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+ Životní jubilea 
prosinec 2013
94 let Podhrázská Polana
91 let Lála Ladislav
88 let Krasanovská Božena

Staňková Marie
86 let Hladká Jiřina
85 let Vozábal Jaroslav
83 let Bočková Marie

Hrnčárek Jan
82 let Dokoupilová Eva

Langová Lydie
81 let Haškovcová Marie

Šutka Ernest
80 let Římanová Marie
79 let Motyčková Marie

Pollák Štefan
Tupý Jindřich

78 let Hamerlová Drahomíra
Neškodná Marie

77 let Karafiát Karel
76 let Jaroš Josef

Zelenka Josef

Vánoce, Vánoce přicházejí...

svými tradicemi, zvyklostmi v českých rodi-
nách zachován. Tak i u nás v rodině. Jako 
kdyby válka‚ popravy českých lidí, deportace 
židů nebyly. Přesto zatemnění na oknech‚ 
žlutý štítek na radiu oznamující trest smrti za 
poslech zahraničního rozhlasu atd. byly 
důkazem atmosféry doby. Dnešní advent je 
pln krásy, pln světla nejen na ulicích‚ ale 
i v obchodech, hlavně však v srdcích lidí. Je 
krásně doplněn koncerty v sálech, v koste-
lích se zpěvem a krásnou hudbou. 

Vrátím se však ke svým vzpomínkám. 
Předvánoční čas byl pln shánění základních 
potravin na černém trhu nebo na vesnici. 
Bylo to velmi nebezpečné, ale otci se vždy 
potřebné podařilo zajistit. Maminka pak 
upekla vánočku. Zavoněla celým bytem. 
Byla uložena do bílého plátna na skříň 
a všichni v rodině se těšili na dobrotu 
druhého dne vánočního. Předvánoční čas té 
doby je ještě dnes spojován s celou řadou 
čichových vjemů. Především z mála vánoč-
ního cukroví. Štědrý den byl očekáván 
s napětím. Co Ježíšek, co nám přinese? 
Otec přinesl krásný stromeček. Smrček. Náš 
malý byt zavoněl lesem. Byl usazen do 
dřevěného kříže a postaven do kouta 
pokoje. Maminka nachystala drobná 
jablíčka, ořechy, voskové svíčky. Byly 
připraveny dlouhé barevné papírové řetězy. 
Kolekce, tak, jak je známe dnes, neexisto-

Vánoce. Porovnáme-li vánoční čas 
valy. Přidala se vata (jako sníh), stříbrné 

současné doby, předválečné, válečné 
proužky, prskavky. Další den byl ten 

a poválečné je možné mnohé připomínat 
nejkrásnější. Štědrý den. Ten byl také dnem, 

a srovnávat. To válečné jsem prožíval jako 
kdy jsem se postil, abych viděl zlaté 

chlapec. Byla to éra protektorátu Čechy 
prasátko. Nikdy k nějakému vidění nedošlo, 

a Morava. Tehdejší president Emil Hácha ve 
ač jsem se snažil odolat svodům chudého 

složité politické situaci oznámil, že osud 
cukroví. Slavnostní atmosféra dychtivého 

českého lidu a státu odevzdává do rukou 
očekávání, až se náš stromeček rozsvítí 

vůdce německého národa, Adolfa Hitlera. 
a rozzáří náš malý byteček při zatemnění 

Téhož roku (1938) zavedla protektorátní 
okna. Maminka byla moje královna. 

vláda potravinové lístky. V průběhu váleč-
Načesaná, usměvavá, vždy v bílé zástěrce, 

ného času se postupně příděly snižovaly, ale 
rozpálená od kamen, kde se topilo dřívím 

byly vždy. Jak dnešní dostatek všeho kontra-
z pařezů. Tatínek byl vždy v černém, bílé 

stuje s přídělovým systémem válečným. 
košili, vždy vyholený. Ten den byl 

Pro ilustraci uvádím rok 1944. 
laskavý, milý, ač jindy byl pod-

Průměrný týdenní příděl na 
mračený a přísný. Štědrý stůl 

osobu bylo jedno vejce, 
byl pokryt bílým ubrusem, 

čtvrt kila masa (obvykle 
příbory, talíře, talířky 

koňského), 1052 g 
upraveny pro společ-

chleba, půl kila bram-
nou večeři. Pod talíře 

bor. Každý měl 
maminka dávala 

ještě nárok na mě-
šupinky z kapra. 

síční příděl 144 g 
A b y  s e  n á s  

másla, 60 g umě-
peníze držely. Na 

lého tuku, 1200 g 
stole pak byly 

cukru a šestnáct 
smrkové větvičky. 

rohlíků. Byly tzv. 
Večeře probíhala 

šatenky na nákup 
v pohodě a míru, 

ponožek, kalhot, košil 
jako by války nebylo. 

atd. Na tzv. tabačenky byl 
Ale byla. Tatínek byl 

příděl 25 cigaret na týden. 
odvlečen v dalším měsíci do 

Porovnejme s dnešním stavem 
Německa na otrocké práce. 

nákupů v různých marketech, 
Po večeři jsme museli jít na 

supermarketech atd. Vánoční 
chodbu, pak se ozval zvone-

čas v době všeobecného 
ček oznamující návštěvu 

strachu‚ životní nejistoty byl se 

Vážení spoluobčané,

opět se přiblížil konec kalendářního 
roku a samozřejmě s ním i vánoční 
svátky. Věřím, že pro většinu z vás to byl 
rok úspěšný, naplněný prací, zábavou 
a zaslouženým odpočinkem. 

Musím v této chvíli poděkovat všem, 
kteří s některými záležitostmi pomáhají 
městu – máme mezi sebou občany, kteří 
stále uklízejí sníh z chodníků kolem 
svých plotů, řada lidí udržuje okolo svých 
obydlí pořádek a čistotu, popř. pomáhají 
jinak a po zásluze jim patří naše úcta 
a respekt. Někteří z vás pomáhají svým 
přátelům a kamarádům, a to nejenom 
fyzicky, ale i dobrou náladou a optimis-
mem a snaží se všemožně zmírnit 
problémy, které občas dostihnou každé-
ho z nás.

Dovolte mi, abych všem občanům 
našeho města popřál klidné a pohodové 
vánoční svátky, do nového roku 2014 
pevné zdraví, hodně štěstí, klidu 
a zejména sílu k překonávání případných 
překážek.

Jaroslav Matějka

Vánoční strom na náměstí letos 
věnovala rodina Mikešova, 

Čechova ul. č. 252. 
Děkujeme!

Z obsahu:
Kultura v Bechyni 5
Vodárenské sdružení informuje 12
Příspěvky do lednového vydání 
posílejte nejpozději 13. prosince!!! 
na propagace@kulturnidum.cz

Ježíška. Pod stromečkem se vždy našlo 
především něco praktického. Někdy i kniha. 
V dalším průběhu Štědrého dne se tavilo 
olovo (kov alchymistů) nad ohněm v kam-
nech. Kousek se dal na lžíci a pak 
roztavené olovo hodilo do umyvadla se 
studenou vodou. Podle tvaru se poodhalo-
vala budoucnost. Krájela se jablka a nejvíce 
radosti a veselí bylo při pouštění lodiček 
z ořechů s malou svíčkou. Na závěr večera si 
otec zapálil doutník (to měl prý z doby první 
republiky), vždy jen na Štědrý den. 

Ve svých dvaaosmdesátinách si recituji 
jímavý verš Jaroslava Vrchlického, velkého 
básníka ...hlas zvonů táhne nad závějí, kdes 
v tichu tiše zaniká‚ dnes všechny struny 
v srdci znějí neb radost se jich dotýká... Ano, 
ať radost vánočního času se nás dotýká 
v projevu sounáležitosti. Aby se nikdy 
nevrátily časy, které jsem prožil s rodiči 
v době temna nacistického teroru a násilí, 
času nedostatku a lidské bídy.

Josef Černoch, promovaný pedagog v. v.
Bechyně, 11. listopadu 2013
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+
A já se ptám. Jak by dopadla VŘSR, kdyby menání na prsou, psal články do novin Stalo se před 92 lety
Vilík do Ruska ty rakouské vojáky převedl? a přednášel na schůzích. Všude vystupoval 
A ještě by mě zajímalo, kde jsou ty jeho jako rek, který sám převedl 60.000 mužů 
peníze? Jak dopadl Vilík nevím, je však rakouské armády do Ruska, jako člen Někdy má to šťourání v minulosti pro nás 
zřejmé, že mnohé zdědil po svých nezbed- mírové konference ve Versailles, ba měl samá překvapení. 
ných rodičích. i legitimaci, dle niž byl v rakouské říšské radě Když ke mně doputoval článek o bechyň-

čtyři léta poslancem za plzeňský okres. Jako ském hochštaplerovi Popprovi, vysnil jsem si Víte, co právě dělají vaše děti?
takový byl uveden do rodiny newyorkského příběh, který byl sice krásný, ale nebyl 

Zpracoval: MG+JS doutníkáře Jana Pokorného, zaníceného pravdivý. Za pomoci paní Trčkové jsem 
ctitele našich legionářů. Pokornému tajuplně musel přiznat svoji porážku a začít znovu.

Román dobrodruha naznačil, že prý je dočasnou česko-Náš milý Vilém (Vilhelm) se narodil v roce 
(Před senátem krajského soudu v Plzni.) slovenskou vládou krutě stíhán a jen prý 1889, vyučil se a zmizel ve světě. Jisté je, že 

Plzeň měla ve čtvrtek zajímavý proces, vzhledem k své vysoké hodnosti na čestné v roce 1910 se nacházel v Chicagu. 
jejž by jí mohlo záviděti každé velkoměsto. slovo ponechán na svobodě. Má prý Jeho rodiče byli Anna a Ludvík (Ludwig) 
Před trestním senátem jejího krajského v Čechách statky a jmění za několik milionů Popprovi. O Anně vím pouze, že se narodila 
soudu stál dobrodruh vyššího stylu, syn dolarů, že prý však určité osobnosti v Bechyni roku 1843 a zemřela roku 1908 ve 
rabína z Bechyně, 22letý krejčí Vilém v Československu snaží se mu zabrániti, věku 65 let. Byla rozená Ledererová a za-
Popper, jenž mimo jiné vydával se v Americe aby přišel k svému majetku. Pokorný všemu nechala po sobě četně dětí a obchodníka – 
za Československého legionářského tomu uvěřil a půjčil Popprovi 630 dolarů pro vdovce. Ten se narodil na Vinohradech 1841 
generála a potom za arcivévodu Viléma advokáta, aby prý si vymohl zastavení svého a zemřel roku 1916 ve věku 75 let, v Bechyni 
Františka Ferdinanda z Habsburků. stíhání. Za krátko sdělil Popper Pokornému, žil od roku 1866. 
Dobrodruh Vilém Popper, jinak nevzhledný, že je už svoboden a nyní prý zahájí proces Ale to předbíháme. Jak bylo dobrým 
nepatrný človíček, znamenitě za války za vydání svého majetku, k čemuž ovšem že zvykem, Ludwig Poppr prodával kořalku. Aby 
„vojančil“, s úspěchem využívaje všech triků potřebuje peníze pro obhájce. A důvěřivý bylo jasno, tato činnost Židům zbyla. 
a úskoků. V Plzni se za války vydával za Pokorný věřil a půjčil mu do prosince Křesťané kořalku prodávat nesměli, ale o to 
žurnalistu, ač jim nikdy nebyl, a vyučoval postupně dalších 3830 dolarů. více ji pili. Těch věcí, co Židům „zbyly“, bylo 
cizím jazykům. Seznámil se také s vycho- Z Nového Yorku odjel pak Popper do více. Například půjčování peněz, to křesťan 
vatelkou Annou P., slíbil ji manželství a pod Floridy, odkud poslal Pokornému několik rovněž nesměl. A židovský úrok, ten jim 
záminkou, že má v Anglii pod závěrou dopisů a telegramů se sdělením, že proces stanovil sám císař. A podržte se – maximální 
uloženo 60.000 k, které budou mu po čase určitě vyhraje. V březnu 1920, utrativ patrně úrok určil na dnes neuvěřitelných 83 %.
uvolněny, vylákal na ní a na jejím příbu- všechny peníze, vrátil se opět do New Yorku. Vraťme se však do Bechyně. Ludvík 
zenstvu 13.000 k na hotovosti a za Aby Pokorného učinil přístupnějším k dalším Poppr to své zboží prodával u Bílého zvonu, 
11.000 k válečných půjček. Na jaře roku půjčkám, svěřil mu, že je vlastně arcivé-kde měl také krámek „něco střižního zboží“. 
1919 navázal milostné styky také s 19letou vodou Vilémem Františkem Ferdinandem V roce 1882 dům koupil od Gabriela Krajíce 
tehdy C. K. a připravil ji o 1703 kč. Boje se, že z rodu Habsburků a že má v Čechách zámky, za 1800 zl. Zazdil poslední podloubí, kde 
by jeho podvody mohly jej přivésti do statky, sklárny a pivovary v ceně 64 milionů pekaři měli na „chlebnicích“ své zboží.

kriminálu, prchl pak do Anglie dolarů. Pokorný uvěřil i tomuto nesmyslu 
a odtud do Ameriky. a půjčil mu zase několik set dolarů na vedení 

V Americe ihned počal těžiti ze procesu. Popper pak dal do novin fingované 
sympatií našich zámořských kra- zprávy o odvráceném atentátu na svou 
janů pro naše vítězné legie, vzácnou osobu a velkomyslně ustanovil 
transportované tehdy ze Sibiře krajana Pokorného v případě své násilné 
přes Ameriku do vlasti. Udělal se smrti universálním dědicem. A vděčný krajan 
raněným legionářským gene- a jeho příbuzní klopili dolary znovu. Do 
rálem, pořídil si kdesi uniformu konce července 1923 vylákal Popper na 
s celou řadou vysokých vyzna- Pokorném a jeho příbuzných a známých 

přes 50.000 dolarů, tudíž na našich 
korunách asi 5 milionů.

