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BECHYŇSKÝ

ŘÍJEN 2013

+Životní jubilea 
říjen 2013
91 let Cíchová Vlasta
88 let Vlk Miroslav
86 let Vávrová Marta
85 let Poseděl František

Senteši Milan
84 let Cikánková Jarmila

Procházková Marta
Turková Ludmila
Výrutová Božena

83 let Šestáková Hana
Šlechta Zdeněk

80 let Čuba Václav
Kojetín Jaroslav

79 let Andrejsová Vlasta
Bartošová Vlasta
Lacina Jaroslav

78 let Tomanová Ludmila
77 let Boldiš Julius

Severová Anna
76 let Černochová Dagmar

Kohout Bohumil
Trnková Drahomíra

75 let Vrábková Anna

Ilustrační foto

             

jsme je podle druhů na O jabloních 
trávník a měli jsme 
požitek, jak se tu červe-Josef Hora, Zrání
nala, žlutala, nahnědle 

Plod za plodem, jak dozrál čas, zelenala sladkokyselá 
jablíčka. V této boudě se pouští stromu v lehkém vánku.

jsme i obědvali a veče-To zahradních snad hodin hlas
řeli, ba jsme v ní i spávali; 

jde rušit trávu v jejím spánku. byla to naše nejkrásnější 
dobrodružství, jakási obdoba Je poledne už, prostři se! 
komediantského vozu, po němž 

Též kosí mládě na zdi píská, jsme marně toužili. Rodiče vždy 
Ovoce čeká na míse jakoby zdáli se na nás usmáli, jinak 

nás hlídal jen psík, jenž obíhal kolem Na velké hody. V dálce blýská.
jablek a boudy.

Albert PRAŽÁK Načesaná jablka odváželi jsme do 
Chroustovická jablíčka zámku, do prostorných a vzdušných 

sklepů. Kladli jsme je na prkna podestlaná Strávil jsem dětství v panské zahradě. 
slamou, do geometricky vyrovnaných Rostly v ní všemožné druhy stromů. 
hromad podle druhů, takže každý druh tu Třešně, švestky, hrušky, jabloně, vlašské 
svítil svou barvou a pyšnil se svým tvarem, i lískové ořechy vedle dalších stromů… 
panenská červení, renety zlatou žlutí Jako hoch jsem žil tímto bohatstvím a byl tu 
a červeně, pohled to byl zrovna malebný. málokterý strom, abych na něj nevylezl 
Každé jablko mělo svou zvláštní vůni, nebo v jeho koruně se na hodinu na dvě 
nejdovednější voňavkář by byl nedovedl neskryl a nepočetl si v některé napínavější 
účinněji a jemněji natřít vůně svého skladu. knížce… S životem stromů jsem po svá 
Některé druhy tu až omamovaly. Tatínek dětská léta přímo splýval; v zimě jsem je 
vybírával nejkrásnější jablka z nejkrás-hladil, byly ztuhlé a jakoby odumřelé, 
nějších, balíval je do hedvábného papíru zkoumal jsem, zda jsou opravdu živy; 
a posílal v bednách našemu knížeti, z jara jsem se radoval, že ožily, že nalévají 
Albertu Taxissi do Řezna. Dostával vždy  do pupenů, do květů, v létě že se zardívají 
za to poděkování pečetěné pěti knížecími plody a na podzim jsem plody sčesával …
pečeťmi a v každé pečeti veliký zlatý dukát. Ze všech stromů na mne působila však 
Otec nám je chtěl naspořit, ale nenaspořil, nejtepleji jabloň. Zdála se mi nějak křehčí, 
dukáty se vždy rozkutálely bůhví kam za hladší, vábnější, měla v sobě kus 
dětmi, když nastupovaly do světa. Ale ženského kouzla. Její květy učarovávaly 
jablíčka se odvděčovala tatínkovi i jinak; nejvíce, měly i zvláštní jemnou vůni. Rád 
kdekoliv je vystavil, došel za ně uznalý jsem pod kvetoucími jabloněmi sedával, 
diplom, ať to bylo Vysoké Mýto, Chrudim či bylo mi pod nimi nějak sladce a přítulně 
Praha.jako u maminky. Jabloně lákaly mě i svými 

Vždy se o nich mluvilo o Štědrém dni, plody, menšími i většími, krásně a různě 
kdy otec vybíral knížecky krásná jablka zbarvenými. Rád jsem je česával, přista-
i pro nás a po starém zvyku rozkrajoval je voval k nim žebřík i vysoko, takže jsem 
s přáním, aby nám každému rozkrojil často sletěl i s košíkem jablek, a leželo se 
„hvězdu“ a uchránil nás „kříže“. Byl jsem to krásně a padalo se beztoho jen do 
primán, když tak činil naposled a kdy mně hebké a hedvábné trávy.
vykrojil jakoby symbolicky nádhernou Ovoce se stromů česali jsme většinou 
hvězdu, jež nad mým životem pak zářívala, my sourozenci a ukládali jsme je u velké 
když on  sám byl již „ve hvězdách“. hlídací boudy v stromovém bludníku. Kladli 

+Zlatá svatba

Dne 21. 9. 2013 oslavili manželé Jiřina 
a Ladislav Šaškovi vzácné výročí 50 let 
společného života. Osobní blahopřání 
s květinou a dárkem předali manželům 
představitelé města Bechyně.

Povodňová sbírka
Do současnosti bylo na povodňovém 
kontě nashromážděno krásných 

516 543 Kč! 
Děkujeme

Z obsahu:
Lumpačení ve fotografii 4
Kulturní kalendář 6
Volby do parlamentu ČR 13
Příspěvky do listopadového vydání 
posílejte nejpozději 18. 10. na 
propagace@kulturnidum.cz

+
Všichni pozvaní se sešli, ale bohužel se Dozvuky povodní 2013
ukázalo, že jsou určité problémy s pozemky, 
na kterých stěna stojí, a MěÚ v Táboře na 
základě těchto zjištění vydal zákaz stěnu 

Vzhledem k situaci, která nastala používat.
v Bechyni, jsme se domluvili, že proběhne Byly vyřešeny SMS zprávy pro občany 

Povodí Vltavy také zajistí odborné společné jednání mezi obyvateli Zářečí Zářečí a pro povodňovou komisi, Povodí 
posouzení, zda by situaci pomohl ostrůvek a vedením města. V podstatě jsme se shodli Vltavy začalo s bagrováním nánosů pod 
na soutoku Lužnice a říčky Smutné na požadavcích, které bychom měli jezem v Zářečí. Pokud by město mělo zájem, 
a případné odbagrování tzv. Hasičské louky.uplatňovat na Povodí Vltavy. Nejdůležitější bude vyprojektována další část protipo-
S dalším postupem samozřejmě čtenáře požadavek byla kolaudace protipovodňové vodňové stěny (levý břeh nad mostem 
a obyvatele Zářečí budeme postupně stěny, protože bez toho stěnu vlastně a ulice Pod Schody) a v rámci tohoto 
informovat.nemůžeme používat. Kolaudace měla rozšíření je možné žádat i o velkokapacitní 

Jaroslav Matějkaproběhnout v pátek 20. 9. 2013 dopoledne. čerpadlo.



Když duši bolí v kříži Bechyňské schody          9. díl

Tentokrát půjdeme na výlet, abychom a též panský hejtman Ondřej Holušický. 
ještě stihli pěkné počasí k výhledům. Zvolili Barokní báň pochází z let 1741–1743. Na 
jsme kostelní věž, nejvyšší bod Bechyně, věži se nacházel byt věžníka, který musel 
protože „Bechyňská věž převyšuje vršky…“. střežit úrodu obilí až do sklizně. Byla 

Každá věž převyšuje své okolí, ať je to několikrát opravována, naposledy i s novým 
rozhledna, telekomunikační nebo průmys- krovem a bání v letech 1992–1993. Je 
lová stavba. Ve starověku a středověku se přístupná veřejnosti. Věž je pětipodlažní 
stavěla zpravidla kvůli opevňovacím stavba s podvěžím a čtyřmi patry. Vlastní 
a strážním úkolům – dobře se bránila a bylo vstup do věže vede ze západní strany s 
z ní daleko vidět. Nejdříve to byly věže podélným přístavkem, kde je začátek 
s hranatým půdorysem, ale později se dlouhého dřevěného schodiště. To prochází 
ukázalo, že pro obranu jsou lepší s kruhovou dva metry silnou věžní zdí a ústí v prvním 
základnou. Není nadnesené slůvko „výlet“, patře. Zde choval věžník kozu. Je zde 
i když zůstaneme na náměstí. Jde o věž zapuštěn krovní prostor zvonice. Dále  
děkanského kostela sv. Matěje. Pokud pokračuje vnitřní dřevěné schodiště. Druhé 
chceme vystoupit  k ochozu, musíme zdolat patro slouží jako hlavní zvonové patro. Je 
130 schodů. Zdá se to jednoduché, ale zde umístěn velký zvon, rovněž třetí patro je 
každé podlaží má jiný podlahový základ, zvonové. Zde se nachází zvon a menší 
schody jsou různé, včetně výšky jejích zvonek. Čtvrté patro poskytovalo bydlení 
stupňů. Celá věž je vysoká 36 metrů. Vznik hlásnému. Vstup na ochoz vede z předsíně 
farního kostela je datován do závěru na severovýchodě, arkádový ochoz je na 
13. století. Při stavebních úpravách v letech každé straně tvořen pěti toskánskými 
1613–1615 byla jeho věž dostavěna do sloupky. 
současné výše. Jejím tvůrcem byl Jan Po výstupu příkrými schody nás čeká 
Schütz z Českých Budějovic a mecenášem pěkný výhled na Bechyni a okolí. 
stavby se stal hrabě Adam ze Šternberka –ap–

Každý den mě něco překvapí. Příjemně. 
Vypěstovat si „nos na hezké“ mně trvalo léta. 
To ovšem neznamená, že chodím jen s ústy 
od ucha k uchu. A již vůbec ne to, že mám 
recept na štěstí. Knihy, které takový recept 
slibují, nečtu. Jedná se většinou o tzv. 
šestákovou literaturu. Přináší jen zklamání. 
Štěstí se musí odpracovat a úzce souvisí se 
spořádaným stylem života. Žiji-li spořádaně, 
jsem předpověditelný pro druhé a tím pádem 
mohu s poměrně vysokou přesností 
očekávat i jejich reakce. To dodá klidu, jistoty 
a spokojenosti. Spokojenost v životě člověka 
je spíše dlouhodobým duševním stavem. 
Štěstí naproti tomu bývá krátké, a proto 
nemá cenu o něj usilovat. 

