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Životní jubilea
leden 2017
99 let Zíková Anežka
97 let Ralbovský František
92 let Kavanová Božena
91 let Vanková Helena
88 let Lukášová Ludmila

Pokorný Bohumír
87 let Krajcar Otto

Kuděj Vladislav, MUDr.
Trnková Olga

86 let Bartoš Oldřich
Koliha Miroslav

83 let Mašková Jaroslava
Zavadilová Božena

82 let Blažek Josef
Dobiáš Jiří
Doleželová Anežka
Vlášek Josef

81 let Mikšovská Marie
80 let Krejčová Kamila

Lukáš Bohumil
79 let Matějková Jarmila

Nováková Milada
78 let Kvarda Jan

Lacinová Anna
77 let Kmentová Jiřina
76 let Tomek František
75 let Vyhlidalová Mária
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SLOVO STAROSTY

Vážení spoluobčané,

jak se zpívá v jedné písni „Čas letí jako
bláznivý“ a my jsme opět na prahu nového
roku. Každý z nás do něho vstupuje s určitým
očekáváním a nějakým předsevzetím, ale
také hodnotíme ten rok minulý.

Myslím si, že se nám v Bechyni podařilo
v rámci finančních možností realizovat
poměrně dost investičních akcí a oprav
(vnitroblok Na Libuši, 2. etapa na sídlišti 5.
května, Klášterní ulice, bytový dům Obránců
míru, oprava povrchu tělocvičny a kuchyně
ZŠ Školní, výměna oken ZŠ Fr. Křižíka,
opravy chodníků, komunikací atd.) Více je
uvedeno na jiném místě ve zpravodaji.

Samozřejmě něco probíhalo s menšími či
většími obtížemi. Proto bych chtěl po-
děkovat všem, kterých se v rámci těchto akcí
týkalo nějaké to omezení, za trpělivost.
Bohužel nepotěším obyvatele Michalské
ulice, neboť se nám zatím nepodařilo do-
táhnout do konce přípravu její rekonstrukce
z důvodu připomínek a odvolání již ve fázi
územního řízení některých účastníků.

Rok 2016 byl z mého pohledu velmi
vydařený i na společensko-kulturní akce.
Nelze zde připomenout všechny, ale velice
dobrý ohlas měla tradiční Koloběžková
Grand Prix spojená s Keramickými trhy,

festival dechových hudeb, naše trvalky
Divadlo v trávě, Perlení atd. Rovněž s po-
těšením kvitujeme, že se v letních měsících
obnovily historické jízdy na trati Tábor-
Bechyně.

Nemohu samozřejmě nevzpomenout
návštěvu prezidenta ČR pana Miloše
Zemana v našem městě, která probíhala
v příjemném a přátelském duchu.

V roce 2017 chceme udržovat nastolený
trend, kdy bychom rádi pokračovali mimo
jiné v opravách vnitrobloku Na Libuši, další
etapu sídl. 5. května, rádi bychom realizovali
konečnou úpravu povrchů v lokalitě U Stu-
den, započali výměnu oken a opravu fasády
bytového domu Na Libuši čp. 639–643.
(Pozn. V době vzniku článku ještě nebyl
schválen rozpočet na rok 2017).

Chtěl bych na tomto místě poděkovat
všem zastupitelům, kolegům a kolegyním
z MěÚ, příspěvkových organizací a spo-
lečností, které vlastní město, za velice
korektní a vstřícné jednání a spolupráci.

Všem bych chtěl popřát hlavně pevné
zdraví, abyste nejen v roce 2017 měli
možnost se setkávat jen se samými
slušnými a dobrými lidmi, kteří Vás za
žádných okolností nepodrazí. Abychom
všichni prožívali jen samé příjemné
a šťastné okamžiky života a každodenní
často i malicherné a nepodstatné trable
hodili za hlavu.

Pavel Houdek
starosta města

+
NABÍDKA

Počátkem roku 2017 bude probíhat
aktualizace údajů v Katalogu firem, který
je umístěn na webových stránkách Města
Bechyně. Podnikatelé již zapsaní, obdrží
v nejbližší době na uvedený e-mail, či
adresu, výzvu k aktualizaci údajů. Dále
bychom chtěli vyzvat nové firmy, malé
živnostníky, ale i ostatní občany, kteří provo-
zují služby či jinou podnikatelskou službu či
jinou podnikatelskou činnost v Bechyni
a nejbližším okolí, aby využili možnosti
zdarma umístit údaje o své činnosti na
webové stránky Města Bechyně. Chceme
tak usnadnit občanům Bechyně a okolních
obcí najít například zedníka, švadlenu, či jiná
povolání. Žádost – registrační formulář si
můžete vyzvednout na podatelně MěÚ
Bechyně, nebo o něj požádat na e-mailové
adrese: chudlarska@mestobechyne.cz.
Tento katalog mohou využ í t vš ichni
z Bechyně – Hvožďan i Senožat a okolních
obcí – Březnice, Černýšovice, Dobronice,
Haškovcova Lhota, Hodětín, Hodonice,
Radětice, Rataje, Sudoměřice u Bechyně či
Záhoří.

Za MěÚ Bechyně Jitka Chudlařská

Příspěvky do únorového vydání
posílejte nejpozději na18. ledna
propagace