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+Životní jubilea 
listopad 2013
88 let Čáp Josef

Rychtářová Milada
87 let Birko Jakub
86 let Vaníček František
85 let Matuška Jozef

Přesličková Marie
Zbudilová Jarmila
Zbudilová Marie

82 let Kocourková Růžena
Nejedlý Karel

81 let Drha Miroslav
Linhartová Jarmila

80 let Dvořák Milan
79 let Vítek Miloslav
78 let Bakule Jan

Havránková Marie
75 let Kubeš Bedřich

Alena Vítková

soustředily pouze do místa, kde se bude 
lovit – loviště. Rychlost odtoku vody se 
musí regulovat a kontrolovat. Zpočátku 
hladina klesá pomalu, později se při 
snížené klesání zrychluje. Při výlovu je 
hladina zabezpečená na optimální výšku, 
která umožňuje snadný výlov. Doba 
strojení rybníku je závislá na jeho velikosti, 
někdy stačí den, jindy i týdny. Při výlovu se 
používají hlavně sítě, těch je celá řada, liší 
se jak velikostí, tak způsobem použití. 
Vžité jsou rybářské termíny, drobná 
sakovina, velká sakovina, které jsou 
závislé na velikosti ok. Z drobných sítí se 
používá keser, což je síť pytlovitého tvaru 
připevněná na kruhovém oblouku. Slouží 
k přenášení a nakládání ryb, podobá se 
klasickému podběráku jaký používají 
sportovní rybáři. Z velkých sítí se při VÝLOV
výlovech používají tzv. ploty, podložné sítě 

Byli jste někdy na té krásné a vzrušující nebo zátahová síť, nevod. Po jejich 
podívané, na výlovu rybníka? Divák má zvednutí se z nich dávají ryby do 
zážitek, rybáři dřinu, ale tu prožívají ve přenosných vaniček a jsou nošeny do kádí. 
slavnostní euforii. Copak teprve když vidí Nejdříve se pomocí saků sbírají doplňkové 
množství úlovku. Vždyť je to celoroční ryby, jako jsou štiky, candáti, aby netrpěly 
práce, starat se o rybníky, ryby, jejich nedostatkem kyslíku. Teprve potom 
vysazení, přikrmování, zdravotní stav. Ani nastává výlov kaprů, kteří jsou odolnější. 
v zimě nemají klid, musí vysekávat v ledu Vlastní vylovení se provádí buď mecha-
otvory, aby se ryby nezadusily. Celé je to nickým nebo ručním keserem. Ryby se pak 
věda. Je to nejstarší řemeslo od počátku třídí podle velikosti a přemísťují do kádí, 
světa, dočteme se o něm již v Bibli. případně rovnou do nákladních aut 

S výlovy rybníků se začíná v září, končí určených k převozu na sádky.
v prosinci. Než se přemístí ryby z rybníku, Podívaná je to krásná, práce rybářů 
předchází strojení, které zahrnuje veškeré těžká. Až si budete pochutnávat o štědro-
přípravy před vlastním výlovem. Jedná se večerní večeři na jihočeském kapříkovi, 
především o vypouštění vody z rybníku, vzpomeňte si na ně.
které by mělo být pozvolné tak, aby se ryby  – ap –

už 

+Vítání občánků

Dne 1. října 2013 byli přivítáni starostou 
města Bechyně, panem Mgr. Jaroslavem 
Matějkou, tito noví občánci:
Vojtěch Martínek, Matilda Šťávová, Dominik 
Šejvl, Karolína Chadimová, Natálie 
Lopraisová, Rudolf Horák, Ela Brožová, 
Emma Rychetská, Gabriela Hahnová, Filip 
Šopejstal a Vítek Vosecký.

R. Plachta

Z obsahu:
Kultura v Bechyni 4
Výsledky voleb 11
Cvičení RARO i v Bechyni 14
Příspěvky do prosincového vydání 
posílejte nejpozději 18. 11. na 
propagace@kulturnidum.cz+

výběrem poplatků za odpady, budou Podpora trvalého 
zapojeny do městského rozpočtu a využity 

pobytu v Bechyni pro potřeby všech obyvatel našeho města.

Na svém jednání 23. 10. 2013 rozhodla Rada města Bechyně rozhodla poskyt-
rada města s podporou většiny zastupitelů nout finanční dar v hodnotě 1.500,- Kč 
o finančním daru těm, kdo si v Bechyni osobě, která:
nově přihlásí trvalý pobyt.

a) se přihlásí k trvalému pobytu do 
Otázkou, jak motivovat občany, kteří 

Bechyně z jiné obce v období od 1. 11. 2013 
často žijí v našem městě již řadu let, nebo 

do 20. 12. 2013 včetně, a současně její 
se sem stěhují odjinud, k tomu, aby si zde 

přihlášení k trvalému pobytu v Bechyni 
přihlásili i trvalý pobyt, se rada města 

bude trvat k 20. 1. 2014 včetně,
zabývala řadu měsíců. V Bechyni dlou-

b) získá trvalý pobyt v Bechyni naro-hodobě klesá počet trvale přihlášených 
zením v období od 1. 11. 2013 do 31. 12. občanů, a tedy i množství finančních 
2013 včetně, a současně její přihlášení k prostředků, přerozdělovaných obcím dle 
trvalému pobytu v Bechyni bude trvat počtu obyvatel státem. Nezanedbatelné 
k 20. 1. 2014 včetně.nejsou ani ztráty, které vznikají neplacením 

za odvoz a likvidaci komunálního odpadu. 
Dále rada stanovuje, že dary budou Níže uvedená časově omezená finanční 

vypláceny v hotovosti v pokladně podpora přihlášení trvalého pobytu je tedy 
městského úřadu pouze v období 1. 2. míněna jako motivační dar těm, kteří se pro 
2014 až 30. 4. 2014 včetně a pouze zřízení trvalého pobytu v Bechyni rozhodují 
v případě, že se obdarovaný o vyplacení či jej z nejrůznějších důvodů zatím neřešili. 
daru sám přihlásí.Finanční náklady se městu vrátí formou 

státního přerozdělování daní i vyšším 

!

2. 11. Památka zesnulých



Když duši bolí v kříži

KAZATELNA pražském, kde se také ještě 
slouží latinská mše.

Bylo to vždy nejvyš- Česko je po sametové 
ší místo v krajině. revoluci na špici ve vykrádání 
Místo, odkud se hlása- kostelů a krádeží sakrálních 
ly biblické myšlenky, předmětů, mnohé kostely byly 
ale i politické názory. vykradeny opakovaně. Výhod-
Kazatelnou se pak ným artiklem jsou i kazatelny, 
stalo vyvýšené místo které jsou v současné době 
v kostele, odkud kněz žádány zejména v Nizozemí, 
ne jdř íve předčí ta l  kde se předělávají na domácí 
evangelia, posléze bary. Je to smutná bilance 
před nášel kázání.  církevních památek.
Kázání plnilo i významnou společenskou 
funkci, trvalo dlouho a bylo nutné se na něj Bechyňské kazatelny a schody k nim
velmi pečlivě připravit. Kazatelna se 

Klášterní kostel Nanebevzetí Panny vyvinula z ambony, od 4. století byla 
Marie. Jde o kazatelnu při zdi, je kamenná, umísťována v chóru nebo v hlavní lodi 
gotická, v půdoryse má tvar polovičního kostela, od 13. století byla samostatný 
osmibokého hranolu, pouze na jehlancovém architektonicky členěný útvar se schodištěm 
spodku hojnější horizontální profilací a baldachýnem, s plastickou a malířskou 
ozdobená. Zvláštností jsou umístěné výzdobou, většinou připojený k pilíři nebo 
schody na kazatelnu, které nejsou uvnitř triumfálnímu oblouku.
chrámu, ale jsou zbudované vně v ambitech. Schodiště vedoucí ke kazatelně se 
Bohužel nejsou v dobrém stavu.jmenuje řečiště. Kazatelny se v katolických 

kostelech, na rozdíl od některých protestant-
V děkanském kostele sv. Matěje je ských, již většinou nepoužívají. Kazatelny se 

barokní kazatelna z roku 1726 vpravo v kostelech stavěly v místě s výbornou 
u vítězného oblouku. U počátku schodů je na akustikou, aby bylo kněze co nejlépe slyšet 
pilíři socha sv. Pavla. Na schodišti a řečnici po celém prostoru kostela. Hojně byly 
jsou řezané polovypoukliny, v rozích využívány v 16. století v době reformace, 
řečniště sedící sošky sv. apoštolů, na kdy se katolická strana snažila o posílení 
baldachýnu jsou sošky sv. evangelistů, katolického povědomí lidí a protestantská 
nejvýše je Kristus. Provedení je celkem naopak o získání co nejvíce původně 
slabé.katolických věřících do svého středu. Po 

liturgické reformě Druhého vatikánského 
Hřbitovní kostel sv. Michala – kazatelna, koncilu se již obvykle nepoužívá (pokud 
řečniště je obstoupeno šesti sloupky, nad nebyla úplně odstraněna). Homilii kněz 
stříškou socha Spasitele. Kostel byl přednáší od ambonu, což bylo umožněno 
zbudován v letech 1667–1670.pokrokem ozvučovací techniky. Kněz také 

– ap –není „nad lidmi“, ale s nimi ve stejné rovině. 
Zdroj:V nových kostelech se kazatelny již nestaví. 
google – kazatelnyVe starých kostelech proto neuvidíte kněze 
Soupis památek sv. 5, okres Milevskýna kazatelně, jedinou výjimkou, kterou 

znám, je kostel sv. Jiljí na Starém Městě 

Bechyňské schody         10. díl

Kazatelna z kostela sv. Michala
Kazatelna z kostela 

sv. Matěje

Schody ke kazatelně 
klášterního kostela

V roce 1967 vyšla kniha Ladislava 
Mňačka „Jak chutná moc“. Románová studie 
o tragickém a trapném vývoji charakteru 
jednoho režimního prominenta. Moc je 
schopnost prosadit svoji vůli, změnit vůli 
jiných lidí tak, aby sami chtěli spolupracovat. 
Moc lze realizovat v rodině, na pracovišti, 
v politice, kdekoli. Moc je předmětem studia 
všech společensko-vědních a některých 
lékařských disciplín. Zásadním výsledkem je 
poznání, že na moci vzniká závislost a často 
se kombinuje s dalšími závislostmi. Jakákoli 
závislost je charakteristická touhou po 
zvyšování dávky – více alkoholu, více jídla, 
více drogy, …více moci. V souvislosti se zá-
vislostí na moci se mluví o mocenské posed-
losti. Umění včas odejít je potom fikcí. Ne 
však každý, kdo je na nějaké vyšší pozici 
a jeho myšlenky mají moc proměnit se 
v příkazy, musí nutně do závislosti spadnout.

