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+Životní jubilea 
leden 2013

98 let Jelínková Anna

95 let Zíková Anežka

93 let Ralbovský František

90 let Lahodná Marie

88 let Kavanová Božena

87 let Písaříková Pavla

Vanková Helena

86 let Pluhař Pravdomil

85 let Matoušková Božena

Menšíková Věra

84 let Lukášová Ludmila

Pokorný Bohumír

83 let Krajcar Otto

Kuděj Vladislav

Sirovátka František

MUDr. Trnková Olga

82 let Bartoš Oldřich

Koliha Miroslav

80 let Králová Božena

Waldhaus Otto

79 let Mašková Jaroslava

Zavadilová Božena

78 let Blažek Josef

Dobiáš Jiří

Doleželová Anežka

Vlášek Josef

76 let Lukáš Bohumil

75 let Čáslava Josef

Matějková Jarmila

Nováková Milada

+Vítání občánků

   Dne 6. prosince 2012 byli přivítáni 
starostou města Bechyně, panem 
Mgr. Jaroslavem Matějkou, tito noví občánci:
Václav Toman, Liliana Bučeková, Tadeáš 
Jordák, Petr Borys, Veronika Dědičová, Nela 
Horáková, Adam Jošt a František Dvořák.

Městský úřad Bechyně děkuje 
rodině Podlahových za věnování 
vánočního stromu na náměstí.
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Příspěvky do únorového čísla posílejte 
do 18. 1. na propagace@kulturnidum.cz.

KSMB nabízí: pronájem nebytových 

prostor v KD (bývalá pobočka sázkové 
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kanceláře) 69 m , volné ihned.

Bližší informace: tel. 606 911 007, 

e-mail reditel@kulturnidum.cz

+Krátce z jednání 
zastupitelstva 

28. 11. 2012

źZastupitelstvo schválilo obecně závaz-
nou vyhlášku č. 8/2012 o místním poplatku 
za provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů. Poplatek pro rok 2013 
byl stanoven na 600,-Kč, pro seniory nad 70 
let 500,-Kč. 

źVzhledem k termínu platnosti součas-
ného územního plánu do konce roku 2020 
bylo odloženo rozhodnutí o pořízení nového 
Územního plánu města Bechyně. 

źSchváleno zadání změny č.1 Územního 
plánu města Bechyně.

źSchválen prodej další bytové jednotky 
v domě Na Libuši za kupní cenu 370.000,- Kč. 

+Krátce z jednání 
zastupitelstva 

19. 12. 2012

ź Zastupitelé projednali petici proti vybudo-
vání Aquazoo Bechyně a rozhodli o odložení 
projednání prodeje nemovitostí pro stavbu 
objektu Aquazoo. K této otázce by měla 
proběhnout anketa a zároveň uspořádána 
prezentace tohoto projektu pro veřejnost.

Schválen rozpočet města Bechyně na 
rok 2013. 
ź Rozpočtované příjmy jsou schváleny ve 
výši 118.608.330,-Kč a dále z minulých let je 
do rozpočtu převedeno 12.020.150,-Kč. 
ź Rozpočtované výdaje jsou schváleny ve 
výši 122.948.480,-Kč a splátky úvěrů jsou 
rozpočtovány ve výši 7.680.000,-Kč.

S ohledem na rozsah některých přijatých 
usnesení není možné všechna zveřejnit ve 
zpravodaji. Všechna usnesení zastupi-
telstva a jejich úplná znění jsou zveřejněna 
na úřední desce a na webu města 
(www.mestobechyne.cz), případně jsou 
k nahlédnutí na MěÚ.

(fs)



Když duši bolí v kříži
Milí čtenáři, 

pokusím se zde o pravidelná zamýšlení 
s psychologickou tematikou. 

Každý člověk je psychologem. A to od 
narození. Musí jím být, aby přežil. Ve výbavě 
novorozence jsou hlasové projevy, které 
bezpečně přivolají pro něho důležitou 
osobu. Vědomá psychologie se v človíčku 
zrodí v okamžiku, když zjistí, že tentýž křik, 
který dosud znamenal „mám hlad“, dobře 
poslouží i jiným účelům, například „zůstaň tu 
se mnou“. Mnohem později má člověk 
možnost poznat, jak je dobrým psycho-
logem, podle pocitu životní pohody a kvality 
mezilidských vztahů. 

Při každém ranním vstávání vyplňujeme 
pomyslný dotazník v kolonkách: jak se cítím, 
na koho se těším a na koho ne, do čeho se 
pustím s chutí a čemu bych se raději vyhnul, 
z čeho mám strach, obavy atd. Vyplňování je 
citlivé na kvalitu spánku, na to co se nám 
zdálo, ale i třeba na propukající onemoc-
nění. Vyhodnocení tohoto dotazníku se děje 
jaksi mimovolně a má v zásadě dva výstupy: 
dnes jsem vstal tou správnou nohou 
a naopak. A to prosím popisuji jen prvních 
pár ranních minut, ve kterých mnozí myslí, 
že vlastně nemyslí, popřípadě že vůbec 
nejsou. 

Psychologie je vědní obor o tom, jak 
myslíme, cítíme a jednáme. Studuje lidi jak 
zdravé tak i nemocné. Srovnává psychiku 
a výkony mužů a žen, mladých a seniorů, 
sezdaných a svobodných, zaměstnaných 
a nezaměstnaných, lidí tvořivých s těmi, 
kterým vyhovuje rutina atd. atd. Výčet všeho 
toho, čím se psychologie zabývá, by byl 
velmi dlouhý. Její zájem není jen poznávat 
a vědět. To by bylo samoúčelné a nikdy by se 
tak psychologie neprotnula s životní praxí. 
Konečným jejím smyslem je pomoc druhým. 

Velká část rodičů udělá první zkušenost 
s psychologií díky svým dětem. Zdá se jim 
například, že jejich dítko není ještě zralé 
nastoupit do školy. Neumí si ho představit, 
jak vydrží celou hodinu sedět a ještě ke 
všemu někoho sledovat. Jdou s ním tedy 
k dětskému psychologovi, který pozorně 
vyslechne rodiče, popovídá si s dítětem, 
pozoruje ho při hře a nakonec mu dá úkoly 
a sleduje, jak je dítě plní. Na základě toho 
všeho je zkušený psycholog schopen určit 
školní zralost dítěte. Jiní mají zkušenost 
s psychologem v rámci své profese. Jsou to 
například řidiči z povolání, někteří zaměst-
nanci drah, ale i policisté a hasiči, kteří se při 
nástupu do zaměstnání musí podrobit 
psychologickému vyšetření. 

Snad každý člověk má někde ve 
vědomí uloženu informaci, že když mu 

bude skutečně zle, existuje síť 
psychologů – terapeutů, na které 

se může obrátit. Poměrně 
snadno je lze najít na internetu. 
Výhodné je zavolat na linku 
důvěry, které fungují v téměř 
každém větším městě. 
Pracovníc i  l inky maj í  
kontakty na prověřené 
psychology a psychiatry. 
Neváhe j t e  se  na  ně  

v případě potřeby obrátit.

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

+
v tropických a subtropických zemích, pak Vějíř, jeho historie 
hlavně ve Španělsku a Japonsku, je dodnes 

a použití hojně používán jak k tanci i běžnému nošení. 
Jsou vějíře pevné, pak je vystřídaly vějíře 

Začíná společenská sezóna, která trvala skládací. Světe, div se, takový něžný 
od povánoční doby do Škaredé středy, kdy předmět byl používán i jako zbraň, 
začínal velikonoční půst. To bylo přesně samozřejmě po určité úpravě, dokonce ho 
dodržováno na rozdíl od dnešních dob, kdy některé bojové školy zařadily do svých 
zábavy, diskotéky probíhají třeba i na Velký tradičních disciplín. První zmínky o vějířích 
pátek, to bylo dříve nemyslitelné a není to pocházejí z Babylónie, Sýrie, Indie, Egypta 
zase tak dávno. a Ameriky. Zachovaly se nejen kresby, ale 

Plesy, zábavy byly dobou, kdy probíhala i tzv. Tanagerské figurky z období 4. století 
slavnostní nálada (také nervosita), dámy si př. n. l., které drží listové vějíře. Nejstarší 
připravovaly své plesové róby, někdy nové, dochovaný exponát byl nalezen na žezle 
jindy jen znovucírované o nové krajky, fiží, egyptského Krále Štíra a další byly objeveny 
šperky, rukavičky… Pánové také do obleků, v Tutanchamonově hrobce. Do Evropy se 
nebyly to vždy fraky, žakety, smokingy, stačil vějíře dostaly s křížovými výpravami 
pěkný společenský oblek, vhodné boty, a objevnými cestami mořeplavců. Ti je 
pěkný motýlek nebo kravata. Samozřejmě přivezli v r. 1500 z Japonska do Itálie a odtud 
pro dámy i pány nutný plášť nebo pelerína. se rozšířily po celé Evropě. V Řecku a Římě 
A již vstupujeme v Bechyni do sálu Na se považovaly za luxusní zboží. Byly 
Protivínce, zde probíhaly zejména sokolské vyráběny z pavího peří, v době rozšiřování 
šibřinky, hlavně pak do lázeňského sálu křesťanství je používali hlavně kněží, 
v nové budově Lázní. Na pódiu pultíky pro neměly tvar půlkruhu, ale celého kruhu; 
hudebníky, většinou známý orchestr Joe vyráběly se hlavně z pergamenu a kůže.
Matějky and his Boys. V roce 1578 přivezla Kateřina Medicejská 

