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BECHYŇSKÝ

PROSINEC 2014

+Životní jubilea 
prosinec 2014
95 let Podhrázská Polana
92 let Lála Ladislav
89 let Staňková Marie
87 let Hladká Jiřina
86 let Vozábal Jaroslav
84 let Bočková Marie

Hrnčárek Jan
83 let Dokoupilová Eva

Langová Lydie
82 let Haškovcová Marie

Šutka Ernest
81 let Římanová Marie
80 let Motyčková Marie

Pollák Štefan
Tupý Jindřich

79 let Neškodná Marie
78 let Karafiát Karel
77 let Zelenka Josef
75 let Bínová Milada

Fáberová Marie
Novotná Marie
Štojdlová Marie
Petrásek Drahoslav

Vánoční strom na náměstí letos 
věnovala rodina Hajdú

Děkujeme!

Jak jsem již napsal, děkuji kolegům 
zastupitelům za podporu a důvěru. Ale 
vedení města není o jednotlivci. Chtěl bych 
proto, kromě jiného, být stmelujícím 

Vážení spoluobčané, prvkem a přál bych si, abychom fungovali 
jako dobrý tým bez toho, že si budeme hrát 

úvodem mi dovol- na politické ideály. Jsem přesvědčen, že 
te, abych poděkoval ačkoliv bylo zvoleno osm nových zastu-
novým zastupitelům pitelů (někteří staronoví), budou naše 

za projevenou podporu a důvěru. jednání věcná a že bude snahou všech 
Mnozí z Vás se mohou ptát, proč nebyl činit ta nejlepší rozhodnutí pro Bechyni. 

zvolen starostou ten, který získal nejvíc Nemám patent na rozum, proto budu 
hlasů, a možná mají pocit, že je to podvod přístupný názorům a nápadům jak 
na voliče. Současný volební systém však zastupitelů, tak i úředníků Městského 
neumožňuje volit přímo starostu, jak je úřadu a organizací zřízených městem 
tomu u volby prezidenta, ale je založen na a samozřejmě i občanů. Vím, že se 
zastupitelské demokracii. Dokud nenasta- nezavděčím všem, ale mohu slíbit, že ke 
ne změna volebního systému, je třeba každému budu přistupovat stejně a že do 
tento princip respektovat. veřejných záležitostí nebudu přenášet 

Jak jistě víte, tři subjekty získaly po osobní neshody.
třech zastupitelích. Po volbách proto V našem městě je plno rozmanitých 
začala vyjednávání mezi všemi stranami občanských aktivit, které jsou pro život 
o podobě vedení města. Zde bych chtěl v Bechyni velmi prospěšné, proto si 
popřít, jak bylo v některých médiích publi- myslím, že tyto aktivity je nutné podporovat 
kováno, že se s někým „nechtělo jednat“. a nedopustit, aby lidé ztratili víru ve své 
Není to pravda. Jestli se nemýlím, tak se možnosti a upadli do beznaděje, že nic 
zcela poprvé společně sešli všichni zvolení nemá cenu a že stejně nic nezmohou.
zastupitelé, kdy mohli prezentovat své Dovolte mi, abych poděkoval dosavad-
názory a návrhy, což dříve nebývalo nímu starostovi, panu Mgr. Matějkovi, který 
zvykem. vedl město neuvěřitelných 16 let a vykonal 

Musím na tomto místě vyzdvihnout, že pro město hodně dobrého. Věřím, že své 
drtivá většina jednání probíhala slušně zkušenosti bude nadále předávat jako 
a korektně. zastupitel.

Nakonec po dlouhých jednáních na 
Protože se blíží čas Vánoc, chtěl bych podpoře a spolupráci dohodli TOP 09, 

Vám všem popřát krásné a klidné vánoční ANO 2011, ČSSD a Občané pro Bechyni 
svátky a šťastný nový rok, aby se vám (složení vedení Města je na jiném místě 
podařilo alespoň na chvíli zapomenout na zpravodaje) a oproti dosavadním zvyklos-
starosti, které přináší každodenní život.tem jsme nabídli takzvaným opozičním 

stranám vedení kontrolního a finančního Pavel Houdek,
výboru. starosta města Bechyně

se 

MĚSTSKÝ ZPRAVODAJ

+Z ustavujícího jednání 
zastupitelstva 
10. 11. 2014

Zastupitelstvo města Bechyně zvolilo 
starostou města Bechyně

Ing. Pavla Houdka
Místostarostou města Bechyně byl zvolen

Ing. Jiří Rejlek
V tajném hlasování získali od zastupitelů 
11 hlasů.

Členy rady se stali:
Jan Bakule (získal 11 hlasů)
RSDr. Josef Mičan (získal 10 hlasů)
Ing. Ivana Pokorná (získala 8 hlasů)

(fs)

Od 20. 12. 2014 do 3. 1. 2015
od 10 do 17 hodin

Na Štědrý den a Silvestra 
jen do 12 hodin

„BETLÉMY VE STODŮLCE“
Zveme Vás na již 19. výstavu

Hvožďany č.p. 2, Bechyně

Výstava bude slavnostně zahájena 20. 12. v 10 hodin

Upozorňujeme, že uzávěrka 
lednového čísla je již 12. prosince!!!
Příspěvky zasílejte do tohoto data na 

propagace@kulturnidum.cz

S lítostí oznamujeme, že 14. 11. 2014 nás 
navždy opustila paní Jana Pokorná. 

Dlouhá léta spolu 
s manželem překrásné výstavy Betlémů 
ve stodůlce a v tomto úsilí pokračovala 

i po jeho odchodu. Vzpomínka na ni bude 
vždy spjata s touto malebnou tradicí.

organizovali 



Když duši bolí v kříži
Jaromír je dotčen, že nejásám nad 

každou krávou ve volném výběhu, on ale ty 
krávy studuje v Praze, jenže já jsem se tady 
mezi nimi narodila. To mi řekla moje budoucí 
snacha před deseti lety. Posléze jsem byl ob 
rok obdarováván vnoučetem. Předmět 
jásání se posunul. Dnes šestičlenná rodina 
citově prosperuje.

V tomto měsíci jsme měli se ženou 
návštěvu. On, velmi úspěšný padesátiletý 
muž, nám přijel představit svoji mladší 
partnerku. Minulost obou obsahuje zásadní 
vztahový krach. Dítě mít spolu nebudou 
a těší se na vzájemnou a ničím nerušenou 
intimitu. Střídavě na statku s pěti desítkami 
párových koní a v sezóně na jachtě 
v Středomoří. 

Včera mi volal dlouholetý klient z Brna. 
Vše nasvědčuje tomu, že jeho žena půjde po 
páté na tříměsíční odvykací léčbu závislosti 
na alkoholu. Mají dvě malé děti (7 a 3). On 
má náročnou práci, dělá mámu i tátu. Objevil 
se u něho vysoký krevní tlak a s tím spojené 
srdeční potíže. Hodlá to ještě vydržet. 

Třeba jsem byl tenkrát na správné cestě. 
Říkal mi muž, který díky lékům a 
psychoterapii pomalu přestával trpět do té 
doby nevývratným bludem, že našel 
univerzální matematické řešení všeho. Na 
základě pseudodokumentu, který zhlédl na 
You Tube, přestal docházet na terapii a ze 
dne na den vysadil léky. Dnes je hlavou 
tajného společenství, které myšlenkou 
ovládá svět. 

Řekla mu, že chce být svobodnou 
matkou a genetický vklad dítěte mít od něho. 
Z umělého oplodnění se narodil chlapec. 
Znají se snad dvacet let, ale nikdy mezi nimi 
nedošlo k intimnímu styku. Oba chlapce 
milují. Nemohou však žít spolu, ale ani bez 
sebe. Jsou si navzájem fyzicky věrní. 

Je mi ctí znát tři terapeuty. Jeden z nich je 
prvním vařičem pervitinu u nás a druzí dva 
velmi těžcí alkoholici. Nepřerušená 
abstinence každého z nich se počítá na 
desítky let. Cesty k terapeutické práci měli 
rozdílné a složité. Čas od času se ještě 
stane, že psycholog nad nimi ohrne nos, ale 
to, jaký mají respekt u pacientů, je 
obdivuhodné. Tato trojice mužů zachránila 
daleko víc životů než odbory prevence všech 
ministerstev dohromady.

Zkoušeli jste si někdy shrnout deset let 
svého života nebo života známých do pěti 
řádků? Nebo celý život? Vytváří to možnost 
ohromného nadhledu. Z této výše jsou vidět 
naše lidské vzlety i pády, křivka či graf životní 
cesty. Pomáhá to pochopit a akceptovat 
jinakost životů druhých, ale i poznat 
a vyrovnat se s životem vlastním. Vede to 
i k tomu, že méně odsuzujeme na straně 
jedné a jsme schopni rozumně investovat 
své city na straně druhé. Vidíme správné i ne-
správné, dobré i špatné na malém prostoru, 
jako na dlani. V takovéto přehlednosti je 
jednodušší poučit se z životů svých 
a druhých. Slouží-li dramatizace minulých 
těžkostí jako alibi pro chyby dneška, je to 
cesta do pekel.
 

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

+

roku vězněn. Po propuštění se ale do 
Bechyně nesměl vrátit. Byl ustanoven admi-
nistrátorem v Hosíně u Českých Budějovic, 
ale když se mu dařilo získávat důvěru 
místních lidí, byl přeložen do Lštění na 
Domažlicku. Ještě před příchodem do Lštění 
mu ale doporučili hospodyni, která spolu-
pracovala s STB. Ta při jednom úklidu 
„našla“ pistoli zastrčenou za krovem. A strýc 
ve své naivitě nevěděl nic lepšího, než 
odnést zbraň na národní výbor. Říkalo se, že 
zbraň nesl veřejně přes náves. Z národního 
výboru se už nevrátil a putoval znovu na 6 let 
do vězení. To si odpykával na Mírově, ale 
o poměrech ve vězení se své rodině nikdy 
nesvěřoval. Odseděl si asi polovinu trestu, 
byl předčasně propuštěn po záchvatu 
mozkové mrtvice, ale blízcí příbuzní mu 
museli propůjčit „společenskou záruku“, že 
nebude v protirežimní činnosti pokračovat.“

Zbytek života prožil u své sestry, matky 
Jiřího Pavlína, v Pechově Lhotě. „Starala se 
o něho moje maminka a můj bratr Václav,“ 
říká Jiří, „měli s ním dost práce. Strýc byl 
nedisciplinovaný, paličatý, prostě jak se na 
venkově říká, zlobil. Velmi těžce nesl zákaz 
duchovní činnosti. Nesměl sloužit mše, a to 
ani v malé vesnické kapličce, a tak to vyřešil 
po svém: ve své světničce si pořídil 
provizorní oltář, kde denně sloužil mši, na 
kterou k němu chodilo několik venkovských 

Takový byl bechyňský žen. Zbytek dne pak trávil modlitbami 
a malými procházkami kolem vsi. Daleko pan děkan
nesměl, naši se o něj báli… Zemřel 

