
leden 2014

96 let Zíková Anežka
94 let Ralbovský František
91 let Lahodná Marie
89 let Kavanová Božena
88 let Písaříková Pavla, 

Vanková Helena 
87 let Pluhař Pravdomil
86 let Menšíková Věra
85 let Lukášová Ludmila,

Pokorný Bohumír
84 let Krajcar Otto, Kuděj Vladislav,

Sirovátka František,
MUDr. Trnková Olga

83 let Bartoš Oldřich, Koliha Miroslav
81 let Waldhaus Otto
80 let Mašková Jaroslava,

Zavadilová Božena
79 let Blažek Josef, Dobiáš Jiří,

Doleželová Anežka, Vlášek Josef
77 let Lukáš Bohumil
76 let Čáslava Josef, Matějková Jarmila

Nováková Milada
75 let Kvarda Jan, Lacinová Anna

Z obsahu:
Kultura v Bechyni 4
Rozpočet města 2014 10
Příspěvky do únorového vydání 
posílejte nejpozději 17. ledna na 
propagace@kulturnidum.cz

+Vítání nových občánků

Dne 10. prosince 2013 byli přivítáni 
starostou města Bechyně, panem Mgr. 
Jaroslavem Matějkou, tito noví občánci:

Julie Šteflová,  Miroslav Talián, Filip 
Pazourek,  Markéta Pazourková, Sofie 
Haškovcová, Antonín Římský, Viktorie 
Špetíková.

Tma černá je a sníh je bílý, Kraj vrchy kruhem obstoupily.
tak bílý, že až modrý je. Snad šeptají si: „Přežije?“
A všechno, všechno přikryje Led rybníků je hostie,
jak plátno, které naškrobily jež přijímá se v těžké chvíli.
přísné a chudokrevné víly. I všechny zvuky ustoupily
Tak přerývaně dýchá zem a vítr, který stal se psem,
pod nemocničním povlakem… je marně větří pod sněhem.
To ze dna světa čerpá síly. Zem ze dna světa čerpá síly.

A kam se všechny barvy skryly? Ach, koho z nás by neznavily
Do schránky na relikvie ty české peripetie?
v kostele Panny Marie? Co ví ten, kdo tu nežije…
Jak v bledé pleti tmavé žíly Zem ze dna světa čerpá síly.
jsou řeky, v nichž se utopily
i stíny ptáků pod nebem. Michal Horáček (*1952 Praha) český spiso-
Tak vládne leden: všemu, všem. vatel, esejista, novinář, textař, básník, 
Zem ze dna světa čerpá síly. producent a vystudovaný antropolog.

Český kalendář                    Nakladatelství Lidové noviny 2012

LEDEN – Michal Horáček 

Vážení občané 
a všichni, co nám 
p o m á h á t e  s e  
sběrem PET víček, 

dovolte mi, abych vyjádřila obrovskou 
radost z uskutečnění sbírky, která nám 
pomůže s financováním nákladné léčby 
Kryštůfka. Děkuji za velikou podporu, 
která je znamením, že štědrost, láska, 
pochopení a pomoc není jen frází, že je 
stále více lidí, co tím „bezcenným“ 
kouskem plastu rádi změní někomu život. 

Děkujeme z celého srdce všem 
a přejeme mnoho zdraví a štěstí v novém 
roce.

S úctou maminka Kryštůfka

Za redakci dodáváme, že můžete přispět 
také finančním darem. Další informace 
získáte na www.pomoc-krystofovi.ic.cz.
Připojíte se k nám?  ♥♥♥

Zářečí taky slavilo Vánoce

Město Bechyně děkuje všem, kteří se 
podílejí na tvorbě Městského zpravodaje. 
Jmenovité poděkování patří paní Anně 
Plachtové, dlouholeté hybné síle celé 
redakce, dále pak Martinu Gärtnerovi, Janě 
Janáčkové a Evě Houdkové. Zvláštní 
poděkování za grafickou realizaci zpra-
vodaje patří paní Marii Jahnové.

Děkujeme i stálým dopisovatelům, jako 
jsou paní Jiřina Trčková, Alena Sakařová, 

 kpt. Miroslava Štenclová, 
Štefan Bernáth, 

Petr Pokorný, Josef Černoch
a mnozí další...

Děkujeme a přejeme všem hodně 
zdraví a síly v novém roce.

Za MěÚ Jiří Beneš

Jana Šichová,
pan Jaromír Matoušek, 

, učitelé všech 
bechyňských škol 



Předsevzetí dva čtrnáct. Trpělivost se mohu si být jist tím, že netrávím čas 
sebou samým je naděje, tak jako trpělivost s hlupáky. Mohu s nimi ve vnitřním dialogu 
s druhými je láska. Proč od těchto dvou zůstat ještě dlouho potom, co jsem knihu 
trpělivostí neodvodit svá novoroční dočetl. I čtení a zodpovědný výběr autorů 
předsevzetí? Potřeba naděje i lásky je (vlastně kamarádů), může být jednou z po-
aktuální. Pro mne, pro Tebe, pro nás. ložek seznamu novoročních předsevzetí.
Nejsem naivní, abych si myslel, že tento rok Mnozí si nedávají předsevzetí proto, že 
bude výrazně lepší než roky minulé. Mohu dopředu vědí, že je nesplní. To znamená, že 
však být o něco lepší já a může to být na mně moc dobře vědí o svém špatném plánu. 
znát. Neuškodím tím dokonce ani závistiv- Předsevzetí na celý rok se technicky moc 
cům a nepřejícím, protože oni jsou neliší od plánu na příští den. Odůvodnění, 
vyznavači jiných hodnot. Mohu tím ale proč neplníme svá předsevzetí a plány, 
prospět jiným, kteří, tak jako já, tápavě potom svádíme na nedostatek času. To je 
hledají hlubší naplnění svého života. velký sebeklam. Čas je konstantní, je ho od 
Nemám na mysli vůdcovství, ale mám na stvoření světa stále stejně. Prohlášení: „Já 
mysli každodenní běžné vztahy, do kterých to s časem neumím.“ je poctivé a tím 
vstupujeme. Jak může vypadat takové i nadějeplné. Když něco neumím, mohu se to 
novoroční předsevzetí? Trpělivě naslouchat naučit. Z toho vyplývá poslední novoroční 
sobě i druhým. Sobě proto, abych věděl, co předsevzetí o kterém jsem chtěl psát. Proč 
od sebe mohu čekat v různých, zvláště pak poslední? Protože tři je tak akorát. Opět bych 
zátěžových, situacích. Zátěžová situace je se mohl odvolat na výzkumy. Nerealistický 
nouze svého druhu. Jak známo, v nouzi počet předsevzetí a úkolů si dávají neurotičtí 
poznáš přítele. Ještě více však sám sebe. lidé. Zdá se, že sami sebe rádi trápí vlastní 
Mnohý se v nouzi chová sám k sobě jako neschopností. 
úhlavní nepřítel. Zrazuje své ideály, opouští 

Pokusím se o shrnutí a to po odstavcích. hodnoty, propadá marasmu a tím se 
vzdaluje naději. Jiného však chování v nouzi a) předsevzetí první: Být citlivější, 
povznese na vyšší úroveň. Trpělivě na- vnímavější a pozornější k sobě a druhým. To 
slouchat druhým znamená být ochoten znamená, sebe poznávat a druhé chápat, 
vstoupit do jejich světa a nekritizovat, nebýt i když jsou jiní než já.
malicherným hnidopichem. Tomu se dá říkat b) předsevzetí druhé: Svůj vnitřní život 
láskyplný postoj. Snažit se objevit jejich konfrontovat s vnitřním životem románových 
dobré vlastnosti a přiznat si, které z nich postav, protože v nich je uložena zejména 
chybí mně a nebo je mám nedostatečně citová zkušenost lidstva. 
rozvinuté. 

c) předsevzetí třetí: Opustit představu, že 
Největší světové bohatství myšlenek jsem štvancem času. 

a emocí je uloženo v krásné literatuře. Je 
Bude-li mít čtenář pocit, že jsem si experimentálně prokázáno, že čtenáři 

v tomto novoročním sloupku přihřál svoji klasických děl světové literatury jsou 
polívčičku, má pravdu. Jsou to i moje odolnější vůči nejistotě. Být schopen snášet 
novoroční předsevzetí. nejistotu, která nás odjakživa obklopuje, je 

součástí moudrého, vyrovnaného a tím 
PhDr. Jaromír Matoušeki spokojeného přístupu k životu. Čtu-li 

například Moravia a nebo našeho Lustiga, 

+
nemám ráda anonymitu, tak si Vám, čtená-Poděkování 
řům Bechyňského zpravodaje, dovolím naše 

dobrovolníkům dobrovolníky představit. Zaslouží si zveřej-
nění, protože jejich činnost je mimořádně Domova pro seniory 
pozitivní a vypovídá o těchto lidech mnohem Bechyně více, než si možná ve shonu obyčejných dnů 
uvědomujeme. 