Kdysi jsem měl klientku, které se moje 
terapie zdála zdlouhavá. Našla si pětidenní 
kurz „Jak být šťastný v pěti krocích“. Naučila 
se na něm sama sobě lhát. Lektor tomu říkal 
autosugesce. Několikrát denně ta žena po 
dobu jednoho měsíce přistupovala k zrcadlu, 
usmála se na sebe a říkala si: „Jsem šťastná, 
krásná a úspěšná“. Ani jedno z toho nebyla 
pravda. Na chvíli to zabralo. Zlepšila se jí 
nálada. Po měsíci se ale propadla do těžké 
deprese. Byla daleko hlubší než ta, se kterou 
za mnou přišla. Téměř půl roku potom 
strávila na psychiatrickém oddělení.

Desatero sice neobsahuje „nezalžeš“, 
ale lhát se nemá a již vůbec ne sám sobě. 
Existenciální psychoterapie dokonce lež 
vnímá jako původce většiny psychických 
problémů. Lží unikáme realitě, která se nám 
však vždy bolestně připomene. Žijeme-li 
s plným vědomím ve světě takovém, jaký je, 
nebýváme zaskočeni jeho složitostí 
a stinnými stránkami. 

Uslyšíte-li od někoho větu: „Když se 
ohlédnu, bylo to šťastné období,“ zeptejte se 
ho, co tenkrát dělal. Většinou to bude příběh 
obyčejného života naplněného prací, 
starostí o rodinu, setkávání s přáteli, sem 
tam cesta někam a radost z návratu. V této 
souvislosti se hovoří o fenoménu domova.

Mému dnešnímu uvažování dýchá 
podzim na krk. Jak známo, mnohým lidem se 
zhoršuje nálada, vloudí se neurčitý smutek, 
začne se hovořit o podzimní depresi. Znám 
to taky. Když to znám, mám ale šanci. 
Předně se své náladě nebudu divit. Bude 
horší a já ji přijmu. Mám představu, že ta 
nálada je daní za to, že jsem člověk. 
Kdybych byl medvěd, připravoval bych se 
k zimnímu spánku. Kultura člověka mně ho 
nedopřeje, ale já sám mohu zvolit strategii 
zvolnění. 

Léta provádím jednoduchý experiment. 
Ptám se: „Jak se máte?“ Ti, kteří zásadně 
odpovídají „Pracovně“, jsou náchylnější 
k rozladám a horšímu fungování ve světě 
lidí. Ta odpověď je sice gramaticky správná, 
ale naznačuje špatně nastavenou eko-
nomiku prožívání. V dalším rozhovoru často 
vyjde najevo, že se neumí nebo bojí (a to je 
ještě horší) těšit na budoucí. Člověk, který se 
má pouze „pracovně“, není schopen zvolnit, 
ale obvykle se mu stává, že ztrácí 
výkonnost. Další důvod ke špatnému 
prožívání je na světě.

„Ani jsem si nevšiml, že opadalo listí.“ říká 
člověk, který propásl děj přírody tím, že se 
nedokáže zastavit. Nestačit se zastavit je 
zvěrstvo na sobě páchané. 

Jaromír Matoušek PhDr. 
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Jako houby po dešti - aneb
Knižní novinky 
    z jihočeského
      regionu+

ČERNÝ, Jiří: 
Poutní místa českobudějovické diecéze.
Milostné obrazy, sochy a místa zvláštní 
zbožnosti.
Nová tiskárna Pelhřimov 

Jde o dosud nejpodrobnější souborné 
zpracování tématu poutních míst a kultu 
milostných obrazů a soch v regionu jižních 
a jihozápadních Čech. Zkoumaný prostor je 
vymezen hranicemi českobudějovické 
diecéze v roce 2012 a zahrnuje tyto okresy: 
Benešov (část), České Budějovice, Český 
Krumlov, Jihlava (část), Jindřichův Hradec, 
Klatovy (část), Pelhřimov, Písek, Plzeň-jih 
(část), Prachatice, Příbram (část), 
Strakonice, Tábor. 

Málokdo dnes ví, že Bechyně byla kdysi 
nejnavštěvovanějším poutním místem v celé 
českobudějovické diecézi (vedle Dobré 
Vody u Nových Hradů). Kromě Bechyně jsou 
v knize zachyceny např. lokality Borovany 
u Bernartic, Dobronice, Opařany, Stádlec, 
Týn nad Vltavou a další.

Encyklopedicky pojatá, fotografiemi 
i autorovými kresbami bohatě ilustrovaná 
kniha má 343 stran se 185 hlavními 
topografickými hesly a dalšími přídavnými 
lokalitami, v nichž se odráží kult poutních 
míst. Barevné přílohy obsahují fotografie 
poutních svatyní a reprodukce svatých 
obrázků s vyobrazením poutních míst.

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

Vybral Martin Gärtner

V těchto dnech byly zahájeny práce na 
přípravě staveniště prvého bloku druž-
stevní výstavby v části rohového pozemku 
na Čechově ulici proti Ústavu Národního 
zdraví a proti bývalé továrně na boty – 
Janovec, nyní družstvo Jas, výrobně 
hraček. Pro výstavbu byla zabrána část 
zahrady býv. maji tele truhlářství 
s. Suchana, nyní v majetku manželů 
Pospíšilových. Blok má obsahovat 8 bytů 
a má být 2 podlažní v typové úpravě domu 
městského typu a má být dokončen 
v hrubé stavbě ještě do konce roku 1963. 
Na staveništi je odklizeno ohrazení 
zahrady, odklizení stromoví, keřů i kůlny. 
Jsou prováděny základové výkopy 
a navážení materiálu. Stavba je celkem 
dobře organizována a rozhodně to 
vypadá, že termín bude splněn. V byt. 

výstavbě jsou v menší 
míře zastoupeni ob-

čané Bechyně.

Dne 20. října 1963 byla uskutečněna 
výstava ovoce a zeleniny Čs. zahrád-
kářskou a ovocnářskou organizací 
v Bechyni. Zcela výjimečná byla zelenina, 
která tohoto roku vyrostla mimořádná. 
Výjimečný byl pěstitel s. Janák a s. Hejlík – 
ořechy o průměru 6cm.

Rybářská organizace pod vedením 
Karla Tůmy, vedoucího prodejny Domá-
cích potřeb, kovo, velmi pěkně pracuje. 
Provádí výstavbu 2 rybníků v Plzínech, 
v letoš. roce započala s další výstavbou 
nových chovných rybníků „Na Prádle – 
Samcova louka, a Radětického rybníku, 
kterými si chce vytvořit lepší podmínky pro 
obsazení vod. Při výlovu rybníku 
„Štenberk“, při provádění obsádky řeky 
Lužnice, potoku Smutného a při lovu el. 
agregátem odpracovali celkem 2193 
hodin. Je to poměrně hodně z volného 
času milovníků vod a ryb. Dodávku 10kg 
raků pro export splnila organizace na 
104%.

+Omluva

Tímto se ještě jednou omlouvám rodině 
paní Ludmily Vrůblové za nepříjemnosti, 
které vznikly mojí absencí na pohřbu jejího 
manžela. Ale bohužel ani mně se nevyhýbají 
problémy obyčejných lidí. Přesto uznávám, 
že to ode mne bylo nečestné a nepro-
fesionální. Prosím proto ještě jednou za 
prominutí. 

Alena Hlasová

+Chválíme

Konečně jsou nová okna v klášterní kapli

+Co se nám nelíbí

Zdevastovaná cedule s informacemi 
o bechyňském mostě

I dopravní značka 
může vyvolat úsměv

+HUDEBNÍ PRODUKCE 
v Lázních Bechyně

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

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

Pohlazení od písničky kavárna:
Vždy od 19.00 do 20.30 hod. 
Vstupné 30 Kč

  1. 10. úterý RM band
  5. 10. sobota Echo
  8. 10. úterý RM band
10. 10 čtvrtek Countrio
12. 10. sobota Countrio
15. 10. úterý RM band
17. 10. čtvrtek Mr. Driver
19. 10. sobota Echo
20. 10. neděle Cora
22. 10. úterý RM band
26. 10. sobota Countrio
27. 10 neděle Mr. Driver
29. 10. úterý RM band

  4. 10. pátek Ševětínka
11. 10. pátek Cora
18. 10. pátek Ševětínka
25. 10. pátek Ševětínka

  7. 10. Mr. Driver
14. 10. Luňáčci
21. 10. Ecalona
28. 10. Malá muzika
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+Lumpačení

V neděli 1. září 2013 uspořádal Sbor 
dobrovolných hasičů Bechyně ve spolupráci 
s Levicovým klubem žen dětské odpoledne 
s názvem Prázdninové lumpačení aneb Až 
zítra jdeme do školy. Akce přilákala několik 
desítek dětí i rodičů. Pro děti bylo připraveno 
7 sportovně–zábavných disciplin, kuželky, 
slalom s koloběžkou, chytání rybiček 
a podobně. Každý soutěžil a sbíral body 
jednotlivě sám za sebe. Vyhodnocen tak byl 
výkon každého soutěžícího a všichni dostali 
sladkou odměnu. Ženy napekly koláče 
a perníkové medaile. Dětské soutěžní 
odpoledne bylo zakončeno opékáním buřtů.

Další připravovanou akcí pro děti je 
Pohádková Bechyně. Akce proběhne 
v sobotu 12. října 2013. Pro děti je 
připravena zajímavá trasa městem doprová-
zená pohádkovými bytostmi a zábavnými 
úkoly, jejíž začátek bude v klášterní zahradě. 
První děti na dráhu vyrazí ve 14 hodin, 
startovat však mohou libovolně až do 
16 hodin. Vstupné je dobrovolné a výtěžek 
bude věnován na ceny, které si děti z akce 
odnesou. 

