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+ Životní jubilea 
únor 2016
95 let Ing. Vanek Pavol
92 let Kotěšovcová Libuše
91 let Bohuslavová Milada
86 let Podholová Helena
85 let Černoch Josef
82 let Chudá Růžena

Matušková Vlasta
Švorcová Ernestína
Zavadil Jiří

81 let Nebesař Antonín
80 let Semrádová Jiřina 
79 let Menšová Růžena

Bína František
78 let Barták Zdeněk
77 let Churanová Růžena
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+ VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Dne 14. ledna 2016 byli přivítáni 
starostou města Bechyně Ing. Pavlem 
Houdkem tito noví občánci: Matyáš Sviták, 
Ema Závorková, Karolína Novotná, Stella 
Krystková, Sabina Poslušná, Jan Prantl, 
Adéla Hrušková, Anežka Vondrová a Sofie 
Hanibalová. Rodiče pro své děti obdrželi 
pamětní list s dárkovým poukazem v hod-
notě pěti set korun, knihu s věnováním 
a další dárky. Slavnostní obřad doprovázel 
pan učitel Luboš Zíta a Karolínka Válková ze 
Základní umělecké školy Václava Pichla 
v Bechyni. 

+ DIAMANTOVÁ SVATBA

Úctyhodných šedesát let společného 
života, diamantovou svatbu, oslavili 
manželé Josef a Marie Neškodných ve 
čtvrtek 7. 1. 2016. Josef a Marie Neškodných 
uzavřeli manželství  dne 7. 1. 1956 v obřadní 
síni Města Bechyně. Šedesátileté výročí 
oslavili manželé doma, spolu se svými 
blízkými a pogratulovat jim přišli také 
zástupci města, starosta Ing. Houdek 
a místostarosta Ing. Rejlek. Připojujeme se 
i my se srdečným blahopřáním. 

Toto slovo podvědomě vnímáme, ale málokdo z nás 
si uvědomí, co je s tím spojeno.

Druhého února se slaví svátek Představení Pána 
v chrámě a Očišťování Panny Marie, jež se slaví 
čtyřicátého dne po Božím hodu vánočním. Tak to 

ukládal Zákon, vyžadoval očištění rodičky 40. den po porodu. Je to svátek světla, a tak se 
tohoto dne v chrámech světí před mší svíce, lidově zvané hromničky. Co nám má svátek 
připomínat? Slova Simeona popisující Krista jak „všeho světla k osvícení pohanův 
a k slávě lidu izraelského připraveného našel“. 

Tyto svíce mají být opatřeny obrázkem Panny Marie, křížkem nebo květinami. Lidé je 
dříve rozsvěcovali při bouřích a věřili, že je ochrání před hromem a bleskem. I druhá 
pověra je trochu pohanského původu. Hromnička se dávala do ruky umírajícímu člověku, 
aby se posvátným ohněm očistil v posledním okamžiku života.

Hromnice už nevnímáme jako něco výjimečného, i když podle svého obsahu je to třetí 
hlavní vánoční svátek. 

Snad si ale ještě dokážeme vybavit některé pranostiky, vztahující se k druhému únoru 
– Hromnicím. Jsou odrazem lidské všímavosti k okolní přírodě a tehdejším potřebám, 
v našich časech už takové sepětí s prostředím postrádáme. Přesto alespoň jedno platí 
stále: „Na Tři krále — o hodinu dále, na Hromnice — o dvě více.“ 

Další se již týkají běžného venkovského života: „Na Hromnice půl krajíce, polovice 
píce nebo více“. Chtěli tím vyjádřit najednou dvě skutečnosti – že je polovice času od 
ozimu do žní a hospodář by měl mít ještě polovici nebo více všech zásob přichystaných na 
zimu pro rodinu i dobytek.

Nejzajímavější je pranostika o skřivanovi a tuhé zimě: „Na Hromnice musí skřivánek 
vrznout, i kdyby měl zmrznout“.

Jak k této slovní hříčce naši předci asi dospěli? První vysvětlení podává Ctibor 
Tovačovský z Cimburka ve své knize „Hádání pravdy“ ze 16. století – „Budeme chtíti vrch 
svého štěbetání učiniti, právě jako skřivan na Hromnice“. Druhé vysvětlení je podle staré 
pověsti, kterou zaznamenal Jan Ignác Dlouhoveský v 17. stol. Ten vzpomíná „že za 
starých časů si lid vypravoval, že i za největší zimy přece skřivánek vyletí nad chrám 
Mariánský ve Staré Boleslavi, nad ním se vznáší, prozpěvuje, jakoby Pannu Marii právě 
na tento svátek svým zpěvem hleděl oslavit. Po onom svátku není nikde skřivánka nad 
chrámem staroboleslavským více vidět, až teprve když nastane jaro“.

Josef Štefl

Hromnice



+

(nájem, služebnost bytu), nebo je dáno o dědictví. Jiné užívací právo k objektu než 
souhlasem majitele objektu.  právo vlastnické žadatel prokazuje např. 

Nejčastějším dotazem v souvislosti s nájemní smlouvou. Listiny se předkládají v 
adresou trvalého pobytu je otázka odhlášení originále, správní orgán po pořízení fotokopií 
osoby, která má v určité nemovitosti hlášen vrací listiny žadateli. Žádost o zrušení 
trvalý pobyt, ale již se zde nezdržuje. Jedná trvalého pobytu nemůže nikdy podat člověk 
se například o bývalé vlastníky nemovitostí sám na sebe, ale musí ji podat vlastník 
nebo o nájemce s ukončeným nájemním objektu nebo jiná oprávněná osoba, jak je 
vztahem nebo o příslušníky domácnosti popsáno výše. Místo trvalého pobytu 
vlastníka či nájemce objektu, kteří užívali Podáním žádosti u příslušného správního a zrušení údaje o místu 
dům nebo byt na základě souhlasu vlastníka orgánu je zahájeno správní řízení. Probíhá 

trvalého pobytu nebo nájemce. standardní řízení. Správní orgán nejprve 
V případě, kdy majitel nemovitosti zjistí, uvědomí občana, jemuž má být trvalý pobyt 

Místem trvalého pobytu se rozumí adresa že v jeho domě jsou hlášeny osoby, které  zrušen, že bylo zahájeno správní řízení, 
pobytu občana v České republice, která je zde nebydlí a nemají ani vlastnická či užívací tohoto občana vyslechne. Probíhá 
vedena v registru obyvatel a kterou si občan práva (nejsou spoluvlastníky nemovitosti standardní dokazování (listinami, výslechem 
České republiky zvolí např. v místě, kde má nebo nemají platnou nájemní smlouvu), svědků apod.) Pokud se nepodaří doručovat 
rodinu, práci nebo kde fakticky bydlí. Občan může tuto situaci vyřešit podáním žádosti písemnosti ve správním řízení občanovi, 
může mít jen jedno místo trvalého pobytu, o zrušení údaje o místu trvalého pobytu kterému má být trvalý pobyt zrušen, nezřídka 
a to v objektu, který je označen číslem těchto osob. mu správní orgán ustanovuje opatrovníka 
popisným nebo evidenčním, popřípadě Žádost se podává písemně nebo ústně do pro správní řízení, čímž se samozřejmě 
orientačním, a který je určen k bydlení, uby- protokolu přímo na pracovišti ohlašovny prodlouží lhůta, ve které správní orgán 
tování nebo individuální rekreaci. V přípa- pobytu příslušné podle místa trvalého pobytu o žádosti rozhodne. Pokud se v řízení zjistí, 
dech stanovených zákonem o evidenci té osoby, které má být údaj o místu trvalého že jsou splněny obě podmínky stanovené 
obyvatel může být místem trvalého pobytu pobytu zrušen. Žádost je podáním ve smyslu v § 12 odst. 1 písm. c) zákona o evidenci 
občana sídlo ohlašovny. správního řádu a o zrušení údaje o místu obyvatel, tedy že užívací právo občana 

Občan, který se chce přihlásit k trvalému trvalého pobytu se vede správní řízení. k objektu zaniklo a občan tento objekt 
pobytu na určitou adresu, musí doložit, že je Žadatel uvede své jméno, příjmení, datum neužívá, správní orgán rozhodnutím zruší 
vlastníkem nebo nájemcem bytu nebo domu, narození, adresu svého trvalého pobytu, údaj o místu trvalého pobytu. V opačném 
nebo doložit jiné oprávnění užívat byt nebo případně svou adresu pro doručování případě podanou žádost zamítne. Místem 
dům, nebo předložit úředně ověřené písem- písemností. Žadatel dále sdělí jméno, trvalého pobytu občana, kterému je úředně 
né potvrzení oprávněné osoby (vlastníka, příjmení a adresu osoby, které navrhuje zrušen údaj o místu trvalého pobytu, se stává 
nájemce) o souhlasu s přihlášením k trvalé- zrušit trvalý pobyt. Žadatel musí prokázat, že sídlo ohlašovny. 
mu pobytu. Oprávněná osoba (vlastník, této osobě zaniklo užívací právo k objektu a Nově je od 1. 1. 2016 podání žádosti 
nájemce) může také udělit souhlas s přihlá- že tato osoba v objektu již nebydlí.  Žádost o zrušení údaje o místu trvalého pobytu 
šením jiné osoby do objektu osobně před může podat pouze vlastník nemovitosti nebo zpoplatněno. Za podání žádosti o zrušení 
zaměstnancem ohlašovny. Právo na přihlá- osoba, která je oprávněná objekt užívat. údaje o místu trvalého pobytu hradí žadatel 
šení k trvalému pobytu do určitého objektu Žadatel své vlastnické či jiné užívací právo správní poplatek ve výši 100 Kč za každou 
tedy vyplývá z vlastnictví bytu nebo domu, prokazuje např. výpisem z katastru osobu, jíž má být trvalý pobyt zrušen. 
případně z jiného užívacího práva k objektu nemovitostí, kupní smlouvou, rozhodnutím Helena Příhodová