Hosté se usadí k zamluveným stolům do Francie skládací vějíř – novinku. V této 
a zábava se pomalu rozjíždí, z tanečníků se době začala vějíře sbírat anglická královna 
objevují na parketu první odvážlivci, pak již Alžběta I. a vyhlásila, že vějíř je jediný dar, 
následují další. Zábava se rozbíhá, přátelé si který může dát poddaný svému panovníkovi. 
povídají, také se putuje od stolu ke stolu Z materiálů se začaly objevovat slídové 
(pánové). Omladina se tajně ztrácí na destičky, kostěná žebra, želvovinová žebra, 
schody ve věži s pečlivě propašovaným hedvábné listy, kovové fólie… V době 
truňkem, většinou s ovocným vínem od baroka a rokoka byly zdobené i stříbrnými 
maminky. Atmosféra houstne, teplota stoupá a zlatými kolíčky, perletí, drahokamy 
a chybí trochu vzduchu. Je čas použít a polodrahokamy. Také se změnily náměty 
VĚJÍŘ, na plesech, v divadlech, dříve i na zdobení, vyobrazovaly se scény z politi-
procházkách. Věcička praktická, krásná ckého a společenského života, pochodně, 
a milá. Ovívání bylo příjemné. Byla to taková hudební nástroje, zahradní náčiní a balóny. 
malá mechanická klimatizace, přesto někdy Toto 18. století se nazývá tzv. zlatou érou 
dámy omdlévaly, tam pak pomohlo čichnutí vějířů, která pokračovala i v době empíru. 
ke čpavku; někdy dámy předstíraly mdlobu, Ovšem nejvíce se rozšířily ve století 19., kdy 
aby byly opatrovány vysněnými muži. Jako se začaly vyrábět masově a byly používány 
každá věc má i vějíř svou historii a to vskutku širokými vrstvami. Sloužily také jako 
pradávnou. Ta historie je dlouhá, rozvět- upomínkové předměty s náměty map, 
vená, musíme vybrat jen to nejpodstatnější. hlavolamů, divadelní scén, s notami 
Teď jsme mluvili o vějíři jako módním a písničkami. V době secese přišel jejich 
doplňku, ale jeho funkce byla i ryze praktická návrat, ale změnila se jejich funkce, začaly 
– při rozdmýchávání ohně, odstraňování sloužit na reklamní slogany a letáky. Do 
plev od zrna, odhánění hmyzu (jistě si poloviny 20. století téměř vymizely, kromě 
vzpomeneme na ilustrace z knih nebo filmy, území Itálie, Španělska a Japonska.
kdy otroci ovívají své pány palmovými nebo Vějíře, se kterými se seznámíte v našem 
lotosovými listy), hlavně však k ochlazení článku, pocházejí z jedné bechyňské rodiny 
a ochraně před sluncem. Pravý vějíř, a městského muzea. Až Vám bude horko, 
obvykle ve tvaru kruhové výseče se skládá vzpomeňte na vějíř, určitě na pláži používáte 
z listu, jazýčku, krycí lišty, žeber, s l o ž e n é  n o v i n y  
n ý t u  a p o d l o ž k y.  k ovívání, ale krása 
V našem podnebí provedení chybí. 
nebyl tak často –ap–
používán, ale 



klášter s kostelem budován na přelomu 
15. a 16. stol. především zásluhou pánů ze 
Šternberka. V r. 1491 přišel po minoritech 
řád františkánů, kterým patří dodnes. Ale 

 letošním roce Vás, milí čtenáři, chceme jeho úloha v náboženské i společenské Vseznámit se zdánlivě „obyčejnými“ úrovni po r. 1951 zanikla a dnes těžko 
schody, připomenout Vám je. Pozorný najdeme příslušníky tohoto řádu. 
čtenář už ví, že máme na mysli jakoby zcela Reprodukované schody jsou žulové, 
prosté předměty a objekty v našem okolí. stavebně tzv. přímé. Chodí se po nich dobře, 
A zrovna těch schodů je tu mnoho splňují technické parametry rozestupů, 
v exteriérech, výběrově v interiérech. Našich výšky i nášlapné šíře. 
příštích jedenáct čísel Zpravodaje je Kolik nohou se na schodech podepsalo, 
nemohou všechny pojmout. Ale snad Vás kolik příběhů se na nich odehrálo, veselých, 
nastartujeme k pozornějšímu pohledu na ně. obyčejných, smutných i tragických. Když 
Novoročenka pro letošní rok Vás zdařilým jdete po těchto schodech, musíte si 
linorytem (práce ze SUPŠ Bechyně) zavede uvědomit, že po nich chodili františkánští 
do kláštera. A tak začneme přístupovými mniši, Šternberkové, Petr Vok, všichni 
schody ke kostelu Nanebevzetí Panny Paarové, ale i Vaši předkové, pradědové, 
Marie. Klášter i kostel patří k významným dědové i Vaši rodiče. Všímejte si těchto 
historickým a uměleckým památkám „neobyčejných“ předmětů, které nás 
Bechyně. Původní minoritský klášter vznikl provázejí všude kolem nás. 
ve 13. století. Za husitských válek byl značně ap + mg
poškozen, dalo by se říci zničen. Nově byl  

Bechyňské schody

+Svatý Mikuláš aneb Jsou 
ještě pěkné chvilky a pěkné 

vztahy mezi lidmi
5. prosince mě má bolavá a smutná kolena 

zavedla do prodejny Rubín v Libušině ulici. Prožila 
jsem zde po létech krásný svátek. Vstoupila jsem 
do prodejny, uvítal mě Mikuláš, všude se míhali 
decentně nalíčení čertíci (prodavačky), ten trochu 
víc černý byl u uzenin, anděl seděl za pokladnou. 
Mikuláš, jak má být, rozdával bonbóny, 
samozřejmě za básničku nebo písničku. Něco 
jsem ze sebe vysoukala, ale i ostatní babičky 
a maminky, děti i mladíci se zúčastnili. Ve 
všech tvářích byla najednou radost, 
vděčnost za tento nápad. Adventní čas, jak 
má být. Pan vedoucí pořizoval fotografie. 
Bonbón mám schovaný, ale hlavně ten 
krásný lidský nápad a sblížení. Děkuji 
ce lému personálu prodejny – 
odcházela jsem, už ta kolena nebyla 
smutná a jen trošku bolavá. 

–ap–

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

Záznamy kroniky rok 1945 – 1956.
Místní národní výbor v Bechyni ze dne 

16. října 1945 pověřuje pana Josefa 
Buriana vrchního četnického strážmistra 
v.v. v Bechyni vedením obecní kroniky 
a žádá doplnění záznamů a zápisů.

Začátkem roku jsem obdržel některé 
poznámky od místního bývalého archi-
váře s. Baumruka, který byl vedoucím 
sběrny odpadových surovin Sběrné 
suroviny Tábor a jako takový měl možnost 
přijíti ve sběrně k některým písemnostem. 
Uvádím doslovný záznam: Při likvidaci 
kláštera v Bechyni v období let 19 ?, 
myslím bylo nešetrně universitním 
knihovníkem z Českých Budějovic, sem 
zaslaného, který mnohé písemnosti 
šmahem házel do stoupy – sběru 
odpadových hmot. Já sám z této haldy, 
(jako knihovník městské knihovny t.č.) 
vybral některé.

Dále jsem schraňoval pro archiv, co se 
dalo. Žádal jsem místní občany jako 
slečnu Burdovou a paní Buriánovou, 
manželku, vdovu po učiteli a archiváři 
Burianovi, ale bylo mi řečeno, že mají 
mnoho dopisů a i od spisovatelů, ale že to 

dají až po své smrti. Zaznamenávám 
toto vše pro příštího archiváře, aby se 

i on staral a aby věděl případně, kam 
se obrátit.

Vybral Martin Gärtner

+Pomáhejte opuštěným 
zvířátkům v útulku

Prosíme vás za opuštěné kočičky 
a několik pejsků, o které se ochotně stará 
pečovatelka v domácím útulku v Týně nad 
Vltavou, a kde jsou umístěna i zvířata 
z našeho regionu, o vaši laskavou pomoc při 
zabezpečení krmiv pro ně (balené granule, 
konzervy, kapsičky, pamlsky, popř. stelivo, 
deky na zateplení).

Krmivo je možno předávat v prodejně 
„Květinka” Olga Lepšová, Libušina ul., kde je 
každý příjem evidovaný. Doprava do útulku 
je trvale zajištěna.

Případné informace vám rádi sdělíme 
osobně nebo na tel. 603 877 953.

Za každou vaši pomoc vám upřímně 
děkují pečovatelka, dobrovolní asistenti 
a hlavně zvířátka v útulku.

Vám všem, kteří již pomáháte, děkujeme, 
vážíme si vaší pomoci a věříme, že tato 
pomoc bude i nadále ku prospěchu 
opuštěným zvířatům.