Tímto zveme všechny děti i jejich rodiče 
na další zábavné odpoledne vyplněné 
zajímavým programem.

SDH Bechyně
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NAHLÍŽENÍ
24. celostátní dílna středoškolské 
dramatiky a mladého divadla

Kulturní středisko města Bechyně 

17.–20. října 2013

Pořádají

NIPOS - ARTAMA, Sdružení pro tvořivou dramatiku ve spolupráci s KS města Bechyně a občanským sdružením Tatrmani 

www.kulturnidum.cz 
ČTVRTEK 17. října

PÁTEK 18. října

SOBOTA 19. října

NEDĚLE 20. října

21.00 zahájení

21.30–22.15 W. S. VĚČNÉ TÉMA velký sál – aréna
ZUŠ Jindřichův Hradec

9.30–10.15 VÍTEJTE V BROOK VALLEY velký sál – poloaréna
Slepice, ZUŠ Strakonice

10.30–10.50 BRIGITA HEINZE NENÁVIDÍ malý sál
Děti veselé, ZUŠ Iši Krejčího, Olomouc

11.00–11.30 NĚCO Z ADRIANA malý sál
Ročníkový soubor divadla Vydýcháno, ZUŠ Liberec

13.00–16.00 dílny
16.00–17.30 diskuse – nahlédnutí č. 1

19.00–20.30 diskuse – nahlédnutí č. 2

20.30–21.15 PROČ SE DÍTĚ VAŘÍ V KAŠI malý sál
Jatka veselé, ZUŠ Iši Krejčího, Olomouc

9.30–9.45 PĚTKRÁT ČLOVĚK MUŽ velký sál – poloaréna
Škytafky, ZUŠ Roberta Schumanna Aš

9.55–10.45 PĚTKRÁT ČLOVĚK malý sál
HOP-HOP, ZUŠ Ostrov

11.00–11.35 PÍ A JEHO ŽIVOT malý sál
Brnkadla – Žabinec, SVČ Lužánky, Brno

11.45–12.25 VSOBĚ velký sál – poloaréna
Vrtule, Slaný

14.00–16.30 dílny
16.30–18.00 diskuse – nahlédnutí č. 3

19.30–21.00 diskuse – nahlédnutí č. 4

9.30–10.30 KDOPAK SE VÁM VO TO VŮBEC PROSIL malý sál
Nazabití, ZUŠ Brandýs nad Labem

10.45–11.45 závěrečné nahlédnutí a ohlédnutí za Nahlížením



STROPNICKÝ

ŽILKOVÁ
HANYCHOVÁ

NAVRÁTIL

www.kulturnidum.cz

říjen 2013KULTURNÍ KALENDÁŘ

LEKCE pátek 4. a 25. října / 19.00–21.45 hod. / Velký sál KD
Vstupné na jednotlivé lekce 70 Kč, prodlouženou 100 a na 
věneček 120 Kč, děti do 10 let poloviční vstupné.

PRODLOUŽENÁ pátek 11. října / 19.00–22.45 hod. / VS
Rezervace on-line, předprodej na lekcích a v kanceláři KD.

KDYŽ DUŠI BOLÍ V KŘÍŽI
Pondělí 14. října / 16.30 hodin / RC Hrošík / Vstupné 30 Kč

Zajímavé povídání o problémech, které nás trápí, s psychologem 
PhDr. Jaromírem Matouškem. Tentokrát na téma „prokrastinace“.

DIVADLO KURZY, PŘEDNÁŠKY, DÍLNY

KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY

ORIENTÁLNÍ A BŘIŠNÍ TANCE
Pondělí 7., 14., 21. a 28. října / 18.45 hod. / Klubovna KD
Více info na K. Kvardová tel. 721 503 325., www.raeesah.wz.cz. 

Vážení a milí diváci!
Přijměte, prosím, mou omluvu. V předpokládaném termínu u vás, 
bohužel, nemůžeme hrát. Jak asi víte, divadelní představení se 
organizují s velkým předstihem. Když jsem kdysi sjednával s vaším 
panem ředitelem vhodné datum, nevěděli jsme ani jeden některé 
zásadní věci. Ostatně, ani jsme je vědět nemohli. Především to, že 
padne vláda a že budou předčasné volby. Nebylo v tu dobu jasné 
ani moje politické angažmá. 
Živě vysílané televizní volební debaty jsou vyvrcholením kampaně. 
ČT podle svého klíče vybírá datum pro diskuzi lídrů v jednotlivých 
krajích. Je to neuvěřitelná smůla, ale na mě vyšlo úterý, 15. 10. 
Neúčast by byla interpretována jako úprk z boje. Takovou radost 
našim oponentům udělat nemohu. 
Proto se vám musím znovu omluvit za neuskutečněné představení 
„Apartmánu v hotelu Plaza“. Velice mě to mrzí, že jsem vám tak 
mohl způsobit komplikace. Ale nezavrhněte nás, pokusíme se najít 
s p. ředitelem náhradní termín.
Děkuji velice za pochopení  a srdečně zdravím.

Martin Stropnický

Vstupenky zůstávají v platnosti, pokud Vám nebude náhradní 
termín vyhovovat, můžete je vrátit v kanceláři KD.

BOSU PILATES
Každé pondělí / 18–19 hod. / RC Hrošík 
Pomalé, ale intenzivní cvičení, které zvládne každý. Dochází 
k aktivaci pánevního dna, břišních a zádových svalů. 

BLBEC K VEČEŘI
Čtvrtek 3. října / 19 hod. / Malý sál / Vstup 50 Kč, studenti 20 Kč 

Mladá krev ochotnického divadla Forbína Jistebnice přijíždí před-
stavit svou poslední nastudovanou francouzskou komedii 
s nevšedním hrdinou. François Pignon přichází s bezelstným 
úsměvem a taškou plnou fotek svých nejlepších modelů ze sirek na 
večeři, která se nekoná, aby během jediného večera jen tak 
mimochodem převrátil svému hostiteli Pierru Brochantovi celý život 
vzhůru nohama. HRAJÍ: M. Vostřák, V. Malý, J. Šobra, M. Dlouhý, 
D. Bartáková, Z. Dlouhá, J. Šobra. Režie P. Nešetřil, nápověda 
J. Kubecová, ministr propagace I. Gromovská.

NAHLÍŽENÍ
Čtvrtek 17. října – neděle 20. října / Kulturní dům

24. celostátní dílna středoškolské dramatiky a mladého divadla, 
která je zdarma přístupná veřejnosti. 

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.
Lekce probíhají ve formě kurzu.Cena kurzu: 660 Kč = 12 lekcí 

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.
Cena (dospělý) 1 lekce 70 Kč
permanentka na 10 lekcí 550 Kč
Cena (student) 1 lekce 60 Kč
permanentka na 10 lekcí 400 Kč

PILATES
Úterý 1., 8., 15., 22. a 29. října / od 11.00 hod. / Klubovna KD
Ideální cvičení pro každý věk.
Více informací paní Zemanová, tel. 775 182 010.

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

TURNÉ ČTYŘ MŮSTKŮ

PŘIPRAVUJEME

Středa 13. listopadu / 19.00 hod. / VS / Vstup 220, 200 a 180 Kč

Pořad, ve kterém se diváci budou moci opět setkat s jedinečným 
a nezaměnitelným humorem Zdeňka Izera. Jako vždy přijdou na 
řadu oblíbené zábavné scénky, parodie nejrůznějších televizních 
pořadů a imitování celé řady populárních českých i zahraničních 
zpěváků                             a zpěvaček. Vystoupení je opět 
obohacené                                  nejrůznějšími zábavnými kostýmy 
a převleky.                Partnerkou Z. Izera v novém
programu                  je zpěvačka a finalistka prvé
                                                       řady Superstar Šárka Vaňková.

 Předprodej od 2. 9. 
v kanceláři KD, 

rezervace na 
stránkách KD.

Otevírací doba herny 

od 2. září
Pondělí   9.00 – 11.00 hodin
Středa 15.00 – 17.00 hodin
jednotlivé vstupné 15 Kč, 
zvýhodněná permanentka 100 Kč/10 vstupů.

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

SOUTĚŽ ODRÁŽEDEL
Středa 2. října / 15–17 hodin 

MALOVÁNÍ NA SKLO
Středa 9. října / 15–17 hodin 

DÍLNIČKA PRO MALÉ ŠIKULY
Středa 23. října / 15–17 hodin 

+

+

+

+

RODIČOVSKÉ CENTRUM 

PRO DĚTI

POHÁDKA ZE STARÉ KNIHY
Sobota 12. října / 10.00 hod. / Velký sál / Vstup 35 Kč

Příběh staré vyhozené knihy, jejíž pohádkové postavy se ocitnou ve 
velkém nebezpečí. Chystá se na ně zlá krysa. Král svolá všechny 
obyvatele knihy a hledají hrdinu, který by se nebál kryse postavit. 
Někteří případní zachránci jsou poničeni špatným zacházením 
s knihou a někteří nejsou dost stateční. Nakonec se hrdina najde 
a jako vždy vše v pohádce dobře dopadne.
Hraje Divadlo Matěje Kopeckého Praha.

Právě probíhá v Galerii U Hrocha
V případě zájmu výstavu zpřístupníme i mimo akce v pracovní 
době, volejte 381 213 338.

VLASTA ŠTEGEROVÁ – výstava fotografií

Eva Fajčíková AVU v Praze, Ateliér malířství 
Leoš Suchan AVU v Praze, Ateliér malířství 
Gabriela Šafářová FaVU VUT v Brně

Pořádá: Kulturní středisko města Bechyně, OS Klášter, ZUŠ 
Václava Pichla v Bechyni.

Ukončení výstavy 25. 10. 2013
Otevřeno na zazvonění nebo po dohodě na tel. 606 911 007. 

