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BŘEZEN 2014

+Životní jubilea 
březen 2014

93 let Valentová Růžena
92 let Píšová Marie
89 let Balatá Věra
88 let Kuchválek Jaroslav
86 let Boček Jiří, Hruška Josef
85 let Horáčková Marie, Ryšavá Marie 
83 let Váňová Jarmila
81 let Chmelař Josef
80 let Herza František
77 let Borková Blažena, 

Dvořáková Růžena, Tvrdý Jaroslav
76 let Bartáková Jana,

MVDr. Dynda Josef, Hořejší Věra
75 let Dlouhá Marie, Karoch Jiří

+Svátek sv. Řehoře

Dnes je svatýho Řehoře,
přeletěla vlaštovička přes moře,

blázen sedlák, který neoře.

Řehoř je mužské jméno řeckého původu 
odvozeného od výrazu grégorós = „bdělý“, 
podle českého kalendáře je slaven 
12. března. Bylo to oblíbené jméno papežů 
(16), tři z nich byli tzv. „vzdoropapežové“. 

Se sedlákem, který oře nebo neoře, je 
spojena orba. Je to způsob úpravy 
zemědělské půdy. Dříve se obdělávala pole 
malým pluhem. Pluh nejen kypřil půdu, ale 
především ji obracel.

V našich podmínkách měl i meliorační 
účinky, obracení půdní skrývy ničilo travní 
porost a provzdušňoval spodní vody pro 
lepší využití živin. 

Konstrukce našeho středověkého pluhu 
je realisticky zachycena na vyobrazení orby 
v kodexu Jana z Jenštejna ze 14. století. 
Téměř zcela odpovídal pluhu na začátku 
19. století. K orbě bylo třeba velká tažná síla, 
koně, kravky. To vedlo ke zlepšování 
orebního náčiní, hlavně plužního tělesa, 
odhrnovačů a radlic. 

Starší české pojmenování je „ruchadlo“, 
jistě si vzpomenete na bratrance Veverkovy, 
Václava – kováře a Františka – rolníka, kteří 
svým vynálezem podstatně zdokonalili 
a zekonomičtili obdělávání půdy.

–ap–

Ti, kteří v jaro nevěří
(březen II)

Jsem český fousek. Starý pes. 
Mám blechy, pána halamu 
a víc jsem za svůj život snes 
než prase v zemi islámu. 
S tím si však hlavu nelámu, 
vždyť vyslídil jsem pod keři 
pach jara! Vstaňte, nezklamu 
ty, kteří v jaro uvěří. 

Byť do sklepa bych radši vlez 
a merčil šunky na trámu, 
já běžím štěkat na náves, 
že zima už má po flámu 
a ledy zmizí v neznámu. 

Svět nabízí nám příměří! 
Ať děkovat jdou do chrámů 
ti, kteří v jaro uvěří. 

Proč z domů nikdo nevylez, 
jen můj pán křik: „Chceš přes tlamu?“ 
Snad zasloužil bych, aspoň dnes, 
spíš pěknou šlupku salámu. 
Já dělal jaru reklamu, 
a dřív, než mladší soupeři! 
Snad nehodí se do krámu 
těm, kteří v jaro nevěří. 

Vím, že se celý polámu,
dál ale štěkám u dveří
všech na předlouhém seznamu.
Těch, kteří tu v nic nevěří.

Michal Horáček: Český kalendář

+Malíři z Jahůdky uspěli

Hned dvě děti z Mateřské školy Jahůdka, Natálka Kurynová a Ondřej Porod, získaly 
ocenění ve výtvarné soutěži „Děti na silnici“, které jim bylo slavnostně předáno 18. února 
v Táboře. Malým malířům gratulujeme a těšíme se na další jejich úspěchy.

Z obsahu:
Kultura 6

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

Nájem bytu podle nového 
občanského zákoníku II. díl 11



Když duši bolí v kříži+Rozhledny KOVÁŘKA (Moraveč) 
495 m n. m.
Třináctimetrová kamenná 

soukromá rozhledna z roku Milí  čtenáři, v ří jnovém čísle 
2012 s vnitřním točitým scho-Zpravodaje 2013 jsme Vás pozvali na 
dištěm. Kruhový výhled z kryté „výlet“, na věž kostela sv. Matěje na 
dřevěné nástavby ve výšce bechyňském náměstí.
10 metrů poskytuje výhled na Rozhledny jsme tentokrát zvolili ve větší 
Blaník, starou měřící věž vzdálenosti, ale všechny jsou na Táborsku. 
a vysílač Mezivrata. Tento text může vyjít díky velkorysému 

Nádherně provedená a v zá-přístupu vydavatelství Cykloknihy, panu 
plavě současných železných J. Říhovi a hlavně autorovi publikace „333 

nebo dřevěných věží výletů po rozhlednách Čech, 
vzácně kamenná věž je Moravy a Slezska“ p. Jiřímu 
postavena na soukro-Šteklovi. Moc děkujeme. 
mém pozemku umělec-

Motto: Rozhledna je dáma, při kého kováře. Takže 
jejímž dobývání se chvějeme kromě výhledů si zde 
vzrušením z očekávaného, aby- můžete prohlédnout 
chom se posléze třásli vyčerpáním z právě i originální sbírku kovářských nástrojů, 
objeveného. výrobků, ale třeba i starých výučních listů. Je 

postavena v horní části obce Moraveč, která 
Jedna z nejpůvabnějších dřevěných leží na silnici z Mladé Vožice směrem na 

rozhleden „Hýlačka“ u Tábora, podlehla na Votice.
Nový rok 2012 ničivému požáru. Byla 
založena peněžní sbírka a v dohledné době RADĚTICE 
se plánuje její náhrada. 465 m n. m.

Proti předchozím letům, kdy se převážně Tř inác t imet rová  
stavěly ocelové věže mobilních operátorů, dřevěná rozhledna z roku 
se nyní začínají prosazovat rozhledny 2004. Půlkruhový výhled 
dřevěné. Jsou méně náročné na výstavbu ze zastřešeného ochozu 
a hlavně jsou levnější. Ovšem bez důkladné ve výšce 11 metrů pouze 
údržby nepřežijí. východním směrem na 

Rozhledny začaly postupně vyplňovat mírně zvlněnou krajinu 
bílá místa na mapě naší vlasti. Začaly se kolem Lužnice. Na 
dostávat z hor i na zcela bezvýznamné jihovýchodě dominuje 
kopce a začaly růst i na místech, kde by je pouze větší Bechyně se 
doposud nikdo nehledal. V sedlech a na zámkem.
úbočích kopců, na kraji lesů i uprostřed obcí. Po zdolání rozhled-

ny nezapomeňte ČERMÁKŮV VRCH (Krátošice) 532 m n. m.
v Bechyni navštívit Dvacetimetrová příhradová 
Muzeum tur is t iky  ocelová věž z roku 2001. 
v Široké ulici zaměřené zvláště na Kruhový výhled z kryté 
rozhledny. prosklené buňky ve výšce 14 

metrů (Tábor, Šumava, Kleť, Muzeum turistiky v Bechyni – v čele 
Novohradské hory, Temelín). výstavního prostoru je umístěna poloplas-

Přestože je Čermá- tická mapa Česka, na které jsou vyznačeny 
kův vrch na první všechny existující rozhledny. Barevně jsou 
pohled snadno pře- rozlišeny rozhledny dřevěné, kamenné či 
hlédnutelný bod cihlové a ocelové. Před mapou je umístěn 
v okolní krajině, ovládací panel, ze kterého je možné najít 
z jeho vrcholu je postupně buď konkrétní rozhledny nebo 
překvapivě pěkný rozhledy. Po vybrání rozhledny jsou 
výhled do širokého zobrazena na velké plazmové obrazovce 
okolí. všechna místa uvedená nad mapou. 

V některých případech lze vyvolat snímek

CHOUSTNÍK 
669 m n. m.

ŠELMBERK Trochu náročnější  
488 m n. m.cesta nás zavede na 

Kamenná válcová masivní osmnáctimetro-
věž hradu ze 14. stole-vou čtyřbokou ka-
tí, která byla ve dvacá-m e n n o u  v ě ž  
tých letech 19. století gotického hradu 
přeměněna na roz-ze 13. století, 
h l e d n u .  K r u h o v ý  která byla po roce 
výhled z otevřeného 1926 upravena 
ocho zu ve výšce na rozhlednu. Je 
26 metrů (výhled na tu krásný pohled 
Blaník,  Šumavu).   na Novohradské 
Najdeme ji při cestě hory, Blanský les 
z obce Mladá Vožice až po Šumavu, 

na Běleč.dále Táborsko a Temelín. Pouze severový-
chodním směrem brání ve výhledu hlavní –ap–
vrchol Choustníku.

 
starší rozhledny, která v daném místě stála. 
Vedle obrázků jsou pak zobrazena 
historická a technická data rozhleden. 

Děkuji manželům Chaloupkovým za 
informace z muzea.

Přišel za mnou známý. Posadili jsme se 
spolu v místnosti, kde pracuji s klienty. Roz-
hlédl se, opřel se v křesle a říká: „Tady musí 
být spousta negativní energie.“ Mlčel jsem 
o něco déle, než unesl jeho temperament. 
„Přeci všechny ty bolesti, tragédie a katas-
trofy tu nějak zůstávají.“ Řekl a mně došlo, že 
míček je neodvolatelně na mojí straně. Než 
jsem se ale vzmohl na nádech k odpovědi, 
předběhl ještě jednou: „Máte nějaký způsob 
nebo rituál, jak se očisťujete?“ Potlačil jsem 
svoje nutkání vyjít mu vstříc a alespoň 
částečně vpustit tajemno do své profese. 