+
Podařilo se nám navýšit finanční projekt na rekonstrukci ulice Michalská, BYL TO ROK 

prostředky na opravy komunikací a chod- kterou bohužel nestihneme realizovat v roce 
POZNÁVÁNÍ, SBÍRÁNÍ níků, což lidé mohli poznat hlavně na sídlišti 2016, jak jsme plánovali. Rovněž se nám 

Na Libuši, kde byly opraveny a vybudovány nepodařilo dohodnout se všemi vlastníky ZKUŠENOSTÍ, SETKÁVÁNÍ 
nové chodníky včetně parkovacích míst a odkup pozemků k vybudování stezky pro A OCENĚNÍ PRO MUZEUM také veřejného osvětlení. Na sídlišti Písecká pěší a cyklisty ze Senožat do Bechyně. Jak 
jsme vybudovali hned dvě nová parkoviště. již jsem zmínil, vše je o lidech, proto věřím, 

Přebíráme článek z Táborského deníku V rámci oprav silnic, které zajišťovala že se nám tyto akce podaří zdárně 
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, uskutečnit.

Bechyně – Starosta Pavel Houdek má za jsme provedli opravu vodovodu a kanalizace Přeji všem v roce 2016 jen to dobré 
sebou první celý rok, kdy stál v čele v Senožatech a v místní části Plechamr. a hlavně aby převládala jen pozitivní 
města. Mohl tak zhodnotit, co za rok pro Mohu říci, že realizace těchto akcí proběhly nálada. Pavel Houdek
Bechyni s kolegy udělal. zdárně bez nějakých vážných komplikací.

Zdroj: V roce 2015 nás potěšila pestrost 
http://taborsky.denik.cz/zpravy_region/byl-Uplynul rok 2015 a opět si říkáme, jak ten a množství kulturních, sportovních a spole-
to-rok-poznavani-sbirani-zkusenosti-čas letí. Pro mě osobně byl loňský rok rokem čenských akcí ve městě i v místních částech 
setkavani-a-oceneni-pro-muzeum-získávání zkušeností a poznávání nového. Hvožďany a Senožaty, které pořádalo ať už 
20160113.htmlMěl jsem to štěstí, že jsem měl v drtivé naše kulturní středisko, nebo místní sdru-

většině možnost se setkávat a jednat s lidmi, žení a organizace. Aniž bych chtěl někoho 
kteří měli ochotu najít společné řešení a ne opomenout, zmínil bych srpnový festival 
proti sobě bojovat. V této souvislosti musím dechových hudeb, pořádaný kulturním 
ocenit vstřícnost a spolupráci kolegyň střediskem, dále bechyňské keramické trhy 
a kolegů zastupitelů, ale rovněž i zaměst- a koloběžkovou Grand Prix, které pořádají 
nanců městského úřadu a organizací, jejichž místní nadšenci poslední červencovou 
zřizovatelem je město Bechyně. Něco se sobotu. Tento den Bechyně žila, „praskala ve 
samozřejmě povedlo více a něco méně, tak švech“ a lidé se bavili, a o tom to je.
jak to v životě chodí. Cena pro Městské muzeum

Péče o školy a školáky Nemohu také nevzpomenout na naše 
Z investičních akcí se mimo jiné podařilo Městské muzeum, které loni ve XIII. ročníku 

zrealizovat zateplení mateřské školy, které národní soutěže muzeí získalo zvláštní 
bylo částečně financováno z dotace ocenění Gloria musaealis, a to za vytvoření 
Státního fondu životního prostředí. Dotace stálé expozice. Když si uvědomíme, jak tato 
byla ve výši čtyř milionů korun. expozice vznikala doslova na koleni a s 

Nezapomněli jsme ani na naše dvě nízkým rozpočtem, klobouk dolů před jejími 
základní školy. Ve škole Fr. Křižíka byla stvořiteli.
vyměněna okna v severním průčelí a ve Jako i jinde, ani v Bechyni samozřejmě 
škole ve Školní ulici se provedla oprava nedopadlo vše, jak bychom si přáli. 
fasády a dále výměna oken v tělocvičně. Nepodařilo se prozatím dotáhnout do konce 

ZMĚNA V LÉKAŘSKÉ 
POHOTOVOSTNÍ SLUŽBĚ
Adresa: Školní 1009, Bechyně 
(Dům s pečovatelskou službou)
Telefon: 381 211 048

Po Čt: 18–22 hod.
Pátek: 15 22 hod.
So, Ne, svátek: 9 22 hod.

V naléhavých případech mimo uvedené 
časy použijte  

Provozní doba
–

–
–

Lékařská pohotovostní služba je zřízena 
jako nevýjezdová ambulantní péče 
poskytovaná pacientům v případech náhlé 
změny zdravotního stavu nebo zhoršení 
průběhu onemocnění.

č. tel. 155

!
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MĚSTSKÁ 
POLICIE 
BECHYNĚ 
– radí, informuje

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

Z činnosti MP Bechyně 
za rok 2015

źMP Bechyně v roce 2015 řešila 541 
událostí. Velká část těchto událostí byly 
přestupky na úseku dopravy (neoprávněné 
zastavení a stání vozidel, porušování záka-
zu vjezdu a v neposlední řadě nedodržování 
maximální povolené rychlosti) a porušování 
nařízení města č. 9/2012 stání silničních 
motorových vozidel na vymezených míst-
ních komunikacích (parkování na náměstí 
T. G. Masaryka).

źDalší část přestupků se týkala nedovo-
leného parkování motorových vozidel na 
veřejné zeleni – neoprávněný zábor 
veřejného prostranství. 

źStrážníci se v roce 2015 zaměřili na 
nepojízdná a dlouhodobě odstavená 
motorová vozidla, která jsou ponechána na 
parkovištích města Bechyně. Strážníkům 
MP Bechyně se za rok podařilo odstranit 
5 takto nepojízdných motorových vozidel. 
Všechna motorová vozidla byla po výzvě MP 
Bechyně odstraněna svými majiteli.

źStrážníci MP Bechyně se v roce 2015  
průběžně zaměřili na dodržování vyhlášek 
města Bechyně č. 1/2010 o zákazu konzu-
mace alkoholických nápojů na veřejných 
prostranstvích a č. 3/2008 o stanovení 
pravidel pro pohyb psů na veřejném 
prostranství. Strážníci se také zaměřili na 
úklid psích exkrementů, který se v poslední 
době stal velkým nešvarem pejskařů.

źJedna z oblastí hlídkových činností MP 
Bechyně byla i kontrola chatových oblastí, 
kde strážníci prováděli kontrolu v součin-
nosti s příslušníky OO PČR Bechyně. 

źMP Bechyně by chtěla tímto upozornit 
občany města Bechyně, že od 1. 10. 2015 
vstoupila v platnost novela zákona 
č. 204/2015, která mění zákon č.200/1990 
sb., ve znění pozdějších předpisů, a zákon 
číslo 269/1994 sb., ve znění pozdějších 
předpisů. Nejdůležitější změnou v této 
novele zákona je zpřísnění sankcí na úseku 
veřejného pořádku. Zvyšují se obecné výše 
horní sazby pro uložení blokových pokut 
z 1000,- Kč na 5000,- Kč a u nezletilých osob 
z 500,- Kč na 2000,- Kč.

Strážníci MP Bechyně proto apelují na 
řidiče vozidel, aby svá vozidla zanechávali 
zaparkovaná na parkovištích města Bechy-
ně a neponechávali je na travnatých plo-
chách města. Za takto zaparkované vozidlo 
na travnaté ploše mohou strážníci uložit 
blokovou pokutu až do výše 5000,- Kč.

Za MP Bechyně Ladislav Sokol

Úřední hodiny: 
Středa

8.00–10.00
14.00–16.00

popřípadě po telefonické domluvě

+ Bechyně na 
REGIONTOUR v Brně

Od čtvrtka 14. 1. do neděle 17. 1. se na 
brněnském výstavišti konal veletrh cestov-
ního ruchu REGIONTOUR, který je nosným 
projektem podpory domácího cestovního 
ruchu. Účastní se jej klíčové osoby s rozho-
dujícími pravomocemi v cestovním ruchu 
ČR a jednotlivých regionech.