Zároveň přejeme mnoho zdraví a štěstí 
v novém roce 2013.



www.kulturnidum.cz

KULTURNÍ KALENDÁŘ leden 2013

PRO DĚTI

Pondělí 21. ledna / RC Hrošík 16.30 hod. / Vstupné 30 Kč
Zajímavé povídání o problémech, které nás trápí, s psychologem 
PhDr. Jaromírem Matouškem.

KDYŽ DUŠI BOLÍ V KŘÍŽI

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. 776 381 203.

Středa 23. ledna / 15 – 17 hodin / RC Hrošík
MIMIPLES V HROŠÍKOVI

RODIČOVSKÉ CENTRUM 

PF 2013PF 2013

Zlaté prasátko je kult, 
létající hroch kultura...

Kulturní středisko města Bechyně

Ať je Váš nový rok 
co NEJHROŠŠÍ!

Zlaté prasátko je kult, 
létající hroch kultura...

Ať je Váš nový rok 
co NEJHROŠŠÍ!

FILM

OZVĚNY ANIFESTU
Pondělí 7. a 21. ledna / 19.00 hodin / Malý sál / 

Vstup zdarma
   7.1. Nová ruská animace

21.1. Křížem krážem aneb grafika 
         v animaci

KURZY, PŘEDNÁŠKY

Pátek 11., 18. a 25. ledna, 8., 15. a 22. února, 
1. března 2013 / Kurzovné 1000 Kč na osobu
Pátek 8. března závěrečný ples/ Vstupné 100 Kč
Rádi bychom po Novém roce zahájili kurz tance pro ty, co se chtějí 
v tanci zdokonalit, případně začít od začátku. Zájemci, hlaste se 
ihned na mail: reditel@kulturnidum.cz, nebo na tel: 381 313 338.

TANEČNÍ PRO VŠECHNY
Poslední možnost!!!

DIVADLO

ERBE(N)E
Čtvrtek 24. ledna / 19.00 hod. / Malý sál / Vstupné 30 Kč
Autorské představení V. Moravy k 200. výročí Erbenova narození.
Představení je tvořené z pěti balad sbírky Kytice – Polednice, 
Svatební košile, Vodník, Vrba, Kytice.

PODĚKOVÁNÍ

Kulturní středisko města Bechyně děkuje dětem ze ZŠ Školní, ZŠ 
Praktická, tanečnímu kroužku pod vedením pí. Paletařové a Volfové, 
břišním tanečnicím pod vedením pí. Pankové, pěveckému sboru ZUŠ 
Václava Pichala, Panství Bechyně, ZUŠ Václava Pichla, Farnímu 
sboru, panu učiteli Oplatkovi, panu faráři Z. Metodějovi Kozubíkovi, 
a v neposlední řadě paní Zimě :-) za pomoc při organizaci adventních akcí. 

Za KSMB Mgr. Štěpán Ondřich – ředitel 

Sobota 19. ledna / 20.00 hodin / Velký sál KD /
Vstupné 120 Kč
K tanci a poslechu hraje kapela TOX. 
Bohatý program a soutěže o ceny.
Předprodej vstupenek v Knihkupectví Petra 
Voka od 10. 12. 2012

IX. PLES MĚSTA

PLESOVÁ SEZÓNA

RYBÁŘSKÝ PLES 16. února
hraje AlfaBand

HASIČSKÝ PLES 9. března
hraje Vysočinka

MĚLA BABKA 

ČTYŘI JABKA

Sobota 26. ledna / 10.00 hodin / 
Malý sál / Vstupné 35 Kč
Měla babka čtyři jabka jsou čtyři 
klasické pohádky pro diváky od 
4 let. Jsou převyprávěné moder-
ním jazykem, ale zachovávají 
klasickou formu. Osm herců 
předvede pohádky: O veliké 
řepě, O koze Róze, O koblížkovi 
a O dědečkovi a kožíšku. 

4 Městský zpravodaj Bechyně /LEDEN 2013



Kulturní středisko města Bechyně, U Nádraží 602, tel: 381 213 338, 776 381 203, e-mail: reditel@kulturnidum.cz

PŘIPRAVUJEME NA ÚNOR

Úterý 26. února / 19.00 hodin /
Velký sál KD / 
Vstupné 220, 200, 180 Kč
Zábavná talkshow se 
zajímavými hosty.
Předprodej vstupenek 
od 4. ledna v KD 
Rezervace on-line 
na www.kulturnidum.cz.

HVĚZDY JAK JE NEZNÁTE

hosté: JAN KRAUS, 

TEREZA ČERNOCHOVÁ, 

VÁCLAV D. KOSÍK

Pondělí 25. února / 19.00 hodin / Velký sál / Vstupné 250 Kč

, rezervace on-line 
vstupenek na stránkách www.kulturnidum.cz

Nejen známá písnička Hanky Zagorové nese název diskohrátky, 
ale i zbrusu nový zábavný pořad pražské travesti skupiny Hanky 
Panky, která přijíždí opět do našeho města. 
V novém pořadu kromě nestárnoucích písní uslyšíte i uvidíte celou 
řadu současných diskotékových hitů. Nově se můžete těšit kromě 
písniček i na komické scénky. 
Manažer skupiny Hanky Panky k pořadu dodává: „V pořadu 
minimálně vzpomínáme na to, co už u nás diváci mohli vidět, chtěli 
jsme, aby pořad Diskohrátky byl od koncepčního pojetí až po 
jednotlivá vystoupení jiný, určitě stojí za to přijít se podívat“.

Předprodej vstupenek od 4. ledna v kanceláři KD

HANKY PANKY – DISKOHRÁTKY

+V nouzi poznáš přítele

Až teprve v tíživé situaci poznáš to pravé přátelství. To se teprve 
ukáže, kdo je oddaný přítel ochotný pomoci vyřešit problém a kdo 
přítel není. Vánoční čas asi prověřil opravdová přátelství a věřím, že 
jste je prožili s těmi, které máte rádi. Ať už v kruhu rodinném nebo 
s přáteli, kteří jsou jako andělé, kteří vás zvednou, když křídla 
zapomenou létat… Nečekejme na zlé časy. Přítelem, kterého 
můžete mít vždy a stále při sobě nebo-li při-těle, kterého si pustíte 
až do svého srdce, může být i nenápadná kniha, která nezradí, ke 
které se rádi vracíte, najdete ji tam, kde jsme ji opustili, která vám 
zpříjemní každou volnou chvíli. Stane se vaším příjemným životním 
společníkem. Každý z nás už má takového papírového (nebo 
v dnešní době možná i elektronického) kamaráda a pokud ne, tak 
hledejte. Snažíme se o pravidelný přísun a obnovu papírových 
souborů myšlenek těch, kteří to umí… 

V měsíci říjnu knihovna vyhlásila soutěž pro třídy základních 
škol, během které jsme chtěli, aby si co nejvíce dětí našlo cestu do 
knihovny a staly se díky sbírání bodů kamarády bechyňské 
knihovny, ale hlavně vypůjčených knížek, které si vybraly 
a odnášely domů. Věříme, že si je i přečetly! Získaly tak potřebné 
body. Plnily úkoly a pokud s sebou přivedly ještě i paní učitelku nebo 
učitele, body přibývaly závratnou rychlostí. Překvapily nás i tvorbou 
časopisů na téma „Čti, žij zdravě“, které si můžete přijít prohlédnout. 
Zaznamenali jsme zvýšený zájem ochotných rodičů, kteří neváhali 
zaplatit potřebnou částku i před koncem roku, přestože hned 
v lednu musí dětem registraci znovu obnovit. I díky těmto 
nadšencům si vítězství vybojovaly děti ze 4. třídy (1095 bodů) 
a 7. třídy (1775 bodů) Základní školy Libušina. Děkujeme všem 
žákům, kteří se do soutěže zapojili. Vítězové si po zásluze 
pochutnali na „zdravých“ dortech (sehnal pan Janda z Pojišťovny 
ČSOB) a ostatním v novém roce 2013 vzkazujeme: „Přijďte do 
knihovny, čeká tu na vás v policích hodně kamarádů, určitě si 
najdete toho svého a třeba příště vyhrajete v některé naší 
soutěži i vy!“ 

EH

Upozorňujeme, že v době konání prezidentských voleb se 
knihovna mění ve volební místnost a bude pro čtenáře uzavřená!

Adventní postrehy
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+Projekt Comenius ve 
Francii a Ženevě

Skupina žáků a učitelů naší školy 
vycestovala na svoji první zahraniční 
výměnnou návštěvu v rámci projektu 
Comenius – Wasteland. Tento projekt je 
zaměřený na recyklaci, nakládání s odpady 
a jejich dopadem na životní prostředí. První 
návštěva se uskutečnila ve Francii ve 
městě Thonon les Bains, které leží na 
břehu Ženevského jezera pod Savojskými 
Alpami. Bohužel obě tyto přednosti města 
nám zůstaly ukryty pod stálou inverzí 
a oblačností. 