Jistě, i terapie má svá tajemství, asi tak 
jako kuchařina. V terapii i nad hrncem se 
pracuje se špetkami, které jsou tou pravou 
(i když blíže nedefinovanou) vahou. To pravé 
slovo je jako to pravé koření. Tajemství každé 
profese tvoří „fortel“, který je pracnou 
nadstavbou nadání. Tajemství to bezpochyby 
je. S tajemnem to však nemá vůbec nic spo-
lečného. Tajemství existují proto, aby se od-
krývala. S tajemnem se to má jinak. Tajemno 
zaclání a snaží se obléci do neproniknu-
telného hávu mnohdy zcela banální věci. 

Vraťme se však k obsahu prvního odstav-
ce. I kdyby negativní energie v tomto podání 
existovala, v místnosti, kde pracuji, nebude. 
Lidé si se mnou dávají schůzku, protože po-
třebují něco naléhavě řešit, protože je trápí 
bezradnost před rozhodnutím, ke kterému 
musí dojít, protože jejich život doprovází 
stálý strach a úzkost, nebo smutek, který se 
dá těžko vysvětlit a ještě hůř vydržet. Lidé 
v nouzi přicházejí většinou bez obvyklé 
společenské masky, nebo ji brzy odkládají. 
Nemají chuť a sílu k vědomé přetvářce.

Nejvíc člověka v mezilidském kontaktu 
vysává neupřímnost. Proto se obrazně mluví 
o emočních upírech. Mnozí volí neupřímnost 
z důvodů společenského tlaku. Je na nás 
mnohdy nakládáno přespříliš – úspěšný 
a výkonný zaměstnanec, vzorný rodič, milu-
jící syn či dcera, zábavný společník, dobrý 
milenec, sportovec, stále se usmívající 
člověk, atd. atd. Výše jmenované jsou spole-
čenské role. Zdaleka ne pro každou z těch 
rolí máme vrozené nadání. Chceme-li 
z nějakého důvodu své nenadání před 
někým ukrýt, nasazujeme si masku. Připadá 
nám skrýt se za ni jednodušší, než jít 
s pravdou ven. Ta maska je sice používaná 
pro druhé, ale pod ní jsme neupřímní 
zejména vůči sobě. Po určité době se nám 
žije zle se sebou samými a mnohdy k tomu 
nepotřebujeme ani vnějšího tyrana. 

Co je to ta negativní energie, na kterou se 
můj návštěvník ptal? Určitě to není něco, co 
někde může zůstávat. Něco, co někde stra-
ší. Mnoho mých klientů se u mne cítí dobře, 
bez ohledu na to, že ještě před půl hodinou 
na jeho místě seděl člověk, který ke zhrouce-
ní neměl daleko. Během své dlouhé praxe 
jsem měl možnost pracovat s lidmi, kteří byli 
svým způsobem zlí. Ani oni po svém odcho-
du nezanechali v místnosti nic ze svého zla. 
Nezanechali ho ani ve mně, protože se řídím 
jedním pradávným pravidlem, které říká, že 
i vlk má právo být pacientem. 

Se vší vážností musím prohlásit, že ne-
gativní energie je neuvědomovaný pocit 
z vlastní neschopnosti uspokojivě zvládnout 
mezilidský kontakt. Nebylo by zdravé každé-
ho milovat, je však nezdravé kohokoli 
nenávidět. 

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

2 Městský zpravodaj Bechyně / BŘEZEN 2014



+Přehrada na Lužnici 
u Bechyně

V letošním roce je tomu již 80 let, kdy se 
začalo uvažovat o zkrocení řeky Lužnice 
vodní nádrží 4,5 km proti proudu od 
bechyňského železničního mostu, těsně nad 
osadou Hutě. V roce 1934 vznikla myšlenka 
spoutat řeku Lužnici přehradou a zamezit jí 
páchat časté škody při jarním tání a četných 
povodních. Stavba měla změnit ráz krajiny 
jak nad Hutěmi, tak i pod Stádlcem, 
Příběnicemi a Táborem. 

Akce se plánovala k dvacátému výročí 
vzniku samostatného československého 
státu, s otevřením se tedy počítalo v roce 
1938. V návrhu bylo vzedmutí hladiny řeky 
a její splavnění až do Sezimova Ústí. Snad to 
bylo přání i tehdejšího presidenta Eduarda 
Beneše, že by mohl jezdit parníkem až do 
lázní Bechyně. Tuto myšlenku přebírá i Jan 
Antonín Baťa, který od počátku roku 1939 
staví v Sezimově Ústí strojírenský závod. 
Jeho program péče o pracující počítal 
i s výstavbou ozdravovny pod Stádlcem. 
Chtěl zde koupit dvůr Odměny, přestavět ho 
na zotavovnu a vedle ní, na pozemcích 
dvora, vystavět velké zahradnictví se 
skleníky. Parníky by mohly po řece vozit 
rekreanty ze Sezimova Ústí a Tábora do 
Stádlce i Bechyně a na zpáteční cestě by 
vozily čerstvou zeleninu i květiny. Ani 
Československému státu, ani Baťovi se 
nepodařilo představu realizovat – vše 
ukončila druhá světová válka.

Myšlenka výstavby vodního díla na 
Lužnici se oprášila ihned po válce, kdy pro 
naplnění tehdejšího dvouletého budovatel-
ského plánu se hledalo energetické zajištění 
rozvíjejícího se průmyslu. Objevovaly se 
návrhy na přehradní těleso, od něhož se 
očekávalo, že zamezí povodním a naláká 
turisty z celé země. Součástí plánované 
přehrady měla být i elektrárna, jež by pokryla 
tehdejší jednu třetinu spotřeby elektrické 
energie Jihočeského kraje.

Byly zveřejněny dva návrhy, první byl od 
F. Sivery a druhý od L. Malého.

Prvý návrh počítal s přehradním tělesem 
vysokým 28 metrů, s energetickým výkonem 
8 MW, kolísavostí hladiny do 0,7 m, 
celkovými náklady na výstavbu 40 mil. Kčs 
a se zahájením provozu v roce 1950.

Druhý návrh, pana Malého, počítal 
s výškou hráze 30 m, energetickým výko-
nem 3,6 MW, kolísavostí hladiny do 7 m, 
náklady na výstavbu 240 mil. Kčs a rokem 
zahájení provozu měl být rok 1952.

S výstavbou přehrady nad Hutěmi bylo 
zároveň plánováno postavit dvě vyrovnávací 
nádrže a jednu retenční nádrž. Retenční 
nádrž se měla budovat u Hamru nad 
Nežárkou a vyrovnávací nádrže měly být 
v Bechyni a Kolodějích nad Lužnicí.

Oba návrhy vyvolaly vlnu odborných 
diskuzí i vášnivé polemiky dotčených 
obyvatel i návštěvníků zmíněných sídel. 
Odborná veřejnost kritizovala především 
značné rozdíly jak ve výkonových para-
metrech, tak i v celkové ceně vodního díla, 
milovníci lužnického údolí měli výhrady 
k tomu, že navždy zmizí nádherné přírodní 
scenérie. Ke kritikům se přidali i táborští 
turisté – těm vadila ztráta vybudované 
stezky do Příběnic i samotná ztráta zříceniny 

+Filatelie Sběratelé přijíždějí i odjinud, např z Týna 
nad Vltavou, Milevska, Strakonic, Písku a i z 
Prahy.

Členem se může stát každý zájemce, děti 
Kouzelnému slovu FILATELIE kdysi od 8 let se souhlasem rodičů.

v klukovském věku podlehla snad většina A co se sbírá? Především známky 
chlapců a mnohdy i děvčata. Sbírat bývalého Československa a nyní České 
miniaturní obrázky na poštovních známkách republiky a zemí z celého světa. Oblíbená je 
bylo malým dobrodružstvím, ale i prvním námětová filatelie třeba umění, sport, flora, 
poznáváním celého světa. fauna, skauti, kosmos, aerofilatelie atd. 

Tomuto kouzlu v roce 1928 podlehli Známky lze získat výměnou v kolování z celé 
i tehdy mladí nadšenci, pánové Alfons Paar, ČR a novinkovou službou české pošty. Po 
František Straka, pan Brandejs a další. Tak dobu schůzky slouží poradenská služba 
vznikl organizovaný klub českých filatelistů z celé oblasti filatelie.
v Bechyni. Tato dobrovolná organizace od té Zveme mezi nás nové zájemce z řad 
doby pracovala a stále pracuje bez dospělých i mládeže. Bližší informace podá 
přerušení do dnešní doby. současný předseda klubu p. Václav Kovařík, 

Vždy, pokud to bylo možné, se její nebo kterýkoliv člen klubu.
členové snažili propagovat svoje město. Tak Otto Waldhaus
se Bechyně několikrát 
ocitla na různých poštov-
ních ceninách. Objevila se 
známka s bechyňským 
mostem a dop isn ice  
s vyobrazením kláštera 
a zámku. V Bechyni se 
konaly 3 oblastní výstavy 
poštovních známek a také 
jedna celostátní.

V klubu se vystřídalo 
mnoho nadšených sbě-
ratelů. V současnosti se 
výměnné schůzky konají 
pravidelně po celý rok, 
každou neděli od 9 do 
11 hodin v hotelu Jupiter. 

průzkum a jeho závěry byly navýsost 
uspokojivé. Přesto se s výstavbou nezačalo 
– odpor obyvatelstva byl veliký.