Není správné zapomínat na lidi, kteří 14. dubna 1962 a je pochován v rodinném 
s námi a našimi předky žili a kteří by i dnes hrobě v Kovářově.“
mohli sloužit jako vzor pro pevný postoj vůči Smutný, nelehký život prožil bechyňský 
zlu jakékoliv barvy i za cenu vlastního pan děkan Kocáb, ale byl smysluplný. Těžko 
pokoření a nakonec i života. dnes odhadnout, kolika lidem z Bechyně 

Začátkem dvacátých let minulého století a okolních obcí pomohl v jejich krizových 
přišel do našeho města jako kaplan třicetiletý situacích radou, útěchou, povzbuzením 
František Kocáb, rodák z Pechovy Lhoty u a těm nejchudším jistě i finančně. Pamatuji 
Milevska. Od roku 1925 tu po více než se, jak chodíval po Bechyni s černě oděným 
dvacet let vykonával funkci děkana ministrantem, nesoucím křížek, k umírajícím 
římskokatolické církve v hlavním kostele sv. poskytnout poslední pomazání. Péče 
Matěje na bechyňském náměstí. Vyrostl zde o farníky patřila přece právě v těch těžkých 
ve skutečnou morální autoritu, významně se letech k nejdůležitějším povinnostem 
podílející na duchovním i společenském duchovního. Pan děkan Kocáb plnil své 
životě Bechyně. poslání zcela samozřejmě a bez výhrad 

Připomeňme si v krátkosti jeho životní a lidé ho za to měli rádi. Nedal se zlomit 
cestu. Narodil se ve zmíněné Pechově Lhotě jakýmkoliv zlem a násilím a svou morální 
v červnu 1893 a vybral si cestu kněze. Po silou se zapsal mezi nejvýraznější osobnosti 
studiu byl vysvěcen 2. 6. 1918 a hned poté bechyňského duchovního života. Proto 
byl kaplanem v Bechyni, pak v Plané nad nezapomínejme.
Lužnicí, odkud se po krátkém působení 

V. Faladav Sudoměřicích vrátil do našeho města zpět. 
1. září 1925 se stal bechyňským děkanem a 
posléze – po válce – byl povýšen na vikářský 
post. Za války ve svých kázáních při mších 
se odvážil častokrát povzbuzovat lidi k tomu, 
aby dokázali nacistům vzdorovat a přežít tu 
krutou dobu. Za svou činnost a protina-
cistický postoj byl gestapem několik týdnů 
i vězněn. 

Po únoru 1948 nastaly pro pana děkana, 
ale i církev a věřící časy daleko horší. Jeho 
synovec, Ing. Jiří Pavlín, který v té době 
studoval na táborském gymnáziu a několik 
let bydlel u svého strýce na bechyňské faře, 
na tu dobu vzpomíná: „Po únoru 48 byl strýc 
zatčen dvakrát. K prvnímu zatčení došlo na 
konci roku 1948. A důvod? Strýc, který z dob 
bohosloveckých studií v Českých Budě-
jovicích znal Josefa Plojhara, po jeho 
jmenování ministrem v Gottwaldově vládě 
vyvěsil u vchodu do bechyňského kostela 
informaci, že tento člověk byl během studia 
předsedou spolku německých bohoslovců, 
což se samozřejmě nesmělo vědět. Za to byl 
děkan Kocáb odsouzen a asi půl druhého 

Vážení spoluobčané,

ráda bych Vás pozvala na

den otevřených dveří 
v novém Domově 

pro seniory Bechyně,
Na Libuši čp. 999. 

Pro veřejnost se otevřou dveře 
nového Domova ve středu 
17. 12. 2014 ve 14.30 hod.

a možnost prohlédnout si zařízení 
potrvá do 18.00 hod. 

Těšíme se na Vaši návštěvu.

Mgr. Alena Sakařová, 
ředitelka Domova 

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

Vybral Martin Gärtner

Text doslovně přepsán bez korektur.

V těchto letech došlo k dokončení 
nového keramického závodu. Vedle 
keram. závodu to je lesní závod – Čs. stát-
ních lesů, který tvoří druhé nejdůležitější 
období – i odvětví v městě. Závod obdržel 
potřebné objekty pro umístění svého 
provozu i správy i autodopravy.

V socialistické péči je v péči nájemníků 
62 domů ze 112 domů. V socialistické péči 
iniciativa byla na straně Domovní správy, 
avšak stav v některých domech o tom ne-
svědčí, a jsou to zejména neusměrňované 
– rozmazlené děti, které loupou malbu, 
znečišťují chodby, poškozují okna a další. 
Smutné je to, že mnohdy rodiče nečinně 
přihlíží a nenapomenou ani vlastní, natož 
cizí dítě a neučí je poměru k vlastnictví.

+Bechyně má nového 
faráře

Protože jsem se 1. listopadu letošního 
roku stal novým bechyňským farářem, 
dovolte mi, abych se vám trochu představil.

Jmenuji se Petr Plášil a pocházím 
z Jindřichova Hradce. Studovat teologii 
a připravovat se na kněze jsem začal až po 
několika letech předcházejících zaměst-
nání. Studium teologie jsem dokončil v roce 
1997 a po roce jáhenské služby jsem byl 
v následujícím roce vysvěcen na kněze. 
Jáhenskou službu a následující kaplanský 
rok jsem působil u katedrály v Českých 
Budějovicích. Od začátku roku 1999 jsem 
nastoupil již jako farář do farnosti Borovany 
u Českých Budějovic, kde jsem působil více 
než dvanáct let. V létě 2011 jsem byl 
přeložen do Tábora, odkud jsme spolu 
s kaplanem spravovali ještě několik dalších 
farností. Protože k 1. listopadu letošního 
roku byla bechyňská farnost bez kněze, bylo 
rozhodnuto, že do této farnosti nastoupím já. 
Podobně jako můj předchůdce budu kromě 
Bechyně spravovat ještě farnosti Sudomě-
řice u Bechyně a Hlavatce. Bohoslužby budu 
sloužit také v domově pro seniory, v Komáro-
vě a v Březnici.

+Poděkování

Ráda bych touto 
cestou poděkovala 
všem dárcům, kteří v 
roce  2014  p ř i spě l i  
hmotnými dary na provoz 
depozita v Týně nad Vltavou. 
Nesmírně si cením spolupráce, která trvá již 
několikátou sezónu a která nesmírně 
pomáhá mým svěřencům. 

Za období leden až říjen donesli dárci do 
květinky paní Lepšové cca 197 kg granulí, 
165 kg konzerv, 294 ks kapsiček, 28 ks 
paštik, 26 kg salámků, 35 ks tyčinek, 26 

Společnost rodáků 
a přátel Bechyně

6. prosince od 14.00 hod.
v hotelu Jupiter.

zve své členy a příznivce 
k Mikulášskému posezení, které se 

bude konat dne 

Jitka Wodinská

balíků steliva, mnoho různých drobností jako 
piškotky, žvýkací kosti apod., 15 ks dek 
a jeden pelíšek. To je opravdu úctyhodné 
a jsem velice ráda, že i v dnešní těžké době 
se najdou lidé, kterým není lhostejný osud 
němých tváří bez domova. 

Závěrem bych chtěla všem popřát krásné 
svátky a vše nejlepší do roku 2015, který 
snad přinese mnoho dobrého. Všechny 
dárce i ostatní veřejnost bych ráda pozvala 
na návštěvu týnského depozita, kde se 
můžete na vlastní oči přesvědčit, jak takové 
depozitum vlastně funguje. Návštěvu je 
možné si domluvit telefonicky kdykoliv ve 
večerních hodinách nebo o víkendu. 

Romana Babková

Každé stěhování je velmi náročné. Pro 
kněze bez vlastní rodiny je to ještě nároč-
nější v tom, že je na všechno sám a přichází 
každým stěhováním do zcela nového pro-
středí, kde nikoho nezná. Trvá určitou dobu, 
než se zvládnou všechny administrativní 
kroky se stěhováním spojené a ještě déle 
trvá, než se dokáže v novém prostředí 
zorientovat a navázat nové vztahy s lidmi.

Přestože jsem v Bechyni teprve několik 
týdnů, musím říci, že se mi zde velmi líbí. 
Město je moc pěkné a upravené. Jsou tu 
krásné kostely, z nichž především ten klá-
šterní mě přímo uchvátil na první pohled. 
Také lidé, se kterými jsem se dosud setkal, 
jsou milí a snaží se mi pomoci se v novém 
prostředí zabydlet.

Protože rád chodím do přírody, oceňuji 
i nádherné a zajímavé okolí našeho města.

Mým cílem v Bechyni i v ostatních mís-
tech, kde působím, je především vytvářet 
pěkné a přátelské vztahy mezi lidmi, 
k čemuž bych rád využíval farní budovu 
i zahradu. Také bych rád co nejvíce 
spolupracoval s představiteli města a obcí. 
Speciálně v Bechyni bych pak moc rád 
rozvinul vědomí, že klášterní kostel býval 
v minulosti významným poutním místem 
a v rámci možností bych rád přispěl k obnově 
tohoto poutního místa.

Chtěl bych vám při příležitosti tohoto 
svého představení se popřát hodně spoko-
jenosti a Božího požehnání pro vás a všech-
ny vaše blízké.

P. Petr Plášil

Jste sluchově postižení? 
Navštivte nás v roce 2015 v DPS
Naše Poradenské centrum při Svazu neslyšících 
a nedoslýchavých za vámi přijede do Školní 1009
Termíny 27. 1., 24. 3., 26. 5., 23. 6., 29. 9., 23. 11.
vždy od 9.30 – 11.00 hod.

Ř Poradíme Vám a zprostředkujeme kontakty na firmy zajišťující 
kompenzační pomůcky odstraňující bariéry pro sluchově postižené

Ř Zprostředkujeme opravy kompenzačních pomůcek a sluchadel ve 
spolupráci se specializovanými firmami

Ř Máte možnost si zapůjčit sluchadla po dobu opravy
Ř Zakoupit si baterie do sluchadel, tvarovky a další příslušenství ke 

sluchadlům (sušící a čistící tablety, hadičky ke tvarovce a další 
příslušenství)

Ř Vyměníme Vám hadičky k individuální tvarovce

K dispozici budou zdarma letáky, katalogy kompenzačních pomůcek pro osoby se 
sluchovou vadou a brožury. Tipy a rady pro sluchově postižené.
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Prosinec 2014 se 
ZUŠ Václava Pichla 
v Bechyni

Tímto vás srdečně zveme na následující 
akce naší školy:

1. 12. 17 h  vernisáž výstavy „Očeká-
vání, Narození a Radost“, (kulturní dům, 
galerie 2+1, 1.–12. 12.)