HUDBA

STIFLEROVA PÁRTY 2013
Sobota 26. října / 20.30 h / Velký sál / Vstup 20.30–22.00 39 Kč,
22.00–03.00 59 Kč

Nejvymazlenější párty tohoto roku míří do KD Bechyně. Soutěžíme 
o titul stifmeistera 2013, proběhne volba stiflerovy královny, miss 
mokré tričko, netradiční soutěž v pojídání jablečného koláče, 
legendární beer pong a půlnoční koláčová bitva. Rozdáváme: 
Exklusivní víkend pro 2 osoby, soudky piva, dárkové balíčky, útraty 
na baru atd…  Pozor, pro prvních 100 hostů pivo zdarma a pro 
druhých 100 hostů energy drink zdarma. 
Pořádá agentura Stiflers group

KNIHOVNA

Jako každý rok i letos se pořádá Týden knihoven. Organizuje se 
spousta zajímavých akcí. V Bechyni si připomeneme 130. výročí 
narození Jaroslava Haška čtením povídek ve čtvrtek 3. října 
v 17 hodin, kdy zároveň v knihovně zahájíme výstavu pivních lahví, 
protože k Haškovi pivo patří, měl k němu velmi vřelý vztah a navíc 
se kdysi i v Bechyni pivo vařilo.

Od října jsme se rozhodli rozšířit naše bezplatné služby 
návštěvníkům knihovny o donáškovou službu pro zdravotně 
znevýhodněné občany, kterým může přístup do naší knihovny dělat 
problémy. Tituly je možné si vybrat pomocí on-line katalogu nebo 
nechat výběr na pracovnicích knihovny. Máte-li o tuto službu zájem, 
nahlaste své jméno, adresu a druh knih 

na tel.: 381 213 508 nebo 
776 381 203. Vybrané knihy by pak pracovnice v dohodnutém 
termínu přivezla přímo do domácnosti. 

Ve výběru akcí jsme nezapomněli ani na šikovné a zařadili pro 
ně na pondělí 14. 10. od 16 hodin rukodělnou dílnu, na které si 
vyzkouší práci s fimo hmotou. Prosíme případné zájemce o přihlá-
šení předem. Předpokládaná cena dílny je 100,- Kč na osobu.

S dětmi se potkáme při besedách o přírodě, kdy se zaměříme na 
listy stromů a keřů. 

Stále nejste s počítačem kamarád? Využijte příležitost a přijďte 
se objednat do knihovny na osobní konzultace, poradíme 
a pomůžeme s vyhledáváním na internetu. 

Od října opět začne svůj provoz pobočka městské knihovny ve 
Hvožďanech, kde během prázdnin proběhla zdařilá rekonstrukce. 
Je vybavena počítačem, tiskárnou a připojením k internetu. Nabízí 
příjemné prostředí a pěkné knížky ze svého fondu a z výměnného 
souboru z Tábora.  Pokud vyhoví všem potřebným parametrům, tak 
se možná letos promění ve volební místnost. Knihovna je otevřená 
v sobotu 9 – 11 hodin, mimo otvírací dobu na telefonu 606 487 769. 
Nezbývá než popřát knihovně hodně spokojených čtenářů z řad 
dospělých i dětských návštěvníků.

EH
Připomínáme: dne 25. 10. z důvodu konání voleb se v 

městské knihovně nepůjčuje!

elektronicky na e-mailové 
adrese: knihovna@kulturnidum.cz nebo 

VÝSTAVY

2 malíři + 1 grafik

POHÁDKOVÁ BECHYNĚ
Sobota 12. října / Start 14–16 hod. / Klášterní zahrada / Vstupné 
dobrovolné                                 (připravili členové SDH Bechyně)
Zajímavá trasa městem doprovázená pohádkovými bytostmi 
a zábavnými úkoly.

TÝDEN KNIHOVEN

GALERIE 2+1



+
JETE a Jihočeského kraje ve formě kufříku Začátek školního roku 
„Bezpečně do školy i ze školy“, ve kterém 

2013/2014 jsou pomůcky a letáky zaměřené na 
dopravní výchovu. Poprvé si vyzkoušely 

Máme za sebou sluncem prohřáté sedět v lavicích a poslouchat. Pro mnohé 
prázdniny a pro školáky a učitele začal další byla první hodina ve škole určitě zážitkem na 
školní rok. Asi s největším napětím a očeká- celou další docházku. 
váním nastupovali naši nejmenší, prvňáčci. Přeji nejmenším školákům, aby se jim ve 

Do 1. třídy nastoupilo letos 22 žáků. škole líbilo, našli zde nové kamarády, 
Třídní učitelkou je Mgr. Petra De Fantová. zažívali úspěch a pocit bezpečí. Budeme jim 

Do třídy je vyprovodili rodiče i prarodiče. v jejich úsilí pomáhat a podporovat jejich 
Přivítat naše nejmenší přišel pan ředitel snažení. Snad se jim ve školním roce bude 
a pan starosta. dařit. 

Děti si svoje tašky naplnily učebnicemi, 
Mgr. Petra De Fantováškolními pomůckami. Dárek dostaly od 

+Projekt 
„OVOCE DO ŠKOL“

V letošním školní roce se škola zapojí do 
projektu „Ovoce do škol“. Nárok na dotované 
ovoce a zeleninu mají zcela ZDARMA 
všichni žáci 1.–5. tříd. Projekt Ovoce do škol 
probíhá v České republice již čtvrtým rokem 
ve spolupráci s Ministerstvem školství, 
mládeže a tělovýchovy, Ministerstvem 
zdravotnictví a Ministerstvem zemědělství.  
Za provádění projektu je zodpovědný Státní 
zemědělský intervenční fond, Oddělení pro 
cukr, ovoce a zeleninu, Ve Smečkách 33, 
Praha 1. V tomto školním roce se projektu 
účastní více než 416 tisíc dětí, což je 92 % 
všech dětí na prvním stupni. Cílem projektu 
„Ovoce do škol“ je mj. zvýšit oblibu produktů 
z ovoce, zeleniny a banánů, přispět 
k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zele-
niny, vytvořit stravovací návyk ve výživě dětí, 
zlepšit zdravotního stav mladé populace, 
bojovat proti epidemii dětské obezity a zvrátit 
klesající spotřebu ovoce a zeleniny.

Podpora je poskytována na čerstvé 
ovoce a zeleninu, balené čerstvé ovoce 
a zeleninu (např. upravené krájením nebo 
strouháním), pokud neobsahují přidaný 
cukr, sůl, tuky a sladidla a dále na balené 
ovocné a zeleninové šťávy pokud neob-
sahují přidaný cukr, sůl, tuky, sladidla 
a konzervanty, avšak jejich podíl může činit 
nejvýše 25% celkového počtu dodaných 
produktů. Výběr ovoce a zeleniny by měl být 
co nejpestřejší, přičemž by měly být 
upřednostňovány druhy ovoce a zeleniny 
našeho klimatického pásma, nejlépe místní 
produkce. Exo

ručka pro školy), 
ale také informace pro rodiče, děti 
a dodavatele.

Dodavatelem pro naší školu se stala 
firma BOVYS spol. s. r. o.(www.bovys.cz).

Vedení školy

tické ovoce lze dodávat pro 
zpestření a rozšíření znalostí.

V rámci projektu vznikly internetové 
stránky www.ovocedoskol.szif.cz, kde 
můžete nalézt zajímavé informace nejen pro 
školy (schválení dodavatelé, dodávané 
produkty, informativní pří

+Celoškolní projekt 
Recykláček 2013/2014

V letošním školním roce se naše škola již 
potřetí zapojí do soutěže ve sběru starého 
papíru, kterou vyhlásila společnost Austrian 
Recycling s. r. o.

V loňském školním roce jsme se v soutěži 
umístili na pěkném 8. místě (ze 71 škol). 
Celkem jsme odevzdali 20 140 kg papíru 
a získali finanční částku 20 951 korun. Všem 
žákům, rodičům a přátelům školy, kteří nám 
ve sběru pomáhali, děkuji. Věřím, že i v le-
tošním roce budeme úspěšní. 

Kontejner na papír je u zadního vchodu 
do školy.

Mgr. Jitka Radvanová

+Zahájení nového 
školního roku v 7. A

Po loňském adaptačním kurzu 
začal i  naši  sedmáci  školní  
docházku opět trochu jinak. Ve 
středu 11. září odpoledne se 
téměř celá třída sešla mezi 
pavilony školy. Na progra-
mu byl turnaj ve stolním 
tenisu v kategoriích dívek, 
chlapců a samozřejmě 
i rodičů. Žáci i rodiče, kteří 
nesportovali, si alespoň 
užívali odpolední sluníčko 
a fandili svým favoritům.

Vítězi se stali všichni, co přišli 
a užili si dobré nálady. Celý turnaj 
byl zakončen posezením u ohně, 
opékáním výborných špekáč-

ků a vyhlášením pořadí v jednotlivých kate-
goriích. Poděkování patří všem, kdo přišli. 
Zejména pak panu J. Bílkovi, který se vzorně 
postaral o naše žaludky a zaměstnancům 
školní jídelny za dostatečný přísun tekutin, 
který mladí sportovci potřebovali.

Mgr. Milan Petr, 
třídní učitel



1928

UŠINB AI  L 1 6Š 4Z

BECHYNĚ +Bezpečně do školy – 
projektový den 

v první třídě

Když se naši prvňáčci trochu rozkoukali 
ve škole, čekal je ve středu 11. září 
projektový den věnovaný jejich bezpečnosti 
v dopravním provozu. 

Aby bezpečně došli do školy a samo-
zřejmě i ze školy, pozvali jsme vrchního 
strážmistra městské policie Aleše Kabelku, 
který dětem první hodinu vysvětlil, jak mají 
správně přecházet ulici, jaký význam pro ně 
mají reflexní bezpečnostní prvky, jaké 
vybavení má mít jízdní kolo. Děti odpovídaly 
na položené otázky a také se samy ptaly. Za 
dobrou spolupráci a kázeň dostaly dárek – 
reflexní zvířátko, které si nalepily na školní 
aktovku. Druhou hodinu jsme šli na 
vycházku, kde si žáci vyzkoušeli získané 
informace v praxi. V rámci výtvarné výchovy 
jsme kreslili dopravní značky. Všechny se 
povedly a už visí na nástěnce. Dopravní 
výchově jsme se věnovali i v hodině prvouky. 
Doufáme, že tento projektový den přispěje 
k bezpečnosti našich prvňáčků při jejich 
cestách nejen za vzděláním.