Zveme všechny předškoláky 
a jejich rodiče na zápis do 1. třídy, 
který se uskuteční 

v pátek 25. ledna 
od 14 do 18 hodin 
na naší škole. 
Ferda Mravenec si pro Vás připravil 
odpoledne plné her, úkolů a soutěží. 
Seznámíte se i s prostředím školy a jejími 
učiteli, kteří se na Vás těší.
Pro každého jsou připraveny dárky 
a upomínkové předměty. 

Pozvánka k zápisu 

do 1. trídy

+Jak jsme vyhráli dort

Na začátku října vyhlásila městská 
knihovna soutěž pro děti ale i pro třídy pod 
názvem Čti, žij zdravě. Naše třída se pustila 
do práce. Body jsme mohli získat za 
návštěvu knihovny, za registraci, za půjčené 
knihy, za správně zodpovězené otázky. Nás 
nejvíce nadchlo sbírání bodů za tvorbu 
časopisu na téma soutěže. Pak se nám také 
líbilo vodit do knihovny naší paní učitelku. 

Nejen, že za ní bylo 
hodně bodů, ale 

Svůj výlet jsme zahájili dvoudenním 
pobytem v Ženevě. Díky perfektně 
připravenému programu p. učitelky 
Petrunové jsme viděli vše, co toto město 
nabízí: květinový orloj, staré město, 
katedrálu, univerzitní zahradu, sídlo OSN. 
Zvládli jsme i projížďku po jezeře a zhlédli 
trénink 0 otužilců. Skutečně do 
vody skočili a plavali.

Během pobytu ve Francii jsme v rámci 
projektu navštívili třídírnu a spalovnu 
odpadu. Byli jsme se podívat v továrně na 
stáčení světoznámé vody Evian. Také nás 
čekala prohlídka místního zámku Ripaille, 
tradičního trhu a hlavně jeho úklidu, rybářské 
vesničky a cesta lanovkou. 

Všichni žáci z Německa, Polska, 
Španělska, Francie a Čech si vybrali oficiální 
logo projektu. Vyhrála práce studentů 
z Německa. I naše návrhy v konkurenci 
obstály, ale logo mohlo být pouze jedno.

Veškeré informace o projektu Comenius 
najdete na: www.zslibusina.cz. Zde najdete i 
odkazy na oficiální stránky Wastelandu.

Za tým Comenius 
 Mgr. Jaroslava Hrnčárková

 místních 4

+Opět medaile 
z Mikulášské laťky!

Ve čtvrtek 6. prosince se v tělocvičně 
Gymnázia Pierra de Coubertina v Táboře 
konal 15. ročník závodů ve skoku do výšky 
Mikulášská laťka. 

Výprava naší školy na tento mítink 
zavítala již podvanácté a i tentokrát se naši 
skokani prosadili na stupně vítězů. Letos se 
sešla početná konkurence: dívek 6.-7.třída 
bylo na startu 23, jejich starších kolegyň z 
8. a 9. třídy dokonce 36!!! Přes třicet skokanů 
nastoupilo i mezi chlapci: mladší bylo 
rovných třicet, starších pak 35!

Nejvíce se letos dařilo starším klukům: do 
první desítky se dostali čtyři z pěti! Jakub 
Veverka zvítězil, když jako jediný zdolal 
165 cm. Na stupně jej doprovodil Honza 
Hubka, který skočil 160 cm. Míra Krasa-
novský a Honza Homolka překonali 150 cm 
a obsadili 9. a 10. místo. Radek Šťastný 
skočil 145 cm a byl dvanáctý.

Mladší kluci zase obsadili téměř z polovi-
ny druhou desítku… Ale vzhledem k tomu, 
že jde většinou o šesťáky, příští rok to bude 
určitě lepší. Jak se však umístili letos:
11. místo Radim Zeman 130 cm, 13. Lukáš 
Chmátal 130 cm, 14. místo Honza Ruman 
125 cm, 19. místo Tomáš Hána 120 cm.

Těsně pod stupni vítězů skončila Petra 
Syrovátková. Její výkon 135 cm stačil na 
4. místo…

Na medaili bylo třeba skočit 140... 135 cm 
skočily i Kája Patíková a Verča Vosecká. Ty 
se umístily na 6. a 8. místě. Verča Kotrbová 
dala 130 (12. místo), Áďa Lašáková 
překonala 125 cm (17. místo), na 21. místě 
se umístila Majda Blažková (120 cm)

I mladší dívky jely hlavně na zkušenou, 
reprezentovaly nás Anička Hronová a Klárka 
Houdková (obě jsou šesťačky). Lépe se 
vedlo Aničce, která skočila 120 cm a byla 11., 
Klára zdolala 100 cm (17. místo).

Mikulášská laťka se vydařila, snad 
i napřesrok to bude podobné.

Mgr. Ruda Blažek

ulili jsme se z odpoledního vyučování. Tato 
finta se nám povedla celkem třikrát a jednou i 
s paní učitelkou na hudebku. Vidina sladké 
výhry byla opravdu motivující. Nakonec jsme 
skutečně vyhráli a měli obrovskou radost. 
Dort nám předal pan Janda, zástupce ČSOB 
pojišťovny a paní Houdková za městskou 
knihovnu. Přítomen byl i náš pan ředitel. 
Všichni tak mohli vidět naše nadšení. A dort 
byl skutečně skvostný. Jen nám ho bylo líto 
rozkrájet.

V této soutěži bodovali a svoji kategorii 
vyhráli i žáci 7A. Také na ně čekala nádherná 
sladká odměna.

Žáci 4. A s třídní učitelkou

Městský zpravodaj Bechyně



+Den papíru

Kdo by si nechtěl vyzkoušet vyrobit ruční 
papír, něco se dozvědět o historii papíru? 
Kdo by se nechtěl podívat do tiskárny a být 
přítomen průmyslové výrobě papíru? A na-
konec kdo by si nechtěl 
pohrát s papírem? My tu 
možnost měli. V pátek 
23. 11. 2012, kdy se na 
naší škole uskutečnil 
„Den papíru“ v rámci 
celoročního projek-
tu „Recykláček“. 
A v čem byl tento 
den výjimeč-
ný? Ráno 
jsme měli 
za úkol  
přinést co 
nejvíce 

+Matematický projekt 
žáků čtvrté třídy

Dne 30. 11. se žáci 4.B zúčastnili 
celodenního třídního projektu s názvem 
Moje město v číslech. Tento projekt nejvíce 
rozvíjel dovednosti matematické, ale svým 
zaměřením zasahoval také do oblasti 
vlastivědné a výtvarné výchovy. Žáci byli 
týden před vlastním projektem rozděleni do 
čtyř pracovních skupin a několik dní se 
samostatně věnovali domácí přípravě. První 
skupina zjišťovala zajímavé číselné údaje 
z historie Bechyně, skupina druhá z její 
současnosti. Třetí skupina měla za úkol 
vyhledat číselné údaje o naší škole a čtvrtá 
skupina o místě svého bydliště. 

V den projektu nejprve proběhly poslední 
úpravy informací a prezentace společné 
práce týmů. V hlavní části pak byly číselné 
údaje zpracovávány matematicky – vznikaly 
rozmanité slovní úlohy, vytvářely se grafy, 
tabulky, mapy. Počítalo se například, kolik let 
uplynulo od různých historických událostí, 
jak se měnil počet žáků i učitelů na naší 
škole, jak se Bechyně v průběhu let měnila, 
rozrůstala apod. V závěru každá skupina 
vypracovala jednoduchý test, v němž spo-
lečně osvědčila dobrou paměť a opět 
matematické dovednosti. Z výsledků tohoto 
testu i z reakcí dětí lze soudit na účinnost 
i kladné přijetí celého projektu a na skuteč-
nost, že si díky němu mohly uvědomit, že 
i činnosti s nudnými a suchopárnými čísly 
mohou být zajímavé a zábavné. 

Mgr. MgA. František Oplatek

+Školní kolo olympiády 
v anglickém jazyce

Dne 4. prosince 2012 se konalo školní 
kolo olympiády v anglickém jazyce.

V osmém a devátém ročníku žáci hovořili 
na vylosované téma, dále plnili úkoly 
v poslechu, práci s textem, doplňovali 
gramatická cvičení a popisovali, co dělali 
jeden den v týdnu.

Soutěže se zúčastnilo 11 žáků. Nej-
lepších výsledků dosáhli: Nikola Sopková, 
Daniel Zifčák, Matěj Novotný, Sabina 
Burianová a Vladislav Vanýsek.

V šestém a sedmém ročníku žáci 
soutěžili v konverzaci na vylosované téma, 
v poslechu, gramatice a práci s textem.

Soutěže se zúčastnilo 18 žáků. Nejlep-
ších výsledků dosáhli: Jakub Kodad, Marian 
Ray, Adéla Štenclová, Michal Novák, Petr 
Staňo a Petra Pospěchová.

Děkuji všem za snahu a pěkné výsledky. 
Přeji hodně štěstí a úspěchů v dalších 
soutěžích.