Díky nově navázané spolupráci s Jiho-
českou centrálou cestovního ruchu a slibné-
mu potenciálu našeho města z hlediska 
turismu jsme dostali příležitost účastnit se 
této výjimečné akce. Bechyně měla svou 
vlastní výstavní plochu na stánku Jihočes-
kého kraje, který se tento rok nesl v duchu 
blížící se letní olympiády v Riu... – Jižní 
Čechy olympijské. Jedná se o dlouhodobou 
kampaň, která si klade za cíl přilákat turisty 
do nádherného prostředí jižních Čech a zá-
roveň přilákat k aktivnímu pohybu co 
největší množství lidí. Jižní Čechy olympij-
ské se budou skládat z celé řady sportovních 
akcí – tradičních i nových. Kraj se jejím 
prostřednictvím bude prezentovat také jako 
ideální místo pro aktivní dovolenou. Bechyni 
jsme se snažili prezentovat díky poutavé 
historii, upozorňovali jsme potenciální turisty 
na přírodní krásy a historické památky 
našeho města. Sportovní nadšenci dostali 
přehled o cyklo a turistických trasách a ná-
sledném odpočinku a relaxaci v lázeňském 
komplexu. Navázali jsme také kontakty se 
zástupci tisku a časopisů, v nichž se budeme 
snažit propagovat Bechyni po celé ČR. 

Velkým přínosem také bylo setkání 
s ostatními zástupci měst, jednak pro 
možnou příští spolupráci a jednak pro 
předávání zkušeností v oblasti cestovního 
ruchu. V tomto roce budeme ještě Bechyni 
prezentovat na veletrhu HOLIDAY WORLD 
v Praze (18.–21. 2.).

Za Kulturní středisko města Bechyně 
 Romana Hlavničková  

 a doufáme, že jsme je v knihovně KNIHOVNA 
neviděli naposledy.

JE TU PRO VÁS Čtenáři si u nás vybírají z 18 984 knih a 
14 titulů periodik. Nakoupili jsme 313 nových 

V loňském roce přišlo do knih a vyřadili 444 knih opotřebovaných 
knihovny celkem 7 557 náv- nebo zastaralých. 

štěvníků. U internetu se vystřídalo 1 002 Čtyři sta čtyřicet dva čtenáři si půjčili 
zájemců a pro 1 149 účastníků jsme uspo- celkem 21 750 dokumentů, z toho 3 971krát 
řádali celkem 55 akcí. Uskutečnily se časopisy, což jsou asi 4 výpůjčky na jednoho 
výstavy, besedy s autory, o Velikonocích, obyvatele Bechyně. 
o literátech pro děti a seniory, dílny pro děti Během prázdnin jsme provedli vyřazo-
i dospělé. Odměnili jsme vítěze 1. ročníku vání knih a revizi fondu na pobočce 
čtenářské soutěže pro děti Lovci perel Hvožďany, po které zůstalo celkem 132 knih. 
a odstartovali 2. kolo. Využívají zde i zápůjčky knih z našeho fondu 

Vyráběli jsme v Dobrodílnách výrobky pro a výměnného souboru Městské knihovny 
děti v Dětské psychiatrické nemocnici Tábor, kde si i my půjčujeme novější tituly 
Opařany, kam jsme je odevzdali, a pokud pro zpestření naší nabídky. 
škola v nemocnici projeví zájem, určitě rádi Zřídili jsme donáškovou službu pro 
pomůžeme. Děkujeme všem zúčastněným zdravotně znevýhodněné občany, o kterou 
švadlenkám za čas věnovaný druhým. se zatím přihlásili jednorázově jen 2 zájemci. 

Za povedené považujeme otevření Víme, že už dávno neplatí, čím víc knih 
miniknihovničky pro všechny na náměstí, v knihovně, tím lepší knihovna. Dnes se 
u které bylo pořád živo. Funguje na principu: knihovny mění v komunitní centra, kam lidé 
Přečti, vrať nebo přines jinou! Znovu se na chodí nejen za knihami, ale i za kulturou, 
náměstí vrátí před letní sezónou. vzděláním a zábavou a předhání se ve 

Knížky přináší radost a rozptýlení i do vynalézavosti, čím a jak přilákat další 
Domova seniorů, kde jsme četli a povídali návštěvníky. Snažili js me se i my.
o Boženě Němcové, Vlastě Javořické 
a připomněli si život doktorky Kálalové A co letos? Chystáme změny díky 
z nedalekých Bernartic v knize Doktorka zřizovateli a na základě podání grantu. 
z domu Trubačů. Věříme, že k lepšímu! Během roku na ně 

Za zmínku stojí i výborná spolupráce včas upozorníme. 
knihovny se všemi školami ve městě, pro Určitě se stavte pro knížky a časopisy 
které připravujeme knihovnicko-informační a zůstanou i tradiční akce jako: Noc 
hodiny, besedy se spisovateli a těm nej- s Andersenem, besedy pro školy, besedy se 
menším představujeme nové prostředí plné spisovateli, čtení za úplňku, pasování 
knih a časopisů. Tradičně se účastníme prvňáčků apod.
projektu Knížka pro prvňáčka, ze kterého Těšíme se, že se i z Vás v roce 2016 
získáváme knihy pro pasování. Letos jsme stanou naši pravidelní hosté!

 povýšili malé čtenáře EH

čtyř 1. tříd

do stavu rytířského ze 
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RODIČOVSKÉ CENTRUM 

PLESOVÁ SEZÓNA

Pátky / 19.00 hodin / Velký sál KD
Již tradičně pořádané taneční kurzy pro absolventy základních 
tanečních a také pro ty, co již většinu zapomněli nebo se chtějí 
naučit něco nového pod vedením manželů Bolkových z Milevska.

II. lekce 12. února
III. lekce 19. února
IV. lekce 26. února
V. lekce   4. března
VI. lekce 11. března

18. března ZÁVĚREČNÝ PLES

TANEČNÍ PRO VŠECHNY

GALERIE

GALERIE GALVÍNA

Prodejní výstava obrazů
Vernisáž 6. února v 15 hodin.

ROMANA SCHMITTOVÁ

MĚSTSKÉ MUZEUM

Výstava potrvá do 31. března 2016.

4K FOTOGRAFICKÁ VÝSTAVA 

KULTURNÍ KALENDÁŘ únor 
2016

KULTURNÍ KALENDÁŘ
www.kulturnidum.cz

DIVADLO

+

+

+

RYBÁŘSKÝ PLES

HASIČSKÝ PLES

PLES PRO VŠECHNY

Sobota 27. února / 20.00 hod. / Velký sál KD / Vstupné 150 Kč 
Za hudebního doprovodu kapely Big Papa, bohatý program – 
mažoretky, country tance, pasování mladých rybářů, soutěž o ceny, 
půlnoční překvapení. 
Předprodej vstupenek stánek Ondřejovi.

Sobota 12. března / 20.00 hod. / Velký sál KD / Vstupné 120 Kč 
sál, 100 Kč přísálí 
Hraje Hartmanická muzika.
Předprodej vstupenek stánek Ondřejovi.

Pátek 18. března / 20.00 hod. / Velký sál KD / Vstupné 120 Kč
K tanci i poslechu zahraje milevská kapela RM band.
Předprodej vstupenek od 1. února v kanceláři KD, Městském 
informačním centru v budově muzea a na www.kulturnidum.cz

DUŠEVNÍ AKTIVITY

Středa 24. února / 17.00 hodin / RC Hrošík / Vstup zdarma
Posezení aktivních seniorů nad šálkem čaje. Tentokrát si 
prohlédneme historické fotografie ze stavby bechyňského mostu.

BABÍ LÉTO

GALERIE U HROCHA 

HLEDÁNÍ 
Výstava obrazů bechyňské malířky Simony Churanové

Možnost prohlídky od pondělí do pátku 7 – 15 hod. Nebo po dohodě 
na telefonu 776 381 203. 

Výstava potrvá do 29. února 2016. 

NA STOJÁKA
Lukáš Pavlásek 
Pepa Polášek 
Karel Hynek

Středa 10. února 2016 / 19.00 hodin / Velký sál KD / 
Vstupné 200, 180, 160 Kč
Předprodej od 1. prosince na www.kulturnidum.cz 
nebo v kanceláři KSMB či Městském informačním 
centru na nám. T. G. Masaryka.

ZÁBAVA

PROVOZ HERNY
pondělí, středa 9.00–11.00 hodin
jednotlivé vstupné 15 Kč,
zvýhodněná permanentka 100 Kč/10 vstupů

Středa 3.února / 9.00–11.00 hod. / RC Hrošík
– výtvarná dílna

Středa 10. února / 9.00–11.00 hod. / RC Hrošík
– výtvarná dílna. Prosíme, vezměte si s sebou čajovou svíčku. 