Dobrodruh odjel pak znovu na Floridu, 
odkud za nedlouho napsal Pokornému, že 
proces nadobro prohrál a že mu nic jiného 
nezbývá než sebevražda. V zoufalství nad 
neštěstím pospíšil Pokorný do pokladny, kde 
měl uloženy všechny potvrzenky a kvitance 
na obnosy, Popprovi půjčené. Ale stvrzenky 
i kvitance byly pryč i se zlatými hodinkami 
a skvosty. Pan arcivévoda vše před 

A nyní se dozvíme, že Vilík měl být po odjezdem na Floridu z pokladny ukradl...
kom. Popper se ovšem nezastřelil a s úžasnou 

Jeho otec za dva roky vyhlásil podvodný odvahou pokračoval ve svých rejdech dál. 
bankrot na 80 tis. zl. a za něj byl na Pankráci V Orlandu vetřel se do rodiny bohatého 
odsouzen na 2 roky. Ale i císařové rozdávali plantážníka Harrisona a oženil se s jeho 
amnestie. V den 40. jubilea císařova panová- dcerou Dorotou. Celou rodinu pak vylákal na 
ní odpustil podvodnému úpadkáři 11 měsíců. cestu do Evropy, což se mu stalo osudným. 
Obchod mezitím vedla jeho žena a vida, V Evropě starý Harrison svého podařeného 
bankrot si zopakovala i ona. Poté se zetě prohlédl, vrátil se s dcerou do Ameriky 
obchodem zaobíraly dcery. a zakročil o rozvod.

Jedna z dcer Františka byla dokonce Popper byl zatčen a ve čtvrtek stál před 
pošmistrovou. Dcera Žofie se zabývala trestním senátem krajského soudu v Plzni. 
obchodem. Ale dětí bylo více: Emilie, Ota, Vytáčel se a ničeho určitého o svých činech 
Alfréda a Bedřiška a Vilík, všechny rozené neprozradil. Doznal sice, že jmenované 
v Bechyni. Jak skončili, nevíme. V seznamu obnosy vylákal, ale popíral podvodný úmysl. 
42 bechyňkých Židů, kteří byli za 2. světové Obhájce jeho snažil se uplatnili názor, že 
války zavražděni, nejsou. Popper je duševně chorý. Soudni lékaři však 

Rodina bydlela na náměstí v domě č. 40 prohlásili Poppra za duševně normálního. 
(dnes č. 21, elektro Filip). Dům byl majetkem Na konec byl Popper uznán vinným 
Leontiny Popprové, která však v domě nikdy zločinem podvodu a odsouzen do těžkého 
nebydlela. žaláře na dva roky, zostřen čtvrtletně 

No a náš příběh spěje ke konci. To bylo postem.
vlastně naposled, co byla Bechyně slavná. Národní politika 18. 12. 1921



+ 31. 12. 2013 
KONČÍME

Milí zákazníci, vážení spoluobčané,
je to již 36 roků, co jsem nastoupila nesmě-
lými kroky jako nezkušené mladé děvče do 
dveří tehdejší prodejny „Kniha n. p.“. 
Naučila jsem se poznávat všechny své 
příští zákazníky, ale i své nové spolu-
občany. V této prodejně jsem spolu s Vámi 
prožívala vše, co život dal i vzal.

Jsem povinna Vám oznámit, že 31. 12. 
2013 ukončuji svoji službu, kterou jsem 
vykonávala s radostí a láskou ke 
každému, kdo tuto prodejnu navštívil. 

Proto Vám bez rozdílu chci vyslovit své 
upřímné poděkování za společně 
strávená léta vzájemného poznávání se 
a za oboustrannou důvěru.

DĚKUJI VÁM,

s úctou Milada Simandlová,
Knihkupectví Petra Voka

+ Dobrá zpráva pro Česko – 
„dobrý člověk ještě žije“

A to je zjištění zvlášť v současné době 
opravdu povzbuzující, kdy etické kodexy 
těch mocných jsou pošramoceny, je zřejmé, 
že obyčejní poctiví lidé s nohama na zemi 
ještě existují…

Nevím, jak si to vysvětlit, ale moje krevní 
spojení s městem Bechyně je mnoholeté, 
navštěvuji ji již několik let. 

Bechyni jsem si od první návštěvy hned 
oblíbila, zřejmě pro malebnost a krásné 
okolí, ale i pro lidi, s kterými jsem zde přišla 
do styku, ať lázeňskými pracovníky či 
obyčejnými Bechyňáky, a to se potvrdilo i po 
této příhodě.

Ale abych přešla k jádru věci, proč toto píši.
9. října jsem odjížděla z lázní a v auto-

buse, do kterého jsem nasedla směr Praha, 
jsem zjistila, že mi chybí mobil a dioptrické 
brýle. Doufala jsem v to, že jsem je dala 
v cestovní euforii do kufru, který byl v zava-
zadlovém prostoru. Po výstupu v pražských 
Roztylech jsem musela konstatovat, že jsem 
vše ztratila. A tak začal boj s nervy a časem.

Je mi 67, a tak věčně sobě vštěpovaná 
zásada – nezapomeň čtyři věci (K M B P !, 
což znamená klíče – mobil – brýle – peníze) 
byla ta tam a já jsem začala zmatkovat.

Nicméně, již v pražském Metru jsem se 
setkala s velice ochotnými mladými lidmi, 
kteří mi ze svých mobilů volali na všechna 
místa, kde jsem se domnívala, že jsem 
mohla mobil nechat, bez ohledu na čas, 
který mi věnovali. Volali do lázní, spolu-
bydlící z lázní, na autobusový dispečink, ale 
i na mobilního operátora. Díky za pomoc! 
Avšak marně. Již jsem nedoufala v zázrak, 
ale ten se nakonec konal.

Můj syn poslal SMS na můj ztracený 
telefon s prosbou kdo najde telefon, aby mu 
zavolal. Hned druhý den mi volal, že je 
telefon na světě. A světe div se!

Na SMS se mu ozvala pracovnice 
Městského úřadu v Bechyni, že neznámý 
nálezce předal pouzdro s brýlemi i telefonem 
na radnici a ta, že mi vše ihned posílá. Tak se 
i stalo, a tak jsem obratem volala na MěÚ 
p. Jitce Chudlařské, dotyčné odesílatelce, 
abych poděkovala MěÚ a zároveň jsem 
chtěla vědět, kdo tento nález předal. Jméno 
nevěděla, nebo nechtěla říci, přesto mě celá 
věc úplně rozhodila. Byla jsem z toho 
opravdu naměkko. A tak bude-li tyto řádky 
číst nálezce, ráda bych mu poděkovala 
i osobně, moje adresa je na radnici. A samo-
zřejmě touto cestou děkuji i městskému 
úřadu za rychlé a vstřícné jednání.

Jana Fraňková, Kutná Hora

+ Letecké jubileum

Zároveň se vznikem československé 
republiky vznikaly i první jednotky vojen-
ského letectva a s nimi byl založen i Svaz 
letců. Letos je tomu již neuvěřitelných 95 let.

Svaz letců prošel za toto období různými 
růsty i pády, přes období první republiky, po 
válce a přes bouřlivé jaro 1968. Po sametové 
revoluci byl z popudu vojenských letců 
v Bechyni hned v lednu 1990 opět obnoven. 
Stalo se ještě dříve než se sešel celostátní 
sjezd SL v Praze. 

Letectvo v Bechyni má svoji dlouholetou 
tradici. Již v roce 1913 se nad Bechyní 
vznášely první rakouské vojenské aeroplá-

ny. V období první republiky zde 
aktivně pracovala Masarykova 

letecká liga. Také se zde poprvé 
uskutečnil velký letecký den 

s vyhlídkovými lety. V průběhu 
mobilizace zde krátkodobě 

působila stíhací letka dvoj-
plošníků B-534 na polním 

letišti. 

O tomto a dalších historických událos-
tech letectva je možno se dočíst v knize 
Jiřího Havla „O létání v Bechyni“.

V minulosti se příslušníci zdejší letecké 
posádky plně zapojovali do veřejného života 
ve městě. Vojáci z povolání i základní služby 
odpracovali spoustu brigádnických hodin na 
výstavbě různých zařízení pro město. Dobrá 
spolupráce byla i v kultuře, ve sportu 
a v práci s dětmi.

Vrtulníky vojskového letectva zabezpe-
čovaly na vyžádání leteckou záchrannou 
službu.

Současná odbočka Svazu letců pokra-
čuje dle možností v duchu těchto tradic. Nyní 
máme 35 členů převážně bývalých 
příslušníků létajícího personálu let. útvarů 
v Bechyni. Postupně přibyli i amatérští piloti 
ULL a modeláři. 

Předsedou odbočky v Bechyni byl zvolen 
pan plk. let. Vladimír Borek. Funkci dobře 
zastává až do současnosti. Podle náplně 
činnosti vznikly tři sekce: aktivní ultralehké 

létání (ULL), modelářská, historická.
Vystřídali jsme několik kluboven, nako-

nec jsme získali díky Městskému úřadu 
v Bechyni hezkou místnost v novém domě 
s pečovatelskou službou.

Před 20 lety byl ukončen letecký provoz 
na vojenském letišti, ale letiště zcela 
neosiřelo. Piloti ULL se svými létajícími 
aparáty zde získali prostory, kde rozvíjejí 
svoji činnost na zemi i ve vzduchu dodnes. 
Tam se také uskutečnila řada sletů ULL za 
účasti letců z Čech i Moravy, které sledovala 
vždy široká veřejnost. V této tradici 
v omezených možnostech pokračujeme 
dodnes. Další populární akcí je „Uzavírání 
nebe nad Bechyní“ vždy na podzim.

V současné době se nad městem může 
prezentovat 20 letu schopných strojů.

Členové naší odbočky se pravidelně 
zúčastňují veřejných i společenských akcí.

Patří sem různé letecké dny, aviatická 
pouť nebo přátelská setkání např. ve 
VO Jeseník, či v Pardubicích. Nevynechá-
váme ani reprezentační ples letectva 
v Praze v Lucerně. Někteří členové navštívili 
letecká muzea v Praze, Vyškově nebo 
v Deštné, ale i v Anglii a ve Francii. 

Mezi historické události patřilo odhalení 
pamětní desky na bechyňském náměstí těm 
příslušníkům letectva, kteří nedoletěli. 
S pietou o ni stále pečujeme.

Další velkou a oblíbenou akcí je tradiční 
každoroční setkání příslušníků 9. stíhacího 
leteckého pluku a vojskového letectva 
s hojnou účastí i přátel ze Slovenska. Devět 
nejaktivnějších členů bylo oceněno čestnou 
medailí Svazu letců.

Čtyřčlenná delegace naší odbočky se 
zúčastnila 20. 11. 2013 celostátní konfe-
rence k 95. výročí vzniku Svazu letců ČR 
v prostorách Univerzity obrany v Brně. 

Na závěr zveme všechny přátele 
k návštěvě naší klubovny. Od pondělka do 
soboty vždy od 9 hodin si mohou při kávě 
zavzpomínat.