Milí dobrovolníci, dovolte, abych Vám 
Jsou jimi paní Jiřina Korecká, která je jménem klientů a zaměstnanců Domova pro 

jakousi komunikační spojkovou mezi naším seniory Bechyně upřímně poděkovala za 
domovem a studenty SUPŠ v Bechyni celoroční dobrovolnou činnost v našem 
a hlavně studenti Štěpánka Rolníková, Klára domově, respektive za pomoc při posky-
Mikulová, Barbora Jarošová, Martina tování podpory našim klientům při kulturních 
Strnadová, Lenka Dostálová, Eliška a společenských akcích, ale také při 
Turonyová, Barbora Cimburková, Denisa aktivitách běžného dne. Mezi preferované 
Oplová a Lubomír Šimák. Z dospělých činnosti dobrovolníků obecně patří četba 
dobrovolníků to je paní Marie Horká, klientům, doprovod při procházkách, 
Mgr. Otakar Novák, Ing. Martin Halama, povídání o životě, naslouchání, výroba 
Erika Marie Marková, Jana Kliková, ale také dekoračních předmětů pro domov, vzpomí-
PhDr. Jaromír Matoušek a pan Martin nání na uplynulá léta apod. Všechny tyto 
Gärtner, kteří s námi už nějaký ten pátek a podobné aktivity klienty motivují, 
velice úspěšně spolupracují.povzbuzují jejich psychiku a dávají jim 

pocítit, že jsou důležití pro své okolí, že Vážení přátelé, všem vám děkujeme za 
mohou předávat své zkušenosti a znalosti, Vaše dobrovolnictví, přejeme Vám hodně 
které bývají velmi bohaté. Někdy vznikají zdraví a radosti v novém roce 2014 a těšíme 
i dlouhodobá přátelství, což je příjemné, se na další společné aktivity pro naše 
myslím, pro obě strany. Mezi naše seniory.
dobrovolníky patří především studenti SUPŠ 

Mgr. Alena Sakařová, 
v Bechyni, ale i dospělí obyvatelé Bechyně 

ředitelka domova
a přilehlého okolí. A protože já osobně 

Když duši bolí v kříži

+Stalo se před 50 lety
(z kroniky od Josefa Rypla)

Vybral Martin Gärtner

Rok 1964 nás překvapil silnými mrazy, 
které zahájily již koncem roku 1963 
prudkým poklesem teplot. Oproti loňské 
zimě přišla letošní později, avšak zato 
s větším důrazem až na sníh, kterého je 
málo. Lyžaři dosud nemají mnoho 
možností využít dárků k Vánocům, ale za 
to bruslaři mají teploty až na -20 stupňů C.

Dne 5. ledna havaroval na vozovce 
u horního mlýna traktor. Při sjezdu 
vozovkou neubrzdil rozjetý stroj a jen 
s velkým štěstím se řidiči podařilo stroj 
opustit. Tento sjel s komunikace, traktor se 
převrátil. Škoda činí několik tisíc korun.

Dne 8. ledna havaroval u Pacova 
osobní vůz, ve kterém jeli zástupci Státní 
pojišťovny a bechyňský občan s. Němec 
Vojtěch člen MěNV. Osobní vůz Škoda 
440 řízeným účetním zmíněného JZD, 
kde došlo ke škodě, nesprávnou jízdou 
zavinil, že on sám s vedoucím pracov-
níkem Státní pojišťovny byli zabiti 
a s. Němec z havárie vyvázl s těžkým 
zraněním. Odnesla to hlavně žebra, 
o celkovém počtu 7 ks, které nevydržela 
náraz, a praskla a současně s tím i klíční 
kost.

KINO BECHYNĚ
LEDEN 2014 

14. úterý ve 20 hodin
RIDDICK 

Vin Diesel se k nadšení všech fanoušků 
vrací ve své slavné roli antihrdiny - 
nebezpečného trestance Riddicka.

Drsné hlášky, zabijácké nestvůry, lovci 
hlav - nejnovější pokračování sci-fi hitu 
slibuje dynamické scény, tvrdé souboje 

a poctivou akci.
Riddick je nejnovějším filmem úspěšné 

ságy, která odstartovala v roce 2000 
akční sci-fi Černočerná tma a navázala 
velmi zdařilým pokračováním Riddick: 

Kronika temna (2004).
Režisér a scenárista David Twohy 

(Uprchlík) opět spojil své síly s akční 
hvězdou Vinem Dieselem (xXx, série 
Rychle a zběsile). Ve filmu je použito 

téměř 900 vizuálních efektů.
Přístupné od 12let, 119 minut, 80 Kč

21. úterý ve 20 hodin
DÍVKA, KTERÁ KOPLA 

DO VOSÍHO HNÍZDA
Filmové zpracování třetího dílu slavné 

knižní trilogie Stiega Larssona. 
Lisbeth Salanderová se chce pomstít 
lidem, kteří se ji pokusili zabít, a také 

vládním institucím, které jí téměř zničily 
život. Zásadní komplikací je ale kulka, 
která jí uvízla v hlavě. Lizbeth leží pod 

přísným dozorem na jednotce intenzivní 
péče s nepatrnou šancí na uzdravení. 

Pokud se jí to povede, bude souzena za 
tři vraždy a jeden pokus o vraždu. 

Situaci ještě vyhrocuje jiný pacient ve 
stejné nemocnici – její vlastní otec 

Alexander Zalaščenko, který se chce 
své dcery jednou provždy zbavit.

Přístupné od 15 let, 146 minut, 65 Kč
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TANEC

Sobota 18. ledna / 20.00 hod. / Velký 
sál KD / Vstupné 120 Kč
K tanci a poslechu hraje kapela Horváth 
Band. Bohatý program a soutěže o ceny. 
Přivítáme sponzorské dary na ples, 
nabízíme možnost prezentace Vaší firmy 
během akce i bezplatnou inzerci 
v únorovém čísle Městského zpravodaje 
(v odpovídajícím rozsahu).
Předprodej vstupenek v KD, rezervace on-line 
na www.kulturnidum.cz 

X. PLES MĚSTA

www.kulturnidum.cz

leden 2014KULTURNÍ KALENDÁŘ

VÝSTAVY

GALERIE 2+1

DOTKNI SE STÍNU…

Prodejní výstava potrvá do konce ledna 2014 / Galvína
Představujeme práci učitelů SUPŠ, členů výtvarné skupiny 
Devět +, která vznikla v prosinci loňského roku, a hostů. Na výstavě 
je možné zakoupit originální grafiku, obrazy, keramiku a textil. 

VÝTVARNÁ SKUPINA 9+

Advent v Galvíně

Pátek 10. ledna / Velký sál /19.00 hod. / Vstupné 99 Kč
K tanci a poslechu hraje Rozhlasový swingový orchestr Václava 
Hlaváče. Bohatý program a soutěže o ceny. 

MATURITNÍ PLES 4.G 

Rybářský ples 22. února  hraje RM Band

Hasičský ples 8. března  hraje Hartmanická muzika
 a Happy Band

Ples pro všechny 14. března  hraje RM Band

TANEČNÍ PRO VŠECHNY

Zahájení v pátek 17. ledna 2014 / 19.00 hodin / Velký sál
Pro velký zájem opět pořádáme taneční kurzy pro absolventy 
základních tanečních a také pro ty, co již většinu zapomněli nebo se 
chtějí naučit něco nového.
Kurzy povedou opět manželé Bolkovi z Milevska. Hlaste se už nyní 
v kanceláři KD, na email ucetni@kulturnidum.cz nebo na telefonu 
381 213 338 nejlépe v párech. Počet frekventantů je omezen.
Kurzovné činí 1.100 Kč na osobu.