V současné vědě o člověku se často 
spojuje kariérismus a schopnost uchvacovat 
moc s diagnózou poruchy osobnosti, u níž je 
hlavním znakem odlišné vnímání světa. 
Necítí, co je dobré a zlé, ačkoli o dobru a zlu 
dovedou často vzletně hovořit, ale velmi 
citlivě vnímají, co je výhodné a nevýhodné – 
samozřejmě pro ně samé. Dále je pro ně 
charakteristická absence svědomí a mini-
málně průměrná, častěji však vysoká inteli-
gence. Všechny popsané vlastnosti mají 
z větší části vrozené a dokážou je velmi 
úspěšně nasazovat. Když se takový člověk 
dostane na nejvyšší kariérní příčku, zjistí se, 
že nemá co dále nabídnout. Jen aroganci, 
hulvátství a nepřiměřenou tvrdost. Je přes-
vědčen, že jeho úspěch je zasloužený, 
a proto již nemusí své motivy skrývat za 
společensky přijatelné fráze, kterými pohrdá, 
tak jako pohrdá těmi, kvůli kterým fráze 
používal. Lidé z jejich blízkého okolí mohou 
mít pocit, že je postavení změnilo a že ztratili 
soudnost. To je omyl. Byli vždy takoví, jenom 
převlek na cestě vzhůru byl líbivý. 

Porucha osobnosti (dříve psychopatie), je 
s největší pravděpodobností dána již na 
genové úrovni. Jedinec, který se s touto diag-
nózou narodí do bohaté rodiny, nejčastěji vy-
studuje práva anebo manažerské obory. 
V sociálně slabé a disfunkční rodině, získává 
často a brzy kriminální univerzitu. 

Říká se: „Chceš-li měnit svět, musíš 
nejdřív změnit sám sebe“. Toto na první po-
hled sympatické vyjádření však v sobě skrý-
vá chybu, ne-li podfuk. Za prvé neříká nic 
o typu změny. Za druhé, a to je vážnější, 
používá výraz „nejdřív změnit“. Člověk se 
vyvíjí pouze změnou, a to po celý život. 
Stane-li psychologicky zdravá mladá žena či 
muž na startovní čáře své např. politické 
kariéry, vždy se jedná o nehotovou osobnost, 
která se bude vyvíjet. Lze do ní vkládat nadě-
je. Jinak tomu bude, postaví-li se vedle nich 
psychopat. Ten je již hotový, přírodou vyba-
ven. Neomylně ví, co je pro něho výhodné, 
chybí mu svědomí a má inteligenci. Nekon-
trolovaný psychopat má náskok, aniž by 
závod ještě začal. 

Plyne z mého zamyšlení vůbec něco? 
Rád bych. Cítí-li kdo poslání pro nějakou 
činnost, která ovlivňuje druhé, nemá se bát 
své současné nehotovosti. Chce to začít a tvr-
dě pracovat na sebezdokonalení souběžně 
s výkonem profese. Stále studovat, podrobit 
se kontrole druhými a naslouchat jim. Večer 
pak zpytovat svědomí. Jedině tak může být 
slušný člověk konkurenceschopný vůči lidem 
bez morálky.

PhDr. Jaromír Matoušek
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+VIMPERSKÁ 
TISKÁRNA

vazbách se zlatými ořízkami a v překrásných 
úpravách. Pak také v bibliofilských vydáních, 
zvláště poezie. Tiskařská tradice dobře 
vyvedené práce zůstala ve Vimperku až do Píšeme dost často v našem Zpravodaji 
konce. Když se vám dostala do rukou kniha, o knihách jihočeského kraje. Tentokrát 
kde v tiráži byl údaj: tiskárna Vimperk, mohli chceme přispět i informacemi o známých 
jste si být jisti, že jde o kvalitní tisk, krásnou tiskárnách, tiskařích, sazečích. Je známo, 
grafickou úpravu i typ písma a bez chyb. že práce tiskařů a strojvedoucích byla 

v našich vrstvách velmi ceněna. Pro svou 
spolehlivost, dobře vykonanou práci, byla to 
taková elita ve střední vrstvě obyvatel – 
mimochodem ta nejdůležitější v naší 
společnosti.

Vimperk je krásné město v západních 
Čechách s bohatou historií a cennými 
památkami, je druhým městem po Plzni, kde 
se v minulosti začaly tisknout knihy. 

Do Vimperka přišel v roce 1484 z Pasova 
tiskař Jan Alacraw a vytiskl zde knihu o 108 
listech: Summa de eucharistia sacramento. 
Dokončil ji v říjnu 1484. Ještě ten rok vytiskl 
další knihu Soliloguia. Obě knihy byly tištěny 
v latině. Nejdůležitějším pro Vimperk je však 
to, že ještě před svým odchodem z Vimperka 
vytiskl první česky tištěný kalendář na rok 
1485 pod názvem Minuci. Byl to vlastně 
návod, jak se mají lidé v jednotlivých 
měsících chovat, co je dobré a co zlé, ponau-

V knihtisku pokračovala ve Vimperku po 
čení o pouštění krve ze žil podle měsíců 

roce 1945 i knihtiskárna Stráž, n. p. Plzeň 
a povahy člověka. Do Vimperka se dostal 

(bývalý Steinbrener). Tato kromě knih pro 
prvotisk knihy Jana Alacrawa Summa de 

různá česká a slovenská nakladatelství, jak 
eucharistia sacramento zásluhou Dr. Budín-

bylo zmíněno, tiskla i bibliofilská vydání. 
ského z majetku Bartoloměje ze Stříbra. 

Samozřejmě jako všechny podniky utrpěla 
Originál kalendáře Minuci je uložen 

i tiskárna pomalu skomírající začátek konce 
v Památníku národního písemnictví v Praze. 

po roce 1948. 
Na tuto tiskařskou tradici navázal v roce 

Bylo mnoho nadšenců, kteří se snažili 
1855 Jan Steinbrener, který si ve Vimperku 

udržet tiskárnu a její věhlasný punc. 
zařídil nejprve knihkupectví a knihařskou 

Například technický redaktor V. Viener, 
dílnu a v roce 1870 založil vlastní 

ten má zásluhu na tom, že společně 
nakladatelství kalendářů. První vytištěný 

s Ing. Štěrbou a Mgr. Kadochem obnovili 
kalendář v české řeči byl Mariánský 

v roce 1992 tradiční výrobu Šumavských 
kalendář. V roce 1875 vyšlo již prvních 8000 

kalendářů, jejich vydávání trvá dodnes. 
kalendářů různého druhu a obsahu, později 

Zaniklo bývalé nakladatelství Steibrener. 
i v různých řečech světa. V roce 1930 bylo 

Svůj nový začátek našly tiskárny Papyrus. 
vytištěno již 34.486.000 kalendářů.

Pokus o zprivatizování celé bývalé tiskárny 
Z této t iskárny pocházej í  také 

po r. 1989 bylo také propadem, vystřídalo se 
tzv. koránky, miniaturní, kolibří Korány 

několik tzv. „zájemců“, kteří ovšem uvažovali 
o rozměrech 18 x 27 mm s 832 stránkami 

o jiném účelu objektu. Nakonec došlo 
v desítkách světových jazyků. (Obdivovala 

k zániku celé tiskárny. Velká škoda pro naši 
jsem je pro svou miniaturní velikost a krásné 

knižní kulturu.
vazby, když jsem je poprvé viděla na vlastní 

Josef Černoch
oči. –ap–). Tato tiskárna se vůbec 

Použitá literatura: ze soukromé sbírky 
vyznačovala krásnými vazbami, např. 

a vzpomínek J. Černocha
modlitebních knížek, vázaných v kůži, ve 

Kadoch, František. Sto let knihtiskárny ve 
slonovině, v perleti, buvolím rohu a jiných 

Vimperku

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

Vybral Martin Gärtner

ź Při návštěvě okresního archivu, kde je 
současně uložen městský archivní mate-
riál od pradokladů 16. století až do roku 
1948 jsem zjistil, že byly z uvedené listiny 
zcizeny odstřižením 4 ks pečetí, pro-
vedené z vosku a zavěšeny na pentlích 
pergamenové listiny Jana Lefla z Lažan 
z roku 1444 – výsada města Bechyně. 
V tištěném dokladě – regionální literatuře 
se dovídáme v díle prof. Arnošta Chlebo-
ráda „Popis okresu Bechyňského“, že tyto 
pergameny existovaly s pečetěmi. Tyto 
pergameny jsem ještě v roce 1957 viděl na 
Městském národním výboru v kovové 
truhlici. Protože jsem toto zjistil, ihned jsem 
závadu hlásil s. Mixovi řediteli okr. archivu 
a žádal o přešetření stížnosti. Současně 
jsem vyrozuměl prof. Evžena Schneidra, 
ved. prac. oblastního musea v Soběslavi. 
Výsledek do doby přepisů je bezvýsledný. 
Je smutné, že pergameny generace 
přežily, byly obcí chráněny, jako relikvie 
a v naší době, kdy tolik pečujeme o histo-
rické památky se může něco tak 
vandalského stát. Provedu ještě písemné 
stěžování, které snad bude příznivější ve 
výsledku než ústní, která se zapomenou.

ź V posledních letech byla prodejna 
v domě p. Hejlíka, kde je umístěna 
v posledních letech prodejna elektro-
spotřebičů, pak půjčovna průmysl.zboží 
pak mlékárna a prodej pečiva byla znovu 
opravena na holičskou provozovnu 
pánského provozu. Provozovna je pěkně 
upravena.

ź Památková péče okresu Tábor určila 
pro opravu městských hradeb částku 
100.000 Kčs na provedení nutných sta-
vebních oprav bašt a hradeb vč. 
zpřístupnění pro rok 1964. Problémem 
u památkové péče jsou organisace 
stavební kapacity jež většinou nemohou 
tyto práce převzít do péče a plánu. Teď jen 
nespadnou-li dřív, než se najdou stavitelé.