Letu zdar!
Za historickou sekci odbočky SL 

Otto Waldhaus 



+ Jací lidé chodí 
kolem nás

Nejsem rodilý Bechyňák i přesto jsem na 
některé spoluobčany hrdý a smekám před 
nimi. Do Bechyně jsme se přestěhovali 
v prosinci 1969 s manželkou a dvěma 
dcerami, šestiletou a šestiměsíční. Obě zde 
navštěvovaly základní školu a mladší dcera 
každý rok organizuje setkání jejich ročníku, 
i když je po dvou operacích mozku upoutaná 
na invalidní vozík. Letošní setkání bylo 
obzvláště pozoruhodné a nezapomenutelné 
pro naší rodinu. Na tomto setkání obdržela 
obálku od svých spolužáku. Jaké bylo její 
překvapení po otevření obálky. Našla v ní 
velkou částku peněz od svých spolužáků na 
zakoupení invalidního vozíku na elektrický 
pohon. Slzela celá rodina, sestra, neteře 
a pochopitelně i rodiče. Co k tomu dodat? 
Važme si lidí, kteří chodí kolem nás 
a zaslouží si uznání. Nevíme, kdy někdo 
z nás bude potřebovat podat pomocnou 
ruku. Staré české přísloví praví: „V nouzi 
poznáš přítele“. Je vidět, že ještě takoví lidé 
mezi námi jsou, a to je velice dobře! Zaslouží 
si obdiv a veliké uznání. Nezapomeňme na 
toto přísloví, je pravdivé! 

Ještě jednou jménem rodiny děkuji 
opravdovým přátelům – zaslouží si to.

P. Z. a M. M.

+ Rehabilitace 
mozku

Proč ne, vždyť rehabilitace 
znamená obnovení bývalého 
stavu. Sice dle právníků také 
zahlazení následků odsou-
zení, ale to se na naše 
„přednášky“ jaksi opravdu 
nehodí.

V měsíci dubnu t. r. jsme 
byli, Franta Kocourek a já, 
osloveni sociálním pracovní-

krátký zářečský most, sebevraždu ředitele kem panem Kulhavým z domova důchodců, 
lázní, dostali až na plovárnu. Byl jsem ehm, z Domova pro seniory v Bechyni, 
zaskočen, že nikdo neznal korky. Korky jsou abychom se pokusili vyprávět o nedávné 
z materiálu jako špunty od šampusu, mají bechyňské historii. O období spadající do 
tvar cihliček a uvazují se kolem prsou. doby prvé republiky, prostě o období, kdy 
Dokáží vyrobit z neplavce plavce. Povídání klienti domova důchodců prožili své dětství. 
přerušil nástup na oběd, neboť nejen Pomoci jim zavzpomínat na Bechyni, jak 
duchem živ je člověk.kdysi vypadala a co se v ní událo.

Témata třetího sezení jsem si dovolil již Z naší strany se jednalo o zatím 
vybrat sám. Kamenné smírčí kříže, které neprobádané území, jakési hic sunt leones. 
jsou mojí srdeční záležitostí. Dále mlýny Nevěděli jsme co, jak, kdy a naše obavy byly 
a mlynáři a konečně siamská zářecká oprávněné. 
dvojčata, sestry Blažkovy. Pan Kulhavý Při jednání o účetní stránce projektu jsme 
připravil pár obrázků, a tak byl vjem nejen byli nekompromisní. Dvě deci červeného na 
sluchem, ale i zrakem. Po téměř dvouhodi-povídání a přednášejícího. Smlouva byla 
novém povídání jsem byl grogy. Tohoto ihned akceptována, protože pan Kulhavý 
třetího sezení se účastnila i paní ředitelka (pro dámy Michal) má na Moravě vinici. My 
Sakařová. A nejen, že uvolnila peníz na hlupáci si měli říci o celou plnou flašku.
přednáškovou pomůcku, ale vydržela Prvé povídání měl František. A protože je 
poslouchat povídání až do konce. Akci to seriozní, znalý pán v letech, dokázal více 
zhodnotila jako pozitivní, protože koncept jak hodinu udržet pozornost posluchačů. 
péče v Domově pro seniory zahrnuje také Osobně jsem u toho nebyl, všechno je 
vzpomínání. z doslechu, ale má moji plnou důvěru.

A posluchači? Pravda, někteří usnuli, Druhé povídání zbylo na mě. Z mnoha 
někteří i odešli. Ale někteří i reagovali. navrhovaných témat, která pan Kulhavý 
Vzpomněli svého mládí a na tváři se jim překvapivě všechny přijal, byla vybrána tři. 
objevil úsměv. A věřte, to bylo více, než ta Nevím sice dle jakého klíče, ale mohlo to 
dvojka červeného. Vidět tyto lidi šťastnými dopadnout i hůře.
a slyšet jejich poděkování… Už se těším, jak Tématem byly mosty, lázně a stará 
nějaký Hugo jednou přijde a bude mi plovárna. Přiznávám, že jsem vybíral trochu 
vyprávět o dnech mého mládí.bulvární příhody, neb ty mají posluchači nej-

raději. A tak jsme se přes kdysi dodaný Senior a důchodce Martin Gärtner + J. S. 

Když duši bolí v kříži
My (jako celek), nepříliš šťastní a veselí, 

přejeme si vzájemně a každoročně šťastné 
a veselé. Přání vyslovujeme uprostřed 
stresu, který si dobrovolně ordinujeme. 
Jeden uhoněný přeje druhému uhoněnému 
vánoční klid. Toto naše počínání lze bez 
nadsázky nazvat špatným vtipem. 

Předloni mi žena nechala hledat mikuláš-
skou punčochu sice ve správný den, ale 
o měsíc dřív. Natolik ji zmátla předsunutá 
nabídka obchodních řetězců. 

Říkáme, že vše to okolo Vánoc děláme 
jenom pro děti. Pamatuji se, jak můj nervní, 
jinak důstojný otec zvyšoval hlas, protože 
dlouho nesnesl moje pohybem a fistulkou 
doprovázené těšení se. V paměti mi uvízl 
nejeden štědrovečerní pohlavek.

V týdnu uprostřed listopadu se mi každý 
den přihlásil jeden nový klient. Na začátku 
jedenáctého měsíce slaví od sedmého 
století křesťanský svět svátek Všech sva-
tých, tedy i těch svatých, které z nějakého 
důvodu lidé přehlédli. Listopad je pro mne 
měsíc, kdy si víc než jindy uvědomuji, kolik 
lidí skrytě trpí, kolik přehlédnutého žalu mezi 
námi je. Přede dvěma dny jsem dostal 
seznam otázek do videopořadu jednoho 
magazínu, kde bych měl svými chabými 
silami pomoci řešit situaci Vánoc dětí 
z rozvedených manželství. Uvědomil jsem 
si, že k žádné té otázce nepřináleží 
uspokojivá odpověď. Existují více či méně 
dobrá technická řešení, a to dokonce jen 
a pouze v tom případě, že oba rodiče jsou 
schopni domluvy. Domluva předpokládá 
dobrou vůli. Dobrá vůle vyžaduje rovnováhu 
rozumu a citu. Rozum zdaleka není jen 
inteligence vystavěná na logice a cit není 
impulzivní rozpoložení vedoucí k výbuchům.

Sváteční zklidnění nemůže začít až se 
setměním a východem první hvězdy. 
K němu patří rozhovory s blízkými, či 
alespoň zúčastněnými o tom, jak si svátky 
představují. Tyto rozhovory by měli být 
vedeny s dostatečným předstihem. 
Základem domluvy je schopnost podívat se 
na situaci očima toho druhého a udělat vše, 
co mohu pro to, abych mu vyšel vstříc. Silou 
prosadit svůj koncept, svoji představu na 
úkor druhých a potom se dívat na jejich 
nespokojenost, je smutné vítězství nezra-
lého ega. 

Děti neocení deset druhů vánočního 
pečiva a horu salátu. Nevidí, že přes čerstvě 
umytá okna je lépe vidět. Nechtějí s dospě-
lými sdílet spěch, ve kterém vždy zůstávají 
se svými potřebami na okraji zájmu kvůli 
věcem, kterým nemohou rozumět. Zbude jim 
nakonec jen zlobit, aby si jich někdo všiml. 

Vánoce mám rád. Dotek s připravovaným 
jídlem, ochutnávání ještě nehotového, 
každoroční improvizace s borovými větvemi, 
poslech duchovní hudby a zejména poma-
lost, kterou jsme si se ženou slíbili, to vše 
nám dovoluje prožít tajemství Vánoc. Bez 
úcty k tajemství se pravá sváteční nálada 
nemůže dostavit. 

Úmyslně jsem nepsal nic o dárcích. Jsou 
důležité pro malé i velké. Nejsou však 
podstatou, kdyby byly, jednalo by se pouze 
o směnu materiálních hodnot. A toho nás 
o Vánocích Bože chraň.

PhDr. Jaromír Matoušek

Zářečtí děkují všem, kteří 
přispěli na povodňovou sbírku 

a srdečně zvou
na VÁNOČNÍ ZÁŘECKÉ ZPÍVÁNÍ, 

které se bude konat dne 
21. 12. 2013 od 17 hodin.
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+ Co mi udělalo radost

V poslední době nemám moc radostí 
v životě a přece se chci s Vámi podělit o to, 
co mi radost a pěkný pocit v duši . 
Bylo nádherné babí léto, které doslova 
vybízelo k procházkám po krásném okolí 
Bechyně. Je to jedna z našich pravidelných 
činností – cesta přes dva mosty. Sledovali 
jsme, jak pod zámkem přibývá na silnici listí 
s obavou, že až přijde mráz, už nikdo s tou 
hmotou nehne. A ve středu (13. 11.) jsme už 
od mostu v Zářečí zjistili, že listí bylo 
uklizené. Byla to radost, která mě provázela 
až na náměstí – děkujeme všem, kdo se na 
úklidu podíleli. 

   A ta druhá radost – chodíme 
„Švestkovou“ k Senožatům a dál k Radě-
ticům nebo k Haškovcově Lhotě a na 
křižovatce těchto cest někdo umístil lavičku 
– díky za nápad a provedení. 

J. K.

udělalo



HUDBA

www.kulturnidum.cz

prosinec 2013KULTURNÍ KALENDÁŘ

DIVADLO

Pátek 6. prosince / 20.30 hod. / Přísálí KD / Vstupné 50 Kč
www.bandzone.cz/errror

ERRROR – KONCERT

Advent 
v Bechyni 
Advent 
v Bechyni 

1. 12. v 17 h (náměstí T. G. M.)

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
starostou města, vystoupí NUZICKÝ ZVONEK. 
Během akce napíšeme dopisy Ježíškovi. Anděl si 
dopisy odnese, aby je předal adresátovi. 

8. 12. v 17 h (kostel Nanebevzetí Panny Marie)

VÁNOČNÍ STROM 
Žáci a učitelé všech oborů ZUŠ Václava Pichla zvou 
na představení, tradiční punč, čaj a vánočku.

11. 12. v 18 h (náměstí T. G. M.)

ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY

15. 12. v 16.30 h (městské muzeum)

ADVENTNÍ TRH – výtvarná dílna pro děti, 
stánky s občerstvením a tradiční řemeslný trh.

22. 12. v 17 hodin (náměstí T. G. M.)

TROUBENÍ Z VĚŽE – Swing band Tábor 
BETLÉMSKÝ PŘÍBĚH předvedou žáci ZŠ Školní pod 
vedením p. učitele Oplatka.

Přijďte si zazpívat koledy s Hitrádiem Faktor jižní 
Čechy, doprovodí nás žáci ze ZŠ Školní pod vedením 
Petry De Fantové.

ŽILKOVÁ HANYCHOVÁ

NAVRÁTILSTROPNICKÝ

ZRUŠENO!!!

S politováním musíme oznámit, že představení 9. 12. 2013 
Apartmá v hotelu Plaza je bez náhrady zrušeno ze strany 
dodavatele. Vstupenky vraťte v kanceláři KD. Omlouváme se 
za vzniklé komplikace.

TRADICE

Pátek 13. prosince  / 20.00 hod. / Pivnice Kulturák / Vstupné 
dobrovolné
Vánoční koncert s vánočním večírkem.
Zahraje akusticky kapela Suicide www.bandzone.cz/suicide, 
DJ Mushroom. Pořádá Silence

VÁNOČNÍ PÁRTY

PŘIPRAVUJEME

Sobota 18. ledna / 20.00 hod. / Velký sál KD / Vstupné 120 Kč
K tanci a poslechu hraje kapela Horváth Band. Bohatý program 
a soutěže o ceny. 
Přivítáme sponzorské dary na ples, nabízíme možnost prezentace 
vaší fimy během akce i bezplatnou inzerci v únorovém čísle 
Městského zpravodaje (v odpovídajícím rozsahu).
Předprodej vstupenek v KD, 
rezervace on-line na www.kulturnidum.cz od 2. prosince 2013.