I. lekce zahájení 17. ledna
II. lekce 24. ledna
III. lekce 31. ledna
IV. lekce 14. února
V. lekce 21. února

VI. lekce 28. února
 VII. lekce   7. března

Závěrečný ples 14. března
Vstupné 120 Kč, k tanci hraje RM Band Milevsko.

KDYŽ DUŠI BOLÍ V KŘÍŽI
Pondělí 13. ledna / 16.30 hodin / RC Hrošík / Vstupné 30 Kč
Zajímavé povídání o problémech, které nás trápí, s psychologem 
PhDr. Jaromírem Matouškem. Tentokrát na téma „Velké postavy 
psychologie. Část první – objev nevědomí“.

KURZY, PŘEDNÁŠKY, DÍLNY

ORIENTÁLNÍ A BŘIŠNÍ TANCE
Každé pondělí / 18.45–19.45 hod. / Klubovna KD
Více info na K. Kvardová tel. 721 503 325., www.raeesah.wz.cz. 

BOSU PILATES
Každé pondělí / 18.00–19.00 hod. / RC Hrošík 
Pomalé, ale intenzivní cvičení, které zvládne každý. Dochází 
k aktivaci pánevního dna, břišních a zádových svalů. 

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

BOSU CARDIO
Každou středu / 18.30–19.30 hod. / RC Hrošík
Dynamické cvičení zaměřené na získání kondice, posílení 
pánevního dna a odstranění svalových dysbalancí. 
Cvičení se školenou a certifikovanou instruktorkou.

ZUMBATOMIC PRO DĚTI
Každé úterý / 17.00–17.50 hod. / Klubovna KD
Zumbatomic je program vyvinutý speciálně pro děti.
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 Zumbatomic je rozvinout u dětí zdravý životní styl a včlenit 
fitness jako přirozenou součást jejich života.

ZUMBA PRO DOSPĚLÉ
Každé úterý / 18.00–19.00 hod. / Klubovna KD
Zumba je kondiční, taneční fitness hodina plná energie, skvělé 
hudby a dobré nálady. 
Choreografie střídají pomalé a rychlé rytmy 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.

Etiene Levi

Štěpán Ondřich

Jan Kubíček
Vernisáž v pondělí 13. ledna v 17.30 hodin
Otevřeno na zazvonění nebo po dohodě na tel. 606 911 007.
Pořádá: Kulturní středisko města Bechyně, OS Klášter, ZUŠ 
Václava Pichla v Bechyni
Ukončení výstavy 31. ledna 2014.
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První herna v novém roce

6. ledna 2014!

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

MIMIPLES V HROŠÍKU
Středa 15. ledna / 9.00–11.00 hod. 
Prosíme maminky, aby dítkám přinesly něco dobrého na zub. 

POHYBOVÉ HRY A MINICVIČENÍ
Každé úterý od 7. ledna / 9.30 hodin děti 1 – 2 roky, 
10.15 hodin děti 2 – 3 roky. 
Bližší informace na tel. č. 733 344 473.

+

+

RODIČOVSKÉ CENTRUM 

PRO DĚTI

Kulturní středisko města Bechyně, U Nádraží 602, tel: 381 213 338, 606 911 007, e-mail: reditel@kulturnidum.cz

Kulturní středisko města Bechyně děkuje dětem 
z MŠ Jahůdka, ZŠ Školní, ZŠ Praktická, tanečnímu 
kroužku ZŠ Libušina pod vedením pí. Paletářové 
a Wolfové, pěveckému sboru ZUŠ Václava Pichla, ZUŠ 
Václava Pichla, paní učitelce De Fantové, panu učiteli 
Oplatkovi, panu starostovi Matějkovi, panu faráři 
Z. Metodějovi Kozubíkovi, panu hajnému Bakulovi, 
dobrovolnicím z RC Hrošík, Elišce a v neposlední řadě 
paní Zimě :-) za pomoc při organizaci adventních akcí. 

Největší poděkování patří všem návštěvníkům, 
kterých letos bylo opravdu mnoho. 

Děkujeme, velice nás to těší.
Mgr. Štěpán Ondřich

O VÍLE MENŠÍ NEŽ ZRNKO MÁKU
Sobota 25. ledna / 10.00 hod. / Velký sál / Vstup 35 Kč
Dva elfové, Lulu a Lála, se vydávají hledat malou Lili, která se jim 
ztratila. Ale Lili odešla úmyslně. Odešla, aby jim ukázala, co je 

v životě nejdůležitější. 
Láska, víra a opora. A tak, 
pomocí dětí, dojdou Lulu a 
Lála až na konec světa, 
aby se vrátili bez své 
kamarádky a prož i l i  
strastiplnou cestu plnou 
poznání…

Hraje divadlo Dívadlo.

HUDBA

MONOTONIC STEREOTYPE (acustick)

FYLOZOFY JAM
Sobota 25. ledna / 20.30 hod. / Pivnice KD / Vstupné dobrovolné

PŘIPRAVUJEME

KNIHOVNA

+Proč se říká: „Člověk dvou tváří“

Toto rčení má jistou spojitost s nástupem nového roku, který pro 
každého z nás znamená dobu, kdy hodnotíme ten skončený a jsme 
plni očekávání, co přinese ten nastupující. Začínáme plánovat, co 
všechno bychom mohli vykonat a svá předsevzetí rozdělujeme do 
12 měsíců, tedy do 365 dní. Ale nebylo to tak vždycky. První 
kalendář z poloviny 8. století p. n. l. měl jen 340 dnů a jednotlivé 
měsíce v roce se označovaly pořadovými číslicemi. Prvním 
měsícem v roce byl ten, jímž začínalo jaro. Koncem 8. století p. n. l. 
už dostaly některé měsíce jména. Na počest boha války Marta 
(1. pád Mars) se stal prvním měsícem roku martius. Druhým byl 
aprilis (z lat. aperire = otevírat), neboť v něm stromy rozevírají své 
pupeny. Třetí byl pojmenovaný podle bohyně Maie maius, čtvrtý byl 
junius a dalším šesti zůstala pořadová čísla. Při reformě za vlády 
římského krále Numy Pompilia byl rok prodloužen z deseti na 
dvanáct měsíců a měl již 355 dnů. Ale měsíce měly různý počet dnů. 
První přidaný měsíc dostal název januarius na počest boha Iana 
zobrazovaného se dvěma tvářemi. Byl prvním měsícem slunovratu. 
Druhý měsíc nesl název podle boha podzemní říše Februa 
februarius. Ve srovnání s tropickým rokem byl tento reformovaný 
o více než deset dnů kratší. Pořadí měsíců a dnů přestalo postupně 
odpovídat i dění v přírodě. Každé dva roky se sice na vyrovnání 
rozdílu přidával jeden doplňkový měsíc, ale tím se zmatky spíše 
zvětšovaly a bylo nutné provést další změnu. A tak roku 45 p. n. l. 
z podnětu Gaia Julia Caesara skupina alexandrijských astronomů 
reformovala dosavadní kalendář a upravili jej do dnešní podoby.

Boha Iana staří Římané zobrazovali se dvěma tvářemi. Jedna 
se obracela kupředu, druhá dozadu, aby viděl zároveň do minulosti 
i do budoucnosti. Byl považován současně za boha vchodu 
i východu, ale i za boha počátku. 

Dnes považujeme za člověka dvojí tváře většinou toho, kdo se 
projevuje jako pokrytec a veřejně hlásá něco jiného, než si skutečně 
myslí a říká v soukromí. Kéž bychom se v životě potkávali jen 
s lidmi, co mají skutečně jen jednu tvář. Pěkný leden i ostatní 
měsíce roku 2014!