3. 12. 18.30 h ● koncert hudebního oboru 
v lázních (lázeňský dům Olga)

4. 12. 17 h ● předvánoční setkání seniorů 
(kulturní dům, součást kulturního programu) 

9. 12. 17 h ● vánoční večírek žáků ze tříd 
V. Králové a J. Hejdové, zazní skladby pro 
klavír (refektář – sál ZUŠ)

10. 12. 17 h ● vánoční večírek žáků ze tříd 
L. Zíty, J. Karkuleho, J. Suka a bývalého 
učitele ZUŠ J. Boumy, zazní skladby pro 
zobcovou flétnu, příčnou flétnu, akordeon, 
housle a zpěv (refektář – sál ZUŠ)

12. 12. 17 h ● vánoční večírek žáků ze tříd 
H. Kodadové a J. Albrechtové, zazní 
skladby pro zobcovou flétnu, klavír a zpěv 
(refektář – sál ZUŠ)

14. 12. 17 h ● „Příběh tří stromů“, společ-
né vystoupení žáků výtvarného, hudebního 
a literárně-dramatického oboru (klášterní 
kostel Nanebevzetí Panny Marie
a ●  „Očekávání, Narození a Radost“, 
výstava výtvarného oboru (Klášterní ulice, 
v případě sněhové kalamity uvnitř kláštera)

Do roku 2015 vám všem za všechny ze 
„zušky“ přeji zdraví, radost, toleranci 
a velkorysost. Dětem potom navíc 
úspěchy, vůli a píli a také volný čas.

Mgr. Ivana Blažková 

●

ccccccc 



www.kulturnidum.cz

prosinec 2014KULTURNÍ KALENDÁŘ

TANEČNÍ PRO VŠECHNY

Zahájení v pátek 16. ledna 2015 / 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 program@kulturnidum.cz nebo na 
tel.: 381 213 338 nejlépe v párech. Počet frekventantů je omezen.
Kurzovné činí 1.100 Kč na osobu.

I. lekce    zahájení 16. ledna
II. lekce 23. ledna
III. lekce 30. ledna
IV. lekce 13. února
V. lekce 20. února
VI. lekce 27. února
VII. lekce   6. března
Závěrečný ples
Pátek 13. března 2015 / 20 hod. / Velký sál KD / Vstupné 120 Kč
Předprodej vstupenek v kanceláři KD, rezervace on-line na 
www.kulturnidum.cz od 1. prosince 2014.
Nabízíme možnost vytisknout dárkový voucher!!!

Vernisáž 1. prosince / 17.00 hod. / Galerie 2+1 KD Bechyně
Výstava prací výtvarného oboru ZUŠ pod vedením Mgr. Ivany 
Blažkové do 12. prosince.

VÝSTAVY

Vánoční výstava 9+ 2014
Po celý prosinec a leden / 15.00 hodin / Galerie Galvína

.Vystavující – pedagogové SUPŠ Bechyně + hosté

KURZY, SETKÁNÍ, TANEC...

BABÍ LÉTO
Čtvrtek  / 17.00 hod. / RC Hrošík / Vstup zdarma18. prosince
Posezení aktivních seniorů nad šálkem čaje. Poslechneme si 
koledy a vánoční čtení. 

Výstava prací žáků SUPŠ Bechyně
Od 1. října / Galerie U Hrocha 
Přístupné v době konání akcí v Rodičovském centru a malém sále 
KD, jinak na zazvonění nebo po dohodě na tel. 381 213 338.

XI. PLES MĚSTA BECHYNĚ 
Sobota 31. ledna 2015 / 20 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 březnovém čísle 
Městského zpravodaje. 
Předprodej vstupenek v kanceláři KD, rezervace on-line na 
www.kulturnidum.cz od 1. prosince 2014.

OČEKÁVÁNÍ, NAROZENÍ A RADOST

Galerie 2+1 

10. 12. v 18 hodin (náměstí T. G. M.)
ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY

14. 12. v 17.00 hodin (klášterní kostel)
PŘÍBĚH TŘÍ STROMŮ
OČEKÁVÁNÍ, NAROZENÍ A RADOST 

 (Klášterní ulice, 
za nepřízně počasí v klášteře)

21. 12. v 17 hodin (náměstí T. G. M.)
TROUBENÍ Z VĚŽE – 
BETLÉMSKÝ PŘÍBĚH 

Přijďte si zazpívat koledy s regionálním 
Deníkem a žáky ze ZŠ Školní pod vedením 
Petry De Fantové.

 – vystoupení žáků ZUŠ V. Pichla

– výstava výtvarného oboru

Swing band Tábor 
předvedou žáci ZŠ Školní pod 

vedením p. učitele Oplatka.

30. 11. v 17 h (náměstí T. G. M.)
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU

 NUZICKÝ ZVONEK
ADVENTNÍ TRH 

7. 12. 13 –17 hodin (nádvoří zámku, hodovna)
ADVENTNÍ ZÁMEK V DOBĚ PETRA VOKA

starostou města, vystoupí
v městském muzeu

Petr Vok si vybírá svou vyvolenou ženu – scénka ze života 
Petra Voka (opakovaně v průběhu celého odpoledne)
Dobové stánky – vánoční zvyky a tradice, k ochutnání 
dobové pokrmy, u písařky si děti mohou napsat dopis 
Ježíškovi, vyrobit vlastní svíčku na vánoční stromek nebo 
vyrazit groš pro štěstí. Kovář předvede ukázku svého 
umění a zámecká stráž svou výzbroj a výstroj.
Panství Bechyně s.r.o. ve spolupráci 
s Císařským regimentem.

Advent v Bechyni 2014Advent v Bechyni 2014

HUDBA

VÁNOČNÍ ROCKOVÁ NOC
Čtvrtek 25. prosince / od 20 hod. / Velký sál KD / Vstupné 90 Kč
Zahrají MONOTONIC STEREOTYPE, VO106, ŽLUTÝ FIJALKY 
a FYLOZOFY JAM. 

EDITH PIAF ZNÁMÁ NEZNÁMÁ 

Čtvrtek 19. února / 19.00 hod. / Velký sál KD / Vstupné 120 Kč 
v předprodeji, 150 Kč na místě
Pojďte s námi na pouť za legendární Edith Piaf, jejíž život byl 
zahalen rouškou mýtů a dohadů. Za zpěvačkou nevšedního hlasu 
i projevu, za ženou, jejíž život je dodnes v mnoha směrech opředen 
tajemstvím, polopravdami a někdy i záměrnou lží nevycházející 
vždy z ní samé a z její představivosti, ale i z jejího okolí. Eva Kriz 
(zpěv), Milan Dvořák (klavír) a roli Momone herečka Jana 
Hermachová. 
Dárkové vstupenky v předprodeji již od 1. prosince v kanceláři KD, 
on-line rezervace na www.kulturnidum.cz

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

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

POHYBOVÉ HRÁTKY A CVIČENÍČKO
Úterky a pátky dle rozpisu / 9.30–10.30 hodin / děti 1 – 3 roky

+

+

+

+

+

Vstupné 15 Kč (zvýhodněná permanentka 100Kč / 10 vstupů)
Bližší informace na tel. č. 733 344 473.

ŘETĚZY SEM – ŘETĚZY TAM
Pondělí 1. prosince / 9–11 hod. / dopolední herna RC Hrošík
Výroba vánočních řetězů. 

MOŽNÁ PŘIJDE I MIKULÁŠ
Středa 3. prosince / 9–11 hod. / dopolední herna RC Hrošík
Čekají na vás hry, soutěže a …..!

ZDOBÍME SI STROMEČEK
Pondělí 8. prosince / 9–11 hod. / dopolední herna RC Hrošík
Tvoření vánočních ozdobiček.

VÁNOČNÍ POSEZENÍ
Středa 17. prosince / 9– 11 hod. / dopolední herna RC Hrošík
Ochutnávka vánočního cukroví.

Poslední herna v roce 2014 bude 17. prosince, v lednu opět 
začínáme 5. 1. 2015

RODIČOVSKÉ CENTRUM 

PRO DĚTI

PŘIPRAVUJEME

MINIPÁRTY s Karlem Šípem 

a J. A. Náhlovským
Čtvrtek 23. dubna 2015 / 19.00 hod. / Velký sál / Vstupné 250 Kč
Zcela nová a jedinečná talkshow Karla Šípa s hostem Josefem 
Aloisem Náhlovským. Ve volném dialogu proberou jeho umělecké 
začátky, zážitky ze studentských let, společně pohovoří o spor-
tovních aktivitách, proberou i cesty do zahraničí opředené veselými 
historkami. Prostor dostanou také dotazy diváků. 
Předprodej vstupenek v kanceláři KD nebo on-line rezervace na 
www.kulturnidum.cz od 1. prosince 2014.
Bližší informace v příštím zpravodaji a na plakátech.

POHYBOVÉ AKTIVITY

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

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

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

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

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

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

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

„TANEČKY PRO KOČKY“ 
Úterky od 11. listopadu / 19.30–20.30 hod. / RC Hrošík / 
Vstup 20 Kč
Přijďte se prostě jen tak vytancovat ze starostí všedního dne. 
Kocourům vstup zakázán!
Info pí. Papoušková, tel. 777 223 834, program@kulturnidum.cz

NOVINKA

PŮJDEM SPOLU DO BETLÉMA
Sobota 13. prosince / 10.00 hod. / Malý sál KD / Vstupné 40 Kč 
Je Štědrý večer a cestujícímu ujede poslední vlak. Co teď? 
Venku je mráz, nikdo nikde, pusto a prázdno. A čas tiká a tiká... A 
tak se cestující vydá na cestu do Betléma. Ale je přece Štědrý 
večer, Vánoce! To se dějí zázraky! Vždyť stačí jen uvěřit... a vlak 
je hned přistaven. 
Hraje: Divadlo DÍVADLO Praha

PILATES
Pondělky nebo středy od ledna / od 18 hod. / RC Hrošík
Cvičení pro všechny věkové kategorie, zvyšuje sílu a flexibilitu 
svalů, odbourává bolesti zad, kloubů, páteře. Min. 5 přihlášených.
Kurz 10 lekcí / 650 Kč, závazné přihlášky: FB Cvičení s Romčou 
Bechyně, romana.honsova@centrum.cz či sms: 721 111 541 

FIT ORIENT (břišní tance)
Každé pondělí / 18.45–19.45 hod. / Klubovna KD
Více info na K. Kvardová tel. 721 503 325., www.raeesah.wz.cz. 

SM SYSTÉM
Středy do 17. prosince / 8.30–9.30hod. / Klubovna KD
SM = stabilizační a mobilizační systém. Metoda je založena na 
aktivním cvičení s elastickým lanem, vhodná pro každý věk. 
Info a objednání M. Bambasová, tel. 608 223 271

Přejeme Vám  krásné prožití svátků 
vánočních a do roku 2015 vše dobré. 

Za Kulturní středisko města 
Bechyně

 Mgr. Štěpán Ondřich



+HUDEBNÍ PRODUKCE 
v Lázních Bechyně

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

  2. 12. úterý RM band
  9. 12. úterý Allegro band
12. 12. pátek Echo
16. 12. úterý Mr. Driver

Taneční večery sál
Vždy od 19.30 do 23.00 hod.
Vstupné 35 Kč

Mikulášská zábava
5. 12. pátek Mr. Driver

Pohlazení od písničky – sál 
(kavárna)
Vždy od 19.00 do 20.30 hod. 
Vstupné 30 Kč

1. 12. pondělí Echo
8. 12. pondělí Mr. Driver

Vánoční koncert žáků ZUŠ Bechyně
LD Olga 18.30 hod.
Zdarma

3. 12. středa

KINO BECHYNĚ
PROSINEC 2014 

3. PÁTEK VE 20.00

POHÁDKÁŘ
Moderní lovestory, ČR

Příběh muže mezi dvěma ženami, 
o podvodu a lži a věčném odpouštění 

vznikl podle knihy populární spisovatelky 
Barbary Nesvadbové. Má podobu takřka 
detektivního příběhu. Kapitán Rott pátrá 

po totožnosti těla nalezeného v řece 
a dostává se doprostřed příběhu muže, 

který si díky lži budoval vlastní svět 
a dokázal žít dva odlišné životy.