Mgr. Lenka Nádvorníková, 
třídní učitelka 1. A

+Den mobilů v 5.A

Že mobil nemusí být jen hračka, se 
přesvědčili naši páťáci. Mobil je provázel 
celým vyučováním a nešlo o hraní her. 
Pomocí zaslané SMS si zopakovali učivo 
češtiny (což po prázdninách dost bolelo), 
připomněli se sudá a lichá čísla i písemné 
dělení (to bolelo ještě více), vymýšleli slovní 
úlohy. Poznávali své mazlíčky podle popisu. 
Nakonec složili vlastní báseň na tento 
úžasný přístroj a nakreslili mobil budou-
cnosti. V hodině informatiky vyhledávali 
odpovědi na záludné otázky z historie 
telefonu a telefonování. Mobil je opravdu 
užitečná věc.

Mgr. Jaroslava Hrnčárková

+Vážení rodiče, vážení 
bechyňští spoluobčané 

a podnikatelé, 

Základní škola Bechyně, Libušina 164 se 
v novém školním roce opět přihlásila do 
celoroční soutěže ve sběru papíru. V loň-
ském roce se nám podařilo sebrat 51.820 kg 
papíru a obsadili jsme 2. místo v celore-
publikové soutěži. Rádi bychom se na vás 
obrátili i v letošním školním roce, abyste 
přebytečný papír věnovali naší škole.

Naše škola se do této soutěže v letošním 
roce přihlásila již počtvrté. Vede nás k tomu 
několik důvodů:

1) sběrem starého papíru šetříme naše 
lesy, a přispíváme tak k lepšímu životnímu 
prostředí nás všech,

2) peníze za sebraný papír může škola 
věnovat na vylepšení interiéru školy,

3) celá akce má i charitativní podtext, 
neboť firma, která od nás papír vykupuje, 
přispívá z každé vykoupené tuny papíru 
částkou 10,- Kč dennímu a týdennímu 
stacionáři Klíček v Táboře, který poskytuje 
sociální služby lidem s mentálním a kombi-
novaným postižením,

4) zvýšenou motivací v letošním školním 
roce je pro nás i cena za případné první 
místo v soutěži, kterou je vybavení třídy 
školním nábytkem v hodnotě 100.000,- Kč 
od firmy Santal Třeboň.

Svoz sběrového papíru probíhá od září 
pravidelně každý druhý pátek v měsíci 
v ranních hodinách. Papír je možno složit již 
v odpoledních hodinách ve čtvrtek před 
dnem svozu na rampu u školní jídelny nebo 
přivézt v den svozu od 7.15 hodin do 7.45 
hodin ke škole. V měsíci říjnu proběhne 
svoz v pátek 11. října. O dalších termínech 
svozu vás budeme informovat na stránkách 
školy , prostřednictvím 
nástěnky před školou, hlášením v městském 
rozhlasu a zveřejněním termínu svozu 
v městském zpravodaji.

Za každý odevzdaný kilogram papíru 
vám předem děkujeme a těšíme se 
spolupráci s vámi.

Mgr. Milan Kožíšek, ředitel školy 

(www.zslibusina.cz)

+Loučení s prázdninami

Krásné slunečné počasí přivítalo začát-
kem září 55 účastníků akce Loučení 
s prázdninami. Pro žáky 1. stupně bylo 
připraveno sportovní a hravé odpoledne. 
Děti si mohly vyzkoušet skákání v pytli přes 
překážky, hod raketkou, hod na cíl, pozná-
valy zvířata a luštily rébusy. Své výtvarné 
nadání ukázaly při malování na chodníku 
a svůj ostrovtip při hledání písmenek 
a skládání slov. Zlatým hřebem bylo 
zdolávání překážkové dráhy v boxerských 
rukavicích, ukončené nefalšovanou jízdou 
na BĚŽKÁCH!!!! Zasoutěžit si přišli i mladší 
sourozenci, kteří ještě chodí do školky. 
Potěšila nás i hojná účast rodičů, z nichž 
někteří byli před lety našimi žáky a nyní 
přivedli své ratolesti. Každý soutěžící dostal 
za úspěšné splnění úkolů džus a glejt, takže 
loučení s prázdninami nebylo tak zlé.

Mgr. Jaroslava Hrnčárková
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Zprávičky 
z Jahůdky

V letních měsících 
p r o b ě h l a  v  M Š  

rekonstrukce školní 
kuchyně, byly vymalovány 

třídy pavilonu B, hlavní 
chodba pavilonu A a proveden 

nátěr schodiště obou pavilonů. Děkujeme 
rodičům za pochopení při omezení 
prázdninového provozu.

V září nastoupily do MŠ nové děti, které 
se velmi rychle adaptovaly. Škola má 
naplněnou kapacitu 198 dětí, 5 tříd 
v pavilonu A a 3 třídy v pavilonu B. O děti 
pečuje 15 pedagogických pracovnic, 
1 asistentka pedagoga, 6 provozních 
pracovnic a 6 pracovnic školní kuchyně. 

V letošním roce nás opět čeká spousta 
akcí – divadla, oslavy významných dnů 
a svátků, výlety, návštěvy základních škol, 
plavání, akcí pro rodiče a s rodiči, návštěva 
ZUŠ, poznávání Bechyně a jejího okolí, sběr 
hliníku, oleje a jiné.

Více na www.msjahudka.cz

+
a ve skoku přes švihadlo. Prověřili tak svou V hale se blýskalo 
sílu, odraz i obratnost. Všichni se snažili 

olympijské zlato podat maximální výkony, protože na ty, kteří 
úspěšně absolvovali všechny soutěže, 

Pro mladé sportovce a vůbec pro čekaly pěkné ceny. Chtělo to však také 
fanoušky sportu na naší škole nebyl pátek trochu štěstí při jejich slosování...
třináctého vůbec smolný den. Na odpoledne S prázdnou však neodešel vůbec nikdo: 
přichystala společnost Odznak všestran- všichni si odnesli zážitek ze setkání 
nosti olympijských vítězů ve spolupráci s olympijským vítězem, získali fotografii 
s firmou S–CENTRUM FABI a také s naší s jeho autogramem (ovšem podpisy měli 
školou bezvadné sportovní odpoledne. Na někteří na rukou, tričkách, teniskách...).  
programu byly nejenom tři disciplíny Došlo i na focení skupinové i individuální, 
víceboje OVOV, ale i atraktivní setkání potěžkávalo se olympijské zlato. To vše 
s olympijským vítězem v moderním pětiboji v pohodové a uvolněné atmosféře. Všichni 
Davidem Svobodou. (sešla se téměř stovka dětí i rodičů) si 

Na sportovce, mezi které strhla skvělá odpoledne báječně užili a určitě by přivítali 
atmosféra i ty, kteří se přišli jen dívat, čekaly opakování podobné akce.
soutěže v trojskoku, hodu medicinbalem 

Mgr. Ruda Blažek

+ZÁŘÍ V SUPŠ 
BECHYNĚ

Nový školní rok byl zahájen tradiční 
exkurzí všech žáků školy do Alšovy 
jihočeské galerie, do muzea, do kláštera a za V posledním zářijovém týdnu podnik-
památkami Bechyně. neme velkou výpravu za uměním do 

Provance. Program je velmi lákavý Ve středu 4. září 2013 se sešly hned dvě 
a studenti se mají na co těšit.akce. Tou první byly atletické závody 

postižených sportovců, které již podruhé Závěrem si dovolujeme pozvat bechyň-
na bechyňském stadionu pořádal DOZP skou veřejnost a návštěvníky města na 
Zběšičky a které proběhly za aktivní pomoci výstavu Keramika věčně živá, která 
studentů naší školy (3.G, 4.DV a Mgr. Jana v měsících říjnu a listopadu přibližuje tvorbu 
Krejčová). Tou druhou byla vernisáž významných osobností spojených se školou 
výstavy nejnovějších maturitních a klau- – sochařů Bohumila Dobiáše staršího 
zurních prací v Galerii M v Milevsku. a Bohumila Dobiáše mladšího.

Ve středu 17. 9. 2013 proběhla exkurze Zájemce o studium na naší škole 
tříd 2.G, 3.G a 3.M do Alšovy jihočeské zveme na dny otevřených dveří, které 
galerie v Hluboké nad Vltavou, kde do konce proběhnou v podzimním termínu 7. 10. 
září probíhá unikátní výstava s názvem Zlatá a 4. 11. 2013, vždy od 8.00 do 16.30.
šedesátá. Žáci měli možnost vidět originály i 

Jiří Novotný, velmi kvalitní faksimile prací Andyho 
SUPŠ BechyněWarhola a s Mgr. Danielem Hovorkou 

absolvovali komentovanou prohlídku.

SUPŠ Bechně pořádá výstavu 
ve školní Galerii Na chodbě

HLÍNA VĚČNĚ ŽIVÁ
Keramická tvorba 

ak. soch. Bohumila Dobiáše st.
a ak. soch. Bohumila Dobiáše ml.

Výstava se koná pod záštitou starosty 
města Bechyně Mgr. Jaroslava 

Matějky a je pořádána v rámci oslav 
130. výročí založení SUPŠ Bechyně 

do 31. 11. 2013
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Diakonie Broumov, spolupracovníci 
a římskokatolické farnosti Bechyňska 

pořádají tradiční

SBÍRKU VĚCÍ PRO CHUDÉ

Věci budou odeslány vagónem do 
centra občanského sdružení Diakonie, 
charitativní organizace v Broumově, odkud 
se po roztřídění poskytuje materiální 
pomoc potřebným lidem u nás i v cizině. 
V rámci této pomoci také sdružení 
zaměstnává lidi, kteří by jinak těžko sháněli 
práci. Část věcí je zpeněžena, protože 
státní podpora neziskových sociálních 
projektů byla značně omezena. 

V í c e  o  D i a k o n i i  n a j d e t e  n a  
www.diakoniebroumov.org 

Darovat můžete zachovalé oděvy, obuv, 
lůžkoviny, ručníky, záclony, látky (alespoň 
1 m, ne odstřižky), kuchyňské a ostatní 
domácí potřeby, hračky, sportovní potřeby, 
dílenské nářadí apod.