ź Dne 20. listopadu byly zahájeny práce 
na provádění podkladu k bezprašné 
úpravě vozovky od sídliště směrem 
k Hutím, kolem nového závodu až ke 
hřbitovu. Zajímavé je, že tyto práce jsou 
prováděny vždy za období dešťů a pomalu 
mrazu, což jistě bude znát na kvalitě práce. 
Kropení asfaltem bylo prováděno již na 
mokrý podklad a za ranních mrazíků. 
Pracující jsou již rádi, že nemusí chodit 
v hromadě blát, zejména ráno za tmy. 
Cesta bude jistě vycházkou pro mnohé 
občany za nedělní pohody.
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www.kulturnidum.cz

listopad 2013KULTURNÍ KALENDÁŘ

LEKCE Pátek  / 19.00–21.45 hod. / Velký sál 
KD / Vstupné na jednotlivé lekce 70 Kč

1., 8. a 15. listopadu

KDYŽ DUŠI BOLÍ V KŘÍŽI
Pondělí 11. listopadu / 16.30 hodin / RC Hrošík / Vstupné 30 Kč
Zajímavé povídání o problémech, které nás trápí, s psychologem 
PhDr. Jaromírem Matouškem. Tentokrát na téma ZÁVISLOSTI.

DIVADLO KURZY, PŘEDNÁŠKY, DÍLNY

KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY

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

4., 11., 18. a 25. listopadu

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. 

FAUSTOVÁNÍ
Čtvrtek 7. – neděle 10. listopadu 2013 / Prostory KD
Víkendová inspirativní dílna, která je určená všem, které zajímá 
loutka a její animace.
Více info na tel.: 606 911 007 nebo reditel@kulturnidum.cz
Lektoři:
Tomáš Běhal, zakladatel, režisér, loutkoherec, dramaturg, 
produkční a scénograf nezávislého loutkového divadla Toy 
Machine, absolvent DAMU v oboru alternativního a loutkového 
herectví, herec na volné noze.
Michal Drtina, fotograf, amatérský loutkoherec, vedoucí redaktor 
časopisu Amatérská scéna a organizátor. V současné době 
odborný pracovník NIPOS-ARTAMA Praha, v organizaci zabývající 
se amatérskou kulturou má na starost amatérské loutkářství.
Pořádá Kulturní středisko města Bechyně, NIPOS-ARTAMA ve 
spolupráci s MK ČR.

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.

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. 

PILATES

Úterý  / od 11.00 hod. / Klubovna KD
Ideální cvičení pro každý věk.
Více informací paní Zemanová, tel. 775 182 010.

5., 12., 19. a 26. listopadu

TURNÉ ČTYŘ MŮSTKŮ
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 v kanceláři KD, 
rezervace na 

stránkách KD.

Středa 6. listopadu / 
19.00 hod. / Velký sál / 
Vstupné 50 Kč, studenti 20 Kč

V tajemném hotelu se setkáme 
s pěti zcela odlišnými lidmi 
v okamžiku pravdy, v okamžiku, kdy 
všichni vidí svůj život a před nimi je 
více než jenom nejistá budoucnost. 
O životě, smrti a lásce je tento 
podivuhodný příběh, kterým nás 
provádí záhadný Doktor S. a který 
se dotkne nás všech. Hotel mezi 
dvěma světy je jemnou a přece 
napínavou hrou o věčném údělu 
všech lidí na světě.

Sobota 2. listopadu / 20.00 hod. / Pivnice Kulturák / Vstupné 
dobrovolné
Koncert regionálních kapel.

Fylozofy Jam, Vo106, Žlutý Fijalky, možná DJ nakonec.
Pořádá Silence

HUDBA

POSTBABÍ LÉTO

VĚNEČEK Sobota 30. listopadu / 19.00 hod. / Velký sál / 
Vstupné120 Kč, děti do 10 let poloviční (vstupenky si musí 
zakoupit i kurzisté)
Hraje kapela MIDI Tábor.
Rezervace on-line na www.kulturnidum.cz, předprodej na 
lekcích a v kanceláři KD.

BDS Lužnice
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Otevírací doba herny 
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.

DÍLNIČKA PRO MALÉ ŠIKULY
Středa 6., 13. a pondělí 25. listopadu / 15–17 hodin

POSEZENÍ PRO HROŠÍKOVSKÉ 

MAMINKY
Neděle 17. listopadu / 9–11 hodin 

+

+

+

Dílnička je určená pro dítka ve věku 1 až 2 roky, ale samozřejmě 
větší se můžou zúčastnit také.

RODIČOVSKÉ CENTRUM 

Vernisáž pondělí 11. listopadu / 17.30 hod. / Galerie 2+1
PIEZOPUSY zahajovací mikroperformance

Ladislav Železný, Michal Cáb, Adam Železný
Pořádá: Kulturní středisko města Bechyně, OS Klášter, ZUŠ 
Václava Pichla v Bechyni.

Ukončení výstavy 22. 12. 2013.
Otevřeno na zazvonění nebo po dohodě na tel. 606 911 007. 

VÝSTAVY

T...O!

O PERNÍKOVÉM DĚDKOVI – pohádka
Sobota 16. listopadu / 10.00 hod. / Malý sál / Vstup 35 Kč

Perníkovému dědkovi a bábě se již nelíbí číhat na děti ve své 
perníkové chaloupce, a tak se vydají do světa hledat štěstí. Díky 
své nenasytnosti ovšem dědek zůstane uvězněn v chlívku 
s čuníkem a o pomoc musí požádat Mařenku. Jestli se mu podaří 
dostat na svobodu a jak to všechno dopadne, uvidí děti v naší 
veselé pohádce s mnoha písničkami. 
Hraje divadlo Andromeda.

Čtvrtek 7. listopadu / 17.00 hod. / Od městského muzea ke 
kulturnímu domu / Vstupné 30 Kč

Lampiónový průvod městem zakončený v KD, kde nás čeká stínové 

divadlo beze slov NEDOTÝKEJ SE MÝCH RUKOU, ve kterém 
ruce a hudba vytvářejí kouzelné momenty a neuvěřitelné příběhy 
plné fantazie (Valeria Guglietti– Španělsko).
Po představení soutěže a hry, disko pod vedením světlušky Soni.
Akce se koná v rámci III. mezinárodního festivalu Toulavé loutky 
a Faustování.

Světluška ztratila kamarády – pomůžete jí při hledání? Kde je asi 
najdeme? Pojďte s námi a připravte se na velké překvapení! 
Lampiony a dobrou náladu vezměte s sebou.

PRO DĚTI

REJ 

Neděle 1. prosince / 17 hod. / nám. T. G. Masaryka 
Rozsvícení vánočního stromu starostou města, vystoupí NUZICKÝ 
ZVONEK. Během akce napíšeme dopisy Ježíškovi. Anděl si dopisy 
odnese, aby je předal adresátovi.

Neděle 8. prosince / 17 hod. / ZUŠ V. Pichla – klášter

II. ADVENTNÍ ZASTAVENÍ

Neděle 15. prosince / 16.30 hod. / Městské muzeum
Adventní trh

III. ADVENTNÍ ZASTAVENÍ

Neděle 22. prosince / 17 hod. / nám. T. G. Masaryka
Troubení z věže

IV. ADVENTNÍ ZASTAVENÍ

I. ADVENTNÍ ZASTAVENÍ

ŽILKOVÁ
HANYCHOVÁ

NAVRÁTIL

STROPNICKÝ

SVĚTLUŠEK
LAMPION  OVÝ PRŮVOD

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

Vernisáž 16. listopadu 2013 v 15 hodin / Galvína
Vystavují pedagogové SUPŠ Bechyně – keramika, grafika, textil 
a fotografie.
Prodejní výstava potrvá do 31. prosince 2013.

VÝTVARNÁ SKUPINA 9+

Advent v Galvíně
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PŘIPRAVUJEME

Pondělí 9. prosince / 19 hod. / Velký sál / Vstup 220, 200, 180 Kč 
Ve všech povídkách hrají ústřední role Veronika Žilková a Martin 
Stropnický. Dále se vám představí Agáta Hanychová a student 
konzervatoře, syn Veroniky, Vincent Navrátil. Jednou z uvaděček 
je Kordulka Stropnická. 
Vstupenky s původním datem 15. října zůstávají v platnosti. 
Rezervace on-line na stránkách www.kulturnidum.cz. 
Předprodej v kanceláři KD.



Vážení a milí spoluobčané,
Město Bechyně pořádá

dne 3. prosince 2013 
od 17.00 hodin 

v Kulturním domě v Bechyni

PŘEDVÁNOČNÍ 
SETKÁNÍ SENIORŮ

Akce je určena pro občany v důcho-
dovém věku. Vstupenky si můžete 
vyzvednout od listopadu 2013 na 
Městském úřadě v Bechyni u paní 

 (1. patro).
    V stup zdarma. Vstupenky se 

vydávají jen do vyčerpání celko-
vého počtu míst k sezení. 
Občerstvení bude zajištěno. 
Kulturní program připraví 
Kulturní středisko města 

Bechyně.

  V. Fišerová

Aleny 
Schánilové

+HUDEBNÍ PRODUKCE 
v Lázních Bechyně

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

Taneční večery – sál
Vždy od 19.30 do 23.00 hod.
Vstupné 35 Kč, nekouří se

Pohlazení od písničky – kavárna
Vždy od 19.30 do 20.30 hod. 
Vstupné 30 Kč, nekouří se

  1.11. pátek Mr. Driver
  2.11. sobota Countrio
  5.11. úterý RM band
  7.11. čtvrtek Mr. Driver
10.11. neděle Echo
12.11.. úterý RM band
14.11. čtvrtek Mr. Drive
15.11. pátek Echo
16.11. sobota Cora
19.11. úterý RM band
22.11. pátek Cora
23.11. sobota Countrio
26.11. úterý Mr. Driver
29.11. pátek Mr. Driver

 8.11. pátek Ševětínka

  4.11. pondělí Mr. Driver
11.11. pondělí Escalona
18.11. pondělí Malá muzika
25.11. pondělí Luňáčci

KINO BECHYNĚ
LISTOPAD 2013

5. úterý v 17 a 20 hodin
ARTHUR A MALTAZARDOVA 

POMSTA
Tentokrát se Arthur vydá do říše 

Minimojů zachránit princeznu Selenii, 
které hrozí nebezpečí.

Přístupné, 103 minut, 70 Kč

12. úterý ve 20 hodin
PERFECT DAYS 

– I ŽENY MAJÍ SVÉ DNY
Premiéra komedie ČR.

Originální komedie, jejíž hlavní hrdinka 
nestihla dospět.