X. PLES MĚSTA

Úterý 18. února / 19.00 hod. / Velký sál / Vstup 250, 280, 300 Kč
Máte chuť se rozesmát až k slzám? Přijďte se podívat na slavnou 
one man show o tom, co dělá muže mužem a ženu ženou, 
o rozdílech mezi námi, o lásce, partnerství a vtipně utajených 
kvalitách obou pohlaví.
Více na www.caveman.cz
Předprodej vstupenek v kanceláři KD, 
rezervace na www.kulturnidum.cz od 2. prosince 2013.

CAVEMAN
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Přejeme Vám  krásné prožití svátků vánočních a do roku 2014 vše dobré. 
         Za Kulturní středisko města Bechyně
                                                                   Mgr. Štěpán Ondřich



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.

ČERTOVSKÉ OPIČINY 
Středa 4. prosince / 9.00–11.00 hod.
prolézačky, opičí dráha atd.

VÁNOČNÍ POSEZENÍ V HROŠÍKOVI
Středa 18. prosince / 9.00–11.00 hod. 
Prosíme maminky, aby dítkám přinesly něco dobrého na zub. 

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.

+

+

+

RODIČOVSKÉ CENTRUM 

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!

PRO DĚTI

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

Prodejní výstava potrvá do 31. prosince 2013 / Galvína
Představujeme práci učitelů SUPŠ, členů výtvarné skupiny 
Devět +, která vznikla v prosinci loňského roku, a hostů. Na výstavě 
je možné zakoupit originální grafiku, obrazy, keramiku a textil 

VÝTVARNÁ SKUPINA 9+

Advent v Galvíně

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

KDYŽ DUŠI BOLÍ V KŘÍŽI
Pondělí 16. prosince / 16.30 hodin / RC Hrošík / Vstupné 30 Kč
Zajímavé povídání o problémech, které nás trápí, s psychologem 
PhDr. Jaromírem Matouškem. Tentokrát na téma „Podstatné, jako 
a bludné v životě“.

KURZY, PŘEDNÁŠKY, DÍLNY

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

2. a 9. prosince

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. 

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

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

ZUMBATOMIC PRO DĚTI
Každé úterý / 17.00–17.50 hod. / Klubovna KD
Zumbatomic je program vyvinutý speciálně pro děti.
Je výrazně hravější než klasická Zumba pro dospělé a jsou 
eliminované určité pohyby, které by děti přijímaly rozpačitě a které 
nejsou vhodné pro jejich fyzickou konstituci.
Cílem Zumbatomic je rozvinout u dětí zdravý životní styl a včlenit 
fitness jako přirozenou součást jejich života.

ZUMBA PRO DOSPĚLÉ
Každé úterý / 18.00–19.00 hod. / Klubovna KD
Zumba je kondiční, taneční fitness hodina plná energie, skvělé 
hudby a dobré nálady. 
Choreografie střídají pomalé a rychlé rytmy na principu 
intervalového tréninku s cílem spalovat tuky, zformovat a posílit 
celé tělo.

PILATES

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

Sobota 7. prosince / 10.00 hod. / Malý sál / Vstup 35 Kč
To je tak, když se Smolíček 
pacholíček, obyčejný kluk a 
táta, který má moc práce, 
sešli v garáži. Zlaté parohy? 
Komu patří?! Určitě tomu 
jelenovi, co chodí každé ráno 
n a  p a s t v u  a  v a r o v a l  
Smolíčka, ať nikdy nikomu 
neotevírá. Smolíček slíbil, 
jenže… není lehké odolat! 
Komu? No, přeci jezinkám, 

těm nejzábavnějším 
bytostem, jaké si 
umíte představit. 
N a š t ě s t í  m á  
Smolíček silný hlas 
a děti mu pomohou 
a vše dopadne tak 
jak má.

Hraje divadlo 
Dívadlo

SMOLÍČEK (Vánoční speciál)

TANEČNÍ PRO VŠECHNY

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

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

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

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



+HUDEBNÍ PRODUKCE 
v Lázních Bechyně

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

  3. 12. úterý Mr. Driver
  7. 12. sobota Countrio
10. 12. úterý Mr. Driver
17. 12. úterý Mr. Driver

Mikulášská zábava sál :
od 19.30 do 23.00 hod.
Vstup 35 Kč

  6. 12. pátek Mr. Driver

Vánoční koncert dětí, sál:

12. 12. čtvrtek MŠ Jahůdka

Vánoční taneční večery, sál:
Vždy od 19.30 do 23.00 hod.
Vstup 35 Kč

23. 12. pondělí Mr. Driver
25. 12. středa Cora
29. 12. neděle Cora
30. 12. pondělí Countrio

Módní přehlídka, bižuterie 
– prodejní akce

28. 12. sobota sál lázní

Silvestrovský taneční večer:
od 19.00 do 2.00 hod.
Vstup 600 Kč
31. 12. úterý RM band

od 16.00 hod.
Vstup dobrovolný

od 14.00 do 16.00 hod.
Bez vstupného

KINO BECHYNĚ
PROSINEC 2013

3. úterý ve 20 hodin
REVIVAL 

Nová komedie Alice Nellis 
 nabitá 

hudbou a humorem. Bolek Polívka, 
Miroslav Krobot, Karel Heřmánek 

a Marián Geišberg hrají kamarády, 
jejichž rocková skupina se rozpadla 

v roce 1972, a kteří se rozhodli pokusit 
o její velkolepý comeback. V dalších 
rolích Zuzana Bydžovská, Vojta Dyk, 
Jenovéfa Boková, Richard Genzer.  

Přístupné od 12 let, 116 minut, 80 Kč

10. úterý ve 20 hodin
DÍVKA, KTERÁ SI HRÁLA S OHNĚM

Film podle druhé částí trilogie 
„Millenium“, švédského novináře 

a spisovatele Stiega Larssona. Od roku 
2005, kdy ve Švédsku vyšla první kniha, 

se celá trilogie stala velkým meziná-
rodním bestsellerem s 21 milióny 
prodanými knihami ve více než 

40 zemích. Sám Larsson se bohužel 
velkého triumfu nedožil – zemřel náhle 

v roce 2004, krátce poté, co předal 
rukopisy knih svému vydavateli.

Přístupné od 15 let, 129 minut, 65 Kč

Více info na www.kino.bechynsko.cz

pro muže, 
pro ženy a vůbec pro všechny,

+ Co se dělo letos 
v muzeu?

V průběhu nyní již končícího roku 2013 
jsme pokračovali v tvorbě stálé expozice. Ta 
bude slavnostně zpřístupněna na začátku 
následující turistické sezóny, koncem května 
2014. Kromě jiného se návštěvníci mohou 
těšit i na nově zrestaurované předměty. 
Konkrétně na vysoké kolo tzv. kostitřas 
a varhanní nástroj, jehož opravu mohl pan 
restaurátor Nožina dokončit díky příspěvku 
Nadace ČEZ (podrobný článek o varhanech 
v příštím čísle zpravodaje). 

Kvůli dokončování stálé expozice 
v 1. patře budovy jsme letos mohli návštěv-
níkům nabídnout výstavy pouze v omeze-

ném prostoru průjezdu. Jednalo se o výstavu 
výtvarného oboru ZUŠ V. Pichla Pod 
hladinou a výstavu z muzejních sbírek 
s názvem Pánská záležitost. Rovněž jsme  
uspořádali muzejní noc a pětkrát jsme se 
sešli na dvorečku muzea, kde se konaly 
bleší trhy.

Na podzim jsme se po sedmi letech 
rozloučili s Hasičským muzeem a jeho 
pracovníky, kterým tímto děkujeme za 
spolupráci. Celému Hasičskému muzeu 
přejeme do budoucna mnoho úspěchů.

Pozvání
Třetí adventní neděli tj. 15. prosince se 

bude v muzeu konat tradiční adventní trh. 
Jako každý rok se můžete od 16.30 přijít 
posilnit svařákem a medovinou a nakoupit 
vánoční dárky. Dětská výtvarná dílna pod 
vedením Ivany Blažkové ze ZUŠ V. Pichla 
bude tentokrát věnována výrobě svíček ze 
včelího vosku.

Přejeme poklidné prožití vánočních 
svátků a těšíme se v muzeu na shledanou 
v roce 2014.

J.Š.

+ Adventní čas, doba 
očekávání…

„Člověk nutně potřebuje v ročním běhu 
života určitou přestávku, zastavení 
a oddych, které mu umožní snadněji snášet 
nastávající dlouhé zimní období. Advent 
a doba vánoční tyto možnosti poskytují. 
Jeho posláním je otvírat lidská srdce, 
probouzet fantazii a touhu po zázraku, který 
je očekáván s příchodem Ježíška na svět. 
Symbolem pro vítání následujících dní bylo 
zapalování ohňů. Světlo je spojováno se 
životem. Plameny a plamínky čistého, 
živého světla se přenesly až do dnešních 
dnů a staly se přirozenou součástí 
vánočního období.“

Mnohdy ho nahrazují bezpečnější 
elektrická světélka, ale není nad jasný svit 
pravé svíčky a ještě když si ji sami odlijete! 
Přijďte vyzkoušet! Jako poslední akci 
knihovny v tomto roce pořádáme dílnu 

vyrábění svíček. Opět prosíme zájemce 
o přihlášení se předem, abychom na 
12. prosince v 17 hodin připravily potřebné 
množství vosku i pomůcek. Cena kurzu je 
80 Kč za osobu. Hořící, vlastnoručně 
vyrobená svíce vám určitě rozptýlí temnotu 
zimních dní a postupné rozsvícení svíček po 
čtyři adventní neděle vám pomůže překonat 
zbývající čas do Štědrého dne. Přejeme vám 
všem, abyste adventní čas prožili v oprav-
dové pohodě a klidu, abyste si uklidili hlavně 
ve své mysli a ve svém srdci a o vánočních 
svátcích si dostatečně odpočinuli. 

Svoji poslední návštěvu knihovny v letoš-
ním roce si naplánujte do 20. prosince. 
Během svátků bude knihovna zavřená. 

V novém roce 2. ledna se s vámi na 
shledanou opět těší 

vaše knihovnice

(použitá citace JARKOVSKÝ, Jaroslav. 
Příběh českých Vánoc. Praha: Petrklíč, 
2011)

Musíme uznat, že STIFLEROVA PÁRTY v Bechyni předčila veškerá naše očekávaní... 
Jsme rádi, že jsme se tuhle skvělou párty rozhodli udělat právě u vás. Konečné číslo 
v návštěvnosti se zastavilo na rovných 502 pařmenů!!! 

DĚKUJEME BECHYNI ZA POZVÁNÍ!!!

STIFLEROVA PÁRTY 2013 – KD BECHYNĚ
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+ Logická olympiáda 
– postup do finále

Do logické olympiády se celkem zaregistrovalo 26 žáků 
naší školy. Ne všichni ovšem test vyplnili a odeslali. Ze 
všech zaregistrovaných opravdu soutěžilo 11 žáků. 
V kategorii B se umístili výborně hlavně sedmáci, ale na 
postup to nestačilo, Zdeněk Macháček (7.A) 55. v kraji a 
Anička Blažková (7.A) 69. z 1 045 soutěžících. Nejlépe se 
dařilo v kategorii A, kde se skvěle umístili Vašek Maštera 
(5.A) a Monika Turečková (5.A) a postoupili do krajského 

kola. Páťákům se dařilo také na kraji v Českých 
Budějovicích. Monča se umístila na krásném sedmnáctém 

místě (tedy v první polovině) a Vašek zazářil, umístil se na 
výborném druhém místě a postoupil do celorepublikového finále. 

+ Bechyňská 
veverka 2013 

aneb Na 
bechyňských 
tyčích již po 
patnácté

V úterý 5. listopadu se 
sešli všichni šplhuchtiví 
chlapci a děvčata z obou 
bechyňských škol v tělo-
cvičně staré školy, aby změřili 
své síly se čtyřmetrovou (děti 
z 1. stupně) nebo pětimetro-
vou (děti ze 2. stupně) tyčí. 