Myšlenka přehrady na Lužnici žila 
samostatným životem a definitivně byla 
zamítnuta až v 70. letech 20. století. A jak je 
u nás zvykem, nikdy nic není definitivního. 
V roce 2006 se znovu plánuje výstavba 200 
přehrad ve strategickém dokumentu „Plán 
hlavních povodí“, aneb strategie hospoda-
ření s vodními zdroji, které z pověření vlády 
České republiky vypracovalo Ministerstvo 
zemědělství. A v něm nezapomněli ani na 
Lužnici u Bechyně…

…Lužnické údolí, malebně zapuštěné do 
staletími řekou vymílané skály a obklopené 
nádhernými lesy… snad bude žít dál…

Zpracoval Karel Leška, v článku byly 
převzaty informace od pana Michala Krejči 

z jeho Environmentálních dějin Táborska

tohoto hradu. Přidali se i místní trampové, 
kteří po povodních pracně obnovovali své 
chatové osady. Druzí zase oponovali tím, že 
přehradní jezero nezatopí všechna malebná 
zákoutí, ale z vodní hladiny naopak zvýrazní 
všechny přednosti skalnatého údolí.

Ti, co obhajovali přehradu, poukazovali 
i na to, že zatopení údolí se dotkne velmi ma-
lého počtu obyvatel, a to jen v příbřežní 
oblasti v obci Dobronice a několika mlýnů na 
řece.

Zajímavé je i dobové smýšlení na přestě-
hování starousedlíků z dotčených staveb. 
V Táborském slově dne 8. 2. 1946 je 
uvedeno, že vystěhované obyvatelstvo 
„uvítá jistě naše pohraničí.“

V roce 1946 proběhl první geologický 
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+Stalo se před 50 lety
(z kroniky od Josefa Rypla)

Vybral Martin Gärtner

Poznámka redakce:
Text je vždy doslovně převzat z originálu 

Již každoročně se ujmul dobrý zvyk 
a termín 8. března 1964 pro oslavu svátku 
Mezinárodního dne žen. I komunální 
služba – květinářství reaguje na tento 
termín přípravou mnoha druhů květin do 
výlohy i rozdílné v cenách. Drobní 
odběratelé počínaje nejmenšími žáčky 
národní školy, šetří halířky a korunky na 
kytičku mamince, babičce, soudružce 
učitelkám. Pochopitelně, že ani ti starší 
a muži nemohou být pozadu, a statečně 
jednou za rok, ti slušnější, se ženou 
s květináčem zabaleným do papíru, aby 
alespoň 1× ročně vyjádřili uznání ženě.

Dne 16. března 1964 se topil na 
rybníku Trubný neposlušný žák, který při 
cestě ze sídliště do školy přes upozornění 
ve škole i jistě doma, si neodpustil vlízt na 
slabý led. Led se pod ním probořil. Dělník 
keramických závodů s. Václav Dopita, 
který šel do zaměstnání na závod kolem 
jej však vytáhl. Žákem byl Slezák ze 
sídliště.

bez korektur, pouze v citlivých případech 
je kráceno jméno.

+Nová správa farnosti 
Bechyně 

farnosti, kde tehdy působil jako duchovní bohoslužbu. Zpěv koled se rozléhal do 
správce Miloslav Vlk, měl jsem možnost se okolních lesů... Atmosféra jako z povídky 
v rožmitálské farnosti setkávat s mládeží Karla Klostermanna. Zážitek téměř 
a poznávat tak křesťanství v praxi života. To mystický! Štědrý večer obdaroval naše 

Od ledna 2014 má Bechyně nového všechno na mne mělo vliv. Křesťanské duše... A poté nám bylo dáno pomalu 
duchovního správce farnosti. hodnoty jsem do svého života přijímal stále sestupovat přes Prášily, Dobrou Vodu, 

Na místo P. Metoděje Kozubíka ve větší míře, až jsem dospěl k rozhodnutí Hartmanice, Annín zpět do Kašperských 
O. Praem, který se přesunul do Březnice vstoupit do semináře a zvolit si kněžské Hor. Bylo to velmi romantické, rád na to 
u Příbrami, nastoupil P. Karel Hampl. poslání za svou životní cestu. vzpomínám. A odtud – „z ráje šumavského“ 

Otci Hamplovi jsem položil pár otázek. jsem se dostal zase do zcela jiného 
Z kterých farností jste do Bechyně prostředí.

přišel? Moje další místo pobytu: Boršov nad 
Vltavou. Malá obec v těsné blízkosti 

Byl jsem vysvěcen v r. 1988 a v tomto Českých Budějovic. Tady jsem spravoval 
roce jsem také nastoupil na své první celkem čtyři farnosti a pobyl jsem zde deset 
kaplanské místo do Lišova u Českých let. Z Českobudějovicka mne pan biskup Jiří 
Budějovic. Zde jsem setrval dva roky u velice povolal do severní části naší diecéze, do 
hodného pana děkana, který mne do praxe píseckého vikariátu – do Březnice. Zname-
kněžského života uváděl a jemuž za mnohé nalo to pro mne dostat se do prostředí, které 
vděčím. Moje první samostatné místo bylo jsem znal a které jsem měl rád. Někteří 
v oblasti mezi Prachaticemi a Vimperkem. kněží, když se tuto zprávu dozvěděli, tak si 
Spravoval jsem zde čtyři farnosti, tři roky neodpustili legraci – že mne prý do Březnice 
jsem bydlel v Lažišti u Prachatic. No a odtud pan biskup přeložil proto, „abych to neměl 
jsem byl přeložen do srdce Šumavy. Do daleko na ryby“. Mezi kolegy kněžími je totiž 
Kašperských Hor. Celá střední Šumava byla známo, že jsem sportovní rybář a že velice 
mým působištěm. Sedm farností! Pobyl jsem rád jezdím za rybařinou na Orlickou 
zde devět let. Duchovní správa zde byla přehradu. A tak jsem to tedy opravdu neměl 
velice náročná. Někdy jsem se dostával do daleko... Avšak byly zde radosti ještě další 
situací, které pro mne byly výjimečné, skoro a přednější: Byl jsem v Březnici jako ve snu. 
až dobrodružné. Místa, která jsem dříve znal a měl je rád, 

Tak například: Pamatuji si na příhodu, jsem měl nyní ve správě! A mohl jsem 
kdy jsme s panem varhaníkem a jeho pracovat a snažit se o jejich zvelebení. Staral 
maminkou jeli na Štědrý den slavit mši jsem se zde spolu s panem kaplanem 
svatou do kostela Nejsvětější Trojice v obci Jendou celkem o osm farností, osm farních 
Srní. Toho času byla vodou řeky Otavy kostelů, několik dalších kostelíků a far. 
stržena část silnice mezi Rejštejnem Avšak to nejdůležitější při vší snaze – to měly 
a Čeňkovou pilou. Naše štědrovečerní být lidské duše.Kde jste vyrůstal a jaká byla vaše 
vyjížďka tedy vedla velkou oklikou – přes A nyní je zde tedy pro mne další úkol: cesta ke kněžství?
Svojše, Zhůří (vyhlídka na Roklan), Horskou Věnovat se třem farnostem v táborském 
Kvildu, Kvildu, Filipovu Huť a Modravu. vikariátu: Bechyně, Sudoměřice u Bechyně Narodil jsem se v Příbrami a pocházím 
Kostel v Srní – to je snad nejopuštěnější farní a Hlavatce. Také zde se chci s lidmi dělit o z Rožmitálu pod Třemšínem. Zde jsem 
kostel naší českobudějovické diecéze. vše, co jsem za dobu od své konverze přijal. vyrůstal a zde jsem také přišel do kontaktu 
Rozloha této jedné farnosti je ohromná. Ukazovat na hodnoty, které velmi obohatily s křesťanstvím. Do svých 18 let jsem žil 
Kostel ve středu malé obce a kolem rozsáhlé můj život, kterými sám žiji a kterých si velice pohanským – nekřesťanským způsobem 
lesní prostory zasahující jižním a západním vážím. V tom vidím i zde své poslání.života. O duchovní záležitosti jsem se 
směrem až ke státním hranicím... Cesta nás nestaral. Až tedy v 18–19 letech jsem se ke K.H. / E.L.
vedla překrásnou zimní scenérií – zasně-křesťanství začal přibližovat. Říká se tomu 
ženou horskou krajinou, jasným mrazivým konverze – když se člověk až v dospělém 
počasím, sněhem, který ležel ve velkém věku k duchovním hodnotám obrací. Poslou-
množství a bránil nám postupovat dál. A pak: chal jsem tehdy křesťanské evangelizační 
Zde – v posvátném tichu Šumavy, daleko od rozhlasové pořady ze zahraničí, začal jsem 
lidského neklidu, konali jsme vánoční číst Písmo – hlavně Nový zákon, byl jsem ve 
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V Městském muzeu se usilovně pracuje na 
dokončení stálé expozice 
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www.kulturnidum.cz

březen 2014KULTURNÍ KALENDÁŘ

KDYŽ DUŠI BOLÍ V KŘÍŽI
Pondělí 10. března / 16.30 hodin / RC Hrošík / Vstupné 30 Kč
Zajímavé povídání o problémech, které nás trápí, s psychologem 
PhDr. Jaromírem Matouškem. Tentokrát na téma „Osobnost 
C. G. Junga.

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.