90 minut, přístupný od 15 let, 100 Kč.

6. SOBOTA V 17.00

VČELKA MÁJA
Animovaný, dětský, Německo

Mája, Vilík, Flip a všichni jejich kamarádi 
jsou zpátky! A s  nimi nové příběhy plné 

přátelství, dobrodružství a kouzel!
Do kin přichází moderní osvěžení všem 

dobře známé „včelí“ klasiky.
88 min, český dabing, 100 Kč

6. SOBOTA VE 20.00

GRAVITACE
Drama – Thriller – Sci-Fi, USA / VB

Hlavními hvězdami dech beroucího sci-fi 
thrilleru, jsou Oskary ocenění Sandra 

Bullock a George Clooney. Sandra 
Bullock jako doktorka Ryan Stone na 

své první vesmírné misi. George 
Clooney jako vesmírný veterán Matt 

Kowalsky, který velí svému poslednímu 
letu před odchodem do důchodu. Jenže 

během zdánlivě rutinní výpravy do 
kosmu dojde ke katastrofě. Loď je 

zničená a Stone a Kowalsky zůstanou 
ve vesmíru sami, odkázáni jeden na 
druhého a směřujíc dál do temného 
vesmíru. Hluboké ticho dává oběma 

jasně najevo, že ztratili jakékoli spojení 
se Zemí…

90 min, mládeži přístupný, 50 Kč

11. ČTVRTEK V 17.00 
český dabing

12. PÁTEK VE 20.00
anglicky – české titulky
13. SOBOTA V 17.00

český dabing

HOBIT: BITVA PĚTI ARMÁD
       Dobrodružný – fantasy, 

USA – Nový Zéland
„Hobit: Bitva pěti armád“ oscarového 

režiséra Petera Jacksona je závěrečnou 
částí filmové trilogie natočené podle 

stále oblíbeného románu spisovatele J. 
R. R. Tolkiena. „Hobit: Bitva pěti armád“ 

uzavírá epické dobrodružství Bilbo 
Pytlíka, Thorina Pavézy a skupiny 

trpaslíků. Když se jim v boji proti draku 
Šmakovi podařilo dobýt zpět svou vlast, 
nechtěně vypustili do světa smrtící sílu. 
Rozzuřený Šmak dští svůj spalující hněv 

na bezbranné muže, ženy a děti v 
Jezerním městě.

Mládeži přístupný, 120 Kč

http://www.kinobechyne.cz
on-line rezervace

+Knihovna

Vkročili jsme do posledního měsíce roku. 
Zima si i letos dává načas. Teplé kabáty jsme 
ještě nevytáhli, po sněhu ani památky, zato 
předvánoční rej navzdory počasí v plném 
proudu. Každoročně se těším na zimní 
období, mám ráda adventní dobu, ke které 
patří sníh, zmrzlé ruce a tradiční trhy pro 
svou neopakovatelnou atmosféru. Oblíbila 
jsem si pečené kaštany jako předzvěst 
Vánoc. Svou neopakovatelnou vůní lákají 
kolemjdoucí, voní na dálku, hřejí v rukou 
i v žaludku. Vozí se k nám z teplých oblastí 
Španělska, Francie a Itálie. Ale pamatuji se, 
že jsme jezdili na rodinné výlety do Slatiňan 
nedaleko Chrudimi, kde se plody sbíraly pod 
mohutnými stromy kaštanovníku setého 
nejlépe v měsíci říjnu, kdy dozrávají i u nás. 
Z tvrdého a velmi odolného dřeva těchto 
stromů se dodnes vyrábějí čluny, sloupky, 
sudy a pražce.

Už jsem ochutnala a při konzumaci této 
lahůdky jsem si vzpomněla na další, letos už 
poslední rčení. Vysvětlení jsem opět 
upravila podle knihy Proč se říká 222× od 
Stanislavy Kovářové.

Co to je když se řekne...

Tahat horké kaštany z ohně

Vykonávat místo někoho něco 
nepříjemného nebo nebezpečného

Stalo se prý na přelomu 15. a 16. století 
na Apeninském poloostrově, že si papežovi 
komorníci pekli své oblíbené kaštany v ohni, 
ale byli odvoláni a po návratu je čekalo 
překvapení. Předběhla je totiž vychytralá 
papežova opice, která donutila kočku, aby 
pro ni upečené kaštany z ohně vytahovala 
a opice si pak na nich pochutnávala. 
I francouzský básník Jean de La Fontaine 
vylíčil ve svých nejznámějších Bajkách 
podobný příběh, kdy opice donutila kočku 
lstí a lichotkami, aby si mohla zamlsat. Ta 
vyřešila problém diplomaticky.

I dnes jsme denně svědky velké či malé 
diplomacie. Ne vždy s řešením souhlasíme. 
Proto si přejme do nového roku, abychom 
mohli jednat přímo, rozhodovat se podle 
svého nejlepšího svědomí a nemuseli za 
nikoho tahat horké kaštany z ohně! A pokud 
se rozhodnete konečně ochutnat jedlé 
kaštany, stačí jít na trh a nebo zakoupit 
kvalitní plody, potom špičku naříznout do 
kříže a v troubě upéct na plechu při 200 °C. 
Kaštany jsou obvykle hotové v okamžiku, 
kdy kuchyň naplní příjemná charakteristická 
vůně. V krbu je lze připravit i na přímém ohni. 
Můžou se i povařit ve vodě. Dobrý nový rok 
i dobré pochutnání!

Ve spolupráci s kulturním střediskem 
se těšíme na posezení při čaji 18. 12. od 
17 hodin, kdy se pokusíme vykouzlit 
předvánoční náladu pěkným čtením 
a muzicírovaním v RC Hrošík. Přijďte si 
odpočinout a zaposlouchat se! 

EH

Upozornění:

Knihovna před Vánoci končí 19. 12. 
a v novém roce otvíráme v úterý 6. 1. 
Připomínáme, že při první výpůjčce musíte 
zaplatit registrační poplatek na rok 2015.

Silvestr 
v restauraci Panská 

v Bechyni!

Přijďte oslavit příchod nového roku do 
restaurace Panská! Připravili jsme pro vás 
úžasné tříchodové menu i drobné 
občerstvení, včetně půlnočního přípitku 
a živé hudby!

Sledujte samostatné plakáty nebo 
www.hotel-bechyne.cz

Pro rezervace, prosím, kontaktujte 
restauraci Panská osobně, nebo na 
info@resort-bechyne.cz 
a tel. 381 211 235.

Těšíme se na Vaši návštěvu!

Otevírací doba restaurace Panská

23. 12. Tekutý kapřík, aneb přijďte si 
odpočinout od vánočního shonu!

11.00–22.00
24. 12. Štědrovečerní posezení

19.00–23.00
25. 12. – zavřeno
26. 12. Na Štěpána není pána 
– přijďte na posedět u vánočního svařáku!

19.00–23.00
27. 12.–30. 12.               11.00–22.00
31. 12. Silvestrovský večer s hudbou

11.00–?
1. 1.–11. 1. – zavřeno
Od 12. 1. běžná otevírací doba

PŘIJMU IHNED na brigánu do 
obchodu v Bechyni ženu se změněnou 
pracovní schopností – část. invalidní, 

tel.:737 278 240, ju-hele@email.cz 
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+EURORÉBUS – předání 
putovního poháru

V polovině listopadu proběhlo v KD 
slavnostní předání putovního poháru pro 
nejúspěšnější základní školu České 
republiky v zeměpisné soutěži Eurorébus. 
Již podruhé za sebou obhájila tento titul ZŠ 
Bechyně Školní, které pohár předával sám 
zakladatel této soutěže Mgr. Dan Kozák, 
který ocenil naši školu velmi hezkým 
a pochvalným projevem. Žáci poté na podiu 
zapózovali s pohárem a jejich rozhovory jste 
mohli najít v Táborském deníku. Doufejme, 
že se nám bude nadále dařit i v letošním 
jubilejním dvacátém ročníku. Tímto bych 
chtěl poděkovat všem aktivním žákům 
II. stupně, které tato soutěž neustále 
obohacuje o zajímavé informace a vědo-
mosti, které určitě přesahují rámec školních 
osnov. Veškeré fotky a video z předávání 
poháru naleznete na webových stránkách 
této soutěže www.eurorebus.cz 

Mgr. Jan Pazourek – učitel zeměpisu

+Čas barevného listí 
u prvňáčků

Poslední dva říjnové dny patřily v 1.A 
projektu o podzimu. Toto téma jsme s prv-
ňáčky využili ve všech předmětech. Nebylo 
to ale jenom porovnávání a sčítání v mate-
matice, poznávání stromů, listů a plodů 
v prvouce. Součástí projektu bylo také 
poslouchání příběhu o podzimu a vyjadřo-
vání svých vlastních zážitků. Rozvíjení 
fantazie a tvořivosti při práci s listy, které se 
dají zábavnou formou využít při individuální 
i skupinové práci také v tělesné, dramatické 
a výtvarné výchově. Dětem se práce líbila 
a už se těší na příští pokračování, které se 
bude týkat zimního období.

Mgr. S. Ingrová, tř. uč. 1.A

Dny po svých prvních prázdninách 
prožily děti z 1.B v duchu podzimu. Všechny 
činnosti po oba dny se točily kolem právě 
probíhajícího ročního období. Přesto nechy-
bělo čtení ani počítání. Děti vybarvovaly listy 
se známými slabikami, sestavovaly příklady 
z podzimních listů, poslechly si podzimní 
pohádku „O ježkovi“ a vyrobily si ježka 
z nasbíraných a vylisovaných listů. Poprvé si 
také vyzkoušely práci ve skupinách. Oba 
dny při zábavných činnostech utekly a už se 
těšíme na další roční období.

Mgr. Z. Kotounová, tř. uč. 1.B

+Projekt „Den poezie“

Ke dni 16. listopadu se pojí „Den poezie“. 
Proto i my, šesťáci, jsme se v hodinách 
literatury podívali na zoubek veršování.

Celý projekt začal návštěvou městské 
knihovny, kde se nás ujala paní knihovnice 
Houdková a velmi pěknou formou nám 
otevřela dvířka do poezie. Hledali jsme rýmy, 
verše, poslechli jsme si pěkné folkové 
písničky a otevřeli řadu knížek, kde jsme si 
pěkné básničky přečetli. V knihovně se nám 
líbilo a určitě patří paní knihovnici podě-
kování.