EH

(zdroj KOVÁŘOVÁ, Stanislava. Proč se říká 222x. Olomouc: 
Alda 2000. ISBN 80-8560081-1)

Knihovna děkuje všem svým příznivcům za spolupráci v roce 
2013 a nabízí všechny své služby v nezměněném výpůjčním čase. 
Najdete nás na www.kulturnidum.cz(facebook i on-line katalog), 
můžete nám poslat i e-mail na knihovna@kulturnidum.cz nebo 
telefonovat na č. 381 213 508 a 776 381 203.

19.00 hod. / Velký sál / 
Vstup 250, 280, 300 Kč

Máte chuť se rozesmát 
až k slzám? Přijďte se 
podívat na slavnou one 
man show o tom, co 
dělá muže mužem 
a ženu ženou, o roz-
dí lech mezi námi, 
o lásce, partnerství 
a vtipně utajených 
kvalitách obou pohlaví.
Více na 
www.caveman.cz
Předprodej vstupenek 
v kanceláři KD, 
rezervace na www.kulturnidum.cz od 2. prosince 2013.

Úterý 18. února
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+DESÁTÝ Z TISÍCŮ!

V listopadu se páťák Vašek Maštera po 
výborném výkonu v krajském kole 
probojoval do celostátního kola logické 
olympiády. To proběhlo na konci listopadu 
v Míčovně Pražského hradu, kde se sešlo 
65 nejlepších soutěžících z 9 042 
přihlášených žáků prvního stupně. I zde se 
Vaškovi dařilo a umístil se na krásném 
10. místě. Gratulujeme 
a přejeme m n o h o  
úspěchů v da lš ích  

soutěžích. 

Mgr. Jana
Meyerová

Jenom namátkou vybíráme několik 
zajímavostí. Dozvěděli jsme se, že jeden 
prapradědeček postavil se svojí firmou naší 
školu, jiný zase pomáhal na stavbě kulturního 
domu. Mezi předky máme akademického 
sochaře, jehož dílo je vidět na různých 
místech Bechyně. Jiný dědeček je mistrem 
Evropy v modelářství, jiný zastavil německé 
tanky za 2. světové války. Další statečný 
pradědeček ukrýval v Bechyni na Šibeničním 
vrchu partyzány. Hodně našich předků 
bohužel zažilo koncentrační tábory a nucené 
práce. Dozvěděli jsme se o historii cukrárny 
U Lososů i o veselé zabijačce. Byly to 
nesmírně silné příběhy a my byli na svoje 
rodiny i předky hrdí.

Mgr. Jaroslava Hrnčárková

+Z historie mojí rodiny

V listopadu se páťáci zúčastnili pokládání 
věnců obětem 1. světové války. Všichni byli 
na takové akci poprvé. Ve třídě si pak 
vyprávěli o tom, kdo je pro ně hrdina. Hodně 
žáků vyprávělo o svých prarodičích a to nám 
vnuklo nápad. Poprosili jsme maminky, 
tatínky, babičky, tetičky, dědečky, aby nám 
o víkendu vyprávěli historky z naší rodiny. 
Chtěli jsme se seznámit s životními osudy 
našich předků. Tím vznikl nesmírně 
zajímavý projekt „Z historie mojí rodiny“. 
Každý z nás pak celé třídě vyprávěl svůj 
příběh. Ani jsme u toho nedutali. 

...narozených v době od 1. 9. 2007 
do 31. 8. 2008 proběhne
v pátek 24. ledna 2014 

od 14.00 do 18.00 hodin 
na obou bechyňských školách.

S sebou si přineste občanský průkaz, 
rodný list dítěte, případně vyplněný 
zápisový list.

Žáci budou přijímáni za základě 
usnesení rady města Bechyně, vyhlášky 
o spádových obvodech č.14/2008 ze dne 
19. 11. 2008.

Pravidla pro přijímání žáků
1. Nejvyšší počet žáků ve třídě je 30.
(vyhláška č.48/2005 Sb. o základním 
vzděláváním a některých náležitostech 
plnění povinné školní docházky)
Tento  počet  nesmí  přesáhnout  
hygienické požadavky na třídu příslušné 
školy.

2. Rodiče mohou přihlásit dítě k zápisu na 
školu, kterou si vyberou.

3. O zařazení žáka do 1. třídy příslušné 
školy rozhodnou podle pořadí tato 
pravidla:
a) spádovost obvodů
(vyhláška č.14/2008 ze dne 19. 11. 2008)
b) dohodnutá výměna 
c) děti zaměstnanců školy
d) sourozenci (2 a více)
e) sourozenci (1)

4. V případě velkého zájmu budou 
přednostně přijati žáci z příslušného 
spádového obvodu (vyhláška č.14/2008 
ze dne 19. 11. 2008 )

5. Oznámení o přijetí (případně o nepřijetí 
z důvodu naplněné kapacity třídy nebo 
neodpovídající spádovosti žáka) bude 
rodičům oznámeno ve správním řízení 
(podle § 37 školského zákona 
č. 561/2005, viz § 165 odst. 2 podle § 9 
správního řádu).

Mgr. Milan Kožíšek, ZŠ Libušina
Mgr. Jan Pekař, ZŠ Školní

ź

ZÁPIS DETÍ  
 DO PRVNÍCH TRÍD ...

v

v
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+Olympiáda v němčině

Ve středu 18. 12. 2013 se uskutečnila na 
naší škole konverzační soutěž v německém 
jazyce. Tentokrát se nám podařilo obsadit 
obě soutěžní kategorie, tj. I. A – žáci 7. roč-
níku a II. A – žáci 8. a 9. ročníků. V předvá-
noční atmosféře soutěžící prokazovali svoji 
jazykovou pohotovost v poslechu, vyprávě-
ní, dále popisovali obrázek a skládali 
domino. V kategorii I. A zvítězila Anička 
Blažková a na druhém místě byla Žofka 
Ursínyová. V kategorii II. A zvítězila Katka 
Wolfová před Janou Drdovou na druhém 
místě a Míšou Blažkovou na místě třetím. 
Aničce a Katce gratulujeme a přejeme 
mnoho sil do okresního kola, které proběhne 
12. 2. 2014 v Táboře. Čeká je ovšem ještě 
důkladná příprava.

Mgr. Pavlína Novotná



+Projekt Great Britain 
v 9. ročníku

V hodinách konverzace v anglickém 
jazyce přednesli žáci 9. ročníku svá zpraco-
vaná témata spolužákům. Témata týkající se 
Velké Británie byla žákům nabídnuta nebo 
sami navrhli, co je zajímá a o čem by rádi 
hovořili – například: Sports, Shopping, 
Sights, Royal Family, Shakespeare…

Žáci navzájem hodnotili svůj ústní projev 
a musím říci, že byli velmi objektivní 
a spravedliví.

Písemnou stránku hodnotila paní uči-
telka. Většina prací se povedla a posluchače 
zaujala. Velmi pěkně mluvil Daniel Zifčák, 
který Velkou Británii navštívil a hovořil 
poutavě o tom, co ho zaujalo, všem spolu-
žákům se jeho projev líbil, ocenili 
srozumitelnost a výslovnost.

Některé z prací jsou vystaveny na 
nástěnce. Myslím, že tento projekt pomohl 
žákům procvičit si angličtinu, dozvědět se 
něco nového, vystoupit a hovořit před 
posluchači a ověřit si, zda svým projevem 
dokážou zaujmout ostatní.

Mgr. Miroslava Mičanová

+Pohádkový den v 2.A

V rámci celoročního projektu Z pohádky 
do pohádky si děti z 2.A zpestřily vyučování 
pohádkovým dnem. Poté, co všechny 
pohádkové skupinky získaly klíč od 
„pohádkového šuplíku“, ve kterém se 
vždycky skrývá nějaká pěkná pohádka, se 
celý čtvrtek 21. listopadu nesl v duchu dětem 
již dobře známého příběhu „O třech 
prasátkách“. Znovu jsme si zkrácenou verzi 
pohádky přečetli, splnili několik úkolů, 
počítali spolu s prasátky a nejvíce se děti 
těšily na výrobu leporela. Každá skupina 
pracovala společně na své „knížce“, bylo 
třeba, aby se děti mezi sebou dohodly na 
rozdělení úkolů a vzájemně si pomáhaly. 
Výsledkem byly čtyři moc krásné knížky 
„O třech prasátkách“ a příjemně strávený 
pohádkový den.