Středa 17. února / 9.00–11.00 hod. / RC Hrošík
– výtvarná dílna

Sobota 20. února / 9–10 hod. / RC Hrošík
– výtvarná dílna před pohádkou

Středa 24. února / 9–11 hod. / RC Hrošík
Herna ve společenském duchu s mlsáním. Prosíme maminky, aby 
donesly dítkám něco malého na zub.

Úterky nebo pátky dle rozpisu / 9.30–10.30 hod. / Děti 1–3 
roky / Vstupné 15 Kč 
(zvýhodněná permanentka 100 Kč/10 vstupů)
Bližší informace na tel. č. 733 344 473.

+ SÁŇKAŘ

+ KDYŽ SE TAHÁ ZA ŠŇŮRU, ŠAŠEK 
SKÁČE NAHORU...

+ PŘÍPRAVA NA PLES, KORUNKY PRO 
PRINCE I PRINCEZNY

+ ČÁRY, MÁRY, FUK! – Pohádková dílnička 

+ MIMIPLES 

+ DĚTSKÉ HRÁTKY A CVIČENÍČKO 

 

Pátek 5.– sobota 6. února 2016 / Malý a Velký sál KD /
Vstupné: permanentka 200 Kč / jednotlivá představení 40 Kč
Celostátní přehlídka klasické amatérské divadelní tvorby, která se 
nese v duchu „Za málo peněz hodně muziky“.

BECHYŇSKÉ PERLENÍ

GALERIE 2+1

Vernisáž čtvrtek 18. února / 19.00 hod. / Galerie 2+1
Výstava potrvá do 31. března 2016.

ZA PEČLIVĚ UPLETENOU ZÁCLONOU
Obrazy Denisy Krausové



Kulturní středisko města Bechyně, U Nádraží 602, tel: 776 381 203, 606 911 007, e-mail: program@kulturnidum.cz

POHYBOVÉ AKTIVITY

Každé pondělí / 18.00–19.00 hod. / RC Hrošík
Zdravé a efektivní cvičení pro všechny věkové kategorie. Zvyšuje 
sílu a flexibilitu svalů, odbourává bolesti zad, kloubů, páteře, 
pomáhá získat pevné, dlouhé a štíhlé svaly, ohebnou páteř a klouby 
bez bolestí, příznivě ovlivňuje koncentraci a dýchání.

PILATES

Sudé týdny v úterý od 18.30 h, liché týdny v pondělí od 19.00 h / 
RC Hrošík
Jedná se o účinný dynamický trénink celého těla, zlepšuje 
výkonnost a vede ke zrychlení metabolismu – hubnutí.

KRUHOVÝ TRÉNINK, TABATA

Každý čtvrtek / 19.00–20.00 hod. / RC Hrošík
Zábavné dynamické cvičení, při kterém procvičíte celé tělo, 
zejména svaly nohou, hýždí, rukou a břišní svaly.

BOSU CARDIO®

Informace o Pilates, Bosu Cardio a Kruhovém tréninku – Tabata 
u paní Romany Honsové na tel. 721 111 541 
FB: Cvičení s Romčou Bechyně
Cena 65 Kč/lekce, možnost zakoupení permanentky na 5 lekcí za 
300 Kč či na 10 lekcí za 600 Kč. 

Každé úterý / 16.30–17.30 hod. / Klubovna KD
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 je rozvinout 
u dětí zdravý životní styl a včlenit fitness jako přirozenou součást 
jejich života. Info Nina Capouchová na tel. 737 825 662

ZUMBA PRO DĚTI

Pondělky od 22. února / 18.45 – 19.45 / Klubovna KD
Orientální tanec je ideální pohyb pro všechny, kterým dělá jiný druh 
cvičení problémy. Zlepšuje se držení těla, odstraňují se různé bloky 
a celkově má tanec velice pozitivní vliv na zdravotní stav.
Bližší informace na  www.raeesah.wz.cz  nebo Kristýna Kvardová, 
tel. 721 503 325

FIT ORIENT

PRO DĚTI

Pátek 12. února / 10.00 hodin / Velký sál KD / Vstupné 20 Kč
Putovní divadelní představení O Balynce, které zábavnou a hravou 
formou učí děti třídit odpady.
Za podpory Ekokom a. s. hraje Karlovarské hudební divadlo.

O BALYNCE, DOBRÉM ŠTĚNĚTI

Středa 23. března / 19.00 hodin / Velký sál KD / Vstupné 250, 220 
a 190 Kč 
Účinkují: Michaela Kuklová, Ivo Šmoldas, 
Veronika (Nová) Arichteva / Tereza Šefrnová 
Autor: Zdeněk Podskalský
Režie: Biser Arichtev

Komedie s detektivní zápletkou, tak by se dala charakterizovat tato 
divadelní inscenace – žena a její milenec, vracející se manžel, další 
žena hledající svého manžela. Je to ten původní milenec nebo 
není? Manžel je prý v koupelně – mrtev! Dá se utéci z třetího patra? 
Dá se vraždit žehlicím prknem? Vejde se milenka do krbu? 
A nezbláznili se všichni náhodou…?
Předprodej v kanceláři KD, MIC nebo na www.kulturnidum.cz.

LIGA PROTI NEVĚŘE

Pondělí 18. dubna / 19.00 hodin / Velký sál KD / Vstupné 399, 
369 a 349 Kč
Dívčí válka je nejúspěšnější a nejhranější ze všech divadelních her 
v České republice. Jeho atraktivnost se skrývá především v lehkosti 
žánru, nadsázce, využitých tématech a také v hereckém obsazení.

Předprodej vstupenek v kanceláři KD, MIC v budově muzea na 
nám. T. G. Masaryka nebo on-line na www.kulturnidum.cz.

DÍVČÍ VÁLKA

Každou neděli od / 17.30–18.30 hod. / RC Hrošík
Powerjóga je pro lidi, kteří nechtějí striktně dodržovat pravidla 
a nařízení klasické jógy, ale chtějí cvičit. Dochází k úbytku tuku 
uvolněním energetických drah v těle a k uvolnění mysli. Info v KD.

POWERJÓGA

PŘIPRAVUJEME 

Sobota 5. března / 15.00 hod. / Velký sál KD / Vstupné 40 Kč
Odpoledne plné her, soutěží a zábavy.

DĚTSKÉ MAŠKARNÍ ODPOLEDNE

Středy od 10. února / 17.30–18.30 / a čtvrtky od 11. února / 
8.30–9.30 hod. / Klubovna KD
SM = stabilizační a mobilizační systém. Aktivní cvičení s elastickým 
lanem vhodná pro každý věk. Komplexní systém péče o pohybový 
aparát, funkci vnitřních orgánů a celkové zpevnění těla. 
Kurz 8 lekcí, info a objednání M. Bambasová, tel. 608 223 271

SM SYSTÉM

Sobota 20. února / 10.00 hodin / Malý sál KD / Vstupné 40 Kč
Malá čarodějnička se již pět set let těší, že poletí s ostatními 
čarodějnicemi na velkej čarodějnickej rej. Jaké útrapy ji při tom 
čekají, můžete prožívat s ní v naší pohádce. 
Hraje Divadélko máma a táta. 

ČARODĚJNICE JOSEFÍNKA

PŘEDNÁŠKY

Čtvrtek 25. února / 18.00 hod. / Klubovna KD / Vstupné 100 Kč
Jak si namíchat svůj vlastní parfém a různé zajímavosti o olejích. 
Přednáška je doplněna ukázkami esenciálních olejů dōTERRA. 
Prostor bude i pro vaše dotazy. 
Přednášející Lenka Marková.
Zájemci o přednášku se hlaste předem 
na tel. 737 507 775, 737 529 220 (po 18. hod.).

POVÍDÁNÍ O OLEJÍCH dōTERRA 
A MÍCHÁNÍ PARFÉMŮ

Úterý 8. března / 17–21 hodin / Velký sál KD / Vstupné 120 Kč
K tanci i poslechu zahraje oblíbená dámská dvojice z TV Šlágr.
Předprodej v kanceláři KD, MIC nebo na www.kulturnidum.cz.

PIŇAKOLÁDAPIŇAKOLÁDA
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XXII. ročník

B E C H Y Ň S K É

Otevřené setkání klasických
amatérských divadelních souborů 

Pojďte na divadlo!Pojďte na divadlo!