  Sportovců 
přišla více než 
stovka a velké 
většině z nich se 
podařilo nástrahy 
dlouhé tyče zdolat. 
Šplhali všichni krásně, 
ale na stupně vítězů 
vystoupili jen ti nej-
rychlejší. Veverkami 
pro rok 2013 se tak 
v jednotlivých kategoriích 
stali tito:
1. třída: Matyáš Jílek 

a Markéta Jandová
2. třída: Libor Tupý 

a Nikola Jílková
3. třída: Dan Fišer 

a Iveta Zemanová
4. třída: Ondra Herza 

a Eliška Kazdová
5. třída: Michal Strejc 

a Anna Lašáková a Denisa Šusová
6. a 7. tř.: Dan Zeman a Eliška Škopková
8. a 9. tř.: Jan Ruman a Veronika Kotrbová

Kompletní výsledky s časy můžete najít 
na 

Šplhu tradičně Zdar!!! A na Veverce 2014 
na shledanou. Šplhejte celý rok!!!

Blažek, Wolf

www.zslibusina.cz

+ Drakiáda

V sobotu 19. října uspořádalo SRPDŠ 
při ZŠ Libušina již 4. ročník drakiády. 
Počasí nám tentokrát přálo. 
První nadšenci se začali 
scházet již po půl 
druhé a po druhé 
hodině se vznášelo 
nad loukou za kera-
mickým závodem 
již plno draků. Ně-
kteří létali tak blízko 
u sebe, až se zamotávali. 
Pouštění si užívali nejen děti, 
ale často hlavně dospělí. Nejúspěšnější 
pouštěči získali zajímavé odměny. 
K dobré náladě přispělo i občerstvení 
v podobě výborných koláčků a čaje. Za 
báječné odpoledne děkujeme hlavně paní 
Sušerové a za občerstvení paní Hánové. 
Těšíme se na další podobné akce. 

Jana Meyerová

+ Návštěva 
České televize

V pondělí 4. listopadu navštívili žáci šesté, sedmé a osmé třídy Českou televizi.  Viděli 
jsme všechna studia, ze kterých se vysílá. Měli jsme možnost vidět natáčení Kouzelné školky, 
kde se připravoval pořad k svatému Martinovi s oblíbeným Františkem. Nahlédli jsme do 
studia pořadu Sama doma. Prohlédli jsme si kašírenskou dílnu, kde se vyrábí všechny 
potřebné rekvizity do všech pořadů ČT. Musíme uznat, že pracovníci této dílny dostávají 
téměř neřešitelné úkoly, ale díky vlastnímu kreativnímu přístupu si vždy se vším poradí. 
Seznámili jsme se s modelem celé ČT a zjistili jsme, že je to opravdu rozsáhlá instituce. 
Dokonce jsme si mohli v závěru exkurze vyzkoušet i práci s kamerou. V druhé části našeho 
výletu do Prahy jsme si prošli historické centrum našeho hlavního města. Viděli jsme Tančící 
dům, novou i starou scénu Národního divadla a Národní třídu. Ukázali jsme si důležité stavby, 
které jsou vidět z Karlova mostu. Poté jsme prošli přes Staroměstské náměstí, kde jsme se 
krátce zastavili u Orloje, na Václavské náměstí. Pozdravili jsme svatého Václava na koni před 
Národním muzeem a pak jsme se v klidu mohli vrátit zase domů.

       Pavlína 
     Novotná

Pozvánka na vánoční jarmark
Žáci a učitele ze ZŠ Libušina Vás zvou

 na tradiční vánoční jarmark, 
který se koná ve čtvrtek 

19. 12. 2013 od 14 do 17 hodin.
Budete si moci vychutnat vánoční 
atmosféru, zakoupit vánoční ozdoby, 
drobné dárky a posedět v oblíbené 
hospůdce. Těšíme se na Vás.

Úspěšné tažení naší školy zeměpisnou 
soutěží Eurorébus vyvrcholilo slavnostním 
předáním putovního poháru. Akce 
proběhla v příjemném prostředí malého 
sálu KD, pohár předával sám zakladatel 
soutěže Mgr. Dan Kozák, ředitel 
společnosti Terra-Klub, která celou soutěž 
organizuje. Pro putovní pohár si přišli 
zástupci 8.A, kteří se probojovali do 
celorepublikového finále a zajistili tak naší 
škole vítězství mezi všemi ZŠ v celé 
republice! Pár fotografií a rozhovor pro 
Český rozhlas můžete zhlédnout na fb 
adrese Eurorebus. 

Mgr. Jan Pazourek

+ Eurorebus – 
slavnostní předání 

ceny



+ Není list jako list

Barevné listy stromů a podzimní nálada 
inspirovala naší školní družinu k návštěvě 
městské knihovny. Žáci první, druhé a třetí 
třídy se vydali do naší knihovny, aby se 
zábavnou formou dozvěděli něco o podzimu 
nejen v přírodě, ale i v naší literatuře. 
Všechny čekalo veselé a hravé soutěžení 
mezi policemi plných knih. Děti se s plnou 
vervou pustily do hledání lístečků s nápově-
dou k dalšímu zápolení. Během odpoledne 
si také všichni vyrobili „kouzelné“ obrázky 
z přírodnin a papíru a vyslechli si poutavé 
vyprávění paní knihovnice. Na závěr se 
rozproudila živá debata. Ani ti nejmenší se 
nestyděli klást různé otázky.

Odpoledne v knihovně nám rychle uběhlo 
a již se všichni těšíme na další společné 
setkání, které se bude konat na jaře. Také 
bychom chtěli poděkovat paní knihovnici  
Evě Houdkové za krásně zorganizované 
zábavné odpoledne.

Dana Lengerová – hlavní vychovatelka

+ Česko sportuje 
– sportovní projekt

Naše škola se zapojila do 
projektu „Česko sportuje“, 
k te rý  je  pod  záš t i tou  
Českého o lympi jského 
výboru a jehož se mohou zúčastnit žáci I. i II. 
stupně ZŠ. Jeho náplní je několik disciplín, 
kde se mohou uplatnit opravdu všichni žáci. 
Například štafeta na 2014 m, což je také 
symbolicky rok konání ZOH v ruské Soči. 
Běží se člunkovým způsobem a ve štafetě se 
postupně vystřídá 5 kluků a 5 děvčat. Méně 
zdatní žáci zase mohou uplatnit své nadání 
ve sportovním kvízu, který se skládá ze 
třiceti otázek s olympijskou tématikou. Dále 
je možno natočit krátké video se vzkazem 
pro naše olympioniky a nějakým sportovním 
vystoupením. Nejlepší školy pak mohou 
získat vstupenky do zimního olympijského 
parku, který bude postaven v Praze na 
Letné, kde bude probíhat během konání 
ZOH 2014 v Soči bohatý doprovodný 
program, dále mnoho dárků od Českého 
olympijského výboru. Přejme našim žákům 
kvalitní sportovní a vědomostní výkony 
a hlavně radost z pohybu!

Mgr. Jan Pazourek

+ Naše florbalistky 
opět úspěšné

Žákyně 8. a 9. třídy ZŠ Školní vyhrály dne 
11. 11. 2013 v Táboře okresní přebor základ-
ních škol ve florbale – kategorie dívky IV. 

Ze 14 škol byly nejlepší a bez jediné 
prohry v závěrečných nájezdech porazily ZŠ 
Planou nad Lužnicí.

Prokázaly obrovskou bojovnost, dobrou 
techniku, perfektní kondičku i velký smysl 
pro kolektiv, což je v kolektivních hrách velmi 
důležité. Pomohl určitě i maskot Míša a sem 
tam i troška štěstí ve hře.

Gratulujeme a v lednu v krajském kole 
v Kaplici, kam děvčata postoupila, budeme 
držet palce.

Sestava: Adéla Štenclová – kapitánka 
a výborná střelkyně (i vítězného gólu), 
Nikola Pítrová, Bára Jelínková – obě nejlepší 
střelkyně, Denisa Trojano-
vičová, Katka Veřtátová – 
fantastické obránkyně, Lea 
Frolíková s gólman kou 
Monikou Pajdarovou – nezni-
čitelné opory týmu a další 
důležité hráčky Mirka Ťoupa-
lová, Sabina Berková a Míša 
Novotná.

Mgr. Jana Krejčová

+ Den výživy

Dne 16. října se naše škola připojila 
k oslavě celosvětového Dne výživy. Celé 
dopoledne se na 1. stupni hovořilo o zása-
dách zdravé výživy a potravinách, které do 
školních tašek rozhodně nepatří. První třídu 
celým programem provázelo vyprávění 
o Otesánkovi, ve druhých třídách děti 
ochutnávaly a poznávaly ovoce a zeleninu 
podle chuti, dokonce si samy připravily 
chutnou svačinku v podobě ovocného 
salátu. I třeťáci kuchtili. Ve čtvrté třídě se 
urodilo několik pěkných kousků ovoce 
z plastových víček a páťáci po důkladné 
domácí přípravě poctivě rozebrali obsah 
svých svačin. Doufejme, že nám přísun 
vitamínů aspoň pár dní vydrží.

Mgr. L. Panková – koordinátorka projektu

+ Projekt třídy 8.A 
– voda, základ života

Žáci osmé třídy se v hodinách chemie, 
přírodopisu, zeměpisu a výtvarné výchovy 
v průběhu měsíců říjen a listopad věnovali 
tématu VODA.

V hodinách zeměpisu se učili o vodstvu 
České republiky a zúčastnili se besedy 
s panem V. Husou, který jim poutavě 
vyprávěl o voroplavbě v Čechách.

V hodinách chemie a přírodopisu 
pracovali ve skupinách. Každá skupina 
vytvořila prezentaci a nástěnný obraz na 
dané téma: oběh vody v přírodě, čistění vody 
ve vodárnách, čistění odpadních vod, voda 
její vlastnosti a skupenství, rozdělení vody, 
pitný režim a organismy žijící ve vodě.

Projekt byl zakončen v pondělí 18. listo-
padu, kdy žáci odprezentovali zpracovaná 
témata a poté navštívili čističku odpadních 
vod v Bechyni na Parkánech.

To, že pro život na Zemi je voda nezbytná, 
nebylo pro osmáky nic nového, ale jak se 
čistí voda, jak vypadá kanalizační štola… 
s tím se seznámili poprvé. 

Koordinátorka projektu 
Mgr. Jitka Radvanová
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+Mosty mezi městy 
– studenti SUPŠ 

Bechyně ve Walesu

Mgr. Štěpánka Janoušková

V polovině října se skupina deseti 
studentů ze SUPŠ Bechyně zúčastnila 
výměnného pobytu v městečku Caerphilly 
v Jižním Walesu. Cílem pobytu bylo navázat 
kontakt mezi středními školami a poznat více 
místní velšskou kulturu.

Studenti, kteří reprezentovali naši školu, 
byli vybráni z různých uměleckých oborů. Na 

přežívá „hornická duše“. Proto i aktivity národních písní a závěrečným průvodem společných workshopech jsme spolupra-
a výlety, které jsme podnikali, se týkaly této žáků – horníků k místu neštěstí.covali se dvěma středními školami, a to se 
tématiky: navštívili jsme Y Galleri s obrazy Naši studenti byli zapojeni nejen do aktivit St. Cenydd a Blackwood Comprehensive 
největších velšských umělců, zhlédli jsme ve škole, ale osobně jsme se setkali se School. Žáci si tak mohli vyzkoušet práci 
dokument o hornictví v uměleckém kultur- starostou Caerphilly, města, které výměny s hlínou, s reliéfem na měděných plíškách, 
ním Chapter Arts Centre, avšak největším mezi školami velmi podporuje. Navštívili zpracování fotografií v programu Photoshop 
zážitkem pro žáky byla návštěva Big Pit – jsme také hlavní město Walesu Cardiff atd. Finální výrobky byly pak vystaveny na 
národního muzea hornictví, kde jsme s velmi moderním a rostoucím přístavem, závěrečné výstavě ke konci týdne. 
v helmách a se světly procházeli s průvodci, kulturním centrem Millenium Centre, budo-S místními studenty jsme si prohlédli školy, 
bývalými horníky, šachtami a prostorami vou Senedd (velšské Národní shromá-ochutnali typické jídlo v jídelně, vyptali se na 
dolu a přímo se tak dozvídali velmi zajímavé ždění). Měli jsme možnost si prohlédnout rozdíly ve školství obou zemí a sledovali 
informace o drsném hornickém životě. historické centrum a bohaté sbírky umění práci v hodinách výtvarné výchovy. Naši 