Pozor, nepřijímají se televize, ledničky, 
automat. pračky, počítače a jiná elektro-
nika, dětské kočárky a jízdní kola a zatím 
ani nábytek.

V Bechyni bude sbírka na obvyklém 
místě na konci nádraží ČD blízko 
autobusového nádraží a Tesca, kde bude 
přistaven vagón

v sobotu 5. října 2013 od 9 do 16 hod.
a v neděli 6. října 2013 od 10 do 12 

hod.

V okolí Bechyně je dalších 6 sběrných 
míst s různým datem a dobou příjmu věcí. 
Máte-li problém s dopravou věcí, nebo 
chcete-li bližší informace, volejte na 
tel. č. 737 709 047. 

Prosíme, řekněte o této sbírce dalším 
lidem.

Děkujeme za pomoc
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Historická vozidla 
v Bechyni

Střední průmyslová škola strojní 
a stavební Tábor pořádá dne 5. 10. 2013 
jízdu veteránů (automobily a motocykly) 
po jižních Čechách. Přibližně mezi 10.30
  a 13.30 hod. by měla mít vozidla 
     zastávku na náměstí v Bechyni, které
     bude v tuto dobu pro ně vyhrazeno.
      Jízdy se zúčastní cca 100 automobilů 
        a 100 motocyklů.

Co JE
V BECHYNI

NOVÉHO



+

technické zařízení budov, projektovou vykonávat veškeré úkony spojené s obno-
dokumentaci a na kopie sochařských děl. vou dané kulturní památky,
Dotace je především určena na zvýšené - stavební povolení, příp. ohlášení 
náklady spojené se zachováním a obnovou vydané MěÚ Bechyně, odbor výstavby a ŽP,
autentických prvků a konstrukcí kulturní 

- fotodokumentace současného památky. 
stavu kulturní památky nebo jejích částí 

V Bechyni je vyhlášena městská podle rozsahu prací, ke kterým se váže 
památková zóna, která zahrnuje náměstí žádost o dotaci,Program regenerace T. G. Masaryka a přilehlé ulice (Táborská, 

- položkový rozpočet na obnovu té Dlouhá, Masokrámská, Soukenická, Široká, městské památkové části kulturní památky, na kterou se žádá o Kašpara Malého, Klášterní, Valtrova), část 
dotaci.zóny na rok 2014 ulice Na Parkánech a část ulice Michalská, 

Křižíkovu vilovou čtvrť a Zářečí. Do mapy I. Zvolánková
městské památkové zóny s vyznačením investiční odbor Ministerstvo kultury ČR v současné době 
objektů, které jsou vyhlášeny jako kulturní připravuje Program regenerace městských 
památky, je možné nahlédnout na investič-památkových zón a městských památ-
ním odboru MěÚ v Bechyni. Na tomto kových rezervací na rok 2014. Z tohoto 
odboru je možné si také vyzvednout úplné programu mohou vlastníci nemovitých 
znění zásad Ministerstva kultury ČR pro užití kulturních památek příp. movitých kulturních 
a alokaci státní finanční podpory v Programu památek pevně spojených se stavbou 
regenerace MPR a MPZ. Žádosti o dotaci na a nacházející se na území MPZ nebo MPR, 
rok 2013 se přijímají do 25. 10. 2013 na popř. vlastníci nemovitých památek, které 
investičním odboru MěÚ Bechyně, tel. 381 stojí při vnějším obvodu území MPZ nebo 
477 012. Žádost se píše volnou formou, ve MPR nebo v dominantní poloze historického 
které se uvede o jaký objekt se jedná a na města, získat dotaci na obnovu. Příspěvky 
obnovu které části objektu se dotace žádá. poskytované z tohoto programu jsou přísně 
K žádosti musí být přiloženo:účelové, mohou být použity jen na úhradu 

prací zabezpečujících uchování souhrnné - závazné stanovisko úřadu obce 
památkové hodnoty kulturní památky, nikoli s rozšířenou působností tzn. MěÚ Tábor, 
na modernizaci a jiné úpravy prováděné referát regionálního rozvoje,
v zájmu jejího vlastníka, ani na práce 

- doklad osvědčující vlastnické právo 
investiční povahy. Prostředky z tohoto 

ke kulturní památce tzn. výpis z katastru 
programu nejsou zejména určeny na 

nemovitostí, který není starší než 6 měsíců,
výměny oken a dveří, pokud se nenacházejí 

- pokud nejste vlastníkem nebo v havarijním stavu, který vylučuje jejich 
jediným vlastníkem nemovitosti, plnou moc opravu, na modernizaci bytového fondu 
od vlastníka nebo spoluvlastníka, že můžete a zřizování nových bytových jednotek, na 

+
školství a souhlas potomků Františka Krátce z jednání 
Křižíka. Po doložení těchto vyjádření bude 

zastupitelstva podána žádost o udělení čestného názvu na 
Ministerstvo školství ČR. 18. 9. 2013
- Schválen prodej dalších volných 
bytových jednotek Na Libuši. 1+1 za kupní - Schválen záměr prodeje jednotlivých 
ceny 234.300,- Kč, 222.400,- Kč a 2+1 za částí pozemku č.par. 2656/13 v k.ú. 
kupní cenu 286.566,- Kč, 266.656,- Kč, Hvožďany u Bechyně majitelům rekreačních 
334.850,- Kč, 309.200,- Kč a 271.112,- Kč.chat v této lokalitě v rámci jejich návrhu s tím, 

že od pozemku č.par. 2656/13 bude - Schváleno přijetí daru od pana 
oddělena část tak, aby byla zachována Nevídala, konkrétně podíl o velikosti 7/24 
přístupová komunikace a komunikace při lesních pozemků č.par. 1273 a č.par. 1274 
břehu řeky Lužnice a s tím, že u chat č. 148- v k.ú. Bechyně.
150 bude plocha pozemku zmenšena tak, - Záměr prodeje části pozemku č. par. 
aby část zůstala městu a pozemky u chat č. 872/1 v k.ú. Hvožďany u Bechyně 
189 a 190 neprodávat. Pozemky se nachází provozovateli letního dětského tábora 
v bývalém rekreačním středisku ASTIR. Instaláček Hvožďany nebyl schválen. 
- Schválen bezúplatný převod částí Provozovatel bude tento pozemek nadále 
pozemků č.par. 2032/1 a č.par. 1188 v k.ú. užívat na základě nájemní smlouvy.
Bechyně a převod částí pozemků č.par. - Schválen finanční příspěvek z pro-
2056/5 a č.par. 2798 v k.ú. Hvožďany gramu „Podpora bydlení při živelní pohromě“ 
u Bechyně do vlastnictví Jihočeského kraje. na úhradu části nákladů na opravu bytů, 
Jedná se o části pozemků, které byly poškozené povodní v červnu 2013. Jedná se 
zastavěny v souvislosti s opravou silnice o přerozdělení prostředků přidělené městu 
II/135 a mostu přes Smutnou směrem na na základě podané žádosti na MVČR.
Hvožďany.

- Rozhodnuto o rozdělení povodňové 
- Zastupitelstvo rozhodlo o pozastavení sbírky na pomoc občanům postiženým 
rozhodování ve věci odkoupení pozemků na povodní v Bechyni. Majitelům nemovitostí 
území města Bechyně od Státního statku postižených povodní byla rozdělena sbírka 
Jeneč, s. p. v likvidaci. Město vyvíjí další v celkové výši 516.000,-Kč.
snahu o bezúplatný převod těchto pozemků 

S ohledem na rozsah některých přijatých do majetku města.
usnesení není možné všechna zveřejnit ve 

- Zastupitelé vyjádřili svůj souhlas s tím, zpravodaji. Všechna usnesení zastu-
aby Základní škola Bechyně, Libušina 164 pitelstva a jejich úplná znění jsou zveřejněna 
nesla ve svém názvu jméno Františka na úřední desce a na webu města 
Křižíka. Vlastnímu přejmenování této školy (www.mestobechyne.cz), případně jsou 
musí dále předcházet stanoviska České k nahlédnutí na MěÚ.
školní inspekce, Krajského úřadu – odboru (fs)

+Možnost hlasovat na 
voličský průkaz při 
volbách do Poslanecké 
sněmovny Parlamentu 
České republiky 
v roce 2013

Volič, který se nebude zdržovat v době 
voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu 
ČR konaných ve dnech 25. a 26. října 2013 
ve volebním okrsku v místě svého trvalého 
pobytu, může hlasovat na voličský průkaz.

Volič může požádat o vydání voličského 
průkazu ode dne vyhlášení voleb tj. ode dne 
28. 8. 2013, a to osobně u obecního úřadu, 
který vede stálý seznam, do okamžiku 
uzavření stálého seznamu (to je 2 dny přede 
dnem konání voleb – tj. nejpozději 23. 10. 
2013 do 16.00 hodin) nebo podáním 
v listinné podobě, které je doručeno 
nejpozději 7 dnů přede dnem voleb 
obecnímu úřadu (tj. do 18. 10. 2013); toto 
podání musí být opatřené úředně ověřeným 
podpisem voliče nebo v elektronické podobě 
podepsané uznávaným elektronickým 
podpisem voliče nebo v elektronické podobě 
zaslané prostřednictvím datové schránky.  
Městský úřad předá voličský průkaz nejdříve 
15 dnů přede dnem voleb (10. 10. 2013) 
osobně voliči nebo osobě, která se prokáže 
plnou mocí s ověřeným podpisem voliče, 
který žádá o vydání průkazu, nebo jej zašle 
na jím uvedenou adresu, a to i do zahraničí; 
voličský průkaz lze zaslat na základě žádosti 
voliče i na adresu zastupitelského úřadu, 
kde se volič rozhodl hlasovat. V tomto 
případě se stačí v den voleb dostavit na 
tento zastupitelský úřad, kde bude voličský 
průkaz předaný a následně je možné 
přistoupit k hlasování.