HUDBA

Úterý 25. března 

 19.00 hod. / Velký sál / Vstup 260, 280 a 290 Kč
Koncert nenapravitelného romantika Jakuba Smolíka, 
který vystoupí společně s kapelou v plné sestavě. 
Příznivci muziky Jakuba Smolíka se mohou ve 
120 minutách těšit na výběr toho nejlepšího.
Předprodej vstupenek v kanceláři KD, 
on-line rezervace na www.kulturnidum.cz 

JAKUB SMOLÍK

VÝSTAVY

GALERIE 2+1                              2+1

GALERIE GALVÍNA – DVĚ TVÁŘE
Vernisáž v sobotu 1. března v 15 hod. / Galerie Galvína
V galerii GALVÍNA bude možné od 1. do 30. března 2014 
zhlédnout výstavu dvou mladých talentovaných umělkyň Kateřiny 
Smolíkové a Hany Famfulíkové. Výstava představí jejich rozdílné 
přístupy k tvorbě i k materiálu skla.

Ivana Bendová, Zdeněk Ryneš, Magdalena Borovková
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 7. března 2014.

Od 10. února / Galerie U Hrocha / Přístupné v době konání akcí 
v Rodičovském centru a malém sále KD, jinak na zazvonění nebo 
po dohodě na tel. 606 911 007.

FOTOGRAFIE JANY GOTTWALDOVÉ

COCOMAN + DR.KARY + SOLID VIBES
Sobota 21. března / 20.00 hod. / Velký sál / Vstup v 
předprodeji (Čajobar U Sovy) 100 Kč, na místě 160 Kč
Zveme Vás na akci, kde bude COCOMAN live s kapelou SOLID 
VIBES!!!
Dále vystoupí: ESCAPE 2 THE JUNGLE, DR.KARY, MESSENJAH, 
BOLDRIK, WILDA PANDA aka W23 – warmup & afterparty + local 
support FAKE DJ /Green Room/, 2. stage AF sound system 
(Alternative-free sound) guest: DJ ALDOUS + BWC (bad wolfs) 
electroswing, breakbeat, DNB, tekk, HC, acid, tribe.
Pořádá Lion audio.

PLESOVÁ SEZÓNA

HASIČSKÝ PLES
Sobota 8. března / 20.00 hodin / Velký sál KD / Vstupné 120 Kč
Hraje Hartmanická muzika a Happy Band.

PLES PRO VŠECHNY
Pátek 14. března / 19.00 hodin / Velký sál KD / Vstupné 120 Kč
K tanci hraje RM Band Milevsko.

TANEČNÍ PRO VŠECHNY
Pátek 7. března / 19.00 hodin / Velký sál KD
Taneční kurzy pro absolventy základních tanečních a také pro ty, 
co již většinu zapomněli nebo se chtějí naučit něco nového.
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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.

SETKÁNÍ MAMINEK
Sobota 8. března / 9.00–11.00 hod. 
Zapomeňte na práci a přijďte s dětmi či bez dětí poklábosit o životě. 
Přineste buchtu, koláč či jinou domácí ňamku a užijte si znovu 
atmosféru v Hrošíku.

OPIČINY SKOPIČINY
Středa 12. března / 9.00–14.00 hod. 
Protáhneme ruce i nohy na všem, co se v herně najde. Každý po 
svém nebo skupinově, podle nálady i nadšení.

BURZA DĚTSKÉHO OBLEČENÍ, 

HRAČEK A SPORTOVNÍCH POTŘEB 
Sobota 15. března / 9.00–11.00 hod. /Přísálí KD 
Věci si každý prodává sám a pro prodávající bude prostor otevřen 
od 8.30 hodin. Poplatek za plochu stolu činí 50 Kč nebo 25 Kč za 
polovinu stolu. Prosíme prodávající o rezervaci stolu na emailu: 
rchrosik@centrum.cz.

MUZICÍROVÁNÍ
Středa 26. března / 9.00–14.00 hod. 
Aneb nebojme se všechno zkusit. S písničkami a nástroji „co nic 
nestojí“ si vyzkoušíme rytmus našich tělíček.

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 

PŘIPRAVUJEME

KNIHOVNA

+Březen měsíc čtenářů

Tak jako každý rok i letos jsme připravili netradiční aktivity na 
podporu čtenářství a zviditelnění bechyňské knihovny:

ź vyhlášení „Čtenáře roku 2013“ – tentokrát oceníme rodinu 
s více registracemi, která si vypůjčila nejvíce knížek, popř. se 
účastnila i dalších akcí v knihovně

ź putovní výstavu fotografií napříč Toulavou (nový turistický 
region Sedlčansko, Bechyňsko, Mladovožicko, Milevsko, 
Táborsko) ze soutěže „Vyfoť Toulavu i Ty“ od 1. do 14. března

ź knihovnické besedy s dětmi ZŠ, MŠ
ź zahájení celoroční čtenářské soutěže pro děti „Lovci perel“. 

Při čtení označených knížek „perlorodek“ se děti potopí do hlubin 
příběhů. Za každou přečtenou knihu a za správné odpovědi na 
kontrolní otázky získají perlu, kterou navléknou na nit umístěnou 
v knihovně. Vítězí sběrač s nejdelší šňůrou perel na konci 
kalendářního roku! 

ź nabízíme novou elektronickou službu - měsíční přístup do 
mediální databáze Anopress IT, která obsahuje české deníky, 
včetně regionálních, přepisy rozhlasových a televizních pořadů, 
vybrané zpravodajské a informační servery a některé populárně 
naučné časopisy 

ź do 31. března přijímáme přihlášky dětí na 10. nocování 
s Andersenem, které se uskuteční 4. dubna 2014. Neváhejte 
a přihlašte své dítě včas. Opět vylosujeme maximálně 14 šťastlivců, 
kteří mezi knížkami prožijí netradiční večer plný čtení, hraní, 
povídání a bude i půlnoční překvapení!

EH
Co to je, když se řekne…
Prokázat medvědí službu

Úsloví si vysvětlíme pomocí literárního útvaru zvaného bajka, 
kde zvířata nebo i věci jednají a mluví jako lidé a tento jinotajný 
příběh vždy obsahuje nějaké mravní ponaučení. 

Jako například v bajce o uhlíři a medvědovi. Osamělý uhlíř, který 
se uprostřed lesů živil pálením dřevěného uhlí, se ujal malého, 
opuštěného medvíděte. Po čase se z nich stali kamarádi. 
Z medvíděte vyrostl velký medvěd, který byl svému zachránci 
vděčný a dokonce mu i pomáhal při práci. Jednou, v parném létě se 
blížila bouřka a mouchy štípaly jako o závod, se jedna usadila uhlíři 
na čele. Medvěd chtěl uhlíři pomoci, sebral kámen a dotěrnou 
mouchu trefil. Jenže uhlíř zůstal bez hnutí ležet a medvěd se divil. 
Myslel to dobře, ale kamarádovi prokázáním „medvědí služby“ 
ublížil. V dobrém úmyslu udělal víc škody než užitku!
(zdroj SPALOVÁ, Olga. Co to je, když se řekne... Velké Bílovice: 
TeMi CZ 2007. ISBN 978-80-903873-3-1)

Sobota 29. března / 9.00 hod. / Přísálí KD / Startovné zdarma
Pro děti narozené v letech 2004–2008.
Sraz účastníků je v 8.50 hod. v přísálí kulturního domu. 
Předpokládaná doba ukončení turnaje je do 12.00 hodin. Účast 
povzbuzujících maminek a tatínků žádoucí. Rodiče přihlaste své 
děti na turnaj na tel. 604 153 402 (p. Klůfa), a to pracovní dny v době 
od 16.00 do 19.00 hod.
Počet dětí je omezen, čím dříve se přihlásíte, tím lépe. 
Pořádá OS K.O.L.A. ve spolupráci s KSMB a MěÚ

TURNAJ V PEXESU

DĚTSKÉ MAŠKARNÍ 

ODPOLEDNE
Sobota 1. března / 15.00 hod / Velký sál / 
Vstup děti 30 Kč, dospělí 40 Kč
Vypravte se s Červenou Karkulkou k babičce. 
Cestou na nás čekají různé hry a soutěže, a 
také malé překvapení. Nejoriginálnější masky 
obdrží cenu od samotné Karkulky. 

PRO DĚTI

PEJSEK A KOČIČKA
Sobota 22. března / 10.00 hod. / Malý sál / 
Vstup 40 Kč 
Dramatizace známé pohádkové knihy Josefa 
Čapka o tom, jak Pejsek s Kočičkou vedou 
společný život... Chodí na procházky, vaří, uklízí, píší dětem dopis, 
prožívají různá dobrodružství a čelí nástrahám.... Ovšem je 
záhadou, jsou-li Pejsek s Kočičkou sourozenci, nebo jen 
kamarádi...? 
Hraje divadlo

 
z Prahy.

Pondělí 28. dubna / 19 h / Velký sál / Vstup 200, 230 a 250 Kč
Fascinující herecký výkon Jana Potměšila v tragickém příběhu 
mentálně postiženého mladíka Charlieho, jenž se po operaci 
stane géniem, aby se později proti své vůli stal opět tím, kým byl 
na začátku. Jan Potměšil obdařil Charlieho bezmeznou vírou 
v lepší budoucnost, vírou v sama sebe…
Předprodej vstupenek 
od 1. března v KD,
rezervace on-line
www.kulturnidum.cz.

RŮŽE PRO ALGERNON
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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 31. března 2014! Vylosovaní budou telefonicky informováni!
Nocovat může maximálně 14 dětí (věk 7-12 let).