Další hodiny projektu už patřily naší 
vlastní práci. Na pracovních listech jsme 
s poezií, rýmy a verši pracovali, získávali 
první básnické vědomosti, až jsme se sami 
pustili do vlastní básně, kterou jsme si 
opatřili ilustrací.

Zjistili jsme, že být opravdovým bás-
níkem není žádná legrace. Přesto se 
některým z nás básničky povedly a z práce 
jsme měli opravdu radost.

Mgr. Milena Borková a žáci 6.A

+Projekt třídy 4.A 
– Den stromů

Den stromů je svátek, který se slaví po 
celém světě od poloviny 19. století. Jeho 
cílem je, aby si všichni lidé uvědomovali jak 
estetickou a psychologickou, tak i hospo-
dářskou hodnotu lesa. V České republice 
připadá Den stromů na 20. října.

V rámci tohoto projektu žáci čtvrté třídy 
poznávali v hodinách přírodovědy, výtvarné 
výchovy a pracovních činností listnaté 
i jehličnaté stromy. Jedna z prací projektu 
byla, že každý žák si vyhledal informace 
o „svém“ stromu (podle data narození) 
z keltského horoskopu. Tento strom také 
nakreslil a měl za úkol zjistit, jestli roste 
v našem městě. Další práce byly kresby 
stromů v jednotlivých ročních obdobích 
a výroba lva „Lisťáka“.

Na závěr projektu jsme se vydali na 
malou procházku za některými stromy ve 
městě.

Mgr. Jitka Radvanová

+Akce Předškolák

Ve čtvrtek 13. listopadu se uskutečnil 
první „Předškolák“, který navštívili naši 
budoucí prvňáčci. První setkání se uskuteč-
nilo v keramické dílně a ve školní družině. 
Děti vyráběly čertíky a zvířátka, které jim 
paní vychovatelka vypálí. Výrobky pak 
dostanou v průběhu zápisu. Z keramické 
dílny pak jejich kroky vedly do školní družiny, 
kde si prohlédly a pohrály s hračkami, které 
na ně od příštího roku čekají. Dětem se akce 
líbila a těší se na další návštěvu školy.

Mgr. M. Borková

+Sbírka pro Domov 
sv. Alžběty pro matku 
a dítě ve Veselíčku

Základní škola Školní uspořádala v mě-
síci září sbírku hraček, dětského oblečení 
pro děti z azylového domu ve Veselíčku. 
Rodiče nám darovali plyšáky, dětské oble-
čení a obuv. Překvapilo nás, jaké množství 
krabic, pytlů se ve sbírce sešlo.

Děkujeme všem dárcům, že si našli čas 
vytřídit šatníky, dětské pokojíčky, vše zabalit 
a pomoci tak lidem v těžké životní situaci. 
Vybrané věci jsme předali do domova v prv-
ním říjnovém týdnu. Část věcí rozdělili mezi 
stávající ubytované a část uschovali pro 
budoucí klienty.

Od pracovnic domova jsme dostali dopis 
s poděkováním, fotkami plné radosti v dět-
ských očích. Tato akce udělala radost na 
obou stranách. 

 Mgr. Petra De Fantová
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+Drakiáda

V sobotu 8. listopadu uspořádalo SRPDŠ 
další ročník drakiády. Ta se stala již naší 
podzimní tradicí. Sluníčko nám letos přálo, 
s větrem to taky nebylo špatné, někdy více 
někdy méně foukalo. Zájem o drakiádu 
stoupá a i letos se sešla spousta dětí 
a rodičů. Běhaly nejen děti, ale často hlavně 
tatínkové. Na posilnění bylo připraveno 
výborné občerstvení. Nejúspěšnější 
cvičitelé draků byli po zásluze odměněni 
diplomy a dárky. Ale vyhráli vlastně všichni, 
kteří si užili příjemné slunečné sobotní 
odpoledne.

Jana Mayerová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA FRANTIŠKA KŘIŽÍKA

1928

BECHYNĚ

ŠKOLA PRO DĚTI

+Logická olympiáda

Také letos se žáci naší školy zapojili spolu s dalšími 49 000 soutěžícími z 2 055 škol do 
logické olympiády. V naší škole se v kategorii A (žáci 1. stupně) zaregistrovalo 20 žáků, z toho 
nominační kolo vypracovalo 15. Nejlepší z prvního stupně byla Kateřina Vesecká (3.A), v kraji 
se umístila na 82. místě ze 449 řešitelů. V kategorii B (žáci 2. stupně) jsme se zaregistrovali 
společně, ale zdaleka ne všichni nominační kolo vypracovali. Své logické myšlení si prověřilo 
jen 28 žáků. Nejúspěšnější byla Michaela Marková (9.A), které patří 22. místo z 1 185 řešitelů 
v kraji a zajistila si postup do krajského kola. To proběhlo na začátku listopadu a Míša 
obsadila pěkné 32. místo. Všem řešitelům přejeme hodně úspěchů v dalších soutěžích.

Jana Meyerová

+Zdravá pětka

Začátkem listopadu na naší škole 
probíhal týdenní projekt Zdravá pětka. 
Jedná se o celorepublikovou akci 
zaměřenou na zdravý životní styl. Žáci 1. 
třídy poznávali jednotlivé druhy zeleniny a 
ovoce. Dozvěděli se vše o zdravé svačince. 
Děti od 2. do 5. třídy interaktivní a hravou 
formou probraly zásady zdravého 
stravování a prohloubily si své znalosti o 
zdravé výživě, které už získaly v hodinách 
prvouky a přírodovědy. Na závěr si všichni 
připravili zdravou svačinu a naši nejmenší si 
složili obrázek z ovoce a zeleniny.

Mgr. Jaroslava Hrnčárková

+Podzim 
v ZŠ praktické

Podzimní čas poskytuje hodně možností 
k praktickým činnostem, které jsou důležitou 
součástí výuky v naší škole. V hodinách 
pracovního vyučování se žáci učí praktickým 
dovednostem v dílně, kuchyňce a na 
školním pozemku.

Letošní teplý podzim nám 
umožnil pracovat zejména na 
školním pozemku. Pěstujeme 
zde zeleninu, ovoce a květiny. 
Vypěstovanou ze len inu 
a ovoce zpracováváme ve 
cvičné kuchyňce, kde se žáci 
učí připravovat jednoduché 
pokrmy.

Ze sklizených jablek žáci 
sušili křížaly, upekli jablečný 
závin, vyrobili vitamínový 
salát. Čerstvá jablka mají 
k dispozici jako zdravou sva-
činu. 

Učitelé ZŠ praktické
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+Co je nového v SUPŠ 
Bechyně

Točířská soutěž 2014

Ve dnech 6.–7. 11. 2014 proběhl v naší 
škole již 18. ročník mezinárodní točířské 
soutěže pro studenty středních škol s obo-
rem výtvarné zpracování keramiky a porce-
lánu. Kromě naší školy se soutěže zúčastnily 
školy z Luhačovic, Uherského Hradiště, 
Českého Krumlova, Ostravy a z bavorského 
Landshutu.  Předsedou poroty by l  
MgA. Gabriel Vach, absolvent školy, který 
nyní působí na Fakultě umění a designu 
Ladislava Sutnara v Plzni. Součástí prog-
ramu soutěže byla i prezentace firmy 
Propec, s.r.o. Úvaly u Prahy; ta proběhla ve 
čtvrtek odpoledne. Podobně jako v minulých 
letech byla zorganizována i vložená recesní 
soutěž. Tentokrát nesla název Superkoule. 
Šlo o vytvoření co nejdokonalejší koule 
z odváženého množství hlíny. Tato soutěž 
proběhla v podvečer 6. 11. 2014, její 
výsledky byly vyhlášeny na společenském 
večeru v lázeňském domě Jupiter. 

Druhý den soutěž pokračovala. Soutěžící 
vytvářeli čepák a mísu podle výkresu a svou 
vlastní volnou práci – variaci na amforu. 
Zároveň proběhla beseda s Gabrielem 
Vachem o jeho vlastní tvorbě a o činnosti 
ateliéru keramiky a porcelánu na ZČU Plzeň, 
jíž se zúčastnili studenti keramického a de-
signového oboru naší školy a pedagogický 
doprovod soutěžících z jiných škol. V pátek 
v 11.00 byla soutěž ukončena a porotě začal 
těžký úkol – vyhodnocení povinných 
i volných prací.

A jak vlastně soutěže dopadly? Recesní 
soutěž Superkoule vyhrála Eva Andršová 
(SUPŠ Bechyně) před Astrid Rudman-
Zielke (KFL Landshut) a Petrem Čípou 
(SUPŠ Bechyně). Hlavní soutěž pak 
vyhrála Astrid Rudman-Zielke (KFL 
Landshut, 105 bodů) před Petrem Čípou 
(SUPŠ Bechyně) a Paulem Wienem (KFL 
Landshut), kteří se dělili o 2. a 3. místo 
shodným ziskem 95 bodů. Na čtvrtém místě 
skončila Eva Andršová (SUPŠ Bechyně, 
93 body), na 5. místě skončila Markéta 
Válková (SOŠ Luhačovice, 74 body), na 
6. místě Kateřina Bednaříková (SUPŠ 
Uherské Hradiště, 71 bod), na 7. místě Hana 
Kadlecová (SUPŠ sv. Anežky České Český 

+

snímek zpropagují vlastními plakáty, logy 
a aktivně dotvoří celou koncepci. To vše 
v rámci dvou let. Součástí práce na projek-
tech budou výměny mezi žáky, společné 
workshopy, návštěvy měst a poznání 
historie a kultury obou zemí. Naším cílem je 
zapojit studenty z různých oborů, ať už 
z grafiky, multimédií, či z keramiky právě díky 
širokému spektru aktivit, které náš projekt 
zahrnuje. Společným komunikačním jazy-
kem bude angličtina, ale je v našem zájmu 
využívat v určitých aktivitách i rodný jazyk 
a obohatit tak povědomí našich portugal-
ských partnerů a naopak.