Od 12 let, 110 minut, 65 Kč

19. úterý ve 20 hodin
SIGNÁL

Rodinný film s Vojtou Dykem, Kryštofem 
Hádkem a Bolkem Polívkou.
Přístupné, 115 minut, 65 Kč

26. úterý ve 20 hodin
MUŽI, KTEŘÍ NENÁVIDÍ ŽENY 

Film Muži, kteří nenávidí ženy vychází 
z prvního dílu knižní trilogie Milénium 

Stiega Larssona, která se stala jednou 
z nejčtenějších knih současnosti. 

V prosinci a v lednu budeme promítat 
další dva díly.

Od 15 let, 152 minut, 65 Kč 

KNIHOVNA

Barevný říjen se přehoupl a nastává 
smutný listopad. Ne tak v knihovně. Pozvali 
jsme si mladého autora knih o Kapříkovi 
Metlíkovi.  Zábavné vyprávění o rybách se 
uskuteční pouze v jedné škole. Pro druhou 
vymyslíme nějaký jiný program s jiným 
hostem. Uvažujeme také o další kreativní 
dílně ve znamení světla, které se prolíná 
nejen listopadem, ale i prosincem, kdy 
bychom chtěli vyrábět svíčky. Termín zatím 
není stanovený, včas oznámíme. 

Ale ještě několik slov o říjnovém dění 
v naší knihovně. Zvesela jsme zahájili 

pestrobarevné období výstavou pivních 
lahví, čtením a kreativní dílnou (viz. foto). 
Připomněli si historii pivovarů v Bechyni 
z knihy Encyklopedie pivovarů v Čechách 
a 2 dochované lahve zámeckého pivovaru 
knížete z Paaru kralovaly ostatním tvarově 
rozličným sběratelským kouskům ze 
soukromé sbírky. Děkujeme za laskavé 
zapůjčení a Pivnici v kulturním domě za 
poskytnutí pěnivého moku na vernisáž 
výstavy „K Haškovi pivo patří“, kterou jsme 
zahájili čtením povídek Jaroslava Haška. 
Zvlášť povedené byly a jsou ty z knihy Dějiny 
strany mírného pokroku v mezích zákona. 
Až se nechce věřit, že vznikly před více než 
100 lety?! 

Při kreativní dílně jsme se naučili 
zpracovávat fimo hmotu, kterou jsme si 
odnášeli domů na upečení a pak už jen 
zkompletovat a krásné šperky budou 
hotové. Snad se nám někdy přijdou absol-
ventky kurzu se svými výtvory pochlubit. 
Překvapení nám připravila družina z nové 
školy, která přijala naše pozvání na povídání 
o listech. Přinesli své výtvory na téma 
podzim, které můžete obdivovat v dětském 
oddělení knihovny. Děti si hravě poradily 
s určováním stromů, listů i plodů. Zača-
rovaný list papíru vydal své tajemství 
a ukázkami z knížek o přírodě jsme se 
rozloučili. Závěr měsíce patřil besedě 
s panem Jiřím Hájíčkem a nám nezbývá než 
doufat, že se setkáme nejen s těmi, kteří 
jeho knížky znají (Selské baroko, Rybí krev 
oceněná jako Kniha roku 2013), ale i s těmi, 
kteří se chtějí osobně setkat s regionálním 
spisovatelem (článek vzniká před jejím 
uskutečněním). 

Ještě připomínám, že stále nabízíme 
bezplatnou donáškovou službu knížek po 
Bechyni dle našeho výběru pro zdravotně 
znevýhodněné osoby!

EH
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+
Za Petra Voka z Rožmberka (v Bechyni Bechyňské pivovary

od 1569 do 1596) postihl město včetně 
zámeckého komplexu ničivý požár, při němž 
byl značně poškozen i pivovar. Následných 

V průběhu věků existovaly v Bechyni dva renesančních stavebních úprav se ujal 
pivovary – městský a panský. Toto je jejich stavitel Baltasar Maggi, jehož jméno se 
stručná historie čerpaná z knihy Pavla Jákla objevuje u přestaveb pivovarských objektů 
Encyklopedie pivovarů Čech, Moravy i na jiných rožmberských panstvích, např. 
a Slezska, II. díl Jižní Čechy, Libri, Praha v Třeboni a Krumlově. Před odchodem 
2010. z bechyňského panství potvrdil měšťanům 

První zmínka o vaření piva v Bechyni Petr Vok v roce 1593 dávná privilegia 
pochází z roku 1444, kdy Jan Bechyně i obecní várky. 
z Lažan dal měšťanům povolení pivních Roku 1596 se do města vráti l i  
várek. Toto právo stvrdili posléze i Štern- Šternberkové. Za jejich „panování“ se v roce 
berkové, kteří přišli na Bechyni v roce 1477. 1660 upravila sladovna v zámeckém 
O padesát jedna let později získal Bechyni pivovaře. Poslední z rodu – Jan Josef, hrabě 
Kryštof ze Švamberka, známý jako „stavitel ze Šternberka a na Bechyni – utonul v řece 
pivovarů“. Za Švamberků, konkrétně za Inn při návratu z římské poutě. Poručníkem 
Václava ze Švamberka, byl postaven jeho dcery Marie Terezie se stal Václav 
pivovarský provoz v severovýchodním cípu Vojtěch ze Šternberka. Václav Vojtěch koupil 
náměstí (dnešní čp. 11) a pravděpodobně roku 1701 od bývalého zámeckého 
vznikl i vrchnostenský pivovar. Domněnku hejtmana Jana Lebedy dva domy na 
o vzniku panského pivovaru potvrzuje nejen severním okraji náměstí, z nichž jeden 
fakt, že obecní pivovar v té době nebyl nechal přestavět na hospodu zvanou 
schopen pokrýt poptávku, ale především „Panskou“, v níž se následně čepovalo 
privilegium z roku 1553, kdy panská správa vrchnostenské pivo, a to po dobu více než 
povolila měšťanům svařovat pouze „bílé 200 let.

bím let 1901–1902 vystavil jemu svěřený pivo“ (méně hodnotné pšeničné). O várkách V posledních „šternberských“ letech 
bechyňský pivovar várečenské obce „starého piva“ ječného se privilegium (1710–1712) produkoval panský pivovar 
posledních 584 hektolitrů piva. Konkurence nezmiňuje. „Kvalitnější“ pivo tedy patrně 2 300 hektolitrů piva. Hodnotou výstavu jej 
budějovického, třeboňského a plzeňského vařil pivovar vrchnostenský. překonával jen měšťanský podnik v Táboře 
pivovaru a malé výnosy vlastního výčepu Pivovar bechyňské várečenské obce a arcibiskupský pivovar v Týně nad Vltavou. 
v přilehlém hostinci vedly k zrušení neboli obecní pivovar existoval od poloviny Sečteme-li objem výroby obou zdejších 
městského pivovaru. Zadní trakt objektu 15. století, ale po velkou část své existence – pivovarských provozů, produkovala Bechy-
pivovaru byl zbořen a v ponechaných prosto-kromě prvních sta let – byl ve stínu ně bezmála 3 000 hektolitrů piva ročně.
rách byla zřízena sokolovna a divadelní sál, dominikálního pivovarství (panský pivovar Z počátku 18. století máme první 
který fungoval do poloviny 20. století.při zámku). Podobně tomu bylo i v jiných přesnější údaje o produkci městského 

V 19. století byl za sládků Matěje městech, kde souběžně existoval pivovar pivovaru. Ročně se zde svařovalo 800 
Vaněčka a Františka Josefa Liebla (od 1875) panský i obecní. Vrchnost měla výhodnější hektolitrů piva s várkami převyšujícími 
vrchnostenský pivovar v několika etapách podmínky při získávání surovin, často 21 hektolitrů. Produkce postupně klesala až 
rekonstruován a postupně rozšiřován. ignorovala městská práva, určovala druh k 500 hektolitrů v polovině století. Oproti 
Bechyňský rekord 10 710 vystavených hek-piva, který mohl městský pivovar připravo- tomu vystavoval ve stejné době zámecký 
tolitrů piva zaznamenal v letech 1911–1912 vat, a omezovala jeho expedování mimo pivovar čtyřnásobek. Tehdy začala bechyň-
sládek Adolf  Novotný (v pivovaře hranice města. Obecní pivovar se nacházel ská městská obec svůj pivovar pronajímat. 
1893–1920). Během tragických let 1. světo-v patrovém domě s renesančním průčelím V nájemnictví a zároveň sládkovství se 
vé války údaje o výstavu piva chybí. Alfons restaurace „Protivínka“. Nicméně celý objekt prostřídali František (otec) a Josef (syn) 
Paar, poslední vlastník pivovaru s velko-pivovaru zasahoval svým zadním traktem až Kreutzerovi, členové rozvětveného slád-
statkem, převzal rodinné dědictví roku 1917. do Klášterní ulice. kovského rodu. 
Po vzniku samostatného Československa 

V roce 1715 si Marie Terezie ze 
měl jako rakouský občan s novou mocí 

Šternberka vzala Jana Leopolda z Paaru. 
pochopitelné problémy a jeho majetek 

Bechyně tak přešla s městským i domini-
posléze podléhal pozemkové reformě. Nový 

kálním pivovarem do vlastnictví tohoto 
knížecí sládek Karel Štrunc vrátil pivovaru 

původem lombardského šlechtického rodu. 
život a i když nedosáhl předválečného stavu, 

Roku 1755 zřídila vrchnost u horního mlýna 
poslední uváděná produkce 7 020 hektolitrů 

vodárnu, v níž byl umístěn stroj, který čerpal 
z let 1926–1927 je více než úctyhodná. 

vodu z Lužnice a hnal ji železnými troubami 
Alfons Paar v roce 1928 bechyňský pivovar 

položenými ve stráni do Panské zahrady 
zrušil a jeho prostory poskytl pivovaru 

do nádržky, na způsob věže vysta-
protivínskému, který si zde zřídil sklad 

věné, odkud rozváděna dřevěnými 
a stáčírnu svého piva, které již tři desítky let 

troubami do zámku, panského 
dodával do hostince bývalého obecního 

pivovaru a do kláštera. Na stavbu 
pivovaru. Protivínští zde hospodařili i za 

vodovodního přivaděče přispěla 
2. světové války, ale posléze i oni odešli. 

i městská obec pod podmínkou, že řad 
V následujících letech byly objekty bývalého 

bude zaveden i do kašny na rynku 
pivovarského podniku přizpůsobeny k vý-

a z ní vyveden k městskému pivovaru. 
stavním účelům a jako součást Alšovy 

Od té doby vařily oba pivovary ze 
jihočeské galerie slouží dodnes. Historie 

stejné vody.
bechyňského pivovarnictví se tímto 

  V poslední čtvrtině 
uzavřela.