Začátek: v pátek 4. dubna 2014 v 17 hodin
Konec: v sobotu 5. dubna 2014 v 9 hodin

Telefon do knihovny: 381 213 508

"

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 D O B R O U     N Á L A D U!

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

KINO BECHYNĚ
BŘEZEN 2014 +HUDEBNÍ PRODUKCE 

v Lázních Bechyně

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

Taneční večery sál
začátek 19.30 do 23.00 hod.
Vstupné 35 Kč

Pohlazení od písničky – sál
Vždy od 18.00 do 19.30 hod. 
Vstupné 30 Kč, určeno k poslechu

  4. 3. úterý Mr. Driver
  7. 3. pátek Cora
  8. 3. sobota Countrio
11. 3. úterý RM band
Vepřové hody
14. 3. pátek Cora
15. 3. sobota Countrio
Josefovská zábava
19. 3. středa RM band

21. 3. pátek Mr. Driver
23. 3. neděle Technicz
25. 3. úterý RM band
27. 3. čtvrtek Technicz
28. 3. pátek Mr. Driver

13. 3. čtvrtek Ševětínka

  3. 3. Mr. Driver
10. 3. Mr. Driver
17. 3. Mr. Driver
24. 3. Malá Muzika
31. 3. Mr. Driver

Jako houby po dešti - aneb
Knižní novinky 
    z jihočeského
      regionu

SCHWARZENBERGOVÁ,Therese
Má cesta zpátky do života. Vyznání 
lékařky.                                 MF 2013

Kněžna Schwarzenbergová, rozená 
hraběnka z Hardeggu (nar. 1940 ve Vídni), 
manželka knížete Karla Schwarzenberga, je 
lékařka a velká sportovkyně plná života. 
V roce 1992 však utrpěla těžký úraz páteře 
při lyžování v Turracher Höhe (Štýrsko). Byla 
v úrazové nemocnici v Klagenfurtu, na 
Jednotce intenzivní péče v St. Gallenu, na 
klinice pro ortopedickou chirurgii tamtéž, 
následovala neurologická nemocnice 
v Zámečku Marie Terezie ve Vídni, Institut 
pro počítačovou tomografii Neuro–C 5, 
Innsbruck, nemocnice Lorenze Böhlera ve 
Vídni, nemocnice Del Oro, Houston. 

Byla odsouzena k doživotnímu celko-
vému ochrnutí. Popisuje krok za krokem svůj 
boj s nepříznivým osudem, jen díky svému 
úsilí jdoucímu až na samou hranici fyzických 
a duševních sil nakonec zvítězila. Je to 
zpověď plná zklamání, deprese i agresivní 
nálady. Její výpověď osloví nejen stejně 
postižené, ale i čtenáře ve vážné životní 
krizi, členy rodiny a lékařskou veřejnost. 

Therese má tři děti: Jana Nepomuka 
nar. 1967, Annu Karolínu, 1968, a Karla 
Filipa, 1979. Žije ve Vídni. Po svém návratu 
k lékařské praxi si vybrala léčebnou metodu 
– homeopatii.

+

–ap–

11. úterý ve 20 hodin

PŘÍBĚH KMOTRA
Příběh budoucího mafiánského bosse 
Františka Vedrala začíná v 80. letech, 
kdy působil jako vekslák a postupně 

zbohatl na podvodech s nemovitostmi, 
bankovními machinacemi, na kuponové 
privatizaci, lobbingu. Vypracoval se na 
pozici nekorunovaného vládce českého 

podsvětí a ovlivňoval zákulisí vysoké 
politiky. Z bank a firem vytuneloval 

4 miliardy korun. Měl na svědomí smrt 
mnoha lidí.

Před našima očima ožije souboj člověka, 
který si řád společnosti přizpůsoboval 

svým vlastním potřebám, se zásadovým 
představitelem zákona a pořádku. 

Policista Cajthaml byl Kmotrovi celý život 
na stopě. Neúnavně bojoval s korupcí 

soudů, rozvědky i policie. Nikdy neztratil 
víru ve spravedlnost. 

Film režiséra Petra Nikolaeva je 
inspirován knihou Jaroslava Kmenty 

Kmotr Mrázek.
V hlavních rolích excelují Ondřej Vetchý 

jako klíčový muž českého podsvětí 
František Vedral a Lukáš Vaculík jako 

neústupný a neúplatný policista Cajthaml. 
V dalších rolích uvidíte Kryštofa Hádka, 

Jiřího Dvořáka, Vladimíra Brabce, 
Kristýnu Frejovou, Jana Vondráčka...

Od 12 let, 99 minut, 80 Kč
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+Zájezd do olympijského 
parku v Praze

Ve středu 19. 2. 2014 žáci naší školy 
navštívili Olympijský park v Praze na Letné. 
Zájezd jsme vyhráli díky dosaženým 
výsledkům v projektu „Česko sportuje“, který 
probíhal během ledna. Na Letné si pro nás 
organizátoři připravili velmi zajímavý 
program, který souvisel samozřejmě 
s probíhající olympiádou v Soči. Žáci si 
vyzkoušeli několik olympijských sportů např. 
lední hokej, bruslení, curling, běžky či 
biatlonovou střelnici. Během sportování byl 
také čas sledovat obří obrazovky, kde právě 
probíhaly olympijské soutěže. Myslím si, že 
zájezd splnil naše očekávání, děcka si 
dostatečně zasportovala a mohla se tak 
seznámit s mnoha novými sporty a také je 
určitě pohltila olympijská atmosféra, když 
fandili našim sportovcům.

Mgr. Jan Pazourek

+Krajské finále ve 
florbalu dívek 2014

V úterý 14. ledna se naše děvčata 8. a 9. 
třídy zúčastnila krajského kola ve florbalu 
v Kaplici. Jako vítěz okresu Tábor změřila 
své síly s přebornicemi okresů Jihočeského 
kraje. Po první výhře však holkám došel 
střelný prach, a tak málo vstřelených branek 
rozhodlo o konečném pořadí našich děvčat. 
S výsledkem jediné výhry, dvou remíz a tří 
porážek naše děvčata nakonec obsadila 
páté místo v kraji. Navázala tak na dvouletou 
šňůru účastí v této krajské soutěži. 

Všem reprezentantkám školy móóóc!!! 
děkujeme a doufáme, že při  florbalu dále 
vydrží.

Mgr. Jana Krejčová, 
Mgr. Milan Petr

+Zápis budoucích prvňáčků

Dne 24. ledna se uskutečnil zápis do prvních tříd pro školní rok 2014 / 2015.
U letošního zápisu se sešlo vlivem silného předškolního ročníku dostatek dětí, a tak si 

Cestu s krtečkem letos prošlo 37 dětí. Šest dětí si ještě rok na 1. třídu zřejmě počká. Jedná se 
o děti, které jsou narozené v měsíci srpnu, tedy na hraně věkové hranice pro vstup do 1. třídy, 
nebo děti, které nejsou zralé, mají špatnou slovní zásobu, výslovnost.

Do 1. třídy tedy nastoupí 31 žáků. Škola otevře dvě 1. třídy. Jak jsme již prezentovali, 
třídními učitelkami budou dvě zkušené učitelky – Mgr. Ingrová a Mgr. Kotounová.

Seznam žáků v jednotlivých třídách uveřejníme po ukončení odkladových řízení v měsíci 
květnu, kdy bychom měli znát přesný počet dětí. V druhém pololetí děti i rodiče budou zváni 
na akci „Škola nanečisto“, kdy se setkají s učitelkami, vyzkouší si, co děti ve škole čeká, 
a rodiče se doví základní informace o škole.

Vedení školy

+Pololetní florbalový 
turnaj

Pořadí: 
čtvrtek 30. ledna:

1. FbC Letušky
2. Šedesát devítka

Již tradičně se florbaloví nadšenci obou 3. Temná strana
základních škol sešli k porovnání svých 4. Paka z osmičky
dovedností na pololetním turnaji. Pod 5. Green minnics
záštitou Centra sportu při ZŠ Bechyně, 6. Viral brothers
Školní se turnaj rozložil do dvou dnů. Ve 

pátek 31. ledna: čtvrtek 30. ledna odpoledne se odehrál 
1. FC Gumové žížalkyturnaj druhého stupně (6 družstev). V pátek 
2. FC Lupínci31. ledna pak následovala utkání prvního 
3. Rudí ďáblovéstupně (4 družstva). 
4. ThorovéVšem hráčům, rozhodčím i divákům 

děkujeme za účast na této dlouholeté tradici 
 Mgr. Milan Petra těšíme se na další florbalová setkání.
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+Připomínka 
1. světové války

Tímto připomenutím bude výstava foto-
grafií pomníků a pomníčků, které připomínají 
padlé z 1. světové války. Tedy pomníků, 
které najdete ve většině obcí, vesnic a měst 
v ČR. Fotografie postupně pořizovali 
a shromažďovali kluci a holky z 9.A na svých 
cestách do bližšího i vzdálenějšího okolí 
Bechyně. Své fotografie dále přidali i polští 
partneři z projektu Comenius, na němž se 
ZŠ Libušina již několik let podílí.