Momentálně (počátek listopadu 2014) je 
celý projekt na začátku, rozbíhají se 
jednotlivé aktivity na obou školách a plánuje-Portugalské vyhlídky: 
me společné setkání koordinátorů a studen-

projekt Erasmus+ tů na naší škole v lednu 2015. Věříme, že 
dvouletý projekt Erasmus+ splní to, co od něj v SUPŠ Bechyně
očekáváme, tedy že naši školu propojí se 
zahraniční školou, motivuje studenty  Po minulém školním roce, kdy jsme na 
k praktickému využití jejich schopností, ke Střední uměleckoprůmyslové škole v Bechy-
zlepšení se v jazykových a výtvarných ni hostili zahraničního asistenta z Portugal-
dovednostech a namotivuje je k dalšímu ska v rámci programu Comenius, jsme se 
cestování, poznávání a k vytváření přátelství pustili do další výzvy ve formě evropských 
s lidmi na celém světě. Doufejme, že projekt grantů. Zažádali jsme jako jedna z mnoha 
bude prospěšný na všechny strany a co desítek českých škol o grantový program 
nejvíce si z něho odneseme!Erasmus+ (konkrétně projekt Strategické 
A na závěr jeden citát: „Třeba ani není partnerství mezi školami) a uspěli jsme, 
důležité, aby byli lidé stejní, spíš aby byli k našemu velkému překvapení!
zvědaví. Jelikož jsme jiní, můžeme se Projekt Erasmus+, který je financován 
radovat z výměny světů, můžeme předávat z prostředků Evropské komise, umožňuje 
své lásky a vzrušení tomu druhému. Ty se dvouletou spolupráci mezi SUPŠ Bechyně a 
můžeš naučit hudbě, já se mohu naučit létat. střední uměleckou školou z Porta Escola 
A to je jen začátek.“ (Richard Bach: Most Artística de Soares dos Reis. S partnerskou 
přes navždy)školou jsme před podáním projektu navázali 

kontakt přes portál e-Twinning a při Mgr. Štěpánka Janoušková, 
vzájemné komunikaci jsme zjistili, že školy Mgr. Marta Kotková, SUPŠ Bechyně
jsou si velmi blízké, nejen co se týče 
výtvarného zaměření (máme shodné obory A co připravujeme?
multimédií, keramický, grafický a průmyslo- 4. 12. 2014 v 17.00 proběhne vernisáž 
vý design), ale obě byly založeny v roce výstavy Keramika z Bechyně 1884–1948. 
1884 jako jedny z nejstarších uměleckých Jde o poslední akci v rámci oslav 130. výročí 
škol. Další výhodou spolupráce je aktivní založení naší školy. Výstava probíhá v Zá-
činnost a působení portugalského asistenta padočeském muzeu v Plzni do 14. 2. 2015 
Sergio Bruna, který se snažil v minulém a je spojena s vydáním katalogu – knihy 
školním roce na naší škole studenty stejného názvu, jejímiž autory jsou manželé 
seznamovat s portugalskou kulturou, jídlem, Merglovi a jejíž vydání mj. sponzorsky 
uměním, a žáci tedy mohou na mnoha podpořilo město Bechyně. 
základech stavět a rozvíjet své znalosti. Další výstava se koná v Galerii U Zlaté-

Projekt jsme pojmenovali Re: ART ho slunce v Týně n. Vltavou. Jde o výstavu 
TRUeSTory. Název napovídá, že máme maturitních a klauzurních prací z posledních 
společně s portugalskými studenty cíl let. Srdečně zveme na vernisáž 5. 12. 2014 
vytvořit umělecky zpracovaný příběh, který v 19.00; výstava potrvá do 14. 1. 2015
studenti sami napíší, vymyslí námět, 

Jiří Novotný, SUPŠ Bechynětechnicky a umělecky zpracují, sami si svůj 

se sbíráním léčivých bylin, ze kterých si děti Zprávičky 
v mateřské škole uvařily bylinkové čaje. 

z MŠ Jahůdka Dětem se velmi líbila pohádka Divadla 
Sluníčko Jak měla koza ráda podzim. Ve 
všech třídách proběhla tvořivá odpoledne Během podzimu děti v rámci 
s rodiči. Ekovycházka u Broučků probíhala s akce „Ukliďme svět“ hrabaly spadané 
Letem draků Papíráků, Lišáci měli Drakiádu listí na zahradě školy. 
s rodiči a Bělásci hledali Podzimní skřítky. V prostorách suterénu školy byla 
Na vánoční slavnosti a besídky si budou děti instalována výstava na téma Včelařství nové 
péct a zdobit perníčky. Předškoláci vystoupí generace zapůjčená od Ochrany fauny 
s vánočním programem pro hosty v lázních, v Táboře, která navazuje na celoroční 
pro seniory v kulturním domě a v Domově projekt tříd Lišáci a Žluťásci. V rámci 
pro seniory. Přejeme příjemné prožití spolupráce dětí, rodičů a školy proběhla 
vánočních svátků a krásný nový rok.tradiční výstava Podzimníčků, kde byly 

Upozorňujeme veřejnost, že Mateřská vystaveny originální výtvory rodičů a dětí z 
škola Jahůdka Bechyně je celodenně přírodnin. Děkujeme rodičům za jejich 
uzamčena. V budově je telefonní systém a je příkladnou iniciativu. V rámci tématického 
možno telefonovat do všech tříd.celku Babička kořenářka se uskutečnila u 

Více z akcí školy na www.msjahudka.cz. Žluťásků vycházka do okolí Bechyně. Byla 
zaměřena na hry a činnosti v přírodě a o ní, BV

Krumlov, 69 bodů), na 8. místě Alena 
Menšíková (SUŠ Ostrava, 66 bodů), na 
9. místě Martin Valnoha (SUPŠ sv. Anežky 
České Český Krumlov, 57 bodů) a na 
10. místě Purnima Rontová (SUPŠ 
Uherské Hradiště, 40 bodů).

Ředitelství školy děkuje organizátorům 
soutěže Mgr. Milanu Vágnerovi a Janu 
Vančurovi, sponzorům, účastníkům i 
reprezentantům naší školy Evě Andršové a 
Petru Čípovi za vzornou reprezentaci. Již 
nyní se těšíme na 19. ročník, který proběhne 
v obdobném termínu v listopadu 2015.

Jiří Novotný, SUPŠ Bechyně
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+
Na povolení kácet dřeviny rostoucí mimo Od 1. 11. 2014 

les a mimo zastavěné území obce a v obci 
se změnily podmínky mimo zahrad, zastavěných ploch a nádvoří 

a zeleně se nic nemění. Zde povolení ke pro kácení stromů
kácení podléhají veškeré dřeviny o obvodu 
kmene větším než 80 cm měřeno ve výši Dne 1. 11. 2014 nabyla účinnosti nová 
130 cm nad zemí. vyhláška č. 222/2014 Sb., o ochraně dřevin a 

Dále není potřeba mít povolení ke kácení povolování jejich kácení, kterou se mění 
zapojeného porostu dřevin, pokud celková podmínky pro kácení stromů. Nově se 
plocha kácených zapojených porostů dřevin můžou kácet bez povolení ovocné dřeviny 

2
nepřesahuje 40 m . na pozemcích v zastavěném území obce 

Povolovat kácení dřevin lze jen ze závaž-evidovaných v katastru nemovitostí jako 
ných důvodů, jako je např. zdravotní stav druh pozemku zahrada, zastavěná plocha 
stromu, nadměrné zastínění domu ap. Pa-a nádvoří nebo ostatní plocha se způsobem 
dání listí, jehličí, květů nebo plodů není dů-využití pozemku zeleň. Bez povolení se tedy 
vod ke kácení stromu. O kácení stromů mohou od listopadu kácet ovocné dřeviny na 
může žádat majitel pozemku nebo nájemce všech zahradách v obci, včetně většiny 
pozemku se souhlasem jeho majitele. nádvoří či parků a i v zahrádkářských 
Nájemce pozemku musí předložit nejen sou-koloniích. Naopak povolení ke kácení je 
hlas majitele, ale i nájemní smlouvu. O povo-třeba na kácení všech neovocných dřevin 
lení ke kácení stromu nemůže tedy žádat s obvodem kmene větším než 80 cm ve 
soused nebo majitel bytu, pokud strom roste výšce 130 cm nad zemí. 
na cizím pozemku např. na pozemku města. Mezi ovocné dřeviny patří např. jabloň, 
Orgán ochrany přírody a krajiny není kompe-hrušeň, třešeň, višeň, broskvoň, meruňka, 
tentní nařizovat majiteli pozemku, aby strom slivoň, líska a ořešák vlašský.
pokácel. Kácení dřevin povoluje orgán Dle stanoviska Ministerstva životního 
ochrany přírody ve správním řízení, na vydá-prostředí neovocné stromy v zahradách plní 
ní rozhodnutí je lhůta do 60 dnů od zahájení zásadní společenské funkce jako je např. 
řízení, ve složitých případech do 90 dnů od snížení prašnosti a hluku, produkce kyslíku 
zahájení řízení. Kácí se zejména v období apod. Je tedy i ve veřejném zájmu, aby se ke 
vegetačního klidu. kácení přistupovalo s respektem. 

Ing. Ladislava Blažková

Upozorňujeme občany, že 
s koncem roku 2014 končí také 
platnost parkovacích karet na 
náměstí T. G. Masaryka. Žádost je 
možné stáhnout na webových 
stránkách Města Bechyně nebo 
vyzvednout na podatelně MěÚ 
Bechyně. Cena a podmínky jsou 

pevně stanoveny Nařízením č. 9/2012, 
Čl. 7, odst. 1). Připomínáme, že karty jsou 
platné pro kalendářní rok 2015 – tudíž od 
1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 (Nařízení 
č. 9/2012, Čl. 7, odst. 2).  Žádosti, stejně 
jako parkovací karty vám vydáme na MěÚ 
Bechyně, podatelna.

Jitka Chudlařská, 
pracovnice podatelny

+Bechyně – vodovod 
Hvožďany 

14. 7. 2014 byly zahájeny práce na 
stavbě „Bechyně – vodovod Hvožďany“. 
Projekt je financován z 49,95 % z Fondu 
soudržnosti EU (což tvoří 76,62 % ze 
způsobilých výdajů) a Státního fondu 
životního prostředí (což tvoří 4,26 % ze 
způsobilých výdajů) v rámci Operačního 
programu Životní prostředí a z 50,05 % 
z rozpočtu města. 

Projekt řeší nové zásobení pitnou vodou 
pro obec Hvožďany. Hvožďany jakožto 
místní část města Bechyně má v současné 
době vlastní vodovod, na který je napojena 
převážná většina domů v obci. Zdrojem 
vodovodu jsou jímací zářezy západně od 
obce doplněné vrtem. Zachycená voda je 
akumulována v jednokomorovém vodojemu, 
do něhož je instalováno čerpadlo pro posí-
lení tlaku ve vodovodních řadech. Zdroje 
vody se nacházejí na soukromém pozemku 
a jímaná voda obsahuje vysoké procento 
dusičnanů. Voda ve zdroji tak dlouhodobě 
nesplňuje podmínky pro hromadné zásobo-
vání dle vyhlášky ministerstva zdravotnictví, 
kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu 
a rozsah a četnost její kontroly v ukazateli 
NO3. Provozovateli vodárenského zařízení 
je Krajskou hygienickou stanicí Jihočeského 
kraje udělena výjimka na obsah dusičnanů 
do 6/2015. Z hlediska perspektivy tohoto 
zdroje jako jediného zdroje pitné vody pro 
obec Hvožďany je situace obtížně udržitelná 
a město Bechyně se rozhodlo řešit situaci 
napojením obce Hvožďany na vodovod 
města. 

Nové technické řešení představuje 
systém, kterým se lokální vodovod Hvožďan 
napojí na skupinový vodovod města 
Bechyně. 90 % vodovodního potrubí 
a čerpací stanice jsou v současné době již 
provedeny. Přívodní řad je napojen na 
stávající vodovodní řad na Plechamru, 
veden podvrtem přes potok Smutný, dále 
podvrtem svahem údolí, podél silnice 
a nezpevněnou komunikací do akumulace 
a čerpací stanice. Tlakové poměry v síti 
města v návaznosti na vodojem neumožňují 
připojení místní části Hvožďany bez osazení 
posilovací čerpací stanice. Výtlačný řad 
z čerpací stanice vede v zeleném pásu podél 
silnice II/135 do Hvožďan. V intravilánu obce 

Hvožďany je vodovod veden v trase budoucí 
projektované komunikace podél zeměděl-
ského areálu a dále ulicí do centra obce, kde 
bude napojen na stávající vodovod. Stáva-
jící vodojem v obci Hvožďany již nebude 
využíván. Odtokové potrubí z vodojemu 
bude zaslepeno. Vystrojení vodojemu 
včetně stávající automatické tlakové stanice 
bude demontováno. 