Mgr. Z. Kotounová

+Projekt „Rozvoj 
technického vzdělávání 

v Jihočeském kraji“
Naše základní škola se stala partnerem 

SPŠ Tábor v projektu, který podporuje 
technické obory v kraji. Tento projekt bude 
probíhat ve školním roce 2013–2014 
a následně 2014–2015. Postupně se do něj 
zapojí žáci sedmých až devátých tříd. Již v 
prosinci navštívili osmáci a deváťáci SPŠ 
Tábor, kde probíhaly „Dílny ZŠ na SPŠ“. Žáci 
se na nich seznámili s praktickou výukou v 
dřevo-dílnách i kovo-dílnách, kterou 
zakončili jednoduchým výrobkem. Další 
spolupráce bude probíhat ve druhém 
pololetí. Více informací o projektu na 
stránkách SPŠ Tábor.

Mgr. Milan Petr

+VESMÍR – projekt tříd 
5.A a 5.B

Žáci pátých tříd v měsíci říjnu a listopadu 
se blíže seznámili s tématikou VESMÍR. V 
přírodovědě se učili o Sluneční soustavě, v 
českém jazyce psali legendy o souhvězdích 
a ve výtvarné výchově kreslili planety.

Na závěr projektu 21. listopadu zavítali 
do Planetária v Českých Budějovicích, kde v 
kinosále zhlédli prezentaci „Náš vesmírný 
domov“, který byl komentován lektorkou, 
a poté v sálu planetária spatřili umělou 
oblohu tak, jak je viditelná právě na podzim. 

Simulace noční oblohy nás velmi zaujala 
a celý projekt s výletem se nám moc líbil.

Mgr. Jitka Radvanová

+Projekt deváté třídy – 
obnovitelné

energetické zdroje
Ani „deváťáci“ v měsíci listopadu nezahá-

leli a zúčastnili se několika projektů. Jeden 
z nich byl na téma: „Výhody a nevýhody 
obnovitelných energetických zdrojů“. Tomu-
to tématu se žáci v devátém ročníku věnují 
v několika předmětech – chemii, fyzice 
a přírodopisu.

A jak projekt probíhal? Žáci pracovali ve 
dvojicích, vylosovali si dané téma např. 
fotovoltaické, vodní, větrné elektrárny... 
a poté vyhledali co nejvíce informací. Dané 
informace zpracovali a vytvořili prezentaci, 
s kterou vystoupili před ostatními spolužáky.

Prezentace byly velmi poučné a žáci 
nashromáždili mnoho nových poznatků, 
které průběžně zapisovali do pracovních 
listů. Dozvěděli se, že od omezeného množ-
ství pevných, kapalných, pevných a jader-
ných energií čerpaných ze zásob Země, jsou 
především sluneční svit, energie větru 
a vody nevyčerpatelnou zásobárnou ener-
gie, která primárně neznečišťuje životní 
prostředí. Zdroje obnovitelných energií 
a zdravé životní prostředí jsou témata na 
jejichž vývoji je závislý osud lidstva!

Mgr. Jitka Radvanová

+Kouzelný den 
v laboratořích

Ve středu 11. prosince 2013 se žáci osmé 
a deváté třídy zúčastnili akce „Kouzelný den 
v laboratořích“ na střední škole ekologické 
a potravinářské ve Veselí nad Lužnicí.

Hned po příjezdu nás žáci a učitelé 
střední školy velmi mile přivítali. Poté jsme 
zhlédli vystoupení dramatického kroužku na 
téma bezpečnost práce v laboratořích.

Po vystoupení následovala prohlídka 
školního minipivovaru, terária, biologické 
a chemické laboratoře. Nejenom, že jsme si 
prohlédli školu a internát, ale i vyzkoušeli  
jednoduché chemické pokusy, mikroskopem 
sledovali prvoky, řasy, sinice, vážky, plísně…

A co nás nejvíce zaujalo? Nejlepší bylo 
školní terárium, kde jsme se mohli „pomazlit“ 
s hady a ještěry.

Návštěva SŠ se nám všem moc líbila.

 Mgr. Jitka Radvanová
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Konec roku 
v ZUŠ V. Pichla

V neděli 8. prosince 2013 v 17 hodin se 
v klášterním kostele Nanebevzetí Panny 
Marie uskutečnilo adventní představení naší 
ZUŠ. Tak jak je již zvykem, představení 

V sobotu 23. listopadu připravovali žáci a učitelé všech našich 
2013 se uskutečnil výlet žáků oborů a tentokrát bylo inspirováno 1. Vánoč-

naší školy a jejich učitelů do pražského ním stromem republiky roku 1919 v Brně 
Stavovského divadla. Zhlédli  jsme a s ním spojeným příběhem Rudolfa 
představení s názvem Petr Pan.  Magický Těsnohlídka a 90. výročím pravidelného 
taneční příběh chlapce, který nechtěl vysílání ČS Rozhlasu. Závěrečné občer-
dospět, a malé holčičky Wendy, která se bojí stvení ovocným čajem, punčem a vánočkou 
usnout, vyprávěl o jejich společné završilo tuto druhou adventní neděli. 
dobrodružné cestě do kouzelné Země 

Mgr. Hana KodadováNezemě a Říše snů. Představení vtáhlo do 
svého děje nejen děti různého věku, ale 
i dospělé bechyňské diváky, kteří se s námi 
vypravili také. Nadšeni jsme byli nejen 
z příběhu, který měl spád a nepostrádal 
napětí, ale také z tanečních výkonů dětských 
herců na jevišti a v neposlední řadě 
z krásného prostředí Stavovského divadla. 

Ve středu 27. listopadu 2013 naše škola 
připravila ve spolupráci s Lázněmi Bechyně 
koncert pro hosty, ale i pro bechyňskou 
hudební veřejnost, v lázeňském domě Olga. 
Účinkovali žáci ZUŠ Bechyně hudebního 
oboru, a to jak ti maličcí, tak i ti zkušenější, 
zazněly flétny, kytara a klavír. Účast diváků 
byla nad očekávání vysoká, publikum bylo 
vnímavé a milé a nadšeně aplaudovalo. Zdá 
se, že se obnovuje již zapomenutá tradice, 
kdy se žáci naší školy na kulturním programu 
Lázní Bechyně podíleli.

+Zprávy z výtvarného 
oboru ZUŠ V. Pichla

aneb Co se dělo na výtvarce 
od září do prosince 2013

9.–12. 9. Návštěva výstavy v Městském 
muzeu v Bechyni „Pánská záležitost“, 
inspirace pro malby akvarelovými a anili-
novými barvami.

25. 9. Účast na výstavě Andy Warhol – 
Zlatá šedesátá s hodinovým lektorským 
programem a potiskem triček v Alšově 
jihočeské galerii v zámku v Hluboké nad 
Vltavou. 

8. 10. Účast na předávání cen soutěže 
„Šťastné stáří očima dětí“ v pražských 
Emauzích.

11. 10. Krajská umělecká rada v zasedací 
síni Krajského úřadu v Českých Budě-
jovicích k přípravě republikového trienále 
soutěže výtvarných oborů ZUŠ „Oči 
dokořán“, které se bude konat ve Šternberku 
na Moravě (2014).

23.–25. 10. Účast na prvním národním 
setkání učitelů výtvarných oborů ZUŠ 
v Plzni, jehož součástí byly vedle teore-
tických přednášek také praktické dílny. Celá 
akce umožnila učitelům porovnat zázemí, 
která mají pro svoji práci i podporu od jejich 
měst a krajských úřadů a rozšířit si své 
vědomosti i dovednosti.

15.–17. 11. Kurs „Učit film“ v Praze.
8. 12. Adventní představení všech oborů 

„O vánočním stromečku“ v klášterním 
kostele Nanebevzetí Panny Marie, pro které 
jsme připravili 200 programů a udělali 150 
dárečků pro návštěvníky, které děti samy 
rozdaly.