Dalším působivým zážitkem byla účast v národním Museum of Wales.studenti se také aktivně zapojili do výuky 
na vzpomínkové akci nejsmutnější hornické Studentům se naše první, leč jazykově a a pomáhali mladším dětem v hodinách 
katastrofy nejen v historii Walesu, ale kulturně velmi bohatá cesta líbila. Nejvíce kreslení. Na zdejších školách jsou handica-
v celém Spojeném království, kdy z důvodu ocenili velmi přátelský přístup a pohostin-pované děti běžně integrovány mezi žáky 
úniku dolního plynu došlo k explozi v dole nost místních lidí, typické anglické jídlo, a tato krátká asistence při kreslení byla pro 
blízko Caerphilly, v městečku Senghenydd. které mohli ochutnat, a možnost procvičení některé české studenty poměrně velkou 
Toho dne, 14. října 1913, zemřelo 439 horní- angličtiny v praxi. výzvou. 
ků z okolí a jeden záchranář. Naše střední Těšíme se na návštěvu velšských Týdenním pobytem nás provázelo téma 
škola St. Cenydd zorganizovala společný studentů v Bechyni v dubnu 2014!hornictví ve Walesu, jelikož spousta 
kulturní program v tělocvičně školy, kde místních rodin žila z těžby uhlí. Caerphilly Více o aktivitách SUPŠ Bechyně na 
439 žáků nesoucích kartičku se jménem a okolí bylo v minulosti místem fungujících www.supsbechyne.cz
zemřelého horníka a i učitelé převlečení za dolů, které však byly v 80. letech hromadně 
horníky si připomněli 100. výročí katastrofy uzavírány. Dnes již v okolí není ani jeden 
minutou ticha, společným zpěvem velšských činný, ale v místních obyvatelích stále 

+Mezinárodní točířská 
soutěž Bechyně 2013

Letošní ročník obohatila opět nová 
vložená soutěž, tentokráte nazvaná „Slepý 
točíř“. V ní šlo o vytočení keramické mísy co 
největšího průměru, a to poslepu. Nadšení Začátek listopadu je tradičním obdobím 
těch, kteří se zúčastnili, bylo velmi nakažlivé konání mezinárodní točířské soutěže. 
a výsledky byly překvapivé. První dvě místa Naše škola pořádala její již 17. ročník, a to 
obsadili naši studenti Matěj Lanč a Petr ve dnech 7.–8. 11. 2013. Oslovené školy 
Čípa (oba vytočili mísu o průměru 52 cm), na mohly vyslat dva točíře. Pozvání k soutěži 
třetím místě se umístila Hana Kadlecová ze přijalo 5 škol z České republiky (Ostrava, 
SUPŠ sv. Anežky České Český Krumlov.Luhačovice, Uherské Hradiště, Český 

Součástí soutěže je každoročně Krumlov a Bechyně) a škola z bavorského 
i doprovodný program. Tradičně jím bývá Landshutu, soutěže se tedy zúčastnilo 
společenský večer, na němž hrají a zpívají 12 studentů. Předsedou 
absolventi SUPŠ v Bechyni a jejich hosté, poroty  by l  sochař  
a beseda s předsedou hodnoticí komise. MgA. Patrik Proško. 
Patrik Proško v pátek dopoledne zaujal Soutěžící vytvářeli 
plnou posluchárnu studentů keramického a džbán a mísu 
průmyslového designu. Přiblížil jim své n a  n o z e  
zajímavé a náročné projekty (např. vytváření p o d l e  
maket pravěkých tvorů ve skutečné velikosti, v ý k r e s u  
architektonické makety, plastiky, práci pro a výtvarně 
zoologické zahrady, pamětní desky atd.).zpracovanou 

vázu podle 
v l a s t n í h o  
návrhu.

domácího Matěje Lanče, a o osm bodů 
dalšího "Bechyňáka" Petra Čípu a Nica 
Schippa z Landshutu. Srdečně gratu-
lujeme!

Všem, kteří se soutěže zúčastnili, patří 
velké poděkování za to, že přijali naše 
pozvání. Rovněž organizátoři soutěže – 
Mgr. Milan Vágner a Jan Vančura – si 
zaslouží uznání za přípravu soutěže. 
Děkujeme všem, kteří se jakýmkoli 
způsobem podíleli na zdárném průběhu 
soutěže, a samozřejmě studentům Petru 
Čípovi a Matěji Lančovi, kteří reprezen-
tovali naši školu. Těšíme se na pokra-
čování – 18. ročník plánujeme za rok ve 
stejnou dobu.

Děkujeme také sponzorům soutěže, 
jimiž byli: Městský úřad v Bechyni; Micro-
Epsilon s.r.o., Bechyně; LaufenCZ s.r.o.; 
Lasselsberger a.s.; Juraj Vanya, Sedlčany; 
Petr Uhlíř, České Budějovice; Elexpres-
elektroservis s.r.o., Bechyně; W Partner 

Mezitím ale vrcholila hlavní soutěž. Byly s.r.o., Bechyně; Pavel Ursíny, Ursíny - optik, 
dokončovány jak povinné, tak i volné práce, Bechyně;  Věra Pichová, Ateliér Radost, 
aby v 11.00 mohla začít svou nelehkou práci Milevsko; Zahradnictví a květinářství 
hodnoticí komise. Nejlepší točířkou se U Benešů, Bechyně; Elektro Zelenka, 

tentokrát stala Michaela Vašíčková Bechyně; Martin Proško, Adamov.
ze SOŠ Luhačovice, která o tři 

Jiří Novotný
body přeskočila loňského vítěze, 



busu. Mateřskou školu také navštívilo Zprávičky 
divadlo Hugo a Fugo s představením „Hrátky 

z Jahůdky se slovy“ nebo divadlo Dokola s pohádkou 
„O skřítku Kukovi“. 

Díky spolupráci s rodiči se mohla opět Letošní teplý a slunečný 
uskutečnit výstava „Podzimníčků“, která podzim nám umožnil užít si 
nám na nějaký čas vyzdobila interiér školy. spolu s dětmi všech možných 
Velmi příjemný byl i společně strávený čas aktivit. Jako již tradičně se všechny děti 
při Tvořivém odpoledni s rodiči. V každé třídě i paní učitelky zapojily do ekologické akce 
si děti spolu se svými rodiči i s paní učitelkou „Ukliďme svět“ a společnými silami jsme 
mohly vyrobit nejrůznější výrobky, např. vyčistily naší zahradu od listí i odpadků. Na 
draka, lampion nebo stromového skřítka. zvelebování zahrady se podíleli také 

Všem rodičům velice děkujeme za dobrovolníci z řad rodičů, kteří nám pomohli 
pomoc i za sponzorské dary, které nám s natíráním a také s ostříháním keřů. Paní 
umožňují uspořádat pro děti více aktivit. učitelky využily krásného počasí a připravily 

I v prosinci nás čeká spousta zábavy pro děti spoustu dobrodružných výprav do 
a zajímavých činností. Do MŠ znovu zavítá přírody. Děti se tak mohly vypravit například 
Mikuláš se svými pomocníky a připraví pro do „Království jezinky Bezinky“ a spolu s ní 
děti mikulášskou nadílku, čekání na Ježíška poznávat podzimní plody a bylinky, hledat 
nám zpestří představení „Klauní Vánoce“ poklad Skřítka Podzimníčka a vyrobit si 
v Kulturním domě a i my si připravíme pro podzimní paletku, odhalit Tajemství Staré 
rodiče vánoční besídku, na které vystou-skály a cestou k ní se dozvědět spoustu 
píme s básničkami a písničkami. Předško-zajímavostí o našem městě, podívat se za 
láci se svým programem vystoupí také „Větříkovou vílou“, anebo putovat za 
v Kulturním domě a v Lázních. Odměnou za Smolíčkem Pacholíčkem, zachránit ho před 
naši snahu nám bude Vánoční nadílka. jezinkami a v lese objevit spoustu zvířátek. 
Děkujeme za sponzorský dar 10.000,- Kč I přesto, že jsme strávily mnoho času 
paní Silvii Šťávové.v přírodě, jsme nezapomněly na kulturu. Děti 

Více na www.msjahudka.cznavštívily táborské Muzeum Lega i Muzeum 
Přejeme všem krásné Vánoce!čokolády a marcipánu. Podívaly se také na 

Stínové divadlo „Tajuplný včelí svět“, které Dana Turečková
se konalo ve zvláštním prostředí, v auto-

+
níky aukce byli Lucie Polanská, Vlasta Dobročinná aukce 
Sušerová (absolventka školy z roku 1968) 

uměleckých děl a rodina Dobiášových, která věnovala vázu 
pro táborský Domácí hospic Jordán ak. soch. Bohumila Dobiáše ml.

Samotná aukce se konala 18. 11. 2013 Během jara letošního roku jsme navázali 
v táborské Střelnici. Večer byl zahájen spolupráci naší školy s Galerií Malšice 
skvělým vystoupením operní pěvkyně a s jejím kurátorem panem Pavlem Klímou. 
Karolíny Bubleové Berkové, večerem Malšická Galerie je oficiálním partnerem 
provázel a celou akci kultivovaně moderoval Dobročinné aukce 2013, jejíž výtěžek je 
pan Pavel Klíma. Aukce byla zahájena určen Domácímu hospicu Jordán v Táboře. 
dražbou linorytu z malšické školy a plastiky Jedním z konkrétních projevů spolupráce 
Hrošík z našeho depozitáře. Obojí bylo s galerií je účast naší školy v této dobročinné 
úspěšně prodáno a v podobném duchu se aukci uměleckých děl, která navazuje na 
nesla celá aukce. Velmi nás těší, že účast úspěšnou aukci z roku 2010, kdy se vydra-
bechyňských výtvarníků i naší školy přinesla žily umělecké předměty za 140.000,- korun.
táborskému hospicu více než 15.000,- Kč. Aukci předcházel Preaukční večer 
Přesný výsledek celé aukce nebyl po v Galerii Malšice. Ten se konal ve středu 
skončení akce znám, ale odhad paní 6. 11. 2013 od 18.00 a byla na něm 
ředitelky byl 160 000,- Kč.představena všechna díla, která byla do 

Více informací i fotografie všech dra-aukce zařazena. Za naši školu nabídli své 
žených děl naleznete napráce Drahomíra Bočanová, Miroslav Oliva, 
www.galerie.malsice.eu, http://www.galerie.Otakar Novák, Petr Štojdl a Jiří Novotný, 
malsice.eu/aukcedhj2013.html a www.hos-škola také věnovala keramickou plastiku 
picjordan.cz.z depozitáře. Dalšími bechyňskými účast-

+ Adventní výstava 
v Galvíně

Po loňské úspěšné předvánoční výstavě 
v Galerii Galvína v Bechyni jsme přichystali 
na letošní advent její opakování. Předsta-
vujeme práci učitelů naší školy, členů 
výtvarné skupiny Devět +, která vznikla 
v prosinci loňského roku, a hostů. Na 
výstavě je možné zakoupit originální grafiku, 
obrazy, keramiku, textil nebo se prostě přijít 
potěšit výtvarnou tvorbou našich kolegů.

Vernisáž v sobotu 16. 11. 2013 proběhla 
už v opravdu předvánočním duchu a byli 
jsme velmi potěšeni zájmem návštěvníků, 
kteří si již zvykli na sobotní vernisáže 
v Galvíně. Jedná se o poslední výstavu 
v tomto roce; do nového roku přejeme galerii 
jen vše dobré a majiteli galerie panu 
Zelenkovi hodně sil a úspěšných výstav 
v roce 2014.

Jiří Novotný

Zveme Vás
na 18. ročník výstavy

Hvožďany č.p. 2, Bechyně

„BETLÉMY VE 
STODŮLCE“

Od 14. 12. 2013 do 5. 1. 2014
od 10 do 17 hodin

Na Štědrý den a Silvestra 
jen do 13 hodin
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Informace o stanovení ceny a činnosti VSBechyňsko 

Vodárenské sdružení Bechyňsko je zájmové sdružení obcí. VSB bylo založeno v roce 1996 
městem Bechyně a obcemi Březnice, Černýšovice, Hodětín, Haškovcova Lhota a Sudoměřice u 
Bechyně. V roce 2007 vstoupila do sdružení obec Radětice. Vodárenské sdružení provádělo pro 
obce správu vodohospodářského majetku a vlastní provozování vodovodu a kanalizace prováděla 
společnost VaK JČ a.s. (do 30. 6. 2009). Po ukončení smlouvy s VaK JČ a.s., která byla uzavřena 

na dobu určitou, začalo sdružení provozovat vodovod a kanalizaci v obcích. Každý provozovatel při stanovování ceny vodného a stočného 
pro konečného odběratele musí dodržovat platné cenové předpisy a do ceny zahrnout pouze oprávněné náklady. Vodárenské sdružení musí 
dodržovat smlouvu o provozování mezi sdružením a obcemi, ve které je zakotven i princip tvoření ceny vodného a stočného.   

Cena vodného je stanovena na základě oprávněných nákladů stejně pro všechny obce sdružené ve VSB. Stejná cena vodného je 
pro odběratele např. v Bechyni, v Hodětíně nebo v Haškovcově Lhotě.