Fotografie pak doplní i 3D objekty: žáci 
vyrobili několik pomníků, které jsou 
věnovány chlapcům a mužům, kteří padli na 
stránkách knih, které líčí jejich osudy 
v zákopech 1. světové války. Své pomníčky 

V tomto roce si připomínáme stoleté tak budou mít literární postavy z knih 
výročí vypuknutí 1. světové války. Tato E. M. Remarqua, H. Barbusse, J. Eldridge, 
událost je pochopitelně součástí výuky G. von der Vringa, E. Hemingwaye…
základní školy, kde se s událostmi let Původní představa tvůrců byla taková, že 
1914–1918 žáci a žákyně setkají v hodinách své práce vystaví v prostorách školy. Díky 
literatury a dějepisu. Tudíž nemohla minout spolupráci s pracovnicemi Městského 
ani loňskou 8.A (letošní 9.A) Základní školy muzea v Bechyni J. Šichovou a Z. Šimono-
Libušina v Bechyni. Kromě základních údajů vou se podařilo získat prostor a termín 
o válce samotné zhlédli několik dokumentů a výstava „Čéska fójak, topra fójak aneb 
a také filmové podoby této války: australský Umírali, i když byl na (západní) frontě 
film Gallipoli a hlavně americko-britské klid“ proběhne v prostorách této prestižní 
zpracování románu E. M. Remarqua Na instituce ve dnech 28. března až 18. dubna. 
západní frontě klid. Tento román poté bez Výstava je součástí celostátní kampaně 
větších obtíží i přečetli. A právě osudy jejich Asociace galerií a muzeí ČR.
téměř vrstevníků je přivedly k nápadu „nějak Těšíme se na vaši návštěvu.
si válku připomenout.“ 

Rudolf Blažek

+Dva chlapci vybraní 
v místní olympiádě 

pojedou reprezentovat 
„starou“ základní školu na 
okresní kolo olympiády 
v v Táboře angličtině 

Téma k mluvené části olympiády, za 
kterou zkoušející mohli udělit vůbec nejvíc 
bodů, si žáci losovali. Patřilo mezi ně počasí, 
rodina, přátelé, škola, ale třeba i móda. 

Olympiáda se dělila do dvou kategorií 
podle obtížnosti. Snazší skládali žáci z šesté 
a sedmé třídy a obtížnější osmáci s devá-
ťáky. V první kategorii byl nakonec nejlepší 
Tomáš Hána, dále pak Zdeněk Macháček 
a Anna Blažková ze 7. A., v té druhé Jan 

V půlce ledna proběhla na základní škole Ruman a Simona Vacušková z 8.A 
v Libušině ulici místní olympiáda v anglickém a Markéta Mušálková z 9.A. Dva nejúspěš-
jazyce. Soutěž, které se dohromady nější chlapci postoupili do okresního kola, 
zúčastnilo téměř 30 žáků z druhého stupně, které se bude konat 19. února v Táboře. 
se skládala ze čtyř částí. Děti plnily úlohy, Oběma jim držíme palce, ať se v konkurenci 
které spočívaly v porozumění psanému dalších dvaceti žáků umístí na co nejlepších 
textu i mluvenému slovu. Svou kreativitu pozicích a zlomí prokletí bramborových 
a schopnost se vyjádřit dokázaly v podle pozic, které místní v posledních letech 
zadání napsaných krátkých textech provází. 
a v rozhovorech se zkoušejícími učitelkami. 

Romana Švestková

+Výsledky soutěže 
„Cambridge 

Competition 2013–14“ 

V  o b d o b í  o d  
listopadu 2013 do 
ledna 2014 proběhla 
soutěž Cambridge 
Competition 2013–14 
pořádaná vydava-
telstvím Cambridge 
University Press, 
která byla zaměřená 
n a  č t e n á ř s k o u  
gramotnost mladších 
žáků v anglickém 

jazyce na úrovni A1 a skládala se ze 4 dílčích 
úkolů. 

Z naší školy byly do soutěže přihlášeny 
obě skupiny z 5. třídy, které byly pracovně 
pojmenovány 5.A a 5.B, a soutěžily každá 
zvlášť. 

Zadání jednotlivých úkolů vyplývala 
z četby příběhu v anglickém jazyce. Děti 
pracovaly s textem a na základě četby 
určovaly postavy a předměty z příběhu, 
přiřazovaly repliky k postavám, skládaly 
palindromy (palindrom – věta, která se dá 
číst stejným způsobem od začátku i konce) 
a básničky ve stylu Limericks (limericks se 
skládá z pěti veršů s určitým sledem 
rýmování a má spíše humorný obsah) a to 
vše samozřejmě v angličtině.

Přestože se obtížnost úkolů stupňovala, 
nic neodradilo soutěžní skupiny, které si 
dokázaly se všemi zadáními skvěle poradit a 
řádně a včas je poslat. Důkaz toho je 
umístění skupin v závěrečném hodnocení: 
úžasné 4. místo s 97,50 % obsadila skupina 
5. A a skvělé 15. místo s 95,65 % – skupina 
5.B.

Do soutěže se zapojilo 161 skupin, ale ne 
všechny soutěžily do úplného konce. Do 
závěrečného hodnocení byly zahrnuté jen ty 
skupiny (celkem 85), které zaslaly všechny 
úkoly v požadovaném termínu.

Účast v této soutěži poskytla žákům 
možnost ověřit a poměřit si získané 
dovednosti v anglickém jazyce trochu jinou 
formou než je tradiční výuka. Děti z obou 
skupin si zaslouží velkou pochvalu za dobře 
odvedenou práci a blahopřání ke skvělému 
umístění!

Aneta Petrunova
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+Nájem bytu podle 
nového občanského 

zákoníku (2. část – pokračování 
z minulého čísla)

spojených s užíváním bytu. Jednou z povin- služby za dobu alespoň tří měsíců. Pronají-
ností, kterou zákon stanoví nájemci, je povin- matel může v takovém případě dát nájemci 
nost oznámit pronajímateli bez zbytečného výpověď bez výpovědní doby a požadovat, 
odkladu změny v počtu osob rozhodných pro aby nájemce vyklidil a odevzdal byt ihned, 
rozúčtování služeb. Pokud nájemce neozná- nejdéle však do jednoho měsíce.
mí změnu v počtu osob užívajících byt, může Bytové náhrady. Nový občanský zákoník 
jej pronajímatel sankcionovat pokutou ve nezná institut bytových náhrad. Pronajíma-
výši 100 Kč za den. tel, který ukončí nájemci nájem bytu výpově-

Chov zvířat v bytě. Nájemce má právo dí, již nově nemusí zajistit pro nájemce 
v bytě chovat zvíře za podmínky, že tím žádnou bytovou náhradu, a to ani ve formě 
nezpůsobí ani pronajímateli ani ostatním přístřeší. Pokud však některému z nájemců 
obyvatelům domu obtíže nepřiměřené pomě- vzniklo právo na bytovou náhradu do konce 
rům v domě. Chová-li nájemce zvíře, musí roku 2013, je toto jeho právo zachováno 
počítat s tím, že po něm pronajímatel může i nadále. V minulém čísle zpravodaje byly zveřej-
požadovat náhradu nákladů na zvýšenou Přechod nájmu bytu. Podle nového něny informace týkající se nájemného z bytů 
údržbu společných částí domu, pokud by občanského zákoníku zanikne smrtí nájem-a postupu města Bechyně při prodlužování 
s chovem zvířete nějaké vyšší náklady na ce pouze nájem bytu zvláštního určení, což je resp. obnovování nájemních vztahů, které 
údržbu společných částí domu vznikly. mimo jiné byt v domě s pečovatelskou služ-skončí v průběhu roku 2014 uplynutím 

Podnájem bytu. Nájemce může bez bou. V ostatních bytech nájem bytu přejde na sjednané doby. Tento článek je zaměřen na 
souhlasu pronajímatele podnajmout část příbuzné osoby, které s nájemcem žily v bytě nejdůležitější práva a povinnosti, jež z nové 
bytu, pokud sám současně v bytě také bydlí. v den jeho smrti. Podmínkou je, že tyto oso-právní úpravy vyplývají jak pro nájemce tak 
Není tedy vyloučeno, aby nájemce velkého by, na které má nájem přejít, nemají vlastní i pro pronajímatele bytu. 
bytu dal bez souhlasu pronajímatele třeba byt (tzn. nejsou ani nájemcem ani vlastníkem Od 1. ledna 2014 se nový občanský záko-
jednu místnost do podnájmu jiné osobě bytu nebo domu). Z příbuzných osob nájem ník vztahuje na všechny nájmy bytů, tedy i na 
a současně nájemce sám nebo se svou bytu přechází na nájemcova manžela, ty, které byly sjednány před 1. 1. 2014. Proto 
rodinou užíval zbývající místnosti v bytě. registrovaného partnera, rodiče, sourozen-i nájemci, kteří užívají byt dlouhodobě, třeba 
Nájemce ale musí pronajímateli oznámit, že ce, zetě, snachu, dítě nebo vnuka. Na jinou i roky, mají práva a povinnosti nájemců, jak 
se změnil/zvýšil počet osob užívajících byt. osobu může nájem bytu přejít jen v případě, jsou stanovena v novém občanském záko-
Nájemce oznámí pronajímateli, že do části že pronajímatel s přechodem nájmu bytu na níku. 
bytu přijal jiné osoby do podnájmu. jinou osobu souhlasil. Splňuje-li více členů Předání bytu při vzniku a skončení 