Mgr. Miroslava Mičanová

+Svatá Barbora 
v zámecké zahradě

Druhou adventní neděli sehrál divadelní 
kroužek naší školy představení o svaté 
Barboře, tentokrát v krásném a inspirativním 
prostředí zámecké zahrady. Tato známá 
legenda oslovila dnešní děti zejména svým 
tématem vztahu přísného otce s dcerou 
a také tématem vytrvání v osobním názoru 
i za cenu ztráty života. Zaujaly i zvyklosti 
a lidové tradice, které se k tomuto svátku 
vážou. V inscenaci byla využita stínohra 
i živá hudba. Ústředním inscenačním 
prvkem se stala píseň o Barboře, jejíž text 
složili starší členové souboru a aktivně se 
podíleli i na jejím aranžování.

A jak se hrálo v zimním parku? 
Romantické pozadí osvíceného zámku, 
ztemnělá zahrada i sněhové vločky snášející 
se z oblohy umocnily sváteční atmosféru a 
potlesk mnoha diváků dal mladým hercům 
na chvíli zapomenout na zkřehlé prsty i jejich 
nejistotu. Podmínky, které nám příroda 
uchystala, byly tedy skutečně zimní, ale pro 
provozování divadelního představení 
problematické (vzdouvající se plátno, 
vyřazení dechových nástrojů z provozu 
apod.) Chtěl bych tedy osobně všechny 
mladé herce velmi pochválit za podání 
vskutku hrdinného výkonu a skvělou 
reprezentaci naší školy.

Mgr. MgA. František Oplatek 

papíru, abychom naplnili kontejner, a potom 
jsme se rozešli do dílniček. Vždyť Vánoce 
jsou za dveřmi a různá přáníčka, jmenovky 
na dárky, vánoční ozdoby se nám všem 
budou hodit. Na své si přišli i kluci, kteří 
vyráběli draky, roboty, stojany na tužky. Na 
závěr jsme zhlédli africkou pohádku 
v papírových maskách.

Ve spolupráci s rodiči se podařilo 
kontejner naplnit a celý den byl 
opravdu vydařený. Všem za 
spolupráci děkujeme a už se 
těšíme na další zajímavé 
projekty.

koordinátorka projektu 
Mgr. Jitka Radvanová

narozených v době od 1. 9. 2006 
do 31. 8. 2007 proběhne
v pátek 25. ledna 2013 

od 14.00 do 18.00 hodin 
na obou bechyňských školách.

S sebou si přineste občanský průkaz, 
rodný list dítěte, případně vyplněný 
zápisový list.

Žáci budou přijímáni za základě 
usnesení rady města Bechyně, vyhlášky 
o spádových obvodech č.14/2008 ze dne 
19. 11. 2008.

Pravidla pro přijímání žáků
1. Nejvyšší počet žáků ve třídě je 30.
(vyhláška č.48/2005 Sb. o základním 
vzděláváním a některých náležitostech 
plnění povinné školní docházky)
Tento počet nesmí přesáhnout hygienické 
požadavky na třídu příslušné školy.

2. Rodiče mohou přihlásit dítě k zápisu na 
školu, kterou si vyberou.

ZÁPIS dětí do prvních tříd
3. O zařazení žáka do 1. třídy příslušné 
školy rozhodnou podle pořadí tato 
pravidla:
a) spádovost obvodů (vyhláška č. 14/2008
    ze dne 19.11. 2008)
b) dohodnutá výměna 
c) děti zaměstnanců školy
d) sourozenci (2 a více)
e) sourozenci (1)

4. V případě velkého zájmu budou 
přednostně přijati žáci z příslušného 
spádového obvodu (vyhláška č.14/2008 ze 
dne 19. 11. 2008 )

5. Oznámení o přijetí (případně o nepřijetí 
z důvodu naplněné kapacity třídy nebo 
neodpovídající spádovosti žáka) bude 
rodičům oznámeno ve správním řízení 
(podle § 37 školského zákona č. 561/2005, 
viz § 165 odst. 2 podle § 9 správního řádu).

Mgr. Milan Kožíšek, ZŠ Libušina
Mgr. Jan Pekař, ZŠ Školní



+Úspěch na soutěži 
v Českých Budějovicích

V rámci veletrhu Vzdělání a řemeslo, 
který se konal 21.–23. 11. 2012 na výstavišti 
v Českých Budějovicích, proběhl již 6. ročník 
celostátní soutěže v kresbě a modelování 
podle sádrového modelu. Naše studentky se 
neztratily. V kresbě obsadila Zdeňka 
Limbegová (2. ročník keramického oboru) 
třetí místo, v modelování Eliška Földesiová 
(3. ročník oboru průmyslový design) 
zvítězila. Oběma patří gratulace a podě-
kování za reprezentaci školy i města.

+Založení výtvarné 
skupiny DEVĚT +

V úterý 4. 12. 2012 byla založena 
výtvarná skupina učitelů naší školy s pracov-
ním názvem Devět +. Její vznik je motivován 
úspěšnou výstavou v galerii Galvína 
v listopadu 2012. Cílem je spojit výtvarně 
činné učitele, sdružit prostředky, společně 
vystavovat, propagovat školu i vlastní práci. 
Skupina je otevřená, nepředpokládáme 
pevnou strukturu se stanovami, manifestem 
a podobně. Těšíme se na výtvarnou práci 
i na to, že s jejími výsledky budeme 
seznamovat nejen naše žáky a bechyňskou 
veřejnost, ale že najdeme vhodná místa pro 
vystavování i v jiných městech.

Zakládajícími členy skupiny jsou 
ak. soch. Jan Benda, Mgr. Drahomíra 
Bočanová, Luděk Fábera, Libor Hošek, 
Alena Kissová, Jiří Novotný, ak. soch. 
Miroslav Oliva, ak. mal. Petr Štojdl a Jan 
Vančura.

+Připravujeme novou 
výstavu

Po úspěšné výstavě soch a kreseb pana 
Radko Plachty připravujeme na leden a únor 
v naší školní galerii Na Chodbě další 
výstavu. Tentokrát to budou nové obrazy 
Ireny Novákové. Výstava s názvem 
„Sprejem a tiskem“ bude doplněna 
plastikami našich studentů. Srdečně zveme!

Jiří Novotný, SUPŠ Bechyně

+Naši studenti 
v předvánoční Vídni

Ve středu 5. 12. 2012 se uskutečnila 
exkurze našich studentů do Vídně. Prohlédli 
si zajímavé výstavy v Akademie der 
bildenden Künste a v Uměleckoprů-
myslovém muzeu. Viděli tak krásné 
expozice egyptského umění, umění starého 
Řecka, ale také středověkého a manýris-
tického evropského umění. V podvečer pak 
navštívili vyhlášené předvánoční trhy. 
Exkurzi zorganizovali Mgr. Drahomíra 
Bočanová, Ing. Miroslav Petřík a Mgr. Milan 
Vágner.

+Zprávičky 
z Jahůdky

Měsíc prosinec nám 
přinesl mnoho akcí, na 
které se děti moc těšily. 

4. 12. vystoupily děti 
s programem v KD při 
vánočním setkání seniorů 
města Bechyně a 17.12. v domově pro 
seniory. Všem se jejich vystoupení moc 
líbilo.

Do mateřské školy přišel Mikuláš, čert 
a anděl. Děti si pro ně připravily básničky 
a písničky. Děkujeme studentům SUPŠ za 
návštěvu v podobě čertů, Mikuláše 
a andílků. Dále děkujeme za sponzorské 
dary České spořitelně v Bechyni, paní 
Suchanové a rodičům.

Děti s paní učitelkami si napekly 
a nazdobily perníčky. Ve třídě Lišáků 
pomáhaly i maminky.

18. 12. děti navštívily divadelní předsta-
vení v KD „Tajemství stříbrné vločky“. 
Pohádka se všem dětem velmi líbila.

Předškoláci se byli v posledním týdnu 
podívat v ZŠ Libušina na vánoční školní 
jarmark.

19. 12. proběhly ve všech třídách v MŠ 
vánoční besídky. Děti si připravily bohatý 
program, na který se přišli podívat rodiče, 
prarodiče a sourozenci.

Více na www.msjahůdka.cz
Ještě jednou děkujeme všem, kteří 

poskytli škole sponzorský dar. Rodičům 
i občanům města Bechyně přejeme krásné 
Vánoce a šťastný nový rok.

MV, DT

+Mikulášská laťka
– Tábor

Na 15. ročníku Mikulášské 
laťky v Táboře se naši žáci opět 
neztratili a dosáhli až ke stupňům 
vítězů. Vítězem v kategorii 
mladších žáků se stal Michal 
Novák ze 7.A, který překonal 
laťku ve výšce 155 cm, což je 
velmi pěkný výkon. V první 
desítce skončil ještě Lukáš 
Placatka. Mezi děvčaty si nejlépe 
vedly Anička Kotounová – 120 cm 
a Bára Jelínková – 125 cm, které svými 
výkony skončily v horní polovině výsledkové 
listiny. Kategorii starších žáků dokonale 
ovládli skokani z Bechyně, v první desítce 
jich bylo sedm! Na prvním a druhém místě 
skončili kluci ze „staré“ školy, těsně pod 
stupni vítězů na místě čtvrtém zůstal 
Vladislav Vanýsek z 9.A za zdolání 160 cm, 
a to jen díky horším pokusům na téhle výšce. 
Dále solidní skoky předvedli Štěpán 
Koudelka a Štěpán Haškovec. 