Za finanční podpory Ministerstva kultury
VS – velký sál
MS – malý sál

Změna programu vyhrazena

pátek 5. února

19.00 /VS/ Zahájení přehlídky

19.10 /VS/ Divadelní klub Českokrumlovská scéna, z. s. Sylvie
A. R. Gurney

21.00 /MS/ BDS Lužnice (Bechyně) Ani za milion
Michaela Doleželová, Roman Vencl

sobota 6. února

10.00 /VS/ Divadlo Kapota Tábor Jdi do Prčic
Kateřina Pokorná

13.00 /MS/ DS Bezchibi (Brtnice) Osiřelý západ
Martin McDonagh

15.00 /VS/ Suchdolský DS SUD Sherlock Holmes – Zrození zla
Lenka Cvrčková, Vít Chaloupka

17.00 /MS/ BANDA z. s. (Bystřice) Klaun
Pavel Němec

20.00 /VS/ Divadlo bez zákulisí, z. s. (Sokolov) Neříkej mi lásko
Marta Buchaca

Pátek 5. února – sobota 6. února 2016

Permanentka
na celou přehlídku    200 Kč
jednotlivá představení   40 Kč



KINO BECHYNĚ ÚNOR 2016 

Více informací a rezervace vstupenek: www.kino.bechynsko.cz

20. SOBOTA V 17.00

ROBINSON CRUSOE

Animovaný / komedie – Belgie, Francie
Připravte se na konečně pravdivý příběh 
Robinsona Crusoe a jeho nejvěrnějšího 

přítele – papouška Úterý.
90 minut, český dabing, 

mládeži přístupný, 110 Kč

20. SOBOTA VE 20.00

MUZIKÁL ANEB 
CESTY KE ŠTĚSTÍ

Hudební – ČR
Hudební film s písněmi ze slavného 

muzikálu Starci na chmelu. V hlavních 
rolích uvidíme Vicu Kerekes, Romana 
Vojtka, Martina Písaříka, Jiřího Korna, 

Adama Mišíka, Vladimíra Polívku a další.
82 min, mládeži přístupný od 12 let, 

110 Kč

27. SOBOTA V 17.00

ŘACHANDA
Pohádka / komedie – ČR

Pohádka Řachanda vypráví příběh 
o rozmazlené princezně a dvou 

kamarádech, kteří se neživí vždy úplně 
poctivě. Až když se trojice ocitne shodou 
okolností v kouzelném Černém lese, kde 
žijí podivné lesní bytosti, naučí se právě 

od nich až to, že tak jak se chováme 
k ostatním, tak se pak oni chovají k nám.

104 minut, mládeži přístupný, 110 Kč

27. SOBOTA VE 20.00

ZOOLANDER NO. 2
Komedie – USA

Zoolander byl též hlavní hvězdou 
stejnojmenné komedie, o které se mluví 
jako o kultovní, legendární a absolutně 
šílené. A protože chtěl její protagonista 
Ben Stiller jedničku ve všech směrech 
překonat, museli jsme si všichni pár let 

počkat na dokonalý scénář.
100 min, české titulky, mládeži přístupný 

od 12 let, 110 Kč

6. SOBOTA V 17.00

KYKY RYKY A PÁR VAJEC
Animovaný / rodinný – Mexiko, USA

Ryky se narodil jako zakrslé kuře. Ale, 
když chce zlý rančer zničit jeho domov a 
rodinu, tak se musí z plachého mladého 
kuřete stát odvážným kohoutem. On a 

jeho přátelé se spojí a prožijí velké 
dobrodružství, kde se ukáže, že velké 

činy mohou udělat i ti malincí.
98 minut, český dabing, 

mládeži přístupný, 100 Kč

6. SOBOTA VE 20.00

PADESÁTKA

Komedie – ČR
Kdo se směje naposled, ten se směje 

nejlíp, láká Vojta Kotek na svou filmovou 
komedii Padesátka, která se odehrává 

na hřebenech, svazích a v chatách 
zasněžených Krkonoš. Tvůrci slibují 

situační i konverzační humor, překvapivé 
zvraty i pověstný Cimrmanův vichr z hor.

97 min, mládeži přístupný od 12 let, 
100 Kč

13. SOBOTA V 17.00

ALVIN A CHIPMUNKOVÉ: 
ČIPERNÁ JÍZDA

Rodinný / animovaný - USA
Čiperné veverky Alvin, Simon a 

Theodore jsou zpět! A jsou jako vždy 
nabití energií, písničkami a především 

naprosto šílenými nápady. A tak se i teď 
můžete těšit na naprosto šílenou jízdu 
nacpanou přehršlí vtipů a hromadou té 

pravé chlupaté „chipmunčí“ muziky.
92 min, český dabing, mládeži přístupný, 

120 Kč

13. SOBOTA VE 20.00

DEADPOOL 
Komedie / akční – USA

Po celém světě mezi námi žijí 
nenápadní, stateční a skromní 

superhrdinové… a taky Deadpool, což je 
poněkud zvláštní a netradiční komiksový 

bourák ze stáje vydavatelství Marvel. 
Deadpool ze stáda slušňáckých týpků 

vybavených superschopnostmi poněkud 
vybočuje, jelikož je neodolatelně oprsklý, 

vulgární, brutální a… hlavně nechutně 
vtipný.

104 minut, české titulky, mládeži 
přístupný od 15 let, 110 Kč

Změna programu vyhrazena

+HUDEBNÍ PRODUKCE 
v Lázních Bechyně

Taneční večery – kavárna
19.30–22.30 hod.
Vstupné 25 Kč

2. 2. úterý Mr. Driver

Masopustní
5. 2. pátek Cora

9. 2. úterý Echo

Valentýnská
14. 2. neděle Echo

16. 2. úterý Technicz
19. 2. pátek Technicz
20. 2. sobota Mr. Driver
23. 2. úterý RM band
26. 2. pátek Cora
27. 2. sobota Countrio

Na žádné akci se nekouří

CO NÁS ČEKÁ? 

V následujících řádcích ne-
cháme nahlédnout do příprav 
letní sezóny v Městském 

muzeu. Zahájíme ji výstavou věnovanou 
výročí Černické obory (založena 1586 
Petrem Vokem). Muzejní noc vzhledem 
k loňskému úspěchu (150 návštěvníků) 
musí zákonitě proběhnout. V červenci 
přivítáme skupinu 9+ a galerii i muzejní 
dvorek ovládne keramika a jiné umění. 
V srpnu mohou přijít milovníci Bechyně 
namalované – výstava díla Jaroslava Kolihy. 
Podzim bude patřit paní Vlastě Sušerové, 
taktéž obrazy. První říjnový den stejně jako 
v loňském roce oslavíme Den seniorů, 
zaškrtněte si nás, skupinko ze Sudoměřic 
a další senioři. Jestli můžu mít vroucí přání, 
chtěla bych zmodernizovat provoz muzejní 
knihovny, aby mohla být zájemci využívána 
přes internet, přestěhovat část předmětů 
v depozitářích do nových regálů a oživit 
muzejní dvůr. Uvidíme, co budu psát 
v prosinci, až se budu za letošním rokem 
ohlížet. Těšíme se na každého návštěvníka, 
na první obrázek vymalovaný v dětském 
koutku, také na letošního prvního badatele 
a snad na první svatbu na muzejním dvorku. 

JJ

MĚSTSKÉ
MUZEUM
BECHYNĚ
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA FRANTIŠKA KŘIŽÍKA

1928

BECHYNĚ

ŠKOLA PRO DĚTI

+ ČTVRŤÁCI A PÁŤÁCI 
OPĚT NA HORÁCH 

Již potřetí se na naší škole uskutečnil 
zimní pobyt žáků 4. a 5. třídy. 

V pondělí 4. 1. 2016 se žáci 4.A a 5.A 
nadšeně vydali na šumavskou Kvildu na 
pětidenní pobyt do chaty U Krále Šumavy. 
Po usilovném trénování a obětavé pomoci 
učitelů se všech 39 žáků nakonec stalo 
skvělými lyžaři. Nejen hezké počasí, ale 
i perfektní ubytování a výborná strava 
přispěla ke krásně prožitému týdnu. 
Dokonce jsme pobyt absolvovali bez 
jediného úrazu či nemoci! Všichni společně 
děkujeme výboru SRPDŠ za úhradu 
autobusové dopravy a všem rodičům, kteří 
přispěli sladkostmi ke zpříjemnění pobytu. 

Za pedagogy:
Mgr. I. Vozábalová

A pár postřehů od dětí: 

Zimní pobyt na horách – Šumava – Kvilda 
– 4.A

Dali jsme kufry a zavazadla do autobusu. 
Potom jsme se museli rozloučit s rodiči. 
Nasedli jsme a mávali, „ahoooj“ volali jsme 
rodičům. Konečně jsme se rozjeli. Sledovali 
jsme krajinu. Byla krásná. Na Šumavě byla 
krajina ještě hezčí, byla totiž zasně-
žená!!!!!!!!! Když jsme dojeli, bylo to krásnéé. 
Všude byl sníh, viděli jsme i zasněžený vlek.

Dorka Kupská

Ve středu jsme šli zase na snídani a pak 
lyžovat. Byla to strašná legrace. Znova jsme 
dostali chutnou svačinku. Poté jsme se sešli 
a znova nás čekal chutný oběd, odpolední 
klid a zase na sjezdovku. Tam jsem ale zas 
přestoupila do druhého týmu, který už jezdil 
na sjezdovce. Byla jsem moc ráda a tak jsem 
si to užívala do 16 h. Pak už jsme museli 
odejít – no nevadí, stejně už jsem měla hlad.