Pokud by nájemce přestal byt užívat nájemcovy domácnosti podmínky pro pře-nájmu. Pronajímatel předává nájemci byt ve 
a chtěl jej podnajmout celý, potřebuje k tomu chod nájmu, přejdou práva a povinnosti stavu způsobilém k nastěhování a obývání, 
i nadále písemný souhlas pronajímatele. z nájmu na všechny společně a nerozdílně, tedy čistý a ve stavu, který se obvykle pova-
Přenechá-li nájemce celý byt do podnájmu přednostně však nájem bytu přejde na žuje za dobrý. Nájemce má byt předat prona-
jiné osobě bez předchozího písemného nájemcova potomka. jímateli při skončení nájmu vpodstatě v tom 
souhlasu pronajímatele, hrubě tím poruší Zemře-li jen jeden z více společných stavu, v jakém jej od pronajímatele převzal, 
svou povinnost a pronajímatel mu může nájemců, nájem bytu nepřechází a v nájmu opět čistý a způsobilý k bydlení. Přitom se při-
nájem vypovědět. dále pokračují ostatní společní nájemci.hlíží k běžnému opotřebení bytu. Nájemce 

Nepřítomnost nájemce v bytě. Pokud Problematické je ustanovení § 2282 předává pronajímateli byt v den skončení 
nájemce ví předem o své nepřítomnosti občanského zákoníku, podle kterého nájmu.
v bytě, která má být delší než dva měsíce, nepřejdou-li práva a povinnosti z nájmu na Pronajímatel a nájemce si mohou 
a po tuto dobu bude nájemce obtížně dostup- člena nájemcovy domácnosti, přejdou na dohodnout, že pronajímatel předá nájemci 
ný, musí tuto skutečnost včas oznámit prona- nájemcova dědice. V praxi může nastat i takový byt, který není způsobilý k obývání, 
jímateli. Nájemce musí pronajímateli dále situace, že nájemce žil v bytě sám a po jeho současně si však musí smluvní strany 
oznámit, která osoba umožní pronajímateli smrti nepřešel nájem bytu ze zákona na sjednat způsob úhrady nákladů na opravy 
v případě potřeby vstup do bytu. Pokud žádnou ze spolubydlících osob. Pozůstalí bytu. Pokud by město chtělo pronajmout byt 
nájemce tuto svou povinnost zanedbá, pak budou chtít byt vyklidit a vrátit jej pronajíma-nezpůsobilý k obývání, bude postupovat jako 
může do bytu vstoupit v případě potřeby teli. K tomu však nebudou mít oprávnění až u všech nově přidělovaných bytů tak, že 
pronajímatel sám. do doby, než nabude právní moci rozhodnutí podmínky pronájmu včas zveřejní. 

Nájemce může provést úpravu, pře- soudu o dědictví. Dědicem je totiž ten, komu Účel užívání bytu. Nájemce má užívat 
stavbu nebo jinou změnu bytu nebo domu bylo dědictví soudem pravomocně potvrze-byt převážně pro bydlení své osoby a své 
jen se souhlasem pronajímatele. Při skonče- no. Dědické řízení určitou dobu probíhá rodiny. Nájemce má nově právo v bytě 
ní nájmu je nájemce povinen provedené a ten, kdo nájem bytu tzv. zdědí, může nájem pracovat či podnikat, pokud to nezpůsobí zvý-
změny odstranit, pokud se s pronajímatelem ukončit až když má soudem dědictví pravo-šené zatížení pro byt nebo dům. Výdělečnou 
nedohodnou jinak. Pokud nájemce provede mocně potvrzeno. Pak je ale povinen zaplatit činností provozovanou v bytě tedy nesmí 
změny v bytě bez souhlasu pronajímatele, pronajímateli nájemné a zálohy na služby nájemce nikoho obtěžovat (např. hlukem, pra-
nemůže následně žádat po pronajímateli zpětně ke dni úmrtí původního nájemce.chem, vibracemi, zvýšeným pohybem cizích 
vyrovnání nákladů, a to ani v případě, že by V případě, že nájem bytu nepřejde na osob ve společných prostorách domu nebo 
při skončení nájmu zhodnocení v bytě pone- členy nájemcovy domácnosti a bude přechá-jiným způsobem). 
chal. Zařízení a předměty, které by nájemce zet na nájemcovy dědice, může pronajímatel Sankce. Dostane-li se od 1. 1. 2014 
upevnil ve zdech, podlaze a stropu bytu, byt vyklidit za podmínky, že nájemcův dědic nájemce do prodlení s placením nájemného 
které nelze odstranit bez nepřiměřeného není znám ani do šesti měsíců ode dne a záloh na služby, může mu pronajímatel 
snížení hodnoty nebo bez poškození bytu, nájemcovy smrti. V takovém případě vyklize-účtovat z dlužného nájemného zákonný úrok 
přecházejí upevněním nebo vložením do ním bytu nájem skončí. Věci z vyklizeného z prodlení a z dlužných záloh na služby 
vlastnictví pronajímatele. bytu pronajímatel uloží ve veřejném nebo zákonný poplatek z prodlení. Z dluhů, které 

Skončení nájmu bytu. Nájem bytu může jiném skladišti a po skončení dědického vznikly do konce roku 2013, se účtuje popla-
skončit uplynutím doby sjednané ve smlou- řízení je předá nájemcovu dědici. Dědic pak tek z prodlení ve výši 2,5 promile denně 
vě, dohodou mezi pronajímatelem a nájem- zaplatí pronajímateli náklady na uskladnění jednotně jak z dlužného nájemného, tak 
cem nebo výpovědí. Pronajímatel může dát věcí. z dlužných záloh na služby. Od 1. 1. 2014 se 
nájemci výpověď jen ze zákonem stanove-rozlišuje, zda nájemce dluží nájemné nebo Tento příspěvek si neklade za cíl podrob-
ných důvodů. Při hrubém porušování zálohy na služby, u každé z těchto částek ně rozebrat veškerá práva a povinnosti 
povinností může dát pronajímatel nájemci bude pronajímatel požadovat zaplacení jiné- nájemců a pronajímatelů bytů, ale má pouze 
výpověď s tříměsíční výpovědní lhůtou. Mezi ho typu příslušenství v souladu se zákonnou upozornit na některé novinky, které přinesl 
takové případy bude patřit třeba špatná úpravou, tedy úrok z prodlení nebo poplatek občanský zákoník od 1. 1. 2014. Není totiž 
platební morálka, kdy nájemce bude sice z prodlení. možné předvídat a v článku postihnout 
pronajímateli platit nájemné a zálohy na V případě nájmu bytu již nelze sjednat všechny životní situace, které mohou na 
služby, ovšem s platbami se bude opakovaně jako sankci smluvní pokutu. Byla-li ve starých straně nájemce a na straně pronajímatele 
opožďovat. Novinkou je takzvaná „okamžitá“ nájemních smlouvách smluvní pokuta sjed- nastat. Autoři postavili nový občanský 
výpověď bez výpovědní doby. Pronajímatel nána, nemůže již být vymáhána. zákoník na nepsané zásadě, že „právo je 
může nájemci vypovědět nájem bytu, pokud Zcela novou sankcí stíhající jak nájemce, určeno pro bdělé“, tedy že každý by se měl 
nájemce poruší svou povinnost zvlášť závaž-tak i pronajímatele je pokuta ve výši 100 Kč aktivně o svá práva zajímat a starat. 
ným způsobem. Mezi takové případy bude denně stanovená zákonem č. 67/2013 Sb. 
patřit nezaplacení nájemného a nákladů na V. FišerováTento zákon upravuje poskytování služeb 
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+Pracovníci finančních 
úřadů budou pomáhat 

daňovým poplatníkům

V zasedací místnosti Městského úřadu Pro úplnost připomínáme, že podání 
v Bechyni budou pracovníci Finančního daňového přiznání (včetně jeho příloh) lze 
úřadu pro Jihočeský kraj, Územního praco- učinit též elektronicky formou datové zprávy 
viště v Táboře poskytovat informace k uve- opatřené nebo neopatřené zaručeným 
dené problematice ve dnech 5. března 2014 elektronickým podpisem nebo prostřed-

V rámci zlepšování svých služeb (středa) a 19. března 2014 (středa) vždy od nictvím datové schránky, a to ve tvaru 
Finanční správa připravila pro letošní rok 13.00 do 16.30 hodin. Připomínáme, že zde a struktuře a za podmínek zveřejněných 
opět celou řadu opatření, která vycházejí nebude možné daň zaplatit v hotovosti, ale v aplikaci Elektronické podání pro finanční 
vstříc poplatníkům daně z příjmů fyzických platbu lze provést prostřednictvím poštovní správu, která je k dispozici na internetových 
osob. Přiznání k této dani budou vybírána poukázky na pobočkách České pošty nebo stránkách Finanční správy
nejen na územních pracovištích finančních bezhotovostně prostřednictvím bankovního (www.daneelektronicky.cz). 
úřadů, ale i na všech obcích s pověřeným příkazu z bankovního účtu, případně formou Více informací najdete na stránkách 
obecním úřadem (tzv. dvojkových obcích). internetového bankovnictví, a to na Finanční správy (www.financnisprava.cz). 

Na uvedených obcích přitom nepůjde bankovní účet č. 721-77627231/0710. 
o prostý výběr přiznání k dani z příjmů fyzic- Od 4. února 2014 jsou na Městském úřa-
kých osob, ale budou poskytovány i relevan- du v Bechyni k dispozici tiskopisy přiznání k 
tní informace potřebné pro jejich vyplnění. daním z příjmů a informační letáky.

FINANČNÍ ÚŘAD PRO JIHOČESKÝ KRAJ
Územní pracoviště v Táboře

Budějovická 2923, 390 02 Tábor

MĚSTSKÁ 
POLICIE 
BECHYNĚ 
– radí, informuje

MPB: Novodvorská 301, Bechyně, 
tel.: 725 575 260
e-mail: info@mpbechyne.cz
http://www.mpbechyne.cz

pohyb muže, který nabízel el. energii od 
známé společnosti. Muže si osobně prověřil 
u této společnosti a po zjištění jiných 
skutečností zavolal MP. Strážník muže 
vyhledal a upozornil ho v přítomnosti 
oznamovatele na porušení tržního řádu. 
Muž vše zapřel a neměl zájem přestupek 
řešit na místě, proto vše strážník oznámil 
správnímu orgánu.