19. století činil var městského 
J. Š., Městské muzeum

pivovaru něco málo přes 22 
hektolitrů. Jako poslední na 
místo bechyňského obecního 
sládka nastoupil v roce 1889 
Antonín Havránek, jenž 
dovedl podnik do prvních let 
20. století. Výrobním obdo-

Redakce upozorňuje na právě probíhající 
výstavu v městské knihovně „K Haškovi pivo 
patří“, kde je možno vidět i dvě originální do-
chované lahve zámeckého pivovaru knížete 
z Paaru. 

Z historie Bechyně

Bašta, která později sloužila 
jako lednice pro
panský pivovar

Průčelí restaurace
Protivínka, v jejímž dvoře
býval obecní pivovar



Sběr papíru se koná v pátek 
8. 11. od 7.30 před školou!

1928

UŠINB AI  L 1 6Š 4Z

BECHYNĚ

+Projekt Comenius 
Wasteland v Polsku

V Polsku nás čekal program zaměřený na 
recyklaci a životní prostředí. Měli jsme štěstí 
a zažili i oslavu Dne učitelů. zhlédli 
vystoupení žáků v místní tělocvičně, při 
němž jsme zavzpomínali na naši akademii. 
V enviromentálním středisku pro nás byly 
připraveny zajímavé úkoly, týkající se 
výzkumu čistoty vody. Nejprve jsme sami 
nasbírali v nedalekém potůčku vzorky 
a s těmi dále pracovali v laboratoři. Byli jsme 
se také podívat u Baltského moře, což byl 
skutečný zážitek. Někteří neodolali a chodili 
ve vlnách bez ohledu na teplotu ovzduší.

Závěr celého týdne patřil vyrábění 
Skupina dětí a učitelů z naší školy 

velkých nástěnných obrazů z recyklova-
navštívila v rámci projektu Wasteland 

telných materiálů.
polskou školu ve Szczecinku. Zde se sešly 

Velkým přínosem pro nás byla i jazyková 
delegace z Francie, Německa, Španělska a 

stránka, neboť komunikačním jazykem byla 
z hostitelské země.

angličtina. Díky pobytu v rodinách se všichni 
Vzhledem k velké vzdálenosti jsme jeli 

naučili některá polská slovíčka a ochutnali 
přes Berlín, který jsme si důkladně prohlédli. 

typickou kuchyni.
Nezapomenutelná byla 

Další setkání všech týmů Comenia 
vyhlídka na město 

se uskuteční na jaře v Bechyni a všichni 
z prosklené kopule 

se k nám moc těší.
nad Bundestagem.

Za tým Comenius: 
Mgr. Jaroslava Hrnčárková
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+Vážení a milí 
spoluobčané!

týkám, že vloni na podzim paní Babková 
ochotně na vlastní náklady odchytila 
a zaopatřila před živořením na ulici a mezi 
odpadky přes dvacet kočiček a koťátek 

V tomto příspěvku z našeho regionu. Podle jejich stavu 
chci velmi poděkovat a potřeby je nechala ošetřit, popř. kastrovat 
Vám všem, kteří si a některým našla i nový domov. Víme i o dal-
uvědomujete, že v na- ších případech, kdy se pro tzv. „chovatele“ 
šem okolí se vyskytují stala zvířátka nepohodlnými, vydaná na 
nezaopatřená zvířátka pospas ulici. Je velmi smutné, jak se lidé umí 
bez domovů, která by bez chovat k těm, kteří k nim přilnou, dávají svou 
Vaší pomoci většinou lásku a vděk!
nepřežila. Děkuji Vám, že Pokud i Vy nadále budete projevovat 
k nim nejste lhostejní! svou dobrou vůli pomáhat zakoupením 

Víme přece, že se často krmiv a potřeb pro opuštěná zvířátka 
dostanou do sví zel né v útulku, můžete je kromě stávajícího odběr-
s i tuace  v inou  nezod- ného místa – Květinka v Libušině ulici – nově 
povědných lidí. A tak Vám odevzdávat také v prodejně chovatelských 
chci připomenout, že sbírka potřeb p. Marka (vedle Teska).
na pomoc útulku paní Odtud je stálá distribuce zajištěna 
Babkové stále úspěšně a veškerá přijatá krmiva a potřeby jsou 
pokračuje. V listopadu je pečlivě evidovány v „Květince“, odkud je 
tomu rok, kdy jsme zahájili současně zabezpečován jejich převoz přímo 

tuto dobročinnou akci. Podo- do útulku v Týně nad Vltavou. Pro Vaši 

informovanost uvádím, že např. za období 
od 1. 6. do 30. 9. 2013 jste přispěli celkem:

124 ks konzerv o váze 73,7 kg
91,4 kg granulovaných krmiv
78 ks kapsiček
25 litry steliv
1 ks paštiky 0,4 kg
3 platy tyčinek
Pochoutkovými kostmi, podložkami,
dekami, hygienickým kartáčkem pro psy

Spolu s tím byl dne 3. 10. 2013 předán 
majitelce útulku sponzorský dar z dobro-
volné sbírky ve výši 5.000,- Kč na nákup 
potřebné odchytové klece. Doklad o předání 
hotovosti včetně seznamu dárců je k nahléd-
nutí v prodejně „Květinka“.

Je dobré vědět, že kolem nás stále 
existuje dost vlídných a obětavých lidí 
ochotných pomáhat si nejen navzájem, ale 
pomáhat i těm opuštěným chlupáčkům, kteří 
k nám přece patří! Už jenom tím, že s námi 
sdílejí naše společné domovy, vzájemné 
osudy, město Bechyni a okolí.

Ještě jednou upřímně děkuji Vám všem, 
kteří se k této dobrovolné aktivitě dle svých 
možností připojujete.

Olga Lepšová – „KVĚTINKA“ Libušina ul.



+Přespolní běh – 
okresní přebor

Školní sportovní sezóna začala již 
tradičně přespolním během v Táboře 
v areálu Komora, kde se například konají 
závody v cyklokrosu. Sportovci naší školy se 
na této akci rozhodně neztratili a přivezli 
řadu vynikajících umístění. Začneme od 
nejmladší kategorie, kde mezi družstvy 
děvčat zvítězila naše trojice ve složení: 
Valerie Válková, Ema Bílková a Denisa 
Lepková, která navíc vybojovala stříbrnou 
medaili v kategorii jednotlivců! Další medaili, 
a to bronzovou, vyběhalo v kategorii 
II. chlapců trio: Filip Horský, Adam Berka 
a Michal Strejc. Ani mezi sportovci na 
druhém stupni jsme nezůstali bez medaile, 
v kategorii děvčat III. (6.+7. třída) si Anna 
Kotounová doběhla pro 2. místo a společně 
s  M a r k é t o u  F i š e r o v o u ,  Te r e z o u  
Pusztaiovou, Míšou Chromcovou a Adélou 
Horskou vybojovaly krásné 3. místo 
v soutěži družstev. Ostatní běžci z naší školy 
podali také kvalitní výkony na hranici svých 
možností, takže bych jim chtěl poděkovat za 
vzornou reprezentaci naší školy! A samo-
zřejmě všem žákům přeji v novém školním 
roce mnoho sportovních úspěchů, pevné 
zdraví a co nejméně času stráveného 
(promarněného) u PC! 

Mgr. Jan Pazourek

+Bezpečná cesta 
do školy

beseda a procházka se strážníkem MP 

Ve čtvrtek 26. 9. 2013 nás ve třídě 
navštívil strážník městské policie p. Kabelka. 
Měli jsme se dovědět, jak se správně chovat 
jako chodci i cyklisté. Nejprve jsme pozorně 
poslouchali, jak se máme rozhlížet, kde se 
smí a mělo by se přecházet. Protože už jsme 
školáci, musíme vědět, jak máme vybavené 
kolo, že musíme mít helmu a nesmíme bez 
doprovodu na silnici. Následovala procház-
ka po okolí školy, kde jsme se učili chodit 
vpravo po chodníku, přecházet po přechodu 
i mimo něj. Děti si rychle osvojily poznatky 
a používaly je při přecházení. Děti musí ještě 
získat jistotu pod dohledem dospělých a za 
nějaký čas už budou moci do školy vyrazit 
samostatně.

Třídní učitelka 1.A

+Divadelní soubor na 
pražské DAMU

Divadelní soubor naší školy dobyl dalšího 
výrazného úspěchu, když byl pozván 
s inscenací Nerudárium na celostátní 
konferenci o dramatické výchově nazvanou 
„Děti, tvorba, divadlo“. Tato akce se 
uskutečnila o druhém říjnovém víkendu 
v prostorách DAMU v Praze a její součástí 
byla i přehlídka několika inspirativních 
dětských divadel. Je pro nás ctí, že se náš 
soubor zařadil mezi pozvané a jako jediný 
soubor ze základní školy reprezentoval 
nejen školu, ale i výsledky dlouhodobé práce 
v oblasti dramatické i divadelní výchovy. Pro 
děti ze souboru znamenala účast na přehlíd-
ce příležitost k vystoupení v sále legendár-
ního studentského divadla DISK, a to před 
publikem nejpovolanějším. Prohlídka 
divadelní fakulty, v níž studovalo množství 
největších českých herců, představovala pro 
děti také ojedinělý zážitek. Samotné 
představení patřilo mezi úspěšná čísla 
přehlídky (podle veřejných ohlasů i délky 
potlesku) a hercům patří uznání za zodpo-
vědnost, s níž k vystoupení přistoupili, 
a náboj i energii, kterou do něj vložili.

Mgr. MgA. František Oplatek

+Odpolední akce 
třídy 1.A 

Ve středu 25. 9. 2013 se od 16 hodin 
uskutečnila akce pro prvňáčky a jejich 
rodiče. 

Na programu bylo malování na tabule, 
házení kroužků na tyč, házení hadrových 
míčků do košů, chození na chůdách, slalom 
se zametáním golfových míčků. Všechny 
děti se zapojily a dováděly. Panovala dobrá 
nálada. Nechybělo ani drobné občerstvení, 
chutné dobroty.