Cena stočného je stanovena pro jednotlivé obce rozdílně dle oprávněných nákladů. 
Při stanovení ceny musí být také dodržena pravidla Státního fondu životního prostředí, který poskytl Městu Bechyně dotaci na 

výstavbu kanalizace v Zářečí. To znamená, že musí být dodržována cena vodného a stočného z finančního modelu, který je součástí smlouvy 
o poskytnutí dotace. Pokud by nebyla dodržována cena vodného a stočného, byla by porušena tzv. finanční udržitelnost projektu a Město 
Bechyně by muselo vrátit poskytnutou dotaci.

Podkladem při kalkulaci vodného a stočného jsou veškeré oprávněné náklady, které jsou vynakládány při provozu vodovodu – havarijní 
opravy na síti a zdrojích, plánované opravy, energie, poplatky za odběr podzemní vody, náklady na rozbory vod, dokumentaci, dispečink, 
mzdy zaměstnanců, nájemné pro obce. 

V roce 2008 zastupitelstva všech obcí schválila obecně závaznou vyhlášku a od 1. 1. 2009 je stanovována cena vodného a stočného ve 
dvousložkové formě. 
Vývoj ceny vodného pro přípojku s běžným vodoměrem Qn 2,5:
2006 pohyblivá složka 31,00 Kč/m3 + 5% DPH 
2009 pohyblivá složka 32,30 Kč/m3 +10% DPH pevná složka za přípojku 295,- Kč/rok + 10% DPH 
2012 pohyblivá složka 33,40 Kč/m3 +14% DPH pevná složka za přípojku 295,- Kč/rok + 14% DPH
Pro rok 2014 bude cena vodného a stočného zveřejněna v prosinci 2013. 

3
V následujících grafech je uveden podíl jednotlivých oprávněných nákladů na konečné ceně vodného a vývoj ztrát vody v m  za rok: 

V roce 2006 byl na opravy spotřebován materiál v hodnotě 568 800 Kč a v roce 2012 materiál v hodnotě 1 297 965 Kč. V roce 2006 činila 
režie 1 269 000,- Kč, v roce 2012 klesla na 1 130 990,- Kč.

Nárůst spotřeby materiálu souvisí s potřebou obnovy vodovodních sítí. Vodárenské sdružení se zaměřuje na plánované opravy 
a výměny jednotlivých částí vodovodní a kanalizační sítě. Tím dochází k prodloužení životnosti sítí a snižování nákladů na havarijní 
opravy. Přednostně jsou vyměňovány řady, kde dochází k většímu množství poruch nebo řady za hranicí životnosti. 

Pro porovnání jsou uvedeny náklady na opravy v roce 2006 a na opravy provedené v letošním roce. V seznamech jsou uvedeny opravy, 
u kterých byla cena vyšší než 50 tis. Kč.

Seznam oprav provedených v roce 2006: 
Bechyně – Libušina U Draka oprava   59 493,74 Kč 
Bechyně – Písecká čp. 719 oprava   51 563,00 Kč 
Bechyně – Tyršova  TH 200/80   58 533,95 Kč 
Bechyně – Čechova výměna šoupat 120 451,18 Kč 
přivaděč Bežerovice – Hůrka šoupata   67 968,76 Kč

Dále se Vodárenské sdružení zaměřuje na snižování ztrát vody v sítích a spolehlivost provozu. Po výstavbě měrných míst na síti a po 
vybudování vlastního dispečinku po roce 2006 došlo k výraznému poklesu ztrát vody.

3 3V roce 2006 se při poruchách vodovodu ztratilo 197 879 m  vody, naproti tomu v roce 2012 to byly ztráty 69 815 m  vody. Přímé úspory při 
porovnání roku 2006 a 2012 činily na poplatcích za podzemní vodu 256 128 Kč/rok. Úspora na elektřině při výrobě v úpravně vody Nová Ves je 
53 786 kWhod tj. 99 773,- Kč /rok. 

Ing. Zdenka Sosnová

Seznam oprav provedených v roce 2013:
Bechyně – Písecká proti stavebninám výměna vodovodu   74 077,34 Kč
Nová Ves – výměna vodovodu PE 90 243 168,80 Kč
Bechyňská Smoleč u čp. 18 – výměna vodovodu   88 946,60 Kč
Sudoměřice - výměna šoupat 165 584,00 Kč
Výměna přivaděče do Bechyně – Sudoměřice u háj. 808 932,50 Kč
Výměna přivaděče do Bechyně – osazení vzdušníku a kal. 522 667,40 Kč
Výměna přivaděče – křižovatka Bežerovice 510 654,69 Kč
Výměna šoupat v armaturní šachtě na Chrobkově u křížku   83 476,30 Kč
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+Městský útulek 
v Bechyni

Město Bechyně šestým rokem provozuje 
útulek pro opuštěné a toulavé psy, který se 
nachází v Klášterní ulici, ve dvoře za 
budovou č. p 7, kde sídlí Česká spořitelna 
a OO-PČR. Již několik měsíců jsou v plném 
provozu dva plně vybavené záchytné kotce 
s výběhem. Toto zařízení je určené výhradně 
pro psy nalezené na katastrálním území 
Města Bechyně, Senožaty a Hvožďany. 

V minulých letech bylo v útulku ubyto-
váno průměrně 8 psů ročně. V době od 
prosince 2012 do října 2013 zde byl 
poskytnut azyl pro 21 psů, což je značný 
nárůst a to vedlo k úpravě útulku tak, aby 
splňoval náročné legislativní podmínky pro 
provoz a hlavně zpříjemnit pobyt psům. Ve 
většině případů mají někteří pejsci to štěstí, 
že se o ně majitelé přihlásili do druhého dne. 
Některým pejskům pomohla najít jejich 
majitele Městská policie a někteří psi byli 
odvezeni do většího útulku v Táboře, 
protože kapacita a možnosti neumožňují 
trvalé ubytování psů v Bechyni, kde po 
několika dnech byli tzv. adoptováni novými 
majiteli, popř. jsou stále v nabídce k adopci, 
a to na web. stránce www.tstabor.cz.

V současné době uvítáme jakoukoliv 
materiální pomoc, jelikož této není nikdy 
dost, zejména desinfekční a úklidové 
prostředky (Savo, koště, rejžák), uvítáme 
i pomůcky pro péči o zvířata (obojky, vodítka, 
hračky) a v neposlední řadě krmivo (granule, 
masové konzervy). 

V případě nalezení opuštěného pejska 
na k.ú. Bechyně, kontaktujte v pracovní 
době Městskou policii v Bechyni nebo přímo 
správce útulku, totéž platí i v případě, že 
postrádáte svého psa. Fotky nalezených psů 
jsou zveřejňovány na internetové stránce 
www.mpbechyne.cz, taktéž jsou informace 
o novém nalezenci vyhlašovány městským 
rozhlasem nebo se informujte na podatelně 
MěÚ Bechyně. 

Kontakty:
MP Bechyně: po-pá 725 575 260, 

podatelna MěÚ Bechyně: 381 477 010, 
Správce útulku: 774 822 608 p. Attila Obertol

MĚSTSKÁ 
POLICIE 
BECHYNĚ 
– radí, informuje

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

hodinách se strážníci zaměřili na „pejskaře“. 
Strážníci si vytipovali lokality, na kterých po 
dobu dvou hodin kontrolovali dodržování 
vyhlášky města o volném pohybu psů 
a úklidu po nich. Zkontrolováno bylo celkem 
15 majitelů, vše proběhlo bez závad.
ź Jak jsme již upozornili, vyjma kame-
rového systému má MPB i k dispozici 2 ks 
fotopastí, které v tomto období byly vytíženy. 
Monitorovány byly lokality U Studen– 
skládka kompostu, plavecký bazén, prostor 
u bazénu; U Floriánka -– nepořádek aj. 

Z činnosti srpen-říjen: Monitorování poslední jmenované lokality 
bylo trnem v oku nezletilému, který po ź K 1. 8. 2013 zavedla MP Bechyně nový 
zjištění umístění fotopasti jí úplně zničil, program pro agendu řešení a evidenci 
čímž vznikla škoda městu cca 3500,- Kč. činnosti strážníků. Stávající program byl již 
Mladík byl dopaden a přestupek podstoupen velmi zastaralý. Od nového systému 
k dalšímu šetření. Ohledem na jeho předešlé očekáváme flexibilnější a mobilnější přístup, 
„aktivity“ si dost pohoršil.spolupráci s jinými registry a evidencemi, 
ź Dne 23. 8. 2013 byl požádán strážník jednodušší a hlavně praktičtější využití.
o součinnost s OO-PČR Bechyně a oddě-ź Od srpna do října uskutečnili strážníci 
lením cizinecké policie a inspektorátu práce celkem 5 dopravně-bezpečnostních akcí se 
při opakované kontrole na stavbě nového zaměřením na dodržování rychlostních 
domova seniorů, kde strážník zajišťoval limitů. Strážníci si pronajali mobilní radar 
vnitřní ostrahu objektu.a prováděli měření v úsecích schválených 
ź Dne 2. 9. 2013 se MPB zapojila do policií ČR. 
projektu Jihočeského kraje a ČEZ a.s. ź Pravidelně strážník a dobrovolnice 
rozdáváním reflexních pásků na vybraných zajišťují dopravu a parkování při konání 
přechodech pro chodce se zaměřením na dechovkového festivalu v sportovním areálu 
nastupující prvňáčky.a prakticky spojují tuto činnost i s hlídkovou 
ź MPB zhruba po 3 měsících kompletně službou po městě.
kontroluje stav odstavených vozidel ź Ve dnech 6.–7. 8. 2013 v brzkých ranních 

Pomozte nám, 
prosím, 
nasbírat 
plastová PET víčka

Jmenuji se Kryštůfek, jsem z Bechyně 
a v prosinci tomu budou dva roky, co jsem 
se narodil s nejtěžší formou dětské 
mozkové obrny. Jsem velmi veselý a lásky-
plný chlapeček, který každým dnem usiluje 
o „běžný“ život, jako mají zdravé děti.

Sběrem plastových víček nám pomůžete 
financovat rehabilitační pobyt Adeli 
v částce 111.000,- Kč.

Děkujeme za Vaši podporu a pomoc!
Pro více inf. www.pomoc-krystofovi.ic.cz

Víčka budeme shromažďovat v budově 
MěÚ na podatelně, připojte se i vy.
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+ ASEKOL podpořil 
projekt

V listopadu 2013 bylo dokončeno 
mechanické a elektronické zabezpečení 
sběrného dvora. Tento projekt byl podpořen 
finanční částkou 50 000 Kč z Fondu 
ASEKOL. 

Město Bechyně aktivně spolupracuje 
s Nadací ČEZ od roku 2004. V říjnu tohoto 
roku proběhla díky nadačnímu příspěvku od 
Nadace ČEZ úprava části chodníku v obci 
Hvožďany tak, aby byl chodník bezpečný 
především pro pohyb dětí a tělesně handica-
povaných občanů. Jedná se o dopravně 
bezpečnostní opatření včetně vybudování 
bezbariérového přístupu při dodržení 
technických požadavků na využívání 
chodníku osobami s omezenou schopností 
pohybu a orientace. Chodník vede kolem 
silnice III. třídy, která je dopravně velmi 
frekventovaná, a tímto dopravně bezpeč-
nostním opatřením došlo ke snížení rizika 
srážky chodců s dopravními prostředky. 
Vytvořilo se tím také příjemné a funkční 
prostředí pro obyvatele i návštěvníky obce. 