Chtěl bych všem skokanům poděkovat 
za předvedené výkony a reprezentaci školy 
a popřát mnoho dalších sportovních 
úspěchů v Novém roce.

Mgr. Jan Pazourek

+Konečně vítězství…

Že kluky i děvčata ze ZŠ Školní 
FLORBAL baví a že ho hrají dobře, dokazuje 
úspěch našich žákyň ze šesté a sedmé třídy, 
které 19. 11. 2012 vyhrály okresní přebor 
základních škol v hale TJ Spartak v Sezi-
mově Ústí. 

V konkurenci osmi škol získaly 1. místo 
a postupují v lednu 2013 na krajský přebor 
ve Strakonicích. Za vítězné družstvo 
skórovaly – Štenclová, Kotounová, Pítrová, 
Doudová a ostatní v týmu je skvěle 
doplňovaly. Gratulujeme a přejeme štěstí 
v krajském přeboru.

Mgr. J. Krejčová
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+Nadace ČEZ podpořila 
v roce 2012 v Bechyni 

rozšíření obecního 
bezdrátového rozhlasu 

Město Bechyně 
a k t i v n ě  s p o l u-
pracuje s Nadací 
ČEZ od roku 2004. 
V letošním roce byl 
v e  s p o l u p r á c i  
s N a d a c í  Č E Z  
realizován obecní bezdrátový rozhlas na 
náměstí T. G. Masaryka, v ulici Klášterní, 
Široká, Valtrova, Kašpara Malého, Dlouhá, 
Soukenická a Masokrámská, který Nadace 
ČEZ finančně podpořila. 

Předmětem projektu byla dodávka 
a montáž obecního bezdrátového rozhlasu 
v části města Bechyně v rámci rozvoje 
jednotného systému varování a vyrozumění 
jako ochrana obyvatelstva pro zajištění 
ochrany životů, zdraví a majetkových 
hodnot. 

V roce 2007 bylo na MěÚ v Bechyni 
nainstalováno vysílací a řídící pracoviště pro 
obecní bezdrátový rozhlas a zároveň byly 
bezdrátovým rozhlasem pokryty oblasti 

města, které jsou nejvíce ohroženy povod-
němi (Zářečí, Plechamr, Lišky) a oblasti, 
které městským drátovým rozhlasem nebyly 
pokryty vůbec (Hvožďany, Senožaty). 

V roce 2008 bylo bezdrátovým rozhlasem 
pokryto sídl. Na Libuši, v roce 2009 sídl. 
5. května, ulice Za Trubným, Písecká, 
Fáberova, U Stadionu a Zahradní. V roce 
2010 byly bezdrátovým rozhlasem pokryty 
ulice Školní, Čechova, Libušina, Novod-
vorská, Michalská, Parkány, sídl. Obránců 
míru a Větrov. 

V letošním roce bylo v Bechyni umístěno 
7 nových bezdrátových hlásičů s 19 tlako-
vými reproduktory. Venkovní přijímače 
bezdrátového rozhlasu jsou zálohovány 
bezúdržbovými bateriemi, které jsou dobíje-
ny ze sítě veřejného osvětlení. Bezdrátové 
hlásiče byly namontovány do míst určených 
zpracovanou technicko-ekonomickou studií 
pro pokrytí bezdrátovým rozhlasem obydle-
ných částí katastrálního území Bechyně, 
Hvožďany a Senožaty. Tento systém 
postupně nahradil funkci klasického dráto-
vého rozhlasu v celém městě. 

*PŘEHLED TERMÍNŮ

Září 
2012

Začíná platit nový zákon 
o ochraně ovzduší.

Leden 
2014

Končí prodej kotlů na tuhá 
paliva splňujících podmínky 
první a druhé emisní třídy. 

Prosinec 
2016

Všechny kotle musí projít 
autorizovanou revizí.

Leden 
2017

Majitelé jsou povinni na 
vyžádání obecního úřadu 
předložit doklad o revizi kotle 
na tuhá paliva. Hrozí pokuta 
až 20 tisíc korun.

Leden 
2018

Ukončení prodeje kotlů na 
tuhá paliva třetí emisní třídy.

Září 
2022

Nejzazší termín pro ukon-
čení topení v kotlích, které 
nesplňují podmínky alespoň 
třetí emisní třídy. Hrozí 
pokuta až 50 tisíc korun.

+
U kotlů je hlavní sledovanou škodlivinou Informace o provozu 

oxid uhelnatý, dále pak prach a uhlovodíky 
kotlů na tuhá paliva (OGC nebo j inak TOC). Zastaralé 

a neekologické kotle, splňující pouze emisní v rodinných domcích
třídu 1, dnes tvoří zhruba tři čtvrtiny všech 
prodávaných kotlů na tuhá paliva. Jsou Společnost Bytenes informuje vlast-
levné a lidé v nich topí i palivy, které do nich níky rodinných domů, kteří mají instalo-
rozhodně nepatří. Moderní automatické vány kotle na tuhá paliva, o novele 
kotle jsou sice dražší, ale umožňují spalovat zákona o ochraně ovzduší, která 
jen předepsaná paliva, a to za přijatelné v následujících letech zpřísňuje pod-
produkce škodlivin.mínky pro provoz tohoto zařízení. 

Z analýz emisí CO na různých druzích Z tohoto důvodu Vás tímto informujeme 
kotlů při spalování dřeva a hnědého uhlí o opatřeních, která z uvedeného zákona 
vyplynulo, že nové požadavky by splnily vyplynula a která bude nutno respek-
pouze automatický kotel a pyrolýzní kotel. tovat.
Pouhou změnou paliva z uhlí na biomasu 

Prvního září začala platit novela zákona nedošlo ke zlepšení emisní situace (vyjma 
č. 201 / 2012 o ochraně ovzduší, která byla SO  a CO ). Hlavní roli hraje spalovací zaří-2 2uveřejněna ve Sbírce zákonů v částce č. 69. 

zení a jeho obsluha, která může výrazně 
Tato novela zpřísňuje podmínky pro 

ovlivnit kvalitu spalování. 
vytápění domácností pevnými palivy.

U automatických a zplyňovacích kotlů je 
Stát nezakáže provozování starých kotlů, zásah obsluhy omezenější a kvalita 

ale zavede v domácnostech jejich povinné spalování při běžném provozu může být 
kontroly *a inspekce. Kotel na tuhá paliva blízká parametrům dosaženým ve zku-
(dřevo, uhlí, koks) používá v České šebně.
republice přibližně 640 tisíc domácností. Asi 

Zdroj: www.tzb-info.cz, Ing. K. Krpec, půl milionu z nich ho bude muset do deseti let 
Ph.D.,Ing J. Horák, Ing Fr. Hopan, PhD., vyměnit, neboť kotel nebude splňovat 
Vysoká škola báňská –Technická univerzita emisní limity.
Ostrava, Výzkumné energetické centrum Znamená to, že tyto domácnosti budou 
Inovace pro efektivitu a životní prostředí, muset investovat do nákupu nového, 
16. 1. 2012ekologicky vyhovujícího kotle přibližně 

Král Miroslav, jednatel společnosti částku 80 tisíc korun.
Bytenes Bechyně spol. s r.o.Nejpozději do konce roku 2016 musí 

všechny kotle v domácnostech projít 
autorizovanou revizí. Z této povinnosti jsou 
vyňaty topné systémy v rekreačních 
objektech a klasické krby. Za nesplnění 
zákonných podmínek, překra čování 
emisních limitů a spalování nevhodných 
materiálů hrozí občanům pokuty.

MEZNÍ HODNOTY EMISÍ CO
3(mg/m  N při 10% O  v závislosti jmenovitém tepelném výkonu kotle)2

Třída 1 Třída 2 Třída 3 Třída 4 Třída 5

25 000–12 500 8 000–2000 5 000–1 200 1 200 700

Bezdrátový rozhlas je nejmodernější 
systém, který zabezpečuje kvalitní a včas-
nou informaci občanů. Je vhodný pro rychlé 
vysílání zpráv v krizových situacích 
a zároveň slouží k běžnému vyrozumění 
občanů. Výhodou u digitálního bezdráto-
vého rozhlasu je, že při poškození jednoho 
venkovního přijímače ostatní přijímače 
zůstávají funkční. Pokud se tato porucha 
stala u klasického drátového rozhlasu byť 
jen v jednom místě, nefungoval celý systém. 
K vysílacímu zařízení lze instalovat GSM 
bránu, která umožňuje z jakéhokoliv 
telefonu, po zadání kódu, mluvit přímo do 
venkovních přijímačů. Např. pokud se 
starosta města či jiná pověřená osoba, 
nacházející se mimo úřad, dozví důležitou 
zprávu a je nutné ji ihned vyhlásit, může tak 
učinit okamžitě. Každý přijímač lze napro-
gramovat na více digitálních kódů, což 
otevírá možnost pro spuštění samostatného 
přijímače či skupinu přijímačů např. samo-
statné ovládání obcí nebo jednotlivých ulic. 

Ilona Zvolánková
investiční odbor 

+ Od ledna 2013 se 
v Bechyni budou třídit 

nápojové kartony

Od ledna 2013 město Bechyně zavádí 
třídění nápojových kartonů (papírové 
krabice od džusů, vín, mléka, smetany ap.). 
Ty se budou sbírat a ukládat společně s  
plasty do žlutých kontejnerů na separovaný 
odpad. Protože nápojové kartony od mléka 
či smetany mají při skladování nepříjemný 
zápach, raději je doma lehce propláchněte.