Protože bylo ještě slunečno, nezapo-
mněli jsme rozdělat oheň a opéci si chutné 
buřtíky, zasytit bříška. Chutnalo nám 
a někteří dospělí zavzpomínali na školní léta 
a chuť opékaného buřtu. Pak děti ještě 
dováděly a využily prostoru školní zahrady. 
Když už začalo slunce zapadat a začalo být 
chladno, ukončili jsme naše hraní. 

Děkuji kolegyním ze školní družiny za 
pomoc při přípravě a průběhu akce. Poděko-
vání maminkám za dobroty. Všem rodičům 
i babičkám děkuji. 

Třídní učitelka 1.A

+Projekt 72 hodin – 
Ruku na to!

V rámci celorepublikového projektu 
„72 HODIN – RUKU NA TO!“ se naše škola 
zúčastnila úklidu Bechyně. Žáci druhého 
stupně posbírali odpadky ve městě 
a shrabali spadané listí v části ulice Libušina 
a na náměstí T. G. M.

Co je „Projekt 72 hodin – Ruku na to!“?
Projekt 72 hodin je celostátním projektem 

neziskových organizací v České republice. 
Jedná se o tři dny (10.–13. října 2013) 
dobrovolnických aktivit, které pomohou 
druhým, přírodě nebo jejich okolí. Účastníků 
projektu v letošním roce bylo přes 18 tisíc 
z toho z naší školy 83 žáků a pedagogů!

A co bylo cílem projektu?
Zapojit co nejvíce mladých lidí a ukázat 

jim, že stačí málo, aby dokázali mnoho!
Děkuji všem, kteří se projektu zúčastnili.

Koordinátorka projektu 
Mgr. Jitka Radvanová
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+ZPRÁVY ZE SUPŠ BECHYNĚ

Od poloviny září proběhla v naší škole 
řada zajímavých akcí a je těžké vybrat to, co 
by čtenáře zajímalo nejvíc. Pokusím se tedy 
o poněkud suchopárný výčet. 

Na konci září proběhl zájezd za 
památkami a uměním do Provence, plenér 
studentů druhých ročníků v okolí Bechyně, 
návštěva výstavy Andy Warhola na Hluboké.  
17. 9. 2013 proběhl Srdíčkový den. Naši 
studenti vybrali v Bechyni 8.569,- Kč na 
pomoc handicapovaným dětem. Podě-
kování patří všem, kteří přispěli. Na 
počátku října jsme přivítali zájemce 
o studium na prvním dnu otevřených dveří, 
uskutečnilo se zajímavé školní divadelní 
představení s názvem Divadelní učebnice, 
proběhla prezentace Ateliéru keramiky 
a porcelánu VŠVU Bratislava. Dvěma 
pracemi se naše škola účastnila v rámci 
Asociace středních výtvarných škol přehlíd-
ky Designblok v Praze (7.–12. 10. 2013). 
Poprvé také naši studenti odletěli na 
výměnný pobyt s výtvarným programem do 
Walesu (10.–17. 10. 2013). Velkou novinkou 
pro naši školu je působení portugalského 
asistenta (přiblížíme je v samostatném 
článku). Již potřetí jsme se účastnili Dnů 
otevřených ateliérů (12.–13. 10. 2013).

Dovolujeme si také upozornit, že až do 
konce listopadu probíhá ve školní Galerii Na 
chodbě výstava Hlína věčně živá, která je 
věnována sochařské a keramické tvorbě Bo-
humila Dobiáše st. a Bohumila Dobiáše ml. 

A co nás čeká v nejbližší době? 
4. 11. 2013 se uskuteční druhý den 
otevřených dveří pro zájemce o studium – 
srdečně zveme do školy od 8.00 do 16.30. 
Rovněž chystáme již 17. ročník Meziná-
rodní točířské soutěže pro středoškoláky, 
která proběhne 7.–8. 11. 2013, koncem 
listopadu navštívíme Vídeň. Na počátku 
prosince pak zahájíme novou výstavu 
v Galerii na chodbě, kam bude přenesena 
část výstavy Není trůn jako trůn – ukázky 
historických i zcela soudobých kusů 
sanitární keramiky z průmyslové produkce 
závodů firmy LAUFEN doplněné o student-
ské návrhy z ateliéru Maxima Velčovského 
na pražské UMPRUM; datum vernisáže 
ještě upřesníme, ale pravděpodobně se 
bude jednat o středu 4. 12. 2013.

Jiří Novotný

Portugalský asistent v SUPŠ Bechyně

Zájezd za uměním do Provence: 
od antiky po modernu

V týdnu od 22. 9. do 28. 9. 2013 se naše 
škola zúčastnila již několikátého poznávací-
ho zájezdu, tentokrát do Francie, konkrétně 
v tomto ročním období do stále prosluněné 
Provence. Odjížděli jsme v neděli po poledni 
z Bechyně a do Orange jsme dorazili kolem 
9. hodiny ráno druhého dne. Zde jsme 
navštívili antické památky a odjeli do 
Avignonu, města papežů. Zde našim zrakům 
nesměl uniknout známý a písní proslavený 
Avignonský most, končící v půli řeky Rhony, 

pomáhají při výuce, plánují aktivity, zpestřují a největší gotický palác (Papežský palác), 
výuku, individuálně či ve skupinách pracují s který je zároveň uveden na seznamu 
žáky v různých předmětech, jsou jakousi UNESCO. Mnohé z nás zde zaujala i výsta-
pravou rukou učitele. Navzájem se také va moderního umění, jež bylo kontrastní 
mohou obohacovat o nové výukové metody vzhledem k charakteru gotické stavby. 
či naopak o dlouholeté zkušenosti z praxe. Další den jsme navštívili zbytek římského 
Jako jedna z 30 českých škol z celkového akvaduktu Pont du Gard, ležícího na sever 
počtu 120(!) žádajících jsme grant získali a od města Nimes. Chladná, avšak ranním 
máme velkou radost, že od září 2013 do sluncem prosvícená stavba mnohé z nás 
června 2014 může na naší škole působit uchvátila. Poté jsme přejeli do Nimes a Arles 
Sergio Bruno Antunes, portugalský absol- a v dalších dnech následovala prohlídka 
vent architektury na Univerzitě v Portu muzea F. Legéra, Picassova muzea, 
a pedagogické fakulty na Univerzitě v Avieru Renoirova muzea, parfumerie Fragonard, 
(obor výtvarná výchova pro 2. stupeň ZŠ a muzea Chagalla a nádherně vyzdobené 
SŠ). Bruno zatím spolupracuje v hodinách Matissovy kaple ve Vence. Poslední den 
angličtiny, španělštiny a v grafických dílnách jsme strávili v Monte Carlu, individuálně se 
a v dějinách výtvarné kultury. Věříme, že jej potulovali a naposledy koupali v moři, 
zapojíme i při výuce jiných předmětů. někteří z nás ochutnali i typická jídla.

Český spisovatel, učitel a básník Jan Domů jsme se vrátili v sobotu v odpo-
Vrba řekl, že „...cizí jazyk nám nenabízí ledních hodinách. Byl to krásný, kulturně 
pouze jiná slova, ale jiný svět.“ S tím nelze pestrý a sluníčkem prosvícený týden. 
nesouhlasit a my věříme, že díky Brunovi Poděkování patří paní Bočanové i ostatním 
naši studenti objeví hlavně potřebnou kantorům, kteří s námi výlet absolvovali.
motivaci k učení se cizím jazykům, že budou 

Aneta Samcová mít dostatečnou příležitost procvičit si své 
a Eva Kalinová, jazykové znalosti a také poznají zajímavou 

studentky 4. ročníku portugalskou kulturu a jazyk.

Mgr. Štěpánka Janoušková

V dnešní moderní době je více než 
standardem, že absolventi škol ovládají 
minimálně jeden světový jazyk. Naše škola 
si tento fakt velmi dobře uvědomuje, a proto 
v nabídce cizích jazyků nefiguruje pouze 
povinná angličtina, ale žáci mají možnost si 
od druhého ročníku vybrat mezi němčinou, 
španělštinou, ruštinou a francouzštinou. 
Naším cílem je podpořit nejen výtvarné 
nadání, ale i jazykové dovednosti žáků.

Abychom studentům cizí jazyk lépe 
zprostředkovali, požádali jsme o grant na 
asistenta z programu Comenius. Tento 
program je určen pro absolventy pedagogic-
kých fakult po celé Evropě. Asistenti 

+Výtvarná exkurze na 
Warhola

dozvěděli nejen o životě a tvorbě Andyho 
Warhola, jehož rodiče byli českoslovenští 
rodáci, ale také o tom, jak měl vymalovaný 
ateliér, jakou hudbu poslouchal, proč měl na 

Výtvarný obor ZUŠ využil nabídky paní vernisáži nafouklé stříbrné polštáře u stropu, 
Zimové z Alšovy jihočeské galerie v Hluboké jak vymazával vrásky filmovým hvězdám či 
nad Vltavou a zúčastnil se lektorské jak funguje sítotisk a proč s ním tiskl své 
prohlídky výstavy Andy Warhol – Zlatá práce. Nesmím zapomenout na možnost 
šedesátá. nechat si přímo na výstavě potisknout 

Hodinový program připravený pro děti byl sítotiskem tričko. 
skvělý. Tak jsme odjížděli z Hluboké nad Vltavou 

Paní Drančáková, která nás výstavou obtěžkáni originálními triky a několika-
provázela, ukazovala, vysvětlovala, na stránkovým barevným pracovním sešitem 
každou všetečnou otázku měla odpověď, s dalšími úkoly na doma. Jsem velmi ráda, 
a tak se Jiří Bílek, Sabina Berková, Jolana že jsme 25. 9. 2013 stihli jedinečnou výstavu 
Rayová, Anna Blažková, Žofie Ursínyová, uspořádanou ke kulatému výročí AJG.
Eliška Brkalová a Veronika Süsmilichová 

Mgr. Ivana Blažková
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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

+Sbor pro občanské 
záležitosti – SPOZ

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. Písemné a osobní gratulace 
předáváme občanům města pouze na 
základě jejich písemného souhlasu 
(viz. příloha). 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 Městském zpravodaji. Seniorům ve věku 
80, 85, 90 a dále vždy po pěti letech bude 
předáno blahopřání s dárkovým balíčkem. 
Budeme rádi, pokud občané od 70 let věku 
doručí písemný souhlas na MěÚ Bechyně, 
případně v něm vyznačí, k jakým účelům 
v rámci životního jubilea mohou být údaje 
využity. Chceme alespoň tímto způsobem 
všem oslavencům projevit úctu a snad 
i udělat malou radost.