12. 12. Kurs „Filcované květiny“ jako 
nadstavbová tvorba pro žáky výtvarného 
oboru mimo jejich běžný rozvrh. Kurs 
profesionálně vedla výtvarnice p. Březinová.

15. 12. „Stánek ZUŠ“ jako součást 
„Adventu v muzeu“, kde děti měli vlastní 
výrobky. Všem za podporu děkujeme, 
získané finanční prostředky nám přispějí na 
materiál pro další tvorbu. Výrobky, které nám 
zbyly, jsme předali jako dar do Domova pro 
seniory, kde udělaly velkou radost a tu 
přejeme v novém roce 2014 i vám. 

Mgr. Ivana Blažková, za výtvarný obor ZUŠ

+Velké poděkování 
městskému úřadu 

za celkovou opravu cesty z Hvožďan na 
dětský tábor Instaláček, kterou jsme udržo-
vali a opravovali z vlastních zdrojů 20 let.
Je to velká úleva, zejména při každodenním 
rozvozu obědů, a protože zajišťujeme celo-
roční občerstvení pro turisty, cyklisty, občany 
Bechyně a okolí, doufáme, že se zvedne 
i návštěvnost. Pořádáme různé akce pro děti 
(škola v přírodě, dětské dny a tábory) 
a věříme, že prodej pozemku, o který bude-
me již podruhé žádat, dopadne kladně 
a budeme moci na něm postavit bazén, 
jelikož v řece není vhodné koupání. Akce 
a oslavy lze objednat na tel. 724 589 383. 
Ještě jednou velké poděkování

Kumžák Václav, 
dětský tábor Instaláček Hvožďany

Pozn: Oprava cesty byla provedena z dotace 
Ministerstva dopravy v rámci odstranění 
škod způsobených přívalovými dešti při 
povodni v červnu 2013. 
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+Advent v Březnici 

První adventní neděli 1. 12. 2013 se 
v Březnici rozsvěcel vánoční strom. Při této 
příležitosti zde vystoupil soubor Cvrček ze 
Základní umělecké školy v Bechyni pod 
vedením Mgr. Hany Duškové. Děti zahrály 
a zazpívaly adventní písně, kterými navodily 
krásnou atmosféru této předvánoční doby 
a zároveň s horkým punčem a čajem 
pomohly rozehřát a potěšit srdce všech 
přítomných. V úterý 3. 12. 2013 si 
vystoupení soubor Cvrček zopakoval 
v kulturním středisku města Bechyně. Zde 
společně s tanečním kroužkem a s dětmi z 
Mateřské školy Jahůdka předvádí své umění 
každý rok našim seniorům.

Mgr. Hana Dušková



+

předpisů (§156 odst. 2 stavebního 
zákona, zákon č. 22/1997 Sb., 
o technických požadavcích na výrobky 
a o změně a doplnění některých zákonů 
v platném znění, nařízení vlády 
č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví 
technické požadavky na vybrané 
stavební výrobky, v platném znění).Stavební úpravy - 
źZasklení lodžie bude provedeno zasklení lodžií – zasklívacím systémem s platným 

kladným stanoviskem Hasičského po novele stavebního 
záchranného sboru Jihočeského kraje.

zákona (od 1. 1. 2013) źVýplň zábradlí bude provedena 
z nehořlavého netříštivého materiálu.
źŽadatel si opatří písemný souhlas 

tavební úpravy – zasklení lodžií
vlastníka domu a pokud není vlastníkem Městský úřad Bechyně, odbor výstav-
bytu, také písemný souhlas vlastníka by a životního prostředí, jako stavební 
bytu. Pro zasklení balkonu je nutno úřad příslušný podle ustanovení §13 
požádat o stavební povolení.odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., 

Jediným faktorem, který ovlivní vlastní o územním plánování a stavebním řádu 
provedení zasklení lodžie je „požární (dále jen stavební zákon) sděluje, že 
bezpečnost“, která nesmí být touto podle § 103 odst. 1 písm. d) stavebního 
úpravou negativně ovlivněna.zákona, stavební úpravy, pokud se jimi 

Stavební úřad si vyžádal stanovisko nezasahuje do nosných konstrukcí 
příslušného dotčeného orgánu (Hasičský stavby, nemění se vzhled stavby ani 
záchranný sbor České republiky) způsob užívání stavby, nevyžadují 
k problematice zasklívání lodžií v byto-posouzení vlivů na životní prostředí 
vých domech a ze stanoviska vyplynul a jejich provedení nemůže negativně 
tento závěr:ovlivnit požární bezpečnost, nevyža-

„U objektů s požární výškou do 12 m duje pro zasklení lodžie stavební 
nejsou požadavky na vytvoření požár-povolení ani ohlášení, budou-li splněny 
ních pásů, tedy ani požadavky na všechny následující podmínky:
provedení zasklení případných lodžií. 

źZasklení lodžie bude provedeno 
V případě objektů s požární výškou nad 

zasklívacím systémem bez svislých 
12 m je nutno při zasklení lodžie stávající 

rámů, tj. v ploše lodžie je pouze sklo 
požární pásy zachovat. V praxi to 

a průsvitné bezbarvé těsnění.
znamená, že pokud se při zasklívání 

źZasklení lodžie bude provedeno lodžií vyplňují i parapety lodžií (v případě 
zasklívacím systémem s platným že jsou tvořeny zábradlím) je nutno pro 
ověřením (certifikátem) podle zvláštních 

S

+ +
Poděkování z Jak 
Rolničky podpořit 

Rolničku Diakonie Rolnička v loňském roce 
oslavila 20 let svého působení v Soběslavi. v roce 2014?
Za tu dobu se rozrostl počet klientů 
i nabízených služeb, otevřeli jsme 

Přispějte Rolničce Cpobočku v Táboře. Rolnička má nyní 
do kasičky při veřejné sbírce Rolničkové dny, speciální školy pro děti od 3 do 26 let včetně 
kterou pořádáme každé jaro.osobní asistence, centra denních služeb pro 

děti, mladistvé i dospělé, sociálně Zašlete na číslo 87777 zprávu ve Cterapeutické dílny, chráněné bydlení, 
formě DMS ROLNICKA, bude vám odečteno 

čajovnu – kavárnu Rolnička, chráněné dílny, 
30 korun z vašeho kreditu a Rolnička z nich 

dobrovolnické centrum a další aktivity, jako 
dostane 28,50 Kč. 

například denní dopravu dětí do školy, 
rehabilitaci, logopedii, canisterapii nebo Pošlete finanční dar na účet číslo C
kroužek pro zdravotně postižené sportovce 4200192658/6800 a do zprávy pro příjemce 
Boccia. Všechny služby jsou šité na míru uveďte své jméno a kontakt. Rádi vám 
jednot l ivým kl ientům, kteř í  kromě vystavíme potvrzení o daru. 
mentálního postižení často trpí dalšími 

Chcete Rolničku podporovat dlouho-Czdravotními obtížemi. 
době? Staňte se členem Kruhu přátel To vše můžeme nabízet i díky vám všem, 
Rolničky, který pro nás má neobyčejný kteří naši činnost podporujete. Velmi 
význam. oceňujeme jak finanční tak věcné dary, 

Podrobnější informace získáte na služby nebo práci, kterou Rolničce věnujete. 
www.rolnicka nebo telefonním čísle 733 127 Vážíme se toho, že při Rolničce stojí řada lidí 
041.dobrých srdcí a věříme, že s námi zůstanete 

i v roce 2014. Kdykoliv budete mít zájem nás 
Všechny způsoby podpory jsou pro nás navštívit, domluvte si termín a rádi vás 

důležité, pomáháte tak v rozvoji a začlenění provedeme. Víme, že bez vás by Rolnička 
do společnosti více než 80 lidem s nemohla být taková, jaká je! 
mentálním postižením. 