Občan České republiky, který je hlášen 
k trvalému pobytu v Bechyni a v místní části 
Hvožďany a Senožaty, může požádat 
o vydání voličského průkazu na matrice 
Městského úřadu v Bechyni, v pondělí a ve 
středu od 7.30 hodin do 11.00 hodin a od 
12.00 hodin do 17.00 hodin, po telefonické 
domluvě na čísle: 381 477 028, 381 477 029 
i v jiný den. Adresa pro písemné podání 
žádosti: Městský úřad Bechyně, matrika, 
nám. T. G. Masaryka 2, 391 65 Bechyně.

Voličský průkaz opravňuje k zápisu do 
výpisu ze zvláštního seznamu ve dnech 
voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu 
ČR v jakémkoli volebním okrsku, popř. 
zvláštním volebním okrsku v zahraničí.

Voličský průkaz může vydávat také 
zastupitelský úřad, za stejných podmínek 
jako obecní úřad, na žádost voliče, který je 
u něj zapsán ve zvláštním seznamu voličů.
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Starosta města Bechyně podle § 15 824, 825, 826, 827, 828, 829, 857, 858, 859, 
odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb. o volbách do 891, 892, 920), TYRŠOVA, U NÁDRAŽÍ.
Parlamentu České republiky a o změně 

VOLEBNÍ OKRSEK Č.5a doplnění některých dalších zákonů
VOLEBNÍ MÍSTNOST: KLUBOVNA MOČRS, oznamuje:
U NÁDRAŽÍ 6101. Volby do Poslanecké sněmovny 

Parlamentu ČR se uskuteční dne BECHYNĚ
  25. října 2013  od 14 hodin do 22 hodin LIŠKY, PÍSECKÁ (907, 908, 909, 910, 911, 
a 26. října 2013 od  08 hodin do 14 hodin. 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 948, 

949, 950), SÍDL. 5.KVĚTNA,
2. Místa konání voleb (je-li ve volebním U VODOJEMU, ZA TRUBNÝM.
okrsku obsažena celá část obce nebo ulice, 
nejsou u nich vypsána čísla popisná): VOLEBNÍ OKRSEK Č.6

VOLEBNÍ MÍSTNOST: DOMOV MLÁDEŽE, 
VOLEBNÍ OKRSEK Č.1 PÍSECKÁ 365
VOLEBNÍ MÍSTNOST: STARÁ ŠKOLA, 

BECHYNĚLIBUŠINA 164 ( vstup hlavním vchodem )
ČECHOVA (252, 253, 254, 255, 256, 257, 

BECHYNĚ 258, 259, 260, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 
DLOUHÁ, FÁBEROVA (342, 343, 344, 345, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 276, 277, 278, 
346, 347, 348), KAŠPARA MALÉHO, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 289, 899, 900, 
KLÁŠTERNÍ, KŘIŽÍKOVA VILOVÁ ČTVRŤ, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 945, 947, 
LÁZEŇSKÁ, LIBUŠINA ( 23, 24, 50, 51, 149, 601E, 32E, 44E), GABRIELOVA, PÍSECKÁ 
150, 151, 152, 153, 154, 158, 159, 163, 164, (198, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 
167, 169, 171,172,  173, 175, 176, 177, 178, 211, 212, 213, 215, 216, 217, 218, 219, 261, 
179, 180, 182, 183, 184, 190, 191, 192, 193, 262, 275, 357, 358, 365, 367, 368, 369, 370, 
195, 196, 197, 199, 312), MASOKRÁMSKÁ, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 719, 720, 721, 
MICHALSKÁ, NÁM. T.G.MASARYKA, 722, 723, 724, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 
OBŮRKA, PARKÁNY, POD SCHODY, 761, 762, 823, 830, 856, 887, 888, 889, 890, 
SOUKENICKÁ, ŠIROKÁ, TÁBORSKÁ, 944, 985, 988), ŠKOLNÍ, U STADIONU, 
VALTROVA, VĚTROV, ZÁMEK, ZÁŘEČÍ. ZAHRADNÍ. 

VOLEBNÍ OKRSEK Č.2 VOLEBNÍ OKRSEK Č.7
VOLEBNÍ MÍSTNOST: NOVÁ ŠKOLA, VOLEBNÍ MÍSTNOST: HVOŽĎANY – 
ŠKOLNÍ 293 ŠKOLA
BECHYNĚ HVOŽĎANY
ČECHOVA (294, 295, 296, 297, 298, 299, 
300, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 399), 
FÁBEROVA (377, 378, 379, 380, 381, 382, 3. Právo volit do Poslanecké sněmovny 
383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, Parlamentu ČR má státní občan České 
392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 400), republiky, který alespoň druhý den voleb 
LÁZNĚ (202), LIBUŠINA (160, 161, 165, dosáhl věku nejméně 18 let. 
166, 170, 181, 185, 186, 187, 188, 189, 194), 
NOVODVORSKÁ, PLECHAMR, SÍDL. 4. Volič po příchodu do volební místnosti 
OBRÁNCŮ MÍRU. prokáže svou totožnost a státní občanství 

České republiky platným cestovním, 
VOLEBNÍ OKRSEK Č.3 diplomatickým nebo služebním pasem 
VOLEBNÍ MÍSTNOST: KULTURNÍ DŮM – České republiky anebo cestovním průkazem  
U NÁDRAŽÍ 602 ( klubovna č.3–1.patro) nebo platným občanským průkazem.
BECHYNĚ

5. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní NA LIBUŠI (614, 615, 616, 617, 618, 619, 
občanství České republiky, nebude mu 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 
hlasování umožněno.629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 

638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 
6. Hlasovací lístky  budou dodány všem 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 
voličům nejpozději 1 den přede dnem voleb. 656, 657, 658, 659, 660, 763, 989, 1002), 
V případě potřeby obdrží volič hlasovací PRÁDLO,  ŠVESTKOVÁ,  PŘÍČNÁ,  
lístky ve volební místnosti ve dnech voleb.SOUBĚŽNÁ, LOMENÁ, LUČNÍ, KRÁTKÁ.

SENOŽATY
7. K zajištění pořádku a důstojného průběhu 
hlasování ve volební místnosti je každý 

VOLEBNÍ OKRSEK Č.4
povinen uposlechnout pokynů předsedy VOLEBNÍ MÍSTNOST: KULTURNÍ DŮM –
okrskové volební komise.U NÁDRAŽÍ 602 (Městská knihovna)

BECHYNĚ 8. Každý volič se musí před hlasováním 
LÁZNĚ (200, 201, 1000, 1001), NA LIBUŠI odebrat do prostoru určeného pro úpravu 
(661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, hlasovacích lístků, jinak mu okrsková 
670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, volební komise hlasování neumožní.
679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 

V Bechyni dne 19. 9. 2013688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 
Mgr. Jaroslav Matějka697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 717, 

starosta města

+
OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTU KONÁNÍ 
PRO VOLBY do Poslanecké sněmovny 
Parlamentu České republiky

+Čas na koupi bytu Na 
Libuši za zvýhodněnou 
cenu pouze do konce 
roku 2013

Město Bechyně prodává byty v domech 
na sídlišti Na Libuši. Všichni nájemci 
obdrželi nabídku na koupi bytu, někteří 
nabídky využili a byt koupili, někteří dosud 
váhají. V této souvislosti je třeba 
připomenout, že podle pravidel prodeje 
stanovených zastupitelstvem města 
Bechyně, platí zvýhodněná kupní cena 
pouze do konce roku 2013. S účinností od 
1. 1. 2014 se kupní cena bytu zvyšuje 
o 10 % a zároveň přestává platit 10% 
zvýhodnění při platbě kupní ceny při 
podpisu smlouvy. Rozhodne-li se nájemce 
koupit byt ještě do konce roku 2013, 
zaplatí kupní cenu tedy celkově o 20 % 
nižší než po 1. lednu 2014. 

V současné době byly ve všech domech 
Na Libuši splněny podmínky pro vznik 
a založení Společenství vlastníků, 
v některých domech již proběhly úvodní 
schůze, společenství bylo založeno 
a zapsáno do obchodního rejstříku. 
Založení ostatních společenství proběhne 
nejpozději do konce roku 2013. 

Pokud se nájemce rozhodne byt koupit 
a využít do konce roku 2013 zvýhodněnou 
kupní cenu, je třeba, aby v dostatečném 
časovém předstihu oznámil svůj úmysl 
koupit byt na majetkový a právní odbor 
městského úřadu – paní Věra Křížová tel. 
381 477 021 nebo JUDr. Anna Hrušková, 
tel. 381 477 019. K tomu účelu slouží 
jednoduchý formulář, který obdržel každý 
nájemce společně s nabídkou. Pokud 
někomu tento formulář chybí, je k dispozici 
na městském úřadu. Za dostatečný časový 
předstih lze považovat první týden měsíce 
prosince 2013 při platbě převodem 
z vlastních prostředků. Při platbě 
z finančních prostředků poskytovaných 
finančními ústavy se tato doba úměrně 
prodlužuje době potřebné k vyřízení všech 
formalit u těchto finančních ústavů. Firma, 
která je městem pověřena k zařízení 
administrativních záležitostí spojených 
s převodem bytu, je schopna nejpozději do 
týdne od odevzdání formuláře připravit 
kupní smlouvu a návrh na vklad. Pak už 
záleží na nájemci. Ze zkušeností víme, že 
právě při placení kupní ceny, zejména při 
platbách prostřednictvím různých úvěrů a 
půjček dochází často k časovým 
prodlevám. 

K tomu, aby bylo možné koupit byt za 
zvýhodněnou cenu, je třeba, aby kupní 
smlouva byla uzavřena a kupní cena 
zaplacena nejpozději do 31. 12. 2013. Za 
zaplacenou kupní cenu se považuje den 
připsání finančních prostředků na účtu 
města Bechyně, (výjimka platí pouze 
v případě, že je kupní cena placena ve 
splátkách dle čl. 6 Pravidel pro prodej bytů 
se současným zřízení zástavního práva).

Pravidla pro prodej bytů jsou k dispozici 
na webových stránkách města a veškeré 
informace k prodeji bytu poskytnou 
pracovníci majetkového a právního odboru.