ź Dne 9. 12. 2013 v podvečer smíšená 
hlídka (SH) PČR/MP zjistila v ul. U Nádraží 

Z činnosti listopad–prosinec: nepořádek na pozemní komunikaci, který byl 
způsoben jízdou nákl. vozidla ze soukro-

ź Záznamy z MDKS mají velký význam 
mého pozemku. SH Provedla fotodoku-nejen jako prevence, ale jako důkazní 
mentaci a dalším šetřením byl zjištěn řidič materiál. V listopadu byla MPB požádána 
i typ vozidla. Následný den bylo znečištění o záznam z tohoto zařízení pro vyšetřování 
odklizeno.trestní činnosti PČR, a to ve dvou případech. 

ź Dne 10. 12. 2013 při hlídkové činnosti se 
ź Dne 26. 11. 2013 rozšířila své preven-

strážníci zaměřili na dodržování ustavení tivní besedy MPB i na speciální třídu na II. ZŠ 
vyhl. města Bechyně č.3/2008 o volném Bechyně. Strážník po domluvě s lektorkou 
pohybu psů. Při činnosti zjistili 2 přestupce přednesl průřez témat – BESIP, pyrotech-
porušující toto ustanovení a udělili psovo-nika, obecné rady pro bezpečnost. Milým 
dům předepsané sankce.překvapením byla účast i bývalých žáků. 

ź Dne 12. 12. 2013 řešili strážníci ve třech 
ź Pravidelně smíšená hlídka MP/PČR 

případech oznámení od občanů i správního Bechyně provádí kontrolu chatových oblastí, 
orgánu. Jednalo se o prověření dlouhodobě ale i odlehlých nemovitostí na k. ú. Bechyně 
otevřených vstupních dveří do bytu, a blízkém okolí. Hlídka fyzicky projde 
asistence s úřednicí MěÚ Bechyně při lokalitu, zkontroluje stav zajištění objektu.
podezření na nelegální odběr el. energie 
a poslední prověření osoby, která se delší ź MP Bechyně během školního roku 
dobu neobjevila na veřejnosti, ve všech kontroluje v různých časových intervalech 
případech nebylo potřeby většího zásahu do vytipované lokality kde se nacházejí 
majetku či soukromí osob, osoby byly převážně nezletilý kuřáci. Jedná se o pravi-
v pořádku. Při této činnosti strážníci delnou fyzickou kontrolu těchto míst. V prů-
spolupracovali s hlídkou OOP ČR Bechyně.běhu měsíce byli zjištěni 2 mladiství, kteří 

v dané lokalitě kouřili a preventivně byli 
ź Dne 17. 12. 2013 po prověření a monito-vyzváni k úklidu a opuštění místa.
rování strážníci předali na podatelnu MěÚ 
Bechyně nález – jízdní kolo, bez ev. č. ź Dne 29. 11. 2013 strážníci nastoupili na 
zn. JODGO.odpolední – noční službu při příležitosti 

konání maturitního plesu. Zaměřili se na 
ź Dne 18. 12. 2013 byl strážník požádán podávání alkoholu mladistvým, veř. pořádek 
o asistenci při zranění muže které si přivodil ve městě, kontrolu podezřelé osoby, vše ve 
sám. Jednalo se o roztržené předloktí levé spolupráci s OOP ČR Bechyně. Při této 
ruky od skla výlohy skříňky. Na místo byla službě strážníci umírnili dva mladíky, kteří si 
povolána i hlídka OOP ČR Bechyně a RZS. vyřizovali účty na veřejném prostranství, 
Strážník zastavil krvácení a ránu ošetřil. Muž kontrolovali odlehlé lokality a problematická 
byl pod vlivem léků, které užívá. Převzala jej místa. Přes zvýšený pohyb osob byl ve 
osádka RZS a převezla do nemocnice. městě klid a nedocházelo k většímu 
Přestupek byl postoupen OOP ČR Bechyně narušení veřejného pořádku.
k dalšímu šetření.

MPB od Nového roku stále v počtu ź Dne 4. 12. 2013 byla požádána MP 
dvou strážníků, bez vlastního služebního o odchyt psa, který strávil celou noc u stromu 
vozidla, bude realizováno dokončení na sídl. Písecká. Pes byl odchycen 
montáže dalšího bodu kamerového systému a následně i vyhledán majitel, který uvedl, že 
na sportovním areálu.pes je velmi temperamentní a nelze ho 

udržet doma, psa si vyzvedl a uhradil pokutu 
s upozorněním.

ź Dne 6. 12. 2013 oznámil obyvatel města 

je 

středa – úřední hodiny 
8:00–10:00 14:00–16:00

Za MP Bechyně Aleš Kabelka, DiS

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

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

Kadeřnictví
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Zahradní 934, Bechyně
Tel.: 608 223 271 po 15. hodině

Autodílna 
Chudlařský Pavel, Hašlar Jindřich
Na Libuši 717 (areál LAUFEN.CZ) Bechyně

Tel.: 604 964 260, 606 682 339

Autobusová doprava 
v tuzemsku i zahraničí
Miroslav Novotný, 
tel.: 608 244 402
www.autobusem.com

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

Kosmetické studio 

Lenka Daňová

Na Libuši 636 Bechyně

Tel.: 731 470 314

a

www.bambasova.cz

Masérské, rekondiční 
a regenerační služby

Bazar Vera
Libušina 187 (naproti Jupiteru) 
Bechyně
Tel.: 606 318 957

v

M&M Marie Topičová
Opravy, úpravy, výroba a prodej oděvů

U Nádraží 894, Bechyně
(budova autobusového nádraží)
Tel.: 724 079 736
www.mmbechyne.webnode.cz

a Kinokavárna Zdeněk Novák
Libušina 169 Bechyně

www.kino.bechynsko.cz

Bambasová Marie

tel:

www.eco-design.cz

Zahradnictví a květinářství 
Beneš 

Zahradnictví Michalská 220, tel.: 381 213 369
Květinářství Libušina 166, tel.: 381 213 877
www.zahradnictvibechyne.cz

Petr 

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



JARNÍ PRODEJNÍ 
VÝSTAVA KVĚTIN
JARNÍ PRODEJNÍ 
VÝSTAVA KVĚTIN

5.–12. března 2014
9–17 hodin

Zahradnictví U Benešů
Michalská 220, Bechyně

Vás srdečně zve na výstavu jarních 
květin, cibulovin, doplňků do zahrady, 

květinových dekorací, zahradního 
kovového nábytku...

Těšíme se na Vaši návštěvu

www.lesak-sindelar.cz

Ing. Zdeněk Šindelář
Prodej a servis zahradní techniky
Tel.: 603 173 020

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

Libušina 154 
Bechyně

Tel.:723 314 934

a

Eva Richterová
Manikúra – pedikúra
Tel.: 776 687 479

Zdeňka Vontrobová

Libušina 184 Bechyně
Tel.: 381 213 244, 
731 177 040

Klenotnictví

Zakázkové 
truhlárství
Miloslav Dědič, 

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

Radětice 110

www.wpartner.cz

...Váš opravdový IT partner...

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

www.podlahy-tyn.cz

koberce (výběr z 350 vzorů), lina - 
šíře 1,5 m, 2, 3, 4m (výběr z 500 
vzorů), plovoucí podlahy, dřevěné 
podlahy, podlahový a obkladový 

korek, podlahářská chemie 
a podlahářský materiál, vyřezávání 

obrazců
PRÁCE PO CELÉ ČR

      

Provedení rozpočtu 
a možnost pokládky

    

Provozní doba:
Po - Pá 9.00 - 11.45, 14.00 - 17.00,

 So 9.00 - 11.00
Tel. 776 022 403, 776 698 744

Adresa provozovny:
Vinařického nám. 209, 

Týn nad Vltavou

Prodej slepiček

Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, 
oznamuje svým zákazníkům, že opět 
prodává slepičky snáškových plemen: 
Lohmann  hnědý ,Tet ra  hnědá  
a Dominant – žíhaný, černý, modrý, 
žlutý, kropenatý a bílý.
Stáří: 15–20 týdnů
Cena: 149–185,- Kč/ks dle stáří 
Neprodáváme malé kuřice, ale téměř 
dospělé slepičky pouze našeho chovu!

–Prodej: Bechyně  u vlakového nádraží
v neděli 23. března 14.00 hod.
ve středu 2. dubna 14.15 hod.

Při prodeji slepiček výkup králičích 
kožek – cena 20 – 30 Kč/ks
Případné bližší informace:
Po–Pá 9.00-16.00 hod.
tel. 601576270,606550204,728605840 PRODEJ STAVEBNÍCH 

PARCEL, tel. 603 834 114

BAZÁREK 
Písecká 206 (za keramickou školou)
ROZŠIŘUJE NABÍDKU SLUŽEB

SAZKA, SPORTKA, LOSY
DOBÍJENÍ TELEFONŮ
DROBNÉ OPRAVY ODĚVŮ

F
F
F

Pension Mlýn Na Prádle

v sobotu 8. 3. (hraje Mici a Pedro)
v neděli 9. 3.
a také 15. a 16. 3. 2014

Objednávky na tel: 603 195 439, 603 207 778
nebo na e-mail: info@mlynnapradle.cz

tradiční

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