L. Blažková
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JSTE 
SLUCHOVĚ 

POSTIŽENÍ?

Navštivte nás v roce 2013 
v DPS

Naše Poradenské centrum při Svazu 
neslyšících a nedoslýchavých za vámi 
přijede do Školní 1009

Termíny:
29. 1., 26. 3., 28. 5. 
24. 6., 23. 9., 25. 11. 
vždy od 9.30–11.00 hod.

Poradíme Vám a zprostředkujeme 
k o n t a k t y  n a  f i r m y  z a j i š ť u j í c í  
kompenzační pomůcky odstraňující 
bariéry pro sluchově postižené

Zprostředkujeme opravy kompen-
začních pomůcek a sluchadel ve 
spolupráci se specializovanými firmami

Máte možnost si zapůjčit sluchadla po 
dobu opravy

Zakoupit si baterie do sluchadel, 
tvarovky a další příslušenství ke 
sluchadlům (sušící a čistící tablety, 
hadičky ke tvarovce a další příslu-
šenství)

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.

Ř

Ř

Ř

Ř

Ř

Chcete se naučit
znakový jazyk?

Máte možnost se 
zúčastnit kurzu výuky 
znakového jazyka pro začátečníky.
Doba konání: březen–květen 2013 (bývá 
úterý) 16.00–17.30 v G-centru Tábor
Hodiny výuky se mohou upravit dle 
potřeby.
Počet lekcí: 12
Vyučující: Janoutová Eva 

– soudní tlumočnice
Cena kurzu: 2500,- Kč za osobu 

7 účastníků – 10 účastníků
Kdo máte zájem, hlaste se na adrese: 

Poradenské centrum při SNN
Kvapilova 2289, Tábor

Tel: 381 231 122, 723 726 734
Email: snn_pc.ta@centrum.cz, 

entlicherova@centrum.cz

+Nepříjemnosti, které se 
mohou vyskytnout při 

změně dodavatele energií
Městský úřad v Bechyni zaznamenal 

v poslední době zvýšený počet problémů při 
změně dodavatele elektřiny.

Prodejci/dealeři některých dodavatelů 
neinformují přesně a úplně nově oslovené 
zákazníky o ceně a podmínkách dodávek 
energií. Prodejci neupozorňují například na 
to, že bude třeba platit poplatek za uzavření 
smlouvy nebo aktivační případně deakti-
vační poplatek. 

Domácnosti si mohou svobodně volit 
dodavatele energií od roku 2006. Toto 
uvolnění trhu je možné jen uvítat, protože 
podporuje konkurenci a dává spotřebitelům 
možnost výběru. Nelze se ovšem smířit 
s nekalými obchodními praktikami zástupců 
některých dodavatelů.

Při stěhování některých nájemníků 
z městských bytů jsme zaznamenali 
problémy s odpojením elektřiny, resp. 
s blokováním odběrného místa. Dodavatel 
elektřiny, kterého si sjednal bývalý nájemce 
bytu, nechtěl přistoupit na to, že by dodávku 
elektřiny tomuto bývalému nájemci bytu 
ukončil. Nový nájemce městského bytu si tak 
sice mohl zvolit jiného dodavatele elektřiny, 
ale ten nemohl fakticky začít elektřinu do 

domácnosti dodávat, protože odběrné místo 
bylo stále tzv. blokováno původním 
dodavatelem energie. Fakticky tak bylo 
novému nájemci bytu znemožněno uzavřít 
smlouvu na dodávku elektřiny a v konečném 
důsledku mu bylo znemožněno i užívat byt. 
Město Bechyně podalo v konkrétním 
případě podnět k prošetření na Energetický 
regulační úřad, který dohlíží na trh 
s elektřinou a plynem v ČR. V případě, že 
Energetický regulační úřad zjistí u konkrét-
ního dodavatele energií postup v rozporu se 
zákonem, měl by s ním zahájit řízení 
o správním deliktu. 

Nabádáme proto zájemce o změnu 
dodavatele energií, aby nespoléhali na 
informace, které dostanou od dealerů. 
Doporučujeme, aby se raději informovali 
přímo v klientském centru nově zvoleného 
distributora a hlavně aby si před podpisem 
smlouvy pečlivě přečetli všechny podmínky 
včetně podmínek jejího případného vypo-
vězení. Pokud vás navštíví dealer ve vašem 
bydlišti, nemusíte s ním žádnou smlouvu 
uzavřít. Jelikož je ve městě Bechyni zakázán 
tržním řádem podomní prodej (včetně 
nabídky služeb), v případě, že vás ve vašem 
bydlišti bez předchozí objednávky dealer 
dodavatele energie vyhledá, měli byste 
především na tuto skutečnost upozornit 
Policii ČR nebo Městskou policii v Bechyni.

Kateřina Jančíková

Současná ekonomická situace se 
bohužel odrazila i na fungování bechyň-
ského obvodního oddělení, a to konkrétně 
zrušením jednoho služebního místa, které 
však již v průběhu loňského roku nebylo 
obsazeno, aniž by to mělo vážnější dopady 
na efektivitu oddělení.

Zdejší obvodní oddělení v aktuálním 
počtu čtrnácti policistů vyřídilo v roce 2012 
více než 800 běžných událostí a žádostí, 
dokumentovalo přes 900 přestupků, z nichž 
pouhých 70 se nepodařilo objasnit a vyše-
třovalo celkem 160 trestných činů s celkovou 
objasněností takřka 65 %.

Uvedené výsledky, které jsou v rámci 
Jihočeského kraje, ale i celé ČR, nadstan-
dardní, jsou dobrou vizitkou nejen samot-
ných policistů, ale i občanů zdejšího 
služebního obvodu, kterým není lhostejné 
dění ve svém okolí, páchání trestné činnosti 
nebo narušování veřejného pořádku ne-
respektováním zákonů i obecně závazných 
vyhlášek měst a obcí.

Trvale vysokou efektivitu dosahuje zdejší 
oddělení v potírání alkoholismu za volantem, 
které se v uplynulém roce výrazně roz-
množilo o případy řízení pod vlivem drog, 
zejména marihuany a pervitinu. Aktuálním 
problémem zůstávají případy vloupání do 
motorových vozidel a krádeže pohonných 
hmot po proražení palivové nádrže. Jakékoli 
poznatky sdělujte, prosím, na telefonní linku: 
974 238 750, e-mail: taoopbechy@mvcr.cz, 
nebo tísňovou linku: 158.

Tímto za celý kolektiv Obvodního 
oddělení Policie České republiky v Bechyni 
děkuji za veškerou součinnost občanům 
města Bechyně a přeji všem mnoho 
osobních i pracovních úspěchů v roce 2013.

npor. Bc. Jiří Zavadil
zástupce vedoucího oddělení

POLICIE INF  RMUJE

KINO BECHYNĚ 
LEDEN 2013

18. pátek ve 20 hodin
19. sobota ve 20 hodin

PROBUDÍM SE VČERA 
Nová česká komedie ze 
studentského prostředí. 

Přístupné, 120 minut, 75 Kč

22. úterý ve 20 hodin

EXPENDABLES: 
POSTRADATELNÍ 2

Po nebývalém úspěchu 1. dílu se největší 
akční hrdinové světa vracejí do kin 
i s posilou dalších hvězdných jmen.

Přístupné od 15 let, 103 minut, 65 Kč

29. úterý ve 20 hodin
30. středa ve 20 hodin
MUŽI V ČERNÉM 3

Agenti J (Will Smith) a K (Tommy Lee 
Jones) Jsou zpět a opět včas.

Přístupné, dabing, 104 minut, 60 Kč

********
Hrajeme pro děti každou neděli 

od 10 hodin, vstupné 40 Kč

13. neděle
ARTHUR A MINIMOJOVÉ

Animovaná podívaná pro malé i velké.
103 minut

20. neděle
KRTKOVA POHÁDKOVÁ 

DOBRODRUŽSTVÍ
Krtek a zápalky, Krtek a medicína, Krtek 

hodinářem, Krtek a muzika, Krtek 
a karneval, Krtek a koberec, Krtek 

a buldozer.
62 minut

27. neděle

ARTHUR A MALTAZARDOVA 
POMSTA

Tentokrát se Arthur vydá do říše Minimojů 
zachránit princeznu Selenii,

které hrozí nebezpečí.
93 minut

20. středa ve 20 hodin
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+Šachový spolek

1. 12. 2012 – 3. kolo: 2. jihočeská divize
ČZ Strakonice C – Šachový spolek Reality 
Horňák Bechyně B 4:4
Body: Marek – 1; Mazur, Bernáth, Alexa, 
Jandl, Hrubant, Kukla – 0,5

8. 12. 2012 – 4. kolo: 3. jihočeská divize
Spartak Sezimovo Ústí B – Šachový spolek 
Reality Horňák Bechyně C 3,5:1,5
Body: Hrubant – 1; Malý J. – 0,5

9. 12. 2012 – 5. kolo, 1. jihočeská divize
Šachový spolek Reality Horňák Bechyně A – 
Traxler Veselí nad Lužnicí 4,5:3,5
Body: Banis, Bernáth, Malý P. – 1; Houdek, 
Šťastný, Marek – 0,5

Pišta Bernáth

TĚLOVÝCHOVA & SPORT

+Z letní tenisové sezóny 
2012

Loňská letní sezóna bechyňských tenistů 
byla vcelku úspěšná, i celková návštěvnost 
tenisového areálu zaznamenala nárůst 
zájmu. Závodní smíšená družstva dospě-
lých opět hrála v prestižních krajských 
soutěžích. Družstvo A v jihočeské divizi se 
drželo po celou závodní sezónu v čele 
tabulky takřka na hranici svých možností 
a skončilo nakonec na výborném 3. místě. 
Družstvo B v 1. třídě krajského přeboru se 
umístilo na 7. místě tabulky. Na jihočeském 
žebříčku jednotlivců se nejlépe umístil Jan 
Kubeš na skvělém 7. místě a Jitka Lišková 
na 24. místě.