Anna Hrušková
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+

pro vojáky z povolání, kteří jsou rozděleni dle 
věkových kategorií a tvoří ji sedm kol. Účast-
nilo se celkem třicet jedna běžců z útvarů 
Pozemních sil, z toho bylo sedm žen. 

Start byl u zahrádek Větrov a délka trasy 
byla 7,5 kilometru pro muže a 5 kilometrů pro 
ženy. Absolutním vítězem se stal poručík 
Petr Sochor ze 151. ženijního praporu 
z Bechyně s časem třicet minut šestnáct 
sekund. Z žen byla vítězkou rotmistryně 
Martina Sochorová ze 103. střediska CIMIC 
PSYOPS z Lipníka nad Bečvou. 

„Několikadenní vytrvalé deště učinily již 
tak těžkou krosovou trať mimořádně obtíž-
nou, jelikož značná část vedla kolem 
rozbahněného břehu řeky Lužnice. Trať 
vedla přes množství spadlých stromů, 
nezpevněných lávek a přes nečíselné 
množství kaluží a všudypřítomného bahna,“ 
přiznal jeden z organizátorů závodu, poručík 
Petr Sochor. Že se závod i tak vydařil, svědčí 
slova chvály ostatních účastníků, kteří přijeli 
z různých míst republiky. „Rádi se sem 
vracíme, je tu skvělá atmosféra a příjemné 
prostředí,“ řekl svobodník Jiří Soukup 
z Vyškova, který byl nejstarším účastníkem 
běhu a se svým výsledným časem třicet osm 
minut padesát čtyři sekund dokonce předčil 
i některé o mnoho let mladší účastníky. I jeho 
kolegyně nadrotmistryně Anna Slabá Běžecká liga vojáků 
souhlasila: „Jsem tu již podruhé, protože se na Bechyňských 
tu běhá dobře a ze všech kol je v Bechyni 

schodech nejhezčí prostředí.“ Trasa končila vyběhnu-
tím tři sta dvaceti jedna Bechyňských 

Ve dnech 27.–28. srpna 2013 se schodů, vedoucích z břehu řeky Lužnice 
v Bechyni uskutečnilo 6. kolo otevřeného k zámecké cestě.
přeboru velitele Pozemních sil v běžecké 

text a foto: lize, které organizovala 15. ženijní brigáda 
kapitánka Miroslava Štenclová, tisková a 151. ženijní prapor. Liga je učena pouze 

a informační důstojnice 15. ženijní brigády

Domov pro seniory 
Bechyně

srdečně zve na

ve středu 9. října 2013
od 14.00 do 16.30 hodin na 
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Zájemce zveme na prohlídku domova pro 

seniory, představení koncepce péče 
s prvky psychobiografického modelu 
péče prof. Erwina Böhma, koncept 

Bazální stimulace a ukázky Smyslové 
aktivizace podle Lore Wehner

Vedení domova

KINO BECHYNĚ
ŘÍJEN 2013

1. úterý ve 20 hodin

ŽELEZNÁ LADY
Režisérka Phyllida Lloyd (Mamma Mia) 

natočila poutavý životopisný film o 
nejvýznamnější političce 20. století, 

Margaret Thatcherové.
Od 12 let, české titulky, 105 min, 80 Kč

8. úterý v 17 a ve 20 hodin

TADY HLÍDÁM JÁ
Rodinná česká komedie o tom, jak vám 

zvíře změní život…k lepšímu.
Přístupné, 110 minut, 80 Kč

15. úterý v 17 a ve 20 hodin

DEŠŤOVÁ VÍLA
Klasická romantická pohádka o dobru 

a zlu. Dešťová víla jde krajem převlečená 
za chudou ženu. Pozná, že lidé začali 
myslet hlavně na peníze a vytrácí se 

mezi nimi dobro a láska. Rozhodne se 
proto, že jim vezme vodu... Ale nebojte, 
jak už to v pohádkách bývá, nakonec 

dobro a láska zvítězí.
Přístupné, 96 minut, 80 Kč

22. úterý v 17 a ve 20 hodin

ARTHUR A MINIMOJOVÉ
Animovaná podívaná pro malé i velké.

Přístupné, 103 minut, 80 Kč 

ŽENY, BANÁNY A PAROHY 
Helena a Jiří Hlušičkovi

keramické sochy 
a porcelán

výstava bude zahájena 
5. 10. 2013 v 15 hodin

GalvínaGalvína
NOVÁ ZUBNÍ ORDINACE V TÁBOŘE

Od 1. 10. 2013 zahajuje provoz nová 
zubní ordinace na adrese Náchodská 
3333, Tábor. Přijímáme nové pacienty. 
Objednat se můžete na tel. 777 111 001.

MDDr. Ladislav Honsa

TĚLOVÝCHOVA & SPORT

+Třináctka nešťastná 
nebyla!

K d o  v ě š t i l  
třináctému roč-
níku závodu 
„Le Tour de 
Bechyně“, že 
bude nešťast-
ným, byl věšt-
cem špatným. 
Celý bechyňský 
cyklistický trojboj 
(závod do vrchu v sobotu 
14. 9. v 10:00 h., závod v cross country 
v sobotu od 14:00 hodin a silniční závod v 
neděli 15. 9. se startem v 11:00 hodin) se 
naopak mimořádně vydařil! I počasí „Tour“ 
přálo, bylo vysloveně cyklistické: 19°C, jen 
mírný větřík a oproti předpovědím počasí ani 
nepršelo. Asi i proto se na startu sešlo 
celkem 76 účastníků, což je dosavadní 
rekord. (Celého trojboje se pak zúčastnilo 
96 lidí.) Někteří závodili s časem, jiní z hecu 
se svými kamarády a další se prostě jen 
přijeli projet a setkat se tu se svými známými. 
A tak po dojetí do cíle, po vyhlášení výsledků 
(při kterém se mezi přítomné rozdalo mnoho 
drobných cen), po doplnění tekutin 
iontovými nápoji – nejčastěji v podobě piva – 
a po poklábosení si s kamarády se všichni 
účastníci spokojeni rozešli do svých 
domovů, těšíce se na příští, čtrnáctý ročník.

Za o. s. K.O.L.A. Kovki
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Prodej slepiček

Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, 
opět prodává slepičky snáškových 
plemen: Hisex hnědý,Tetra hnědá 
a Dominant žíhaný, kropenatý, 
černý, žlutý,  modrý a bílý. 

–

Slepičky pouze z našeho chovu!!!

Stáří slepiček:   15 – 19 týdnů

Při prodeji slepiček nová služba:
výkup králičích kožek 15–22 Kč/ks 

Cena: 149 – 175 Kč/ks
         v začátku snášky 178 Kč/ks
Prodej se uskuteční: 
Sobota 26. října 2013 ve 14.00 hodin
Bechyně  u vlakového nádraží

Bližší informace    Po–Pá   9–16 h
728 605 840, 415 740 719, 728 165 166

MM Optik
Palackého 64
Soběslav

www.mmoptik.cz

 
Sleva až 30% na vybrané  brýlové 
obruby

Sleva 10% z ceny brýlové obruby
u multifokálních brýlí

Brýlové obruby již od 990,- Kč

Provádíme rizikové kácení stromů 
v těžko přístupných místech. 

Tel: 606 931 760

KOUPÍME
hodně starý a starožitný 
nábytek, obrazy, hodiny,

hodinky, porcelán, zbraně
a jiné starožitné věci.

USCHOVEJTE! PLATÍ STÁLE!
Tel.: 774 121 121
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Macášek na 30. místě v kajaku mužů. V ka-
tegorii C2 muži obsadila celkové 8. místo 
posádka Medřický-Macášek. Na MČR žáků 
ve slalomu ve Valašském Meziříčí 
vypádloval Filip Zvolánek 39. místo.Kanoistika – TJ Jiskra 

Maratón – Několika závodů během letní Bechyně
sezóny v kanoistických maratónech se 
zúčastnil Jan Pazourek. Na legendárním Kanoistický oddíl v červenci úspěšně 
závodě České Budějovice – Praha, jehož uspořádal 13. ročník raftových závodů, 
obnovený 4. ročník se konal v srpnu, obsa-kterého se zúčastnilo 28 posádek, včetně 
dil celkové 11. místo. Trať v délce 180 km, mládeže a dětí. Veselou atmosféru 
rozdělenou do tří etap, zvládl upádlovat za zpříjemnilo krásné počasí a večer již 
16:51 hod. na sjezdovém kajaku. V září tradiční vodácká zábava. Příští 14. ročník 
společně s R. Mornštejnem zvítězili na se bude konat pravděpodobně 12. 7. 2014, 
Východočeském maratónu / Orlice-Labe již teď můžete opět vymýšlet originální 
60 km / na deblkanoi v čase 6:31 hod.a vtipné převleky jako letos.

Sjezd – posledním závodem vodácké Slalom – Odchovanci oddílu Jan 
sezóny jsou již mnoho let Bechyňské Zvolánek a Tomáš Macášek pravidelně 
podzimní sjezdy, které se konají 19.10. na bodují v Českém poháru ve vodním 
trati Dobronice – Hutě.slalomu, v celkovém pořadí za rok 2013 

skončil Jan Zvolánek na 27. a Tomáš za oddíl kanoistiky pazi

+Podpůrná jednota 
„Svépomoc“

I v letních měsících náš spolek nezahálel. 
V červenci jsme se zúčastnili výborové 
schůze našich kolegů ze Strakonic, kde jsme 
probírali činnost jejich spolku a uzavřeli jsme 
dohodu o bližší spolupráci všech spolků 
v jižních Čechách. Také předseda spolku 
navázal užší spolupráci s kolegy z Týna nad 
Vltavou a projednaly se možnosti několika 
společných akcí.

Dále někteří členové našeho spolku 
pomohli při organizaci akce místních hasičů 
na ukončení léta pro děti. Byli jsme také 
poblahopřát našim jubilantům k jejich 
životním výročí.

Výbor spolku už projednal plán akcí až do 
konce letošního roku. I nadále se budeme 
snažit projevovat co nejvyšší aktivitu 
v našem městě.

Jednatelka spolku Alena Hlasová

TĚLOVÝCHOVA & SPORT