Drahuška Brušáková

Ráno jsme šli na snídani a pak jsme šli 
lyžovat. Po lyžovaní jsme šli na oběd a pak 
jsme opět šli lyžovat. Po lyžování jsme šli na 
večeři. Po večeři jsme šli spát. To se opa-
kovalo každý den. V pátek jsme se vrátili do 
Bechyně.

Philip Fábera

Když jsme přijeli na Šumavu, já a Dorka 
jsme obě jásaly.

Pak kluci a pan učitel vynesli z autobusu 
věci. Zatím co my dvě jsme držely dveře. 
Když nás paní učitelka rozdělila na pokoje, 
tak jsme si vzaly věci a šly jsme. Na pokoji 
jsme rozbalily věci a pelášily na oběd.

Po obědě řekla paní učitelka, že po „jak jsem se učil lyžovat“. Že ze začátku jsem 
přestávce půjdeme na procházku. Na byl spíše na zemi a byl jsem zařazen v 
procházce jsme postavili úplně malilinka- posledním, to jest ve třetím družstvu a 
tého sněhuláka. Kluky nebavilo nic jiného, během těch třech dnů jsem se dokonce 
než se koulovat. naučil jezdit i bez hůlek a přiřadili mě do 

  

druhého družstva.Kateřina Vesecká
Štěpán Jankovič

V pátek jsme lyžovali do oběda a potom Všechny věci z tašek už jsou ve skříních, 
jsme po obědě odjížděli. Moc se mi tam my skvěle najezení, ale hlavně nedočkaví. 
líbilo, protože tam měl Ondra narozeniny, Krajina je totiž nádherná. Mírně sněží a my 
bavilo mě lyžování a každý večer jsme tam jdeme na procházku do lesa, kde se 
měli nějaký program. Dobře nám vařili a rád dozvídáme, že jsme asi tři kilometry od 
bych tam jel zase někdy, abych bráchovi pramenů řeky Vltavy.
a rodičům ukázal, jak umím lyžovat. Pepa Soukup

Jindra Duda
Vzbudili jsme se a byla snídaně. Po 

Pak jsme si sbalili kufry a jeli jsme do snídani jsme šli do cukrárny. Tam jsem si 
Bechyně. Z hor jsme si odvezli spoustu koupil COCA – COLU a ještě jsme tam byli 
nových zážitků. Užili jsme si to moc. chvilku a pak jsme šli do infocentra a tam 

jsme koukali na film a pak jsme šli na hotel.Honzík Zíka
Drahoš Kohoutek

Každý večer jsme na ubytovně soutěžili. 
Vstali jsme a šli na snídani, pak jsme šli 

Vítěz vždy dostal odměnu. Poslední den 
do lyžárny a šli jsme na sjezdovku. Jezdili 

bylo dopolední lyžování a byl nám předán 
jsme slalomem a pak jsme šli do chaty. Dali 

diplom za lyžařské dovednosti pro radost.
jsme si oběd a potom jsme měli nějaký čas 

Tomáš Tille na to, abychom si odpočinuli. A pak jsme šli 
zas na sjezdovku. Lyžovali jsme a pak byla V Bechyni před školou na nás čekalo 
večeře a šli jsme spát.spoustu rodičů a babiček. Všechny děti se 

běžely přivítat a najít si svoje věci do Vojta Antoš
autobusu. Pak už jsem jen jela do Tábora 

Na horách to bylo dobré, protože jsme 
vrátit lyže a vybavení a byl konec hor. Hrozně 

každý den šli na svah a lyžovali jsme ráno 
moc mě to bavilo, líbilo se mi tam úplně 

i po obědě. Obědy byly výborné. Svah byl 
všechno. Jídlo i pokoje byly skvělé, spousta 

docela veliký a měl tam dokonce i vlek. 
srandy a hlavně nejlepší lyžování. A budu se 

Těším se, až se zase pojede v sedmé třídě 
těšit na další společné zážitky s naší třídou.

na hory. Opravdu jsme si to tam užili. Lyžoval 
Karolínka Jindová jsem poprvé a moc mě to začalo bavit.

Pokoje byly velké tak akorát. Spali jsme Jakub Luxa
někteří na manželských postelích a ti zbylí 

Ráno jsme vyrazili do sněhu a šli jsme 
na normálních postelích. Mně se zdály 

lyžovat. Všem to moc nešlo. Učitelé byli 
matrace trochu tvrdé. Starali se o nás čtyři 

trpěliví a dobře nás to naučili. Občas jsme 
učitelé a jejich pomocníci. Většina z nás se 

chodili do cukrárny. Také jsme šli do 
snažila udržovat čistotu jako normální lidé.

infocentra, kde jsme se dozvěděli něco 
Jakub Skalka o Šumavě.

Ondra FákPo obědě jsme šli do cukrárny a info-
centra, kde jsme si koupili pohledy. Po večeři Všichni jsme se naučili lyžovat a ti, co už 
jsme se bavili na diskotéce. V pátek lyžovat uměli, si pořádně zalyžovali. Musím 
dopoledne šli někteří lyžovat a ostatní také upozornit na to, že tam výborně vařili. 
navštívili opět cukrárnu a poté se koulovali Byli jsme v cukrárně, v infocentru Šumava 
a stavěli sněhuláky. a hodně jsme chodili na procházky, koulovali 

Jiří Valeš se a stavěli sněhuláky. Moc mě to tam bavilo 
a chtěl bych si to minimálně ještě jednou 

Mamka mi zabalila hodně sladkostí. Na zopakovat.
cestu ty sladkosti nestačily. Seděla jsem Karel Voborník
vedle své nejlepší kamarádky. Cestou 

A šli jsme spát. A zítra to bude kompli-málem zvracela, ale pak už jí bylo dobře. 
kovanější. Ráno jsme se probudili a připra-A najednou jsme byli na Šumavě. Přespávali 
vovali jsme se na snídani. Někteří nelyžovali, jsme v hotelu U krále Šumavy.
tak šli do cukrárny a pak se vrátili a šli jsme 

Natálka Fábera
na oběd – byl moc a moc dobrý. A smutná 

Druhý den jsme se dočkali a šli jsme na chvíle nastala, jedeme domů !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
svah. Moc mě to bavilo Každý den nám to šlo Nikola Novotná
lépe a lépe. Ve čtvrtek jsme měli závody. Já 
jsem byl pátý a získal jsem diplom a medaili. … a ti co nejeli

Vojta Hladký
Můj týden začal horečkami. Ležela jsem 

Po obědě nás čekala procházka. Pak a pila jsem čaj. Babička mě nutila jíst cibuli 
jsme dvě hodiny odpočívali a pak hurá na a vařila mi bylinkové čaje. Během týdne jsem 
večeři. S plnými žaludky nás učitelé poučili, koukala na počítač a viděla jsem čtvrťáky 
jak se chovat na svahu a unaveni jsme pak a páťáky, jak si užívají na horách.
padli do postelí a těšili se na zítřek. Klárka Burdová

Jára Kolář
Když má třída odjela na lyžařský pobyt na 

Po vrácení lyží jsme si zabalili své věci horách, tak já jsem bohužel neodjel. 
a došli si na poslední oběd. Pak jsme dali Nechtělo se mi vůbec do školy, protože jsem 
věci do autobusu, nastoupili a bylo nám tam nechtěl být sám bez svých spolužáků. 
smutno, že odjíždíme, ale na druhou stranu Ale maminka řekla, že musím.
jsem se strašně těšil domů, abych mohl Dominik Novotný
vyprávět o svém prvním pobytu na horách – 

.... a tak to opravdu asi bylo.
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V pondělí jsme přijeli autobusem na Lyžování na Kvildě – 5. třída
Kvildu. Každý si vzal svůj batoh a šel do Náš pokoj číslo 307 byl složen z Petra 
pokoje, nandali jsme si povlečení. Po obědě Mika, Petra Patíka a Dominika Miloše. 
jsme vyrazili na procházku a zpátky. Potom V úterý dopoledne jsme šli na sjezdovku, kde 
jsme si vyzkoušeli lyžáky a lyže. Ve středu si nás vyzkoušeli a zařadili do správných 
jsem se vůbec netěšil na svah, ale ten den mi týmů. Já jsem byl v druhé z nejlepších 
to začalo jít. Na svahu jsme byli od 9:00 do skupin. Každým dnem jsme se neustále 
11:30 dopoledne a od 14:00 do 16:00 zlepšovali a já též, učitelé si řekli, že bych 
odpoledne. Ve čtvrtek byly závody. A šli jsme mohl zkusit lanovku a měli pravdu. Ostatní 
do pekárny, dal jsem si marcipán. V pátek šel kolem mě padali a ačkoli jsem na lyžích 
lyžovat jen ten, kdo chtěl. Já jsem nechtěl. Ti, nikdy nestál, tak kdykoliv jsem nasedl, vždy 
co nelyžovali, šli do cukrárny a pak byla jsem vyjel nahoru. Celé hory byly velice 
velká koulovačka. A pak už se nosily věci do zábavné, ale všichni se těšili na své rodiny 
autobusu. A chvíli potom se jelo domů. domů. Bylo to super!