Kromě tradičních letních tréninkových 
kempů a školení se na kurtech Jiskry 
Bechyně hrál celostátní Lázeňský turnaj 
mužů. Byl opět silně početně obsazen, 
zejména hráči z Jihočeského kraje. Pohár 
vítězů zvedl tentokrát nad hlavu Miroslav 

+Skautský oddíl 
,,Jitřní Stovka"

V lednu je tomu právě rok, kdy se pod 
hlavičkou místního střediska Junák – Skaut 
Bechyně začal pravidelně scházet 3. oddíl 
Jitřní Stovka. Zásluhou pátera Z. Kozubíka 
jsme získali místnost na faře, kde v nepříz-
nivém počasí můžeme trávit volný čas. Další 
výhodou a předností je ohraničený dvůr 
a zahrada pro hry.

Za podpory Old Skautů a obětavých 
rodičů se toho během jednoho roku děti 
naučily dost. Pomoc při stavbě letního 
tábora u Haškovcovy Lhoty byla pro všechny 
novou zkušenostní. 

Během prázdnin jsme si na farském 
dvoře vystavěli indiánské Teepee, ve kterém 
se hrálo a zpívalo u táborového ohně. V září 
jsme se (jako pozorovatelé) a trochu 
soutěžící zúčastnili Jihočeského Jamboree. 
Říjen byl ve znamení výsadby stromů – javor 
jako vzpomínka na bývalou klubovnu lípa ke 
100. výročí založení českého Junáka. 
V listopadu jsme se připravovali na slib 
našich nováčků, zkoušeli koledy pro vánoční 
besídku. Začátek prosince byl slavnostní pro 
všechny členy oddílu. 8. 12. se v klubovně 
sešly čtyři generace skautů jako patronů 
a hostů na slib nováčků. Vzácným hostem 
byl Majka Čech, který tady vedl oddíl před 

Codl z Českých Budějovic, debla pak 
vyhrála dvojice Codl-Mráz.

V srpnu se odehrál další ročník spole-
čenského mixového turnaje s názvem SaZe. 
I přes nečekaně velkou účast dvojic se stihl 
sehrát za jeden den a vítězi se stali Monika 
Poláková a Patrik Hartl.

V závěru sezóny se v září hrál turnaj 
současných a bývalých závodních hráčů tzv. 
Betl, který vyhrála dvojice Sebastian 
Christensen a Karel Jančík.

V posledních letech se nedařilo sestavit 
soutěžní družstva v dětských kategoriích. 
Přesto je ale zřejmé, že o tenis je mezi dětmi 
zájem, o čemž svědčí velký počet účastníků 
školičky Patrika Hartla, která celé léto 
pravidelně probíhala. Tréninky pokračují 
i přes zimu v hale a jarní nábor se připravuje 
na duben 2013. 

Tenisté TJ Jiskra Bechyně děkují všem 
příznivcům za podporu a těší se na shledání 
v nové sezóně 2013.

Za TO TJ Jiskra Bechyně 
Z. Folprechtová

+Volejbal v Bechyni

K ohlédnutí zpět do minulosti, a to nejen 
o 2 měsíce zpátky, zcela bezpochyby patří 
listopadová akce volejbalistů oddílu TJ 
Bulldogs Bechyně. Příznačně na sváteční 
datum 17. listopadu připadla povedená akce 
s názvem „Retro turnaj v odbíjené“, který 
svedl dohromady třiadvacet volejbalových 
nadšenců a recesistů v jednom. Vše se 
odehrávalo v duchu 70. let, a tudíž nesměly 
chybět povinné dobové oděvy a rekvizity. 
K vidění tak byly například vytahané modré 
tepláky s gumou, červené a modré trenýrky, 
cvičky, československé znaky na tričkách, či 
stylové bradky a pejzy. Po společné 
rozehřívací rozcvičce začal lítý boj o vytou-
žené ceny v podobě pomerančů, banánů 
a také porcelánových sošek jelena při 
honitbě apod. Hrálo se samozřejmě podle 
tehdy platných pravidel, tedy do patnácti a se 
ztrátami. Mezi jednotlivými sety si bylo 
možné odpočinout při reprodukované hudbě 
z originálního páskového magnetofonu. 
Akce tedy proběhla se vší parádou 
a umístění dopadlo následovně: 1. TJ 
Bulldogs, 2. Mix, 3. Učitelé, 4. Žabičky.

Výsledky však nejsou důležité, vyhrál 
kolektivní duch a radost ze hry. Vřelé díky za 
takovéto a podobné akce, kdy si člověk 
povzbudí nejen tělo, ale i ducha. Jen tak dál. 

mb

více jak čtyřiceti lety. Přišli i jeho odchovanci 
– dnešní náčelník střediska Honza Valenta 
s Jirkou Novotným. Jejich bývalý svěřenec 
Pavel Pazourek přijal slib od této další 
generace skautů, světlušek a vlčat.

V letošním roce nás čeká zase mnoho 
nového, výpravy do okolí, další plnění 
Stezek a Cest, týdenní letní tábor. Pokud 
vaše dítě hledá dobré kamarády, může přijít 
také.

Za 3. oddíl Jitřní Stovka Václav Filipi
filipivaclav@seznam.cz
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Gymnázium 
                     
                                  Havlíčkova 13

přijímá žáky 5. tříd ZŠ do primy 
nižšího stupně osmiletého studijního 

cyklu pro školní rok 2013/2014

Tiskopisy přihlášek – na příslušné ZŠ, 
na Dni otevřených dveří, lze je stáhnout 
i z webových stránek Ministerstva školství 
(www.msmt.cz)
Zápisový lístek – vydá příslušná ZŠ
Termín odevzdání přihlášek – do 15. 
března 2013 ředitelství gymnázia
Přijímací zkoušky – M, ČJ a obecné 
studijní předpoklady

Informační schůzka 
17. 1. 2013 v 16 hodin

Poskytnutí bližších informací o studiu, 
podmínkách a kritériích přijímacího 
řízení.
Přijímací řízení i studium jsou bezplatné.

kontakt: 725 032 589 (ředitel), 
385 722 053 (kancelář)
www.gtnv.cz

TÝN NAD VLTAVOU

Oční optika
Soběslav, Palackého 64

Tel.: 381 214 996
Po až Pá:
So: www.mmoptik.cz

• Měření  zrakové  ostrosti  na
nejmodernějších přístrojích

• Aplikace  kontaktních čoček

Objednávejte  se  na  tel. č.: 381 214 996
nebo přímo v oční optice

Jsou Vaše ruce příliš krátké?

 Multifokální 

  

brýle

  

Váš 
problém vyřeší!

 

8 – 13   14 – 17         

8 – 11

MM Optik  - držitel   ocenění   společnosti

Bonus ušetříte tisíce

Sleva  10% až 30% z ceny obruby!

zhotovené u nás uvidíte!
Přes multifokální brýle

Essilor - výrobce multifokálních skel Varilux

ANGLIČTINYKurzy ANGLIČTINY pro veřejnost

Kurz pro začátečníky ve věku 50+:
13 lekcí, 1 lekce 90 min.

Výuka vždy ve středu od 16. ledna 
2013 do 10. dubna v Hodonicích 
u Bechyně (Stará škola).
Skupiny max. po 6 studentech.

Studium podle učebnice „Angličtina 
NEJEN pro samouky“ (vydavatel LEDA 
2011).

Cena celého kurzu 1700,- Kč.

Nabídka pro firmy:
Chcete zlepšit angličtiny svých 

zaměstnanců? Kurzy přímo na Vašem 
pracovišti v Bechyni (pondělí-čtvrtek) do 
poloviny dubna 2013. Individuální program 
sestavený na míru Vašim potřebám.
Cena kurzu za 1 studenta: 250,- Kč / 60 min.

Kontakt:
Dr. Michael Cwach, Ph.D. 
(University of Canterbury, New Zealand)
Hodonice č.p. 36
tel: 774 59 12 86

Učte se anglicky s rodilým mluvčím 
americké angličtiny

Ü
Ü

Ü
Ü

Provádíme rizikové kácení stromů 
v těžko přístupných místech. 

Tel: 606 931 760
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