Ilona Zvolánková, investiční odbor

+ Nadace ČEZ 
podpořila dopravně 

bezpečnostní opatření 
v obci Hvožďany

Úřední hodiny na MěÚ 
Bechyně v závěru roku 2013
23. 12. 7.30–11.00 12.00–17.00
27.12. Zavřeno
30. 12. 7.30–11.00 12.00–17.00
31. 12. Zavřeno



ZO KSČM v Bechyni děkuje 
svým členům, jejich rodinným přísluš-
níkům a sympatizantům za účast ve 
volbách. Svými 568 hlasy tak přispěli 
k získání 2. místa v celkovém pořadí. 

majících znaky vraku. Registrujeme cca 15 
těchto vozidel. Tato kontrola má za účel při 
změně stavu vozidla operativně reagovat na 
tuto změnu a řešit situaci. Dle zákonných 
podmínek strážníci buď vozidlo vyhlásí za 
vrak popř. oznamují správnímu orgánu. 
Jedná se o vozidla umístěná na sídl. Písecká 
a Na Libuši.
ź Strážník – preventista již tradičně 
navštěvuje první ročníky ZŠ v Bechyni 
a přednáší na téma BESIP spojeného 
s krátkou praktickou procházkou a zopako-
váním uvedené teorie.
ź Stejnou tradicí jsou i přednášky na 
vybraná témata na DM SUPŠ Bechyně, 
kterého se účastní dobrovolně 10 dívek po 
dobu 2 měsíců. Zde se dozví základní 
informace o sebeobraně, právním minimu, 
drogové problematice atd.
ź MPB byla požádána o prověření 
některých grafit po městě. Jednalo se 
o „revizi“ stávajících a kontrolu případných 
nových „maleb“. Nebyly naštěstí zjištěny 
nové kresby či podpisy. Tato kontrola je 
spojena s převážně novými příchozími 
„umělci“ na střední školu.
ź Stále se najdou mladiství, kteří neznají 
základní pravidla chování, hlavně udržování 
veřejného pořádku. Odhazování odpadků 
a kouření na místech zakázaných je pro 
některé cizí téma a o to více jsou překvapení 
výší sankce. MP Bechyně se při hlídkové 
činnosti daří tyto „nepořádníky“ zastihnout 
a vyřešit pokutou. Jedná se především 
o kouření na autobusovém nádraží, zastáv-
ce na ul. Písecká...
ź Dne 18. 10. 2013 strážníci zúčastnili 
povinných cvičných střeleb ve spolupráci 
s MP Veselí nad Lužnicí. Strážníci se 
zaměřili na praktickou střelbu – pudovou 
a mířenou na krátkou vzdálenost.
ź Ve dnech konání voleb se strážníci ve 
spolupráci s OO-PČR Bechyně soustředili 
na veřejný pořádek a kontrolu volebních 
místností. Nebyly zjištěny žádné incidenty či 
porušení zákona.
ź Ve dnech 30.–4. 11. 2013 se strážníci 
zaměřili na kontrolu hřbitovů na k.ú Bechy-
ně, a to až 3 krát denně s fotodokumentací 
pro případné řešení. Během ani po ukončení 
větší návštěvnosti nebyly zaznamenány 
porušení veřejného pořádku.

MP Bechyně se připravuje na závěr roku 
a nový rok s novinkami. Navrhuje rozšíření 
MPB o jednoho strážníka a nákup služeb-
ního vozidla, dále uvedení do plného 
provozu dalšího bodu kamerového systému 
na sportovním areálu, uvažuje o zapojení do 
projektu CEREK – centrální evidence 
jízdních kol a další.

Závěrem bych nám všem popřál klidné 
prožití vánočních svátků a vstup do nového 
roku 2014.
Pracovní doba (mění se v závislosti na 
nepravidelných odpoledních a nočních 
službách)

Za MP Bechyně Aleš Kabelka, DiS

se 

pondělí, úterý, čtvrtek, pátek
7:00–15:30 

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

+ Den veteránů 
v Bechyni

Den veteránů byl kdysi 
nazýván Dnem příměří a 
označoval konec vojenských 
akcí I. světové války. Nyní je 
den 11. listopadu celosvětově 
připomínán jako Den válečných 
veteránů.

Symbo lem os lav  Dne 
válečných veteránů je květ 
vlčího máku. Zasloužil se o to 
vojenský lékař John McCrae, 
který v I. světové válce psal 
básně o utrpení a bolesti z boje. 
V jedné z básní, „Flanders fields“ (V polích 
flanderských), vyjadřuje žal nad zabitými 
spolubojovníky a popisuje v ní, jak se vlčí 
máky vlní na bojovém poli. V Anglii báseň 
publikovali v roce 1915 a později právě Velká 
Británie dala podnět nošení tohoto květu v 
Den příměří neboli Den veteránů.

Pietní akt k uctění památky padlých 
veteránů světových válek proběhl 11. 11. 
2013 i v Bechyni na náměstí Tomáše 
Garrigua Masaryka. Zahájen byl signálem 
z trubky přesně v 11.00 hodin, tedy ve stejný 
čas jako 11. listopadu 1918, kdy začalo na 
poslední západní frontě platit příměří 
uzavřené mezi německou delegací a vrch-
ním velitelem armád Dohody, a fakticky tak 
skončila I. světová válka.

Vzpomínkového aktu se zúčastnili 
zástupci velitelství brigády a 151. ženijního 
praporu z posádky Bechyně, starosta města 
Bechyně Mgr. Jaroslav Matějka, příslušníci 
Jednoty Československé obce legionářské, 
Svazu letců a Klubu vojenských důchodců 
a také žáci základní školy. Veterán II. svě-
tové války, plukovník v. v. Pavel Vaněk vyzval 
zúčastněné vzdát minutou ticha čest 
válečným hrdinům.

Zástupci jednotlivých organizací položili 
k památníku obětem války věnce a po 
zaznění státní hymny a odnesení státní 
vlajky další květiny dali i k hrobům ruských 
vojáků, kteří zahynuli za II. světové války.

+ Střelecká soutěž Klubu 
vojenských důchodců

Při příležitosti Dne válečných veteránů 
proběhl dne 16. listopadu 2013 již 7. ročník 
střelecké soutěže ze vzduchových zbraní, 
který organizoval Klub vojenských důchodců 
z Bechyně a Písku v prostorách základní 
školy ve Školní ulici v Bechyni. Zúčastnilo se 
celkově 16 střílejících, a to včetně pří-
slušníků bechyňských vojenských útvarů – 
15. ženijní brigády a 151. ženijního praporu.

Soutěží se ve dvou kategoriích – střelba 
ze vzduchové pušky a střelba ze vzduchové 
pistole. Ve střelbě pistolí se na I. místě 
umístil Milan Mazanec s 274 body, na 
II. místě Zdeněk Miler a na III. místě Pavel 
Hanus. Ve střelbě z pušky, která vyžaduje 
i jistou fyzickou kondici, skončil jako vítěz 
Zdeněk Miler se 157 body, na II. místě Milan 
Pavlík z ženijní brigády a na III. místě Věra 
Burianová. V soutěži družstev se na I. místě 
umístilo družstvo Klubu vojenských dů-
chodců z Písku – pan Zdeněk Miler 
a František Zaumuller se 699 body.

Soutěž ukončil předseda místního Klubu 
vojenských důchodců Otakar Michal vyhlá-
šením vítězů a také popřáním hodně zdaru 
v příštím roce.

zpracovala: kpt. Miroslava Štenclová, 
tisková a informační důstojnice 

15. ženijní brigády
fotografie: Eva Fišerová 

(Klub vojenských důchodců Bechyně)

14 Městský zpravodaj Bechyně / PROSINEC 2013



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

je stylová, útulná a nekuřácká 
restaurace s nezaměnitelnou 
atmosférou prvorepublikových 
restaurací.
Za pomoci tří důležitých 
ingrediencí, kterými jsou ochota, 
vlídnost a profesionalita, pro Vás 
připravujeme vynikající domácí 
kuchyni, pestrou nabídku nápojů 
s kávovými specialitami 
a lahodnými víny.
Dále si dovolujeme Vám 
nabídnou možnost využití naší 
restaurace k uspořádání oslav, 
firemních večírků, konferencí 
a v tomto období také vánočních 
setkání.
Bude nám ctí, pokud se 
rozhodnete potěšit nás svojí 
návštěvou.
Rezervace přijímáme na tel. čísle 

737 731 510.

Lázeňská restaurace 

JUPITER 
v Bechyni

Jste sluchově postižení? 
Navštivte nás v roce 2014 v DPS
Naše Poradenské centrum při Svazu neslyšících 
a nedoslýchavých za vámi přijede do Školní 1009
Termíny 28. 1., 25. 3., 27. 5., 30. 6., 30. 9., 24. 11. 
vždy od 9.30 – 11.00 hod.

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

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

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

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

Ř Vyměníme Vám hadičky k individuální tvarovce

K dispozici budou zdarma letáky, katalogy kompenzačních pomůcek pro osoby se 
sluchovou vadou a brožury. „Tipy a rady“ pro sluchově postižené.

+ Šachový spolek Po problémech se sestavou jsme k 
zápasu nastupovali hodně opatrně, ale 
„náhradníci“ zabojovali a v polovině zápasu 
jsme vedli 3:1. Závěr utkání sice patřil 1. jihočeská divize
domácím, ale náš kapitán trpělivou hrou v 

20. 10. 2013 – 2. Kolo
koncovce zachránil pro nás cennou remízu.

Spartak Sezimovo Ústí - Šs Reality 
02.11. 2013 – 3. KoloHorňák Bechyně A 1,5 : 6,5
ŠS Reality Horňák Bechyně B – Šachklub Body: Mazur, Petrák, Jandl, Brčák, Šťastný, 
Písek C 5,5 : 2,5Malý P. – 1; Absolon – 0,5
Body: Mazur, Absolon, Krch, Malý P., Marek Vyšší kvalita našich hráčů vyústila v 
– 1; Hrubant – 0,5jednoznačné vítězství, kterým jsme potvrdili 

Jednoznačné vítězství, kdy se dařilo roli favorita.
především první polovině sestavy, nás opět 

10.11. 2013 – 3. kolo
vrátilo do hry o postup do finálové skupiny. 

Šs Reality Horňák Bechyně A – QCC 
Situace je však složitá a čeká nás ještě 

České Budějovice B 4,5 : 3,5
několik těžkých zápasů.

Body: Petrák, Bernáth, Marek – 1; Houdek, 
Mazur, Brčák – 0,5 3. jihočeská divize

Těžký a vyrovnaný zápas, který s 02.11. 2013 – 3. Kolo
přehledem sobě vlastním řídil náš pantáta. I ŠS Reality Horňák Bechyně C – Slovan 
když za vyrovnaného stavu nakonec mohla Jindřichův Hradec C 1,5 : 3,5
poslední partie dopadnout všelijak, jeho Body: Škopan -1; Malý J. – 0,5
odhad se ukázal správný a znamenal cenné Soupeř byl pro naše začínající hráče 
vítězství. příliš silný.

Pišta Bernáth2. jihočeská divize
26.10. 2013 – 2. Kolo
ČZ Strakonice C – Šs Reality Horňák 
Bechyně B 4 : 4
Body: Bernáth, Alexa, Škopan – 1; Krch, 
Malý J. – 0,5

TĚLOVÝCHOVA & SPORT

Společnost rodáků 
a přátel Bechyně

si dovoluje pozvat všechny své členy 
a příznivce na vánoční setkání spojené 

s bohatým programem a tombolou, 
které se koná

v sobotu 7. prosince od 14.00 hod.
v hotelu Jupiter.

Volný vstup do bechyňských 
kostelů v době vánoční 

(mimo bohoslužby)

ST 25. 12. 14.30–15.30 farní kostel (nám.)

15.45–16.45 klášterní kostel

Čt 26. 12. 14.30–15.30 farní kostel

Pá 27. 12. 15.30–16.30 klášterní kostel

So 28. 12. 14.30–15.30 farní kostel

Ne 29. 12. 15.30–16.30 klášterní kostel

Po 30. 12. 15.00–16.00 farní kostel

Út 31. 12. 15.30–16.30 klášterní kostel

St 1. 1. 14.00–15.00 farní kostel

14.30–15.30 volný vstup
na bechyňskou věž

15.45–16.45 klášterní kostel
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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

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

VEDENÍ ÚČETNICTVÍ
ü daň. evidence vč. DPH a MEZD
ü daňová přiznání,
ü přehledy pro OSSZ a ZP
Poradíme se změnami od 1. 1. 2014
tel.: 607 932 341
e-mail: lukaskova.dana@seznam.cz

PRODEJNA VODŇANSKÉ DRŮBEŽE
Kuřata - Kachny – Krůty

vč. jejich porcovaných částí a drobů
drůbeží výrobky

PRODEJNA NAPROTI SOKOLOVNĚ
TYRŠOVA 493, TÝN NAD VLTAVOU
tel.: 603 788 090
Otevřeno: PO – PÁ 8-12, 13-16 h., SO 8-11 h.

Dětská obuv Botonožka
Libušina 186, Bechyně

ZIMNÍ OBUV:

AKCE PROSINEC:

 s membránou Superfit, 
Fare, Peddy, Bugga, Santé + sněhule 
Demar (velikosti: 19–41)

 batohy a aktovky
Bagmaster a Topgal na objednávku
Vyberte si z nabídky na www.bagmaster.cz 
a www.topgal.cz (kolekce Chilli, Hit, 
Topgal), přijďte do 12. 12. objednat na 
prodejnu a k vyzvednutí budou od 19. do 
23. 12. 2013
Cena = sleva 5% z internetových cen!

10% sleva
po předložení kupónu 

na zimní obuv 
od 1. do 23. 12.