Matěj Kabát, 5.A Petr Mik, 5.A

+ SCIO – VÝSLEDKY 
TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ 
9. ROČNÍKU

Naše škola se opět ve školním roce 
2015/2016 zúčastnila testování vědomostí 
žáků v matematice, českém jazyku a zjišťo-
vání obecných studijních předpokladů. 
V České republice se zúčastnilo celkem 
636 škol a odpovídajících ročníků gymnázií.

V matematice a češtině jsme se celko-
vými výsledky zařadili mezi 10 % nejúspěš-
nějších škol a dále bylo zjištěno, že studijní 
potenciál žáků v uvedených předmětech je 
využíván optimálně.

Žákům k výsledkům gratuluji a učitelům 
děkuji za vynikající přípravu žáků. 

Za Základní školu Bechyně, Školní 293

Jaroslav Matějka
ředitel školy

+ LOGO PROJEKTU 

Jak již jistě víte, naše škola koordinuje 
projekt WAU v rámci Erasmus+. Projektu ale 
chybělo logo, a tak se všechny zapojené 
školy daly do práce, aby mohly poslat své tři 
nejpodařenější výtvory do online hlasování 
(které samozřejmě probíhalo tajně, všeo-
becně a rovně). 

Po několika týdnech čekání v nejistotě, čí 
logo to vyhraje, jsme nový rok přivítali 
vyhlášením výsledků hlasování. Je tudíž 
naší milou povinností oznámit, že mezi-
národní voliče zaujal nejvíce návrh Kateřiny 
Habrové z 8.A. 

Alžběta Němcová

Když duši bolí v kříži
Téměř padesátiletá referentka centrál-

ního úřadu státní správy absolvovala 
služebně každý měsíc celodenní pojíždění 
městskou hromadnou dopravou po pod-
řízených útvarech v rámci Prahy. Sama (tak 
jako téměř každý) si hradila celoroční 
předplatné. V tom dnu si však kupovala na 
každou cestu a přestup zvlášť lístek. Dráž by 
to nikdo neproorganizoval. Lístky si pak 
nechala proplácet. Na dotaz jejího nad-
řízeného, proč to dělá, odtušila, že to není 
v rozporu s žádným předpisem.

Ta úřednice žila radostí, že jednou za 
měsíc připraví svého zaměstnavatele 
o celých sto třicet šest korun. Možná se již 
u ní začala nenápadně projevovat počínající 
demence, která se leckdy manifestuje více či 
méně komickými libůstkami. To je však ode 
mne čirá spekulace, mám pro její chování 
pravděpodobnější vysvětlení, které se opírá 
o znalost jejího života běhu.

Do revoluce patřila (podle jejích kriterií) 
k privilegované vrstvě stranických špiček. 
Manžel byl kádrovým náměstkem na jednom 
ministerstvu a mnozí se před ním třásli. I na 
ni padal jeho „lesk“. Společně si to užívali. Po 
revoluci sice vyměnili dovolené u Balatonu 
za exotickou romantiku, ale není to již ono. 
Nikdo se jich nebojí, ztratili pocit moci.

Její jednání není v rozporu s žádným 
paragrafem. Z pohledu psychologicko – 
psychiatrického lze její postoj interpretovat, 
nemá však diagnózu. Zbývá jen morální 
pohled. 

Jak ji opsat? Není ke svému zaměst-
navateli loajální, chybí to, čemu se říká 
dobrá vůle, a nezná vděk. Pro dokreslení 
dodávám: je to deset let stará záležitost 
a v té době měla příjem okolo třiceti pěti tisíc 
a seděla na pozici, pro kterou nesplňovala 
předepsané vzdělání.

Dnes jí bude tak šedesát let. Věk, kdy 
člověk pomalu začíná uzavírat bilancování 
svého dosavadního života a dělá plány na 
důchodový věk. Nic dál o ní nevím a tak mne 
napadají pouze otázky:

1) Žila ve dvou odlišných spole-
čensko-politických poměrech, bylo v jejích 
silách být jiná, jinak žít a jednat? Byla vůbec 
někdy vnitřně svobodná?

2) Když se otočí zpět, může vnímat 
svůj životní příběh jako naplněný? Zahlédne 
v něm podstatný smysl?

3) Kdo žil s ní a okolo ní? Mohly to být 
opravdu lidsky hluboké vztahy nebo to byl 
jen průvod kolemjdoucích?

4) Jakou stopu po sobě zanechá? 
Byla by spokojená s tím, jak se na ni jednou, 
až tady nebude, bude vzpomínat? 

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

Chtěly bychom touto cestou za všechny 
čtvrťáky a páťáky poděkovat všem učitelům, 
kteří s námi jeli na zimní pobyt na Kvildu. 

Za to, co nám připravili za program, za to, 
co jsme mohli na Kvildě zažít a že s námi 
měli svatou trpělivost. Máme všichni na co 
vzpomínat.

Patří vám naše poděkování.

Káťa a Dorka 4.A
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+ Stalo se před 50 lety
(z kroniky od Josefa Rypla)

Vybral Martin Gärtner
Pozn. redakce:
Text je autentickým přepisem bez korektur.

V časopise Dikobraz se objevil článek 
kritizující výstavbu 9letky v Bechyni v tom 
rozsahu, že nesplňuje již nyní základní 
hlediska pro některé pedagogické směry 
výuky, z hlediska potřeb pom. prostor jako 
kabinety, rozsah učeben, prostor bytu 
školníka apod. Autor mně není znám, 
kritika však vyjadřuje fakta i má spole-
čenskou opodstatněnost.

Závodní stravování. Oběd v závodní 
jídelně stál 3,70 Kčs a doplatek do ceny 
5,- Kč doplácel závod všem, kteří byli 
k stravování hlášení a v jídelně se 
stravovali. Odůvodnění zrušení příplatku 
je více než podivné. Hlavním argumentem 
je stížnost těch občanů, kteří nevyužívají 
možnosti závodního stravování, že oni 
tento příplatek nedostávají.

V měsíci únoru byly zahájeny bourací 
adaptační práce na zástavbě městského 
bytového fondu. Jednalo se o objekt u bý-
valé Ptákovy vily na rohu Klášterní ulice. 
V budoucnu se hovoří o plánu adaptace 
a to rozsáhlé, jednoho z nejstarších domů 
náměstí – zájezdní hostinec u Bílého 
zvonu – taktéž pro bytový fond. Adaptační 
práce taktéž postihnou i celý rohový dům 
ulice Kašpara Malého – bývalé řeznictví, 
z které bude rekonstruována nová 
prodejna obchodu Ovoce a zelenina.

+
BABÍ LÉTO

Náhodou se mi dostalo do rukou lednové vydání Bechyňského městského zpravodaje 
a velice mě zaujalo – obzvláště proto, že jsem zde objevila u příspěvku p. Mgr. Lenky 
Houdkové z Jihočeského zemědělského muzea v Netěchovicích fotografii z vystoupení 
vltavotýnských baráčníků na dožínkách, které byly v muzeu počátkem září. Zpravodaj jsem 
celý poctivě přečetla a dozvěděla jsem se, že i v Bechyni, tak jako u nás v Týně nad Vltavou, 
se senioři pravidelně setkávají, a zaujal mne i poetický název – Babí léto.

V Týně nad Vltavou máme velice aktivní Senior klub „Šance“. Klub, který provozuje místní 
Farní charita, sídlí v ulici Horní Brašov nedaleko náměstí a najdou zde vyžití všichni aktivní 
senioři. Klub má pravidelný program, který si v převážné míře tvoří sami senioři – dobrovolníci 
a program doplňují i pozvaní lektoři. S klubem aktivně spolupracuje i naše Obec baráčníků.

Jsme spolek, který má v našem městě 90letou tradici a naším úkolem je udržovat staré 
české zvyky, tradice, zachovávat lidové kroje, tance, písně, českou řeč. Máme zde svoji 
vlastní rychtu, kde se scházíme a která slouží i dalším spolkům a organizacím k jejich 
schůzím. Máme zde i malé Minimuzeum krojů, které si návštěvníci mohou prohlédnout. 
Našim návštěvníkům také nabízíme procházky po našem městě s výkladem o historii 
i současnosti našeho města, na rychtě ukazujeme jihočeské a baráčnické kroje.

Ve spolupráci se Senior klubem jsme loni uspořádali zájezd na Bernarticko s návštěvou 
poutního kostelíka sv. Rozalie v Borovanech, navštívili jsme bernartickou knihovnu se stálou 
výstavou o doktorce Kálalové - di Lottiové, prohlédli jsme si i kostel ve Slabčicích a nevy-
nechali jsme ani známou horu Tábor, z jejíhož úpatí je nádherný rozhled po okolí.