Hodně radosti, smíchu, zdraví a úspěchů Děkujeme! 
v roce 2014 vám přeje Vaše Rolnička Vaše Rolnička

jejich vyplnění použít nehořlavý materiál, 
mimo běžného tabulového skla – vyhoví 
např. drátosklo, vyzdění, plechové 
šablony a podobně. Tuto úpravu je nutné 
případně provést u všech zasklívaných 
lodžií, bez ohledu na jejich výškovou 
polohu – bývá uváděn mylný výklad, že 
tato úprava se týká pouze lodžií od 5. NP 
výše.“

Z výše uvedeného vyplývá další 
upozornění stavebního úřadu:

– Pokud se při zasklívání lodžií 
vyplňují i parapety lodžií, je nutné 
konzultovat použitý materiál na staveb-
ním úřadu z důvodu posouzení, zda již 
nedochází ke změně vzhledu (pak by 
taková úprava vyžadovala stavební 
povolení). Při vyplňování i parapetů lodžií 
(požární výška objektu nad 12 m) je vždy 
nutné použít „nehořlavý materiál“ (nehoř-
lavý materiál lze prokázat např. posou-
zením Hasičským záchranným sborem či 
požárním specialistou). Z tohoto důvodu, 
pro posouzení použitého materiálu 
z hlediska požární bezpečnosti, dopo-
ručuje stavební úřad stavebníkovi, aby si 
zajistil požárně bezpečnostní řešení 
v každém případě.

– Dle § 152 stavebního zákona je 
„Stavebník“ povinen dbát na řádnou 
přípravu a provádění stavby. Přitom musí 
mít na zřeteli zejména ochranu života 
a zdraví osob nebo zvířat, ochranu život-
ního prostředí a majetku, i šetrnost 
k sousedství. Tyto povinnosti má 
i u staveb a jejich změn nevyžadujících 
stavební povolení ani ohlášení. O zahá-
jení prací na stavbách osvobozených od 
povolení je povinen v dostatečném 
předstihu informovat osoby těmito 
pracemi přímo dotčené. (Neplnění těchto 
povinností je považováno za přestupek 
dle § 178 odst. 2 písm. k) respektive § 180 
odst. 2 písm. k) stavebního zákona.)
Zasklení lodžií jiným než bezrámovým 
systémem (rámovým systémem, okny 
apod.) lze provést pouze jednotným 
způsobem v rámci celé fasády domu a je 
nutno požádat o stavební povolení.
Doporučení pro vlastníky bytových domů: 
stavební úřad doporučuje řešit otázku 
zasklívání lodžií u celého bytového domu 
současně ve fázi projednávání volby 
systému a způsobu provedení.
Pro zasklení balkonu je nutno požádat 
o stavební povolení. (Lodžie je „výkle-
nek“, prostor zapuštěný do domu 
vzhledem k fasádě, balkon vyčnívá před 
úrovní fasády.)

Stavební úřad Bechyně
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Napojení nemovitostí na čerpací stanici Rozpočet města Bechyně v Táborské uliciprojektová dokumentace, 
stavební práce 429.000,- Kčpro rok 2014:
Dávkování síranu ČOV – realizace 407.000,- Kč

Celkové příjmy rozpočtu ve výši 114.828.500,- Kč Zpracování žádosti o dotaci 
Financování (pol. 8115) ve výši ,- Kč – retenční nádrž nad Plechamrem 150.000,- Kč
Celkové zdroje ve výši 139.692.516,- Kč Projektová dokumentace – rekonstrukce 
Běžné výdaje ve výši 109.471.516,- Kč vodovodu a kanalizacev Libušině ulici 40.000,- Kč
Kapitálové výdaje ve výši  22.561.000,- Kč

Projektová dokumentace – rekonstrukceCelkové výdaje  132.032.516,- Kč
vodovodu a kanalizaceze zámku do Zářečí 75.000,- KčFinancování (pol. 8124) ve výši 7.660.000,- Kč

Celkové výdaje rozpočtu včetně Projektová dokumentace – podchycení 
pol. 8124 (uhrazené splátky půjčených dešťových vod nadč.p.470 – 475 v Zářečí 61.000,- Kč
prostředků) ve výši 139.692.516,- Kč

Kanalizační stoka B1, Hvožďany, II. etapa 1.500.000,- Kč

Třída 1 Daňové příjmy 72.400.000,- Kč Kanalizační stoka C, Hvožďany, stavební práce, 
Třída 2 Nedaňové příjmy 33.900.000,- Kč archeologickýprůzkum  890.000,- Kč
Třída 3 Kapitálové příjmy 5.000.000,- Kč Zateplení Mateřské školy Jahůdka, Bechyně, 
Třída 4 Přijaté transfery  3.528.500,- Kč Na Libuši 859 – zateplení č.p. 859 a č.p.920 1.660.000,- Kč
Příjmy celkem 114.828.500,- Kč

Mateřské škola Jahůdka, Bechyně, Na Libuši 859 Třída 5 Běžné výdaje 109.471.516,- Kč
– investiční transfer na nákup konvektomatu 200.000,- KčTřída 6 Kapitálové výdaje 22.561.000,- Kč

Výdaje celkem 132.032.516,- Kč Digitální technologie do Kina Bechyně 2.300.000,- Kč 
8115 Změna stavu krátk. prost. 

Rekonstrukce bytových jednotek 500.000,- Kčna bankovních účtech 24.864.016,- Kč
8124 Uhrazené splátky dlouhodobých Rekonstrukce schodiště před Kulturním domem 
přijatých půjčených prostředků - 7.660.000,- Kč včetně bezbariérového přístupu  300.000,- Kč
Třída 8 Financování celkem 17.204.016,- Kč Rekonstrukce č.p. 301 Novodvorská 264.000,- Kč

Projektová dokumentace Kapitálové výdaje 22.561.000,- Kč
– stabilizace svahu nad Plechamrem 120.000,- Kč

změna územního plánu města Bechyně 200.000,- Kč
Zpracování žádosti o dotaci 

2 velké informační turistické dopravní značky – stabilizace svahu nad Plechamrem 150.000,- Kč
BIS 23 umístění na silnici 1. třídy u obce Opařany  41.000,- Kč

Projektová dokumentace – obnova opěrné zdi 
Projektová dokumentace prováděcí v Klášterní ulici, povrchy, vodovod, veřejné osvětlení  240.000,- Kč
– dopravní řešení sídliště Písecká 190.000,- Kč

Projektová dokumentace – obnova tarasu 
Rekonstrukce komunikace před Elektrou  450.000,- Kč Michalská ulice 150.000,- Kč
Rekonstrukce chodníku okolo lázní Autobusová čekárna do Senožat 30.000,- Kč
k mostu Duha zábradlí 1.400.000,- Kč

Měření hluku na náměstí T. G. Masaryka III. etapa 80.000,- Kč
Rekonstrukce chodníku ve Hvožďanech  50.000,- Kč

Nákup pozemků 200.000,- Kč
Projektová dokumentace na zhotovení chodníku 

Kamerový systém pro městskou policii 150.000,- KčNa Libuši mezi domy č.p.615 – 623  120.000,- Kč

Automobil pro městský úřad 250.000,- KčBechyně – Hvožďany, čerpací stanice a výtlačný 
vodovodní řad, stavební práce, řízení projektu, Obřadní síň – rekonstrukce 4.089.000,- Kč
organizace zadávacího řízení, autorský dozor, 

Parkoviště a parkovací stání na sídl.
technický dozor, archeologický průzkum 2.085.000,- Kč

Obránců míru I.etapa 2.600.000,- Kč
Prodloužení vodovodu Hvožďany 350.000,- Kč

Světelná signalizace, osvětlení přechodů  300.000,- Kč
Projektová dokumentace rekonstrukce 

Projektová dokumentace kanalizace 
vodovodu a kanalizace sídl. 5. května 290.000,- Kč

a vodovodu Michalská ul. 250.000,- Kč

24.864.016

+
tradiční oslava MDŽ, spojená se zajímavou Klub se také stal členem celostátní Klub vojenských 
a přátelskou besedou s velitelem 15. ženijní organizace Rada seniorů.

důchodců hodnotil brigády panem plk. gš. Ing. Bieleným. Další V programu výroční schůze následovala 
velkou akcí na letišti byl aktiv s pracovníky zpráva o hospodaření a volba staronového 

Jednou z aktivně pracujících organizací KVS z Č.Budějovic. Pravidelně jsou výboru.
v našem městě je také Klub vojenských odměňováni jubilanti z řad důchodců. Poděkování na závěr patřilo nejen 
důchodců. Sdružuje vojenské důchodce, Zájemci dostali možnost se zúčastnit celému výboru, všem aktivním členům 
bývalé občanské zaměstnance vojenské s vojáky také výstavy vojenské techniky a hlavně Ing. Karasovi za obětavou 
správy a také válečné veterány. IDET v Brně. organizační práci během celého roku. 