Pokud to klimatické podmínky dovolí, 
celá stavba včetně konečných úprav 
povrchů bude dokončena v polovině měsíce 
ledna 2015. Za nepříznivých klimatických 
podmínek bude stavba na zimu přerušena a 
stavební práce budou pokračovat na jaře 
2015. Realizací výše uvedeného projektu 
dojde k výraznému zlepšení kvality pitné 
vody ve spotřebišti a stabilizaci provozu 
vodovodu. 

 Ilona Zvolánková
investiční odbor MěÚ Bechyně

Úřední hodiny na MěÚ 
Bechyně v závěru roku 2014

22. 12. 7.30–11.00 12.00 17.00
23. 12. 7.00 11.00 12.00 15.00
29. 12. 7.30 11.00 12.00 17.00
30. 12. 7.00 11.00 12.00 15.00
31. 12. Zavřeno
2. 1. Zavřeno

–
– –
– –
– –
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             MĚSTSKÝ ÚŘAD BECHYNĚ
NÁM. T. G. MASARYKA 2, 391 65 BECHYNĚ
TEL. 381

 

477 010, 381
 

477
 

028 FAX 381 477 049
ODBOR VNITŘNÍCH A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

Souhlas se shromažďováním a zpracováním osobních údajů

Já, podepsaná(ý)_________________________________, datum narození______________,

bydliště___________________________________________________________________,

dávám tímto souhlas, aby Městský úřad v  Bechyni a Sbor pro občanské záležitosti v Bechyni shromažďoval 
a zpracovával moje osobní údaje.

Tento souhlas dávám pro účely:
– vedení seznamu seniorů a rozesílání gratulací k  životnímu výročí,*)

uveřejnění mého jména a příjmení při dosažení věku 75 let a více v
 

kulturní rubrice Bechyňského
 

městského zpravodaje.*)

Tento souhlas dávám na dobu neurčitou a platí až do odvolání výhradně pro potřeby Městského úřadu
 

v
 

Bechyni a Sboru pro občanské záležitosti v
 

Bechyni.

__________________________________
                                                                                                                podpis
*) nehodící se škrtněte

"

–

+
stavebního zákona a být šetrný k zájmům Musí tomu tak být? Není zde již čas se na K uplatňování zásady 
vlastníků sousedních pozemků a staveb. Při závěr letošního roku zamyslet každý sám 

šetrnosti k sousedství plnění povinností podle § 152 odst. 1 sta- nad sebou a uvědomit si, zda takto chceme 
vebního zákona musí mít stavebník na i nadále žít? Bude spíše výhrou mít dobré v praxi
zřeteli zejména ochranu života a zdraví osob sousedy a tudíž i vzájemné soužití díky 
nebo zvířat, ochranu životního prostředí dobrým sousedským vztahům? Právní úprava: ustanovení § 152 odst. 
a majetku i šetrnost k sousedství. K tomu je 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním odbor VaŽP
povinen zajistit provedení a vyhodnocení plánování a stavebním řádu (stavební 
zkoušek a měření předepsaných zvláštními zákon), ve znění zákona pozdějších 
právními předpisy. Tyto povinnosti má předpisů.
i u staveb a jejich změn nevyžadujících 

Prakticky žádná stavební činnost se stavební povolení ani ohlášení nebo u jiného 
neobejde bez prací, které mohou více či obdobného záměru, například zřízení 
méně obtěžovat vlastníky sousedních reklamního zařízení. U staveb prováděných 
nemovitostí. Proto se také jedny znej- svépomocí je stavebník rovněž povinen 
častějších stížností, jimiž se lidé obracejí na uvést do souladu prostorovou polohu stavby 
stavební úřady, týkají neohleduplného s ověřenou projektovou dokumentací. 
provádění stavby. V řadě případů lze přitom O zahájení prací na stavbách osvobozených 
stížnostem sousedů předejít včasným od povolení je povinen v dostatečném 
informováním o termínu, způsobu, době předstihu informovat osoby těmito pracemi 
trvání a rozsahu stavebních prací. Z tohoto přímo dotčené. (Tím nejsou dotčena usta-
pohledu je důležitá již samotná projekční novení stavebního zákona ukládající 
příprava stavby a následná koordinace povinnosti a zakládající odpovědnost jiných 
stavebních prací. Stavební zákon v této osob podílejících se na přípravě a provádění 
souvislosti hovoří o povinnosti stavebníka stavby, jako je projektant, stavbyvedoucí 
být šetrný k sousedství. nebo stavební podnikatel.)

Povinnosti a odpovědnost stavebníka Sousedství nelze zužovat pouze na 
upravuje § 152 zákona č. 183/2006 Sb., pozemky, které mají společnou hranici 
o územním plánování a stavebním řádu s pozemkem, na němž je stavební záměr 
(stavební zákon), v platném znění. realizován, a které jsou nebo byli účastníky 

Podle § 152 odst. 1 stavebního zákona je stavebního řízení. Stavebník by měl při 
stavebník povinen dbát na řádnou přípravu navrhování stavby zvažovat nejen výhod-
a provádění stavby; tato povinnost se týká nost řešení ze svého hlediska, ale také 
i terénních úprav a zařízení. V rámci přípravy nevýhody a problémy, které vzniknou 
stavby musí každý, kdo navrhuje vydání sousedům, a nestavět na jejich úkor. 
územního rozhodnutí nebo územního Stavební úřad stále častěji řeší spory 
souhlasu podle § 76 odst. 2 stavebního sousedů, za kterými se většinou ve větší 
zákona dbát požadavků uvedených v § 90 míře schovávají spory občanskoprávní. 
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+Souhlas pro seniory 
s gratulací

Sbor pro občanské záležitosti Města 
Bechyně zajišťuje gratulace k významným 
životním jubileím, výročím zlaté a diaman-
tové svatby a dále obřady slavnostního 
vítání dětí do života a předání vysvědčení 
žákům 9. tříd ZŠ. Písemné a osobní 
gratulace předáváme občanům města 
pouze na základě jejich písemného 
souhlasu (viz. příloha dole). Rada města 
Bechyně stanovila, že ve věku 70 let, 75 let 
a dále bude každý rok zasíláno blahopřání. 
Od věku 75 let se životní jubileum zveřejní 
v Bechyňském městském zpravodaji. 
Seniorům ve věku 80, 85, 90 a dále vždy po 
pěti letech bude předáno blahopřání s dár-
kovým balíčkem. Budeme rádi, pokud 
občané od 70 let věku, kteří ještě svůj 
souhlas neudělili, doručí písemný souhlas 
(viz. příloha) na MěÚ Bechyně, případně 
v něm vyznačí, k jakým účelům v rámci 
životního jubilea mohou být údaje využity. 
Případné další informace získáte na matrice, 
tel. 381 477 028. 

Dagmar Cibulková



+Příslušníci Aktivní 
zálohy u ženistů 

demolovali budovu a stavěli 
protipovodňovou zábranu

V posledních říjnových dnech proběhl 
výcvik příslušníků Aktivní zálohy u záchran-
né roty 151. ženijního praporu v Bechyni. 
Program cvičení byl zaměřen na činnost 
jednotky při odstraňování následků živelné 
pohromy, což bylo provedení částečné 
demolice objektu a stavbu vodního díla na 
řece Lužnici v Bechyni Zářečí – stavbu 
protipovodňové ochrany. 

„Při demolici budovy šlo především 
o získání návyků, jak v takové situaci 
postupovat bezpečně, aby nedošlo k ohro-
žení zasahujících. Prakticky každý z nás se 
někdy ocitnul při bourání části domu. 
Vypadá to celkem jednoduše, ale už ne tak 
v situaci, kdy se na této činnosti podílí více 
osob a techniky. Vše je nutno koordinovat 
a dbát na rovnoměrné rozložení zátěže. 
Fyzicky náročné práce navíc probíhaly 
každý den od rána až do pozdních nočních 
hodin,“ vysvětlil poručík Dušan Havlíček 
z Aktivní zálohy. „Demolice navíc nemohla 
být z velké části prováděna těžkou technikou 
z důvodu dalšího využití části stavebních 
konstrukcí. Na řadu tak přišla převážně ruční 
práce, byť jsme měli k dispozici i těžkou 
techniku třeba na strhávání krovů či 
překladů.“ Příslušníci Aktivní zálohy se při 
této činnosti zdokonalili i v obsluze ženijních 
strojů a při práci ve výšinách, protože často 
při demolici pracovali pomocí vysokozdvižné 
plošiny. 

Ve spolupráci se Sborem dobrovolných 
hasičů (SDH) stavěli protipovodňové 
zábrany v echyňském Zářečí na břehu řeky 
Lužnice. „Časová norma pro stavbu stěny je 
šest hodin pro práci patnácti osob a nám se 
to podařilo za dvě a čtvrt hodiny,“ byl 
překvapen zástupce velitele záchranné roty, 
nadporučík Viliam Demeter. Jeho slova 
potvrdil i velitel SDH, Luboš Klobása 

+Branný den 
v Opařanech

Jeden z posledních říjnových dnů dětí v 
základní škole při Dětské psychiatrické 
nemocnici v Opařanech byl věnován branné 
přípravě, kterou připravili vojáci ze 151. 
ženijního praporu Bechyně.

V průběhu celého dopoledne se asi 
stovka dětí seznamovala s některou 
vojenskou činností. 

Vyzkoušeli si práci s minohledačkou ve 
vytýčeném prostoru, hod granátem a 
kriketovým míčkem na cíl, v rámci chemické 
přípravy oblékali pláštěnku JP-90 a 
ochrannou masku a v neposlední řadě i 
rozborku pistole Pi 82 a nové útočné pušky 
BREN. Zajímavé pro všechny byla nejen 
ukázka základů první pomoci, ale také 
praktické vyzkoušení, jak uložit zraněného 
na nosítkách do sanitky. I v dnešní technické 
době, kdy každé dítě má vlastní mobil, 
zajímala některé dívky komunikace s vojáky 
pomocí radiostanice RF 13. 

Vojáci odpovídali na otázky školáků, jaké 
jsou podmínky pro vstup do armády. „A jaký 
musíme mít prospěch?“ zajímalo chlapce, 
který hned nadšeně sdělil, že se snaží každý 
den běhat, aby byl v kondici a k vojákům se 
jednou mohl přihlásit. 

zpracovala: kapitánka Miroslava Štenclová, 
tisková a informační důstojnice 

15. ženijního pluku

+Již po osmé…

Dne 15. listopadu soutěžili již po osmé 
vojenští důchodci ve střelbě z malorážky 
a vzduchové pistole. Akce se zúčastnilo 
5 družstev: po jednom ze Strakonic, Písku 
a zdejší vojenské posádky a dvě z Bechyně.