V letošním roce plánujeme navštívit Bechyni a její okolí. Pokud budou mít bechyňští 
senioři zájem ukázat nám pamětihodnosti vašeho města, budeme velice rádi a na oplátku je 
zveme k nám do Týna nad Vltavou, kde je rádi uvítáme jak v našem Senior klubu, tak i na naší 
baráčnické rychtě.

Jaroslava Svobodová, Obec baráčníků, Týn n. Vlt.

CO DĚLAJÍ 
VČELKY V ZIMĚ

Mnozí bez rozmýšlení namítnou: 
„No přece spí!“ Není tomu ale tak. 

Včela totiž nikdy do spánku neupadá. Na 
podzim, při poklesu venkovní teploty již pod 
+10°C se včely dělnice seskupí do těsného 
chumáče okolo matky, která je nejdůležitější 
členkou včelstva. Tento chumáč se v 
průběhu zimy pozvolna stěhuje po plástech 
se zásobami, které dělnice nashromáždily 
během léta. Velmi pomalým trávením těchto 
zásob a měnícím se uspořádáním chumáče 
včely udržují matku i při největších mrazech 
při teplotě od +20°C do +30°C. Na povrchu 
obalu neklesne teplota pod +10°C. Takto 
včely, pokud nejsou rušeny, vydrží až do 
prvních jarních proletů. 

Často už v měsíci lednu nebo únoru 
bývají krásné slunečné dny, kdy se za 
poledne venkovní teplota vyšplhá přes 
+10°C. Toho včely využívají k tzv. vyprášení 
a vyprázdnění výkalových váčků. A tak 
pozorný návštěvník včelařského stanoviště 
může být překvapen, že včely létají, 
přestože v přírodě není jediný květ, který by 
byl pro ně lákadlem. 

A práce nás, včelařů, v tomto období? 
Kromě zajišťování klidu včelstev pro jejich 
zdárné přezimování je to odběr zimní „měli“ 
z podložek na dně úlů, tj. odběr všeho, co 
odpadlo z činnosti včel v období, kdy nelé-
tají. Tato měl se posílá na laboratorní rozbor 
přítomnosti pro včely nebezpečné roztočové 
nákazy, varoázy. My všichni doufáme, že 
budeme mít včelky silné a přezimují.

Za ZO ČSV Bechyně 
Štěpán Ondřich 

+
nalétáno 821 hodin (za rok 2015) bez SVAZ LETCŮ 
mimořádné události. Za zmínku určitě stojí 

STÁLE ŽIJE také jejich aktivní spolupráce s armádou, 
např. fotografování voj. cvičení z výšky, nebo 

Na výroční schůzi 8. 1. 2016 předseda SL létání jako pohyblivé cíle pro raketové 
v Bechyni, ing. Plaňanský, obsáhle zhodnotil vojsko. 
činnost svazu za uplynulý rok. Mimo jiné Někteří nadšenci si své létající stroje 
vyzdvihl výbornou spolupráci s 15. ženijním vyrábí úplně sami, doma v dílně, a dokáží  
plukem a poděkoval za vstřícný přístup vyrobit přesné a funkční modely historických 
vedení města Bechyně. strojů z války. S nimi se zúčastňují 

Část členů (bývalých pilotů) se zaměřuje mezinárodních leteckých vzpomínkových 
na vzpomínkové a kulturní akce, jako je Den akcí např. v Polsku nebo v Chorvatsku.
veteránů, květnová výročí, vzpomínky u čet- Až uvidíte nad Bechyní zase kroužit starý 
ných pomníčků v okolí a péči o historické dvojplošník, tak vězte, že i to je práce 
materiály. Také se starají o klubovnu, zapůj- bechyňských. Přejme jim do dalšího roku 
čenou městem, a další provozní záležitosti. hodně úspěchů a žádný problém!

  Převažující většina mladších členů 
Eva Fišerová – tisková mluvčí SL pracuje v sekci ultralehkého létání. Mají 
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Hledá nové pracovníky na pozici: 

Samostatná účetní
komplexní vedení finančního 
účetnictví, zpracování daň. přiznání, 
účetní závěrky, jednání s auditorem 

požadujeme praktickou znalost 
účetnictví a daňové problematiky, 
samostatnost, znalost účetního 
programu ABRA G3 výhodou, 
možná spolupráce i formou OSVČ 

výhodné platové podmínky, závodní 
stravování, flexibilní pracovní doba, 
nástup možný ihned

Životopisy zasílejte na e-mail: 
jk@laznebechyne.cz. 

ź

ź

ź

Lázně 
Bechyně, 
s.r.o.

Koupím STARÉ peřiny, deky a polštáře 
a bíle nedrané peří.  Tel.: 721 469 234

Koupím obrazy českých a jihočeských 
malířů, staré mince a bankovky, 
vojenské a myslivecké předměty, šavle, 
tesáky, helmy, odznaky, uniformy 
a podobné. Můžete nabídnout i jiné 
staré věci – hodiny, sklo, nábytek… 
Tel: 722 777 672.+

našeho stálého generálního sponzora TURNAJ VE 
Zdeňka Bartáka.

FLORBALE Dále bych chtěl poděkovat vedení ZŠ 
Bechyně v čele s ředitelem Mgr. Jarosla-

Dne 26. 12. 2015 se uskutečnil 13. roč- vem Matějkou za umožnění uspořádání 
ník bechyňského vánočního florbalového tohoto turnaje.
turnaje.

Těšíme se na další ročník. Po dvanácti letech, kdy se tyto turnaje 
Sportu zdar a florbalu zvláště.konaly v tělocvičně bechyňského stadionu, 

Petr Vitha došlo ke změně místa. Poprvé se letos 
turnaj uskutečnil v tělocvičně nové školy.

Turnaje se zúčastnilo 40 florbalistů 
z Bechyně, Milevska, Tábora a Českých 
Budějovic.

Hráči vytvořili devět týmů, kdy hrál 
každý s každým. Na prvním místě se 
umístil tým Hnědky ve složení: Koukol 
Martin, Tupý Jan, Jošt Martin a Antl Václav. 

Na druhém místě se umístil tým Sněhu-
láci ve složení: Toman Petr, Toman Václav, 
Vernarec Michal, Klouda Tomáš a Hojer 
Josef. 

Na třetím místě se umístil tým Roz-
metadla ve složení: Stoklasa Lukáš, 
Pražák Jan, Teringl Marek a Rybák Luboš. 
Vítězem střelců se třinácti góly se stal Ingr 
Vojtěch, na druhém místě s devíti góly se 
umístil Tupý Jan a o třetí místo se podělila 
trojice hráčů s osmi góly: Jošt Martin, 
Barták Radek a Klouda Tomáš. 

Všichni tito florbalisté byli oceněni ručně 
vyrobenými medailemi z mistrovské dílny 

TĚLOVÝCHOVA & SPORT

+ BECHYŇŠTÍ 
OSADNÍCI 2016

V sobotu 2. dubna 
se v Bechyni koná již tradiční 

turnaj 
Osadníků z Katanu

Turnaj se bude konat ve staré škole 

od 9.30 do 16.30, 
startovné je 50 Kč (do 18 let 20 Kč). 

Jsou vítání hráči deskových her i jejich 
průkopníci.

Pokud účast zvažujete, prosím, napište 
na email herza@seznam.cz. 

Za tým organizátorů 
Martin Herza 

a Ivana Frolíková
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Gymnázium 
                     

                                       Havlíčkova 13

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

cyklu pro školní rok 2016/2017

Tiskopisy přihlášek – získáte na 
příslušné ZŠ, v prodejnách papírnictví, na 
webových stránkách Ministerstva školství 
(www.msmt.cz) nebo na informační 
schůzce (viz níže)

Zápisový lístek – potřebný k přijetí ke 
studiu vydá příslušná ZŠ

Termín odevzdání přihlášek 
– do 15. března 2016 ředitelství 
gymnázia (osobně na sekretariát 
ředitele nebo poštou)

Přijímací zkoušky – SCIO 
(M, ČJ a obecné studijní předpoklady)

Informační schůzka gymnázia

3. 2. 2016 v 16 hodin
v budově školy 

(učebna chemie – přízemí)

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

kontakt: 725 032 589 (ředitel)
702 162 840 (kancelář)

www.gtnv.cz

TÝN NAD VLTAVOU

10% sleva: 
na celý nákup 
nezlevněného 
zboží 
Topgal – i na 
objednávky

Dětská obuv Botonožka
Libušina 186, Bechyně

www.facebook.com/Botonozka

kupony na slevu s platností 
od 1. 2. do 20. 2. 2016

ALLIANZ
pojišťovna a. s.

Naďěžda BÍLKOVÁ

Pondělí a středa
9–11    13–16

kancelář: Michalská 319
BECHYNĚ

(pod restaurací Na Růžku)

Tel: 723 147 738 
nadezda.bilkova@iallianz.cz

30% sleva 
(z původní cen) dětské 
a dámské zimní boty, 
sněhule, rukavice, 
čepice, zateplené 
kalhoty, oteplovačky, 
fleesové mikiny

#