Informace o naší činnosti jsou pravidelně Na výroční schůzi 2. 12. předseda klubu  Členské schůze jsou zpestřeny různými 
zveřejňovány ve vývěsní skříňce Na Libuši  pan RsDr. Otakar Michal bilancoval činnost přednáškami např. ke Dni čs. letectva, 
vedle Jednoty.za uplynulý rok. A bylo opravdu co hodnotit.  95. výročí vzniku republiky, nebo besedami 

Nejvíce jsou oblíbeny zájezdy. Společně s panem starostou Mgr. Jaroslavem Za KVD Otto Waldhaus
jsme navštívili Muzeum historických vozidel Matějkou anebo s příslušníky policie.
v Pořežanech, hrad Velhartice, dále V listopadu klub každoročně pořádá 
Vorařské muzeum v Purkarci a nejdelší soutěž ve sportovní střelbě a podílí se také 
cesta vedla na hrad Rožmberk. na pietním aktu ke Dni veteránů u pomníku 

na náměstí.Klub úzce spolupracuje s 15. ženijní 
Na závěr letošního roku jsme ještě stihli brigádou, která nám vychází v mezích 

navštívit bechyňský zámek a elektrárnu možností vstříc.
Temelín.V prostorách letiště se opět uskutečnila 

Klub vojenských důchodců  
přeje  svým členům, 

příznivcům a všem občanům 
Bechyně hodně zdraví, štěstí 

a úspěchů do roku 2014.  
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Plné znění rozpočtu k dispozici na stránkách MěÚ www.mestobechyne.cz
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přijímá žáky 5. tříd ZŠ do primy 
nižšího stupně osmiletého studijního 

cyklu pro školní rok 2014/2015

Tiskopisy přihlášek – získáte na 
příslušné ZŠ, na Informační schůzce, na 
webových stránkách Ministerstva školství 
(www.msmt.cz)
Zápisový lístek – vydá příslušná ZŠ
Termín odevzdání přihlášek 
– do 15. března 2014 ředitelství gymnázia
Přijímací zkoušky – SCIO 
(M, ČJ a obecné studijní předpoklady)

Informační schůzka 
16. 1. 2014 v 16 hodin
Poskytnutí bližších informací 

o studiu, podmínkách a kritériích 
přijímacího řízení.

Přijímací řízení i studium jsou bezplatné.

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

www.gtnv.cz

TÝN NAD VLTAVOU

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

Hledám do svého nového obchodního 
týmu kolegyně a kolegy, kteří mají 
energii a chuť vydělávat si měsíčně 
15 000.- Kč a více. V případě zájmu 
zasílejte svoje životopisy na e-mail: 
martin.tichy@mpss.cz

Bývalé KNIHKUPECTVÍ 
PETRA VOKA oznamuje 

všem, že od 2. ledna 2014 
bude dále v provozu na stejném 
místě s obměněným sortimentem. 
Hlavně sázkařům uděláme radost 
širší provozní dobou i o sobotách, 
nedělích a svátcích.

Těšíme se na Vás

+V Bechyni vznikl 
15. ženijní pluk

V posádce Bechyně proběhl dne 
2. prosince 2013 slavnostní nástup, konaný 
při příležitosti 10. výročí založení ženijní 
brigády a současně ukončení její existence 
a transformace na 15. ženijní pluk. Zúčastnili 
se jej i velitel Pozemních sil generálmajor 
Ján Gurník, starosta města Bechyně 
Jaroslav Matějka, místostarosta města Týn 
nad Vltavou Ivo Machálek a velitelé brigád 

v uplynulých letech odváděli. „Ženijní pluk 
a některých nově vzniklých pluků pozemních 

nevznikl na zelené louce, ale navazuje na 
sil.

deset let historie tradicí a dobré práce 
Nástup byl posledním aktem společné 

příslušníků 15. ženijní brigády a jejích 
činnosti útvarů 15. ženijní brigády, která byla 

útvarů,“ vyslovil slova uznání. „Poctivá práce 
dnem 1. prosince transformována na 

stovek vojáků, kteří zde v průběhu desetiletí 
15. ženijní pluk. Činnost a existence ženij-

sloužili, přinesla nejen ženijní brigádě, ale 
ních praporů a Samostatných záchranných 

celému ženijnímu vojsku mnoho uznání od 
rot bude ukončena či transformována do 

představitelů státu i rezortu obrany.“ 
konce prosince. V rámci nové struktury bude 

Vojákům do budoucna popřál optimistickou 
ženijní pluk od 1. ledna 2014 tvořen dvěma 

mysl a hodně úspěchů v další práci. 
ženijními prapory – v Bechyni a Olomouci. 

autor: kapitánka Miroslava Štenclová, Záchranné roty budou součástí těchto 
tisková a informační důstojnice praporů.

15. ženijního plukuVelitelem pluku se stal plukovník Robert 
foto: kapitán Radek DolanskýBielený. Vojákům poděkoval za práci, kterou 

Neštěstí nechodí jen po horách, 
ale i po křížkách na Liškách

Zborcená lávka na turistické stezce 
za bechyňským mostem
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+ Šachový spolek

Mazur, Jandl – 0,5 – Tatran Prachatice 3:5
BECHYNĚ NA ČELE SOUTĚŽE!!! Další Body: Kukla – 1; Jandl, Alexa, Marek, 

vítězství nad dalším favoritem na postup se Hrubant – 0,5
zrodilo po vynikajícím bojovném výkonu, Proti jednoznačnému favoritovi celé soutěže 
když jsme od začátku tahali za delší provaz jsme moc šancí neměli, ale bojovný výkon 
vývoje zápasu. Po nečekaném zaváhání některých našich hráčů vedl aspoň k přija-
ostatních předních celků jsme se dostali do telné prohře. V dalším kole budeme bojovat 
vedení nejvyšší krajské soutěže. o malinkou šanci udržet se v horní polovině 1. jihočeská divize

tabulky a vyhnout se bojům o udržení.24. 11. 2013 – 4. Kolo 2. jihočeská divize
Sokol Tábor B 16. 11. 2013 – 4. Kolo 3. jihočeská divize
– Šs Reality Horňák Bechyně A 3,5:4,5 DDM Písek 7. 12. 2013 – 4. Kolo
Body: Houdek, Jandl, Brčák, Valtr – 1; – Šs Reality Horňák Bechyně B 4,5:3,5 ŠS Reality Horňák Bechyně C 
Petrák – 0,5 Body: Malý J. – 1; Mazur, Bernáth, Ja – 0,5 – Šachklub Tábor lady 3:2

Nečekaný úspěch! Vynikající bojovný vý- Vyrovnaný zápas s nešťastným koncem Body: Malý J., Kukla – 1; Zítka, Škopan – 0,5
kon celého našeho družstva znamenal pře- pro nás, který rozhodly jednotahové Konečně se i naše céčko dočkalo 
kvapivou porážku favorizovaných domácích „slepoty“ ve dvou partiích. Tato prohra nás vítězného zápasu, i když děvčata z Tábora 
a udržel nás v popředí celkového pořadí. pravděpodobně připravila o možnost udržet bojovala statečně. Výhra v tomto kole 
8. 12. 2013 – 5. kolo se v horní polovině tabulky a vyhnout se boji znamenala pro naše družstvo opuštění 
Šs Reality Horňák Bechyně A o záchranu. posledního místa v tabulce.
– ŠK Český Krumlov 4,5:3,5 30. 11. 2013 – 5. Kolo Pišta Bernáth
Body: Petrák, Valtr, Marek – 1; Houdek, ŠS Reality Horňák Bechyně B 

TĚLOVÝCHOVA & SPORT