Dagmar Cibulková
referentka odboru vnitřních 
a sociálních věcí – matrika, 

evidence obyvatel

"

–

Pořadí Název strany počet hlasů %

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
25. a 26. října 2013

Celkové výsledky hlasování
(pořadí se ziskem nad 1 %)

Volební účast 59,48 %

1. 1 Česká str. sociálně demokratická 1 016 829 20,45

2. 20 ANO 2011 927 240 18,65

3. 21 Komunistická str. Čech a Moravy 741 044 14,91

4. 4 TOP 09 596 357 11,99

5. 6 Občanská demokratická strana 384 174 7,72

6. 17 Úsvit přímé demokr. T. Okamury 342 339 6,88

7. 11 Křesť. demokr. unie-Čs. str. lidová 336 970 6,78

8. 23 Strana zelených 159 025 3,19

9. 3 Česká pirátská strana 132 417 2,66

10. 2 Strana svobodných občanů 122 564 2,46

11. 15 Strana Práv Občanů ZEMANOVCI 75 113 1,51
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Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
25. a 26. října 2013
Výsledky v Bechyni

(Strany se ziskem hlasů více jak 1 % bez záruky)

Výsledky v Bechyni 
za volební okrsky (bez záruky)

Účast voličů v Bechyni

     CELKEM

Název strany

H
la

sy

%

H
la

sy

%

H
la

sy

%

H
la

sy

%

H
la

sy

%

H
la

sy

%

H
la

sy

%

H
la

s
y

%

1 ČSSD

2 Svobodní

3 Piráti

4 TOP 09

5 Hlavu vzhůru

6 ODS

9 Změna

10 Strana soukromníků

11 KDU-ČSL

13 Suverenita

15 SPOZ

17 Úsvit

18 Dělnická strana

20 ANO 2011

21 KSČM

22 LEV 21

23 Strana zelených

24 Koruna Česká

CELKEM 335 436 397 420 589 448 80 2705

Okrs. č.1 Okrs. č. 2 Okrs. č. 3 Okrs. č. 4 Okrs. č. 5 Okrs. č. 6 Okrs. č.7

č
ís

lo
 s

tr
a

n
y

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
25. a  26. října 2013

Výsledky v Bechyni za volební okrsky ( Bez záruky )
Výsledky v Bechyni za volební okrsky ( Bez záruky )

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
25. a  26. října 2013

Výsledky v Bechyni za volební okrsky (bez záruky)

59 17,61 98 22,48 106 26,70 100 23,81 117 19,86 90 20,09 15 18,75 585 21,62

8 2,39 21 4,82 8 2,02 15 3,57 19 3,23 12 2,68 1 1,25 84 3,10

5 1,49 12 2,75 14 3,53 10 2,38 16 2,72 3 0,67 0 0,00 60 2,21

63 18,81 65 14,91 44 11,08 30 7,14 63 10,70 69 15,40 9 11,25 343 12,68

3 0,90 4 0,92 2 0,50 1 0,24 3 0,51 0 0,00 0 0,00 13 0,48

41 12,24 35 8,03 17 4,28 20 4,76 37 6,28 39 8,71 8 10,00 197 7,28

0 0,00 1 0,23 2 0,50 2 0,48 3 0,51 7 1,56 0 0,00 15 0,55

2 0,60 0 0,00 2 0,50 0 0,00 3 0,51 3 0,67 0 0,00 10 0,36

15 4,48 10 2,29 17 4,28 19 4,52 34 5,77 36 8,04 6 7,50 137 5,06

2 0,60 1 0,23 2 0,50 0 0,00 0 0,00 1 0,22 0 0,00 6 0,22

1 0,30 5 1,15 2 0,50 2 0,48 6 1,02 2 0,45 1 1,25 19 0,70

19 5,67 38 8,72 30 7,56 30 7,14 31 5,26 20 4,46 9 11,25 177 6,54

2 0,60 4 0,92 2 0,50 2 0,48 2 0,34 1 0,22 0 0,00 13 0,48

51 15,22 41 9,40 58 14,61 59 14,05 114 19,35 69 15,40 19 23,75 411 15,19

52 15,52 91 20,87 83 20,91 119 28,33 126 21,39 86 19,20 11 13,75 568 20,99

0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

9 2,69 7 1,61 7 1,76 11 2,62 13 2,21 10 2,23 1 1,25 58 2,14

3 0,90 3 0,69 1 0,25 0 0,00 2 0,34 0 0,00 0 0,00 9 0,33

Pořadí Název strany počet hlasů %

1. 1 Česká str. sociálně demokratická 585 21,62

2.

3.

4. 4 TOP 09 343 12,68

5. 6 Občanská demokratická strana 197 7,28

6. 17 Úsvit přímé demokr. T. Okamury 177 6,54

7. 11 Křesť. demokr. unie-Čs. str. lidová 137 5,06

8.

9. 3 Česká pirátská strana 60 2,21

10. 23

21 Komunistická str. Čech a Moravy 568 20,99

20 ANO 2011 411 15,19

2 Strana svobodných občanů 84 3,10

Strana zelených 58 2,14

623 335 53,77

684 436 63,74

713 406 56,94

694 430 61,96

870 590 67,82

684 449 65,64

117 83 70,94

4385 2729 62,23

Volební 
okrsek

1

2

3

4

5

6

7

Celkem

Zapsáno
v seznamu  

Skutečně
odvolilo % účast



+Nahlížení 2013 ve 
znamení architektury

Je to přesně 20 let, kdy se v Bechyni 
poprvé konala Celostátní dílna středo-
školské dramatiky a mladého divadla, 
která o pár let později dostala název 
Nahlížení. Díky vstřícnosti a zájmu 
tehdejšího ředitele Kulturního domu Josefa 
Brůčka se sem dílna přestěhovala z Nového 
Města nad Metují a k hlavním pořadatelům – 
NIPOS-ARTAMA Praha a Sdružení pro 
tvořivou dramatiku se připojily i Kulturní dům 
Bechyně a sdružení Tatrmani. Ve dnech 
17.–20. října 2013 proběhl v budově 
Kulturního střediska města Bechyně už 
24. ročník, a to díky neméně vstřícnému 
řediteli Štěpánu Ondřichovi, který spolu se 
svými pracovníky nadále poskytuje dílně 
vynikající zázemí. architektonického návrhu.

Letošního Nahlížení se zúčastnilo přes Letošní Nahlížení nabídlo divákům řadu 
osmdesát členů souborů, které v rámci dílny pozoruhodných inscenací. Soubor ze ZUŠ 
vystupovaly, k nim se připojilo téměř čtyřicet v Jindřichově Hradci například předvedl 
dalších zájemců – vedoucích mladých koláž z vybraných textů Williama Shake-
divadelních souborů, pedagogů, studentů speara pod názvem W. S. věčné téma, 
a dalších zájemců. Patří k tradici Nahlížení, soubory ze ZUŠ Iši Krejčího v Olomouci 
že se sem všichni ti lidé nesjeli jen proto, aby přivezly nápaditou adaptaci textu kontro-
zhlédli představení devíti inscenací, které verzní rakouské autorky Elfriede Jelinekové 
letos organizátoři vybrali a zařadili do nazvanou brigita heinze nenávidí a působivé 
programu, ale aby si o svých diváckých groteskně temné představení Proč se dítě 
i inscenačních zážitcích povídali na společ- vaří v kaši podle knihy rumunské spisova-
ných diskusích a setkali se spolu při telky Aglaji Veteranyiové, soubor Vrtule ze 
praktických dílnách. Dílny jsou v několika Slaného zase nabídl drsnou intimní zpověď 
posledních letech zaměřeny na tvořivou dospívající dívky v inscenaci Vsobě, vytvo-
reflexi inscenací. Výsledkem této tvůrčí řenou na motivy knihy Petry Soukupové. 
spolupráce mladých účastníků byly letos Nahlížení zakončil soubor Nazabití ze ZUŠ 
prezentace návrhů staveb a konstrukcí Brandýs nad Labem se svou zdařilou 
nejrůznějšího druhu – zadáním totiž bylo dramatizací knihy Ireny Douskové Oněgin 
vtělit své vnímání inscenace do podoby byl Rusák, uvedené pod názvem Kdopak se 

vám vo to vůbec prosil.
Velkým přínosem byly pro letošní 

Nahlížení komentáře přizvaných odborných 
lektorů, dramaturgyně Divadla DRAK 
v Hradci Králové Dominiky Špalkové a scé-
nografa a režiséra, pedagoga KALD DAMU 
v Praze, Tomáše Žižky.

Závěrečná společná reflexe potvrdila, že 
účastníci přikládají bechyňské dílně mimo-
řádný význam a oceňují její jedinečnost, 
danou především vstřícnou a příjemně 
pracovní atmosférou hromadných diskusí 
a spoluprací účastníků v dílnách bez 
lektorského vedení. Všichni také ocenili, jak 
jim paralela mezi divadlem a architekturou 
pomohla pojmenovat a vyjádřit své dojmy 
a zážitky ze zhlédnutých představení.