Zvítězilo bechyňské družstvo pod vede-
ním Věry Burianové. Diplomy a hezké ceny 
jim předal předseda Klubu vojenských 
důchodců pan RSDr. Otakar Michal, který 
stál v čele celé akce.

Nesmíme zapomenout poděkovat našim 
sponzorům, panu Slípkovi a Zelenkovi, za 
řadu pěkných cen do soutěže, ředitelství 
nové ZŠ za poskytnutí prostoru pro 
uskutečnění akce, p. Burianové za výraznou 
pomoc při celkové organizaci a obětavým 
ženám z řad důchodců za přípravu 
občerstvení. 

   Za klub voj. důchodců
             Otto Waldhaus

„Činnost urychlilo i to, že jsme jednotlivé díly 
s kontejnery rozváželi po celé délce stavby. 
V reálné situaci by na stavějící působil navíc 
stres, čas a stoupající voda i nepříznivé 
počasí. Dnešním cílem bylo spojení sil 
vojáků i hasičů, abychom si vyzkoušeli 
činnost a odstranili případné nedostatky.“ 

Jak potvrdil i starosta Bechyně Jaroslav 
Matějka, podobný výcvik se musí provádět 
jedenkrát ročně. Protipovodňová stěna se 
skládá z montovaného lamelového systému, 
její délka je 270 metrů, výška 1,6 m a je 
schopna zabránit tzv. stoleté vodě.

Aktivní zálohy 15. ženijního pluku si 
vyzkoušely i střelbu z nové útočné pušky 
CZ805 BREN, jízdu v plovoucím trans-
portéru PTS 10 či absolvovali přezkoušení 
z tělesné přípravy. „Byly to nové činnosti a to 
pro většinu z nás byla především střelba 
z nové útočné pušky absolutní novinka,“ 
pokračuje poručík Havlíček, „kterou jsme 
všichni ocenili.“ Další cvičení bude 
připraveno v jarních měsících příštího roku.

zpracovala: kapitánka Miroslava Štenclová, 
tisková a informační důstojnice 

15. ženijního pluku

Členové ZO KSČM Bechyni 
vyjadřují poděkování všem našim 
kandidátům ve volbách do městského 
zastupitelstva.

Velmi si vážíme toho, s jakou odpo-
vědností a aktivitou přistupovali k vy-
tvoření našeho volebního programu.

Zvoleným zastupitelům blahopře-
jeme a přejeme hodně úspěchů 
v práci.

Stejný dík patří i našim voličům – 
děkujeme.

Výbor ZO KSČM Bechyně

foto: ZŠ při DPN Opařany

Novoroční čtyřlístek 2015
Klub českých turistů a Asociace sportu pro všechny Bechyně si vás dovolují pozvat na 
odpolední novoroční vycházku – Novoroční čtyřlístek 2015

Sraz účastníků je ve čtvrtek 1. 1. 2015 ve 13.00 hodin v Bechyni před  

hotelem „U Draka“, Libušina ulice. Připraveny budou dvě vycházkové trasy okolím města 
Bechyně (krátká trasa – cca 5 km, dlouhá trasa – 10-15 km). Akce je spojená s veřejnou 
sbírkou na podporu aktivit pro zdravotně handicapované občany

Pevné zdraví a úspěšný nastávající rok přejí členové Klubu českých turistů a Asociace 
sportu pro všechny Bechyně.

Informace: Petr Chaloupek - KČT Bechyně, telefon 737529220, 
E-mail: bechyne.kct@seznam.cz
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Bechyňáci, lázeňáci, návštěvníci našeho města,

RODINNÉ HRNČÍŘSTVÍ PETR KABÁT 
vás zve k návštěvě obchodu s jejich výrobky. Potřebujete-li 

dárek pro přátele nebo si udělat radost, jistě si vyberete z bohaté 
nabídky jak dekorační, tak zejména užitkové keramiky.

Náměstí T. G. M. vedle Lékárny a Elektro Filip

Provádíme rizikové kácení stromů 
v těžko přístupných místech. 

Tel: 606 931 760

VYŘEŠÍME VAŠI FINANČNÍ SITUACI
Už Vám banka nepůjčí? 

Půjčky zaměstnancům, matkám na 
MD, důchodcům i podnikatelům. 
Půjčka na cokoliv – nečekané 

výdaje, Vánoce...
Stačí prozvonit, zavolám zpět 

728 421 600

Radostné prožití vánočních svátků
přejí zaměstnanci 

Přijďte k nám pro lék, radu 
i vlídné slovo

LÉKÁRNY

Do konce r. 2014 bez poplatků a se státní 
podporou. Do 500 tis. Kč bez ručitele 
a zástavy, rychlé vyřízení.
Dobu splácení a měsíční splátky si nastavíte 
dle vašich možností.

Příklad: půjčka 250 tis. Kč na koupi bytu

Wüstenrot, Karel Pučelík, tel. 731 587 275, 
e-mail: k.pucelik@volny.cz

Výhodná půjčka 

na koupi bytu 
a na jiné bytové potřeby 

s řadou novinek!

doba splácení 6 let 12 let 18 let
měsíční splátka 4477 2642 2087

Zveme všechny do naší prodejny 
oční optiky v Široké ulici v Bechyni, 
kde Vám rádi představíme zajímavou 
podzimní akci předních výrobců 
brýlových multifokálních čoček. 
Zaplatíte jeden pár a dostanete páry 
dva. Ale hlavně získáte pohodlné 
vidění v jedněch brýlích na všechny 
vzdálenosti!

Manželé Ursínyovi

www.ursiny-optik.cz

TĚLOVÝCHOVA & SPORT

+Jiskra Bechyně 
– kanoistika

Vodáckou sezónu zakončily podzimní 
maratónské závody a naše Bechyňské 
sjezdy, které se konaly na tradiční trati 
Dobronice – Hutě za velmi pěkného 
/dostatečného/ stavu vody, který nám na 
podzim zajišťuje pravidelné vypouštění 
třeboňských rybníků. Závodníci bechyň-
ského oddílu také vylovili z Lužnice několik 
cenných trofejí: v kategorii K1 muži 
vybojoval stříbro Jan Pazourek, těsně pod 
stupínky na 4. místě skončil Ferko Uhlík. 
Mezi dorostenci se prosadil Filip Zvolánek 
na druhé místo a začátečník Honza Vrátný 
dojel na velmi krásném 4. místě mezi 
nejmladšími kajakáři. Nesmíme zapome-
nout na odchovance oddílu Tomáše 
Macáška a Honzu Zvolánka, kteří 
v kategorii do 23 let (U 23) vybojovali druhé, 
respektive třetí místo. Mezi deblkanoisty 
vylovila bronzovou medaili posádka Michal 
Háša – Jan Pazourek. V maratónských 
závodech se prosazoval na stupně vítězů 
kajakář Jan Pazourek, který na kajaku 
zvítězil na Východočeském maratónu 
(60 km) v čase 5:28 hod. a společně na 
deblkanoi s Janou Lagnerovou ze Sobě-
slavi vyhráli Sázavský Samba maratón 
(42 km) a na mezinárodním Krumlovském 
maratónu (36 km) vypádlovali skvělé 
2. místo v kategorii C2 mix. V zimním 
období čeká kanoisty oblíbená zimní 
příprava na suchu a v tělocvičně, bude-li 
mírná zima jako loni, budeme dál brázdit 
vody Lužnice. 

za oddíl kanoistiky Pazi

Bechynští rybáři 
informují

V základních školách 
probíhá nábor dětí do 
rybářského kroužku .  

Přihlaste své ratolesti do kroužku – pod 
vedením zkušeného vedoucího se naučí 
vztahu k přírodě, v partě kamarádů budou 
poznávat, chytat a chránit ryby. Pro letošní 
rok je vstup do kroužku zdarma, pro děti 
jsme nakoupili základní rybářskou výbavu.

Dokončili jsme rekonstrukci střešního 
pláště rybářské klubovny. V současné 
době končí fyzická kontrola provedení díla, 
očekáváme proplacení dotace z programu 
SZIF.

Úspěšně jsme slovili rybníky „Petr“ 
a „Nový“. Výsledky výlovů zhodnotí hospo-
dář na výroční členské schůzi.

Pokračujeme ve snaze o záchranu 
rybníku Trubný. Ve spolupráci s Městem 
Bechyně dále směřujeme k obnovení 
trvalého přítoku.

V každém příštím vydání Městského 
zpravodaje Vás budeme informovat o své 
činnosti.

Děkuji členům rybářské organizace za 
odvedenou práci. Přeji klidné a pohodové 
prožití vánočních svátků a do roku 2015 
přeji hodně zdraví, štěstí a pohody u vody.

S pozdravem Petrův zdar!

Ivan Horňák, 
předseda MO ČRS Bechyně
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Děkujeme všem našim 
zákazníkům za přízeň v letošním roce,

přejeme krásné vánoční svátky a úspěšný rok 2015

+
25. 10.: 2. JIHOČESKÁ DIVIZE – 2. kolo cenný bod do tabulky. Zápas byl vyrovnaný, Šachová sezona začala
Silon Sezimovo Ústí A – Šachový spolek mohl se zvrtnout na jednu či druhou stranu 
Reality Horňák B 5,5:2,5 a nakonec skončil zaslouženou remízou.

Tvrdá realita v druhé divizi pro naše nové Body: Malý Pavel, Man, Hrubant – 1; Jandl, 19. 10.: 1. JIHOČESKÁ DIVIZE – 1. kolo
družstvo nastala. O výsledku rozhodla pře- Alexa – 0,5Slovan Jindřichův Hradec A – Šachový 
devším mnohem větší zkušenost domácího spolek Reality Horňák A 3:5 15. 11.: 2. JIHOČESKÁ DIVIZE – 3. kolo
týmu, když v našem oslabeném hráli z polo-Skvělé tři body jsme získali v 1. kole na Šachový spolek Reality Horňák B – Loko 
viny hráči loňského Céčka.půdě těžkého soupeře v Jindř. Hradci. Veselí nad Lužnicí 0,5:7,5
Body: Marek – 1; Bernáth, Alexa, Hrubant – Tradičně vyrovnané zápasy s tímto rivalem Drtivá porážka od jednoho z favoritů 
0,5potvrdilo i letošní těsné skóre. Pro nás to soutěže nás potkala ve třetím kole. Zápas 

tentokrát nebylo až takové drama, protože 08. 11.: 2. JIHOČESKÁ DIVIZE - 1. kolo nevypadal tak hrozně, ale po chybách jsme 
prohrané partie přišly až v době, kdy už byl (dohrávka) ztratili i dobře rozehrané partie a nakonec 
zápas rozhodnutý. Šachový spolek Reality Horňák B jsme byli rádi, že to nebylo s nulou.
Body: Houdek, Brčák, Bernáth, Marek – 1; – Sokol Tábor C 4:4 Body: Malý Jan – 0,5
Absolon, Šťastný – 0,5 V dohrávce 1. kola se nám podařilo získat Štefan Bernáth