Jakub Hulák
NIPOS-ARTAMA, Praha

+Rekonstrukce ulic 
Dlouhá, Masokrámská 

a Soukenická

jsou historicky dány a nutno je respektovat. 
V přilehlých ulicích okolo náměstí není příliš 
místa na realizaci zeleně. Zeleň v těchto 
ulicích bude pouze doplňková, nízká 
a půdopokryvná, a to převážně v místech, 

Od konce měsíce července probíhá kde je nyní. Nový strom bude vysazen pouze 
rekonstrukce ulic Dlouhá, Soukenická, v terči v Dlouhé ulici.
Masokrámská a části ulice Táborská od V rámci stavby probíhají také přeložky 
Penzionu u Pichlů k č.p. 106. Hlavním sítí, které mají ve své správě firmy Telefónica 
dodavatelem stavby je firma SWIETELSKY Czech Republic a.s. a E.ON Česká 
stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní republika, s. r. o. a které jsou uloženy v ma-
stavby JIH, dláždění pak provádí firma lých hloubkách. Do konce září probíhaly 
Česká žula spol. s r.o. přeložky těchto sítí bez problémů. Pak firma 

V rámci této stavby již došlo k rekon- Telefónica práce na přeložkách z nezná-
strukci kanalizačních stok a vodovodních mých důvodů přerušila, s městem nekomu-
řádů včetně  veřejných částí přípojek. Dále nikovala a práce se podařilo po opakova-
byla vybudována ve svahu za domy ných urgencích města obnovit až nyní. 
v Táborské ulici čerpací stanice a výtlačný Hlavní dodavatel stavby tak nemohl 
řad tlakové kanalizace, jejichž účelem je provádět v ulici Soukenická a v části ulice 
odvedení odpadních vod od domů v části Dlouhá nové konstrukční vrstvy zpevněných 
Táborské ulice, které byly do této doby ploch a následné dláždění. Z tohoto důvodu 
vypouštěny volně. Dále postupně dochází je původní termín dokončení celé stavby 
k rekonstrukci veřejného osvětlení, komu- posunut z 30. 11. 2013 na 20. 12. 2013. 
nikací, chodníků a ostatních zpevněných (Dlouhá ulice bude dokončena v původním 
ploch, k obnově veřejné zeleně a mobiliáře. termínu.)
Veškeré zpevněné plochy jsou dlážděny V rámci stavby probíhají práce, které 
z kamenné žulové dlažby. Tam, kde to v nezbytné míře omezují zvyklosti a ztěžují 
prostorové poměry umožňují, jsou budovány pobyt obyvatel a návštěvníků města. 
chodníky a bezbariérový přístup na ně. V zájmu zhotovitele a všech zúčastněných 
Bohužel nelze realizovat chodníky podél podílejících se na realizaci stavby je, aby 
komunikací v plném rozsahu. V některých k tomu docházelo co nejméně. Věříme, že 
místech nesplňují komunikace parametry omezení způsobená stavbou Vám vyna-
dvousměrné komunikace a chodníky hradí kvalitně a bezpečně realizované dílo, 
v těchto místech nelze provést, takže kolem které Vám bude dlouho sloužit k Vaší 
objektů bude 50 cm přídlažba s krajníkem maximální spokojenosti. 
výšky 5 cm pro zamezení vniknutí vody Ilona Zvolánková 
k objektům. Šířkové poměry komunikací investiční odbor

+Opravy lávek 
a komunikací po 

povodni v červnu 2013 

Město obdrželo dotaci z Ministerstva 
dopravy na opravu lávek přes říčku Smutná 
a některých místních účelových komunikací 
v okolí Bechyně v rámci Programu 
okamžitých oprav místních komunikací 
v důsledku povodní v květnu a červnu 2013. 
Z těchto peněz budou do konce měsíce 
listopadu opraveny dvě lávky přes říčku 
Smutná, a to lávka pod Plechamrem a lávka 
pod zámkem. Dále budou do poloviny 
měsíce prosince opraveny některé místní 
účelové komunikace v okolí Bechyně, které 
byly poničeny přívalovými dešti. 

Ilona Zvolánková
investiční odbor 
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Objednávej te na 800 944 800 nebo na vaší pobočce

 měsíc∗
∗ po dobu prvních 4 měsíců při uzavření 
  smlouvy na 24 měsíců.  smlouvy na 24 měsíců.

www. nej .cz

Bleskový
Internet 120 Mb/s

     Ohromující cena

79Kč

+Cvičení RARO 
i v Bechyni

Letouny, zapojené do cvičení Ramstein 
Rover 2013, burácely nad hlavami 
i v Bechyni. 

zabezpečen. Čeští vojáci pracují tvrdě a na Autor, foto: Součástí  mezinárodního cvičení 
velmi vysoké úrovni,“ uznale zhodnotil další kapitánka Mgr. Miroslava Štenclová, Ramstein Rover 2013 byl ve dnech 9. až 
z britských instruktorů, kapitán Yogi Chafer. tisková a informační důstojnice 20. září také areál bývalého letiště 

15. ženijní brigádyv Bechyni. Místní obyvatelé mohli při 
každodenním výcviku předsunutých letec-
kých návodčích vzpomínat na jeho provoz 
v nedávné minulosti. Ovšem nejednalo se 
pouze o lety českých L-159 Alca a JAS-39 
Gripen, slovenských L-39 Albatros či 
tureckých F-16. Z prostoru kasáren se každý 
den ozývala střelba a do cvičení, které trvalo 
denně až do večerních hodin, se zapojilo 
také osmnáct příslušníků 151. bechyňského 
ženijního praporu.

Ti představovali pozemní jednotku, do 
jejíž sestavy náleželi i předsunutí letečtí 
návodčí. Bechyňští vojáci byli součástí 
patroly, kterou v průběhu cesty několikrát 
napadly opoziční síly. Návodčí museli i pod 
palbou komunikovat s letadlem a zadávat 
mu správné informace o pozici nepřítele. 
V koloně byli také dva instruktoři, kteří 
činnost návodčích kontrolovali. „Je to 
opravdový trénink, jako v reálných podmín-
kách při nasazení,“ uznal praporčík Marek 
Pilichowski, jeden z polských instruktorů. 

Jednotlivé týmy návodčích se měnily, 
takže stejný scénář se opakoval každý den 
několikrát. „Vystřídaly se zde týmy z Polska, 
Německa, Litvy, Velké Británie, Itálie či 
Dánska. Ráno na krátkém brífinku jsme jim 
vysvětlili základní scénář, který se případně 
měnil v průběhu patroly a nastalé situace,“ 
vysvětlil rotný Oto Svoboda. „Dorozumívání 
probíhalo pomocí vysílaček a návodčí musel 
znát přesné souřadnice.“ Samozřejmostí 
pro všechny účastníky tak byla brilantní 
znalost vojenské odborné terminologie 
v angličtině. 

Současně se na druhém pracovišti cvičilo 
na simulátorech. „Tento výcvik má dvě 
zásadní výhody. Jednak nepotřebujeme 
letadla, pouze místnost a zdroj energie, 
a přináší to i vysoké finanční úspory – za 
provoz a údržbu letadel i výcvik pilotů. Navíc 
simulátory umožňují rozehrávat jakýkoliv 
scénář, zcela bez limitů, který by v reálu 
nebylo možné připravit,“ vysvětlil kapitán 
Jay Frost, instruktor z Velké Británie. „Další 
výhodou je současná pokročilá technologie: 
komunikace probíhá mnohem rychleji, než 
bylo možné v minulosti,“ dodal. Všichni 
zahraniční účastníci ocenili i spolupráci 
s českými vojáky. „Výcvik je velmi dobře 
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KOUPÍME
hodně starý a starožitný 
nábytek, obrazy, hodiny,

hodinky, porcelán, zbraně
a jiné starožitné věci.

USCHOVEJTE! PLATÍ STÁLE!
Tel.: 774 121 121

ROZVOZ PIZZY
Karel Růžička
Písecká 376, areál KERAS

Objednávky tel.: 
NE–ČT 15–22 PÁ–SO 15–23

702 432 868

+Šachový spolek Body: Petrák, Brčák – 1, Valtr, Alexa, 
Hrubant, Malý Jan – 0,5

Do prvního kola jsme nastoupili v osla-
bené sestavě, ale „náhradníci“ zabojovali 3. jihočeská divize
a zrodila se přijatelná remíza.5. 10. 2013 – 1. Kolo

ŠK Veselí nad Lužnicí C – Šs Reality 2. jihočeská divize
Horňák Bechyně C 3:2 12. 10. 2013 – 1. Kolo
Body: Kukla, Škopan – 1 Šs Reality Horňák Bechyně B – ŠK Týn 

Vyrovnaný zápas rozhodla především nad Vltavou A 3:5
nezkušenost našich nováčků, kteří Body: Hrubant – 1, Absolon, Krch, Malý Jan, 
nastoupili ke svým prvním soutěžním Stach – 0,5
zápasům. Pro nás nešťastný zápas, ve kterém 

několik partií mohlo skončit obráceným 1. jihočeská divize
výsledkem, nakonec rozhodli hráči z Týna 6. 10. 2013 – 1. Kolo
v jejich prospěch.Šs Reality Horňák Bechyně A – Slovan 

Pišta BernáthJindřichův Hradec A 4:4

TĚLOVÝCHOVA & SPORT

+Pohádková Bechyně dvanácti stanovištích si děti s pohádkovými 
bytostmi zahrály hry, plnily různé úkoly 
a předváděly své schopnosti a znalosti. Na 
konci soutěžní trasy čekala na všechny 

V sobotu 12. října 2013 se již počtvrté odměna v podobě balíčku se sladkostmi, 
proměnily ulice města Bechyně v prostředí hračkami a upomínkovými předměty.
plné her a zábavy s pohádkovými bytostmi. Pořadatelé děkují všem, kteří se podíleli 
Sbor dobrovolných hasičů Bechyně ve na přípravě a organizaci akce, zejména pak 
spolupráci s Levicovým klubem žen, Komerční bance, České spořitelně, 
příslušníky 15. ženijní brigády, SDH Českomoravské stavební spořitelně 
Radětice a Podpůrnou jednotou Svépomoc a Městu Bechyně za sponzorské dary. 
připravil dětské zábavné odpoledne Odměnou pro pořadatele byly usměvavé 
doprovázené nejznámějšími postavami ze a spokojené tváře dětí. Děkujeme dětem 
známých českých i zahraničních pohádek. i jejich rodičům za účast a pevně věříme, že 
Nechyběl Křemílek a Vochomůrka, Obelix či se všem akce líbila.
Maxipes Fík s Ájou. Přes deštivé počasí 

Petr Pokorný, SDH Bechyněakce přilákala 135 dětí se svými rodiči. Na 
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PRODÁM bytovou jednotku 2+1 
v Bechyni, č.p. 724.

Bližší informace na tel: 603 821 357

Městský zpravodaj č.11/2013, den vydání: 1. 11. 2013. Měsíčník. Vydává Město Bechyně, IČO: 00252069, nám. T. G. Masaryka 2, 391 65. 
2Vychází v Bechyni 1. den v měsíci. Ev.č. period. tisku E 13192. Náklad 2500 výtisků. ZDARMA. Inzerce (15 Kč/cm ) a příspěvky na tel: 381 213 338,

e-mail: propagace@kulturnidum.cz. Uzávěrka příštího čísla 18. listopadu. Tisk RAIN TISKÁRNA, s.r.o., Pravdova 568/II, 377 01 Jindřichův Hradec.

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

ÚKLIDOVÉ SLUŽBY
2čištění koberců 15–20 Kč/m

sedacích souprav, židlí a jiného 
čalouněného nábytku
interiérů automobilů od 500 Kč
rozleštění předních světlometů vašeho vozu

www.cisteniautmilevsko.freepage.cz 

Tel: 777 344 552
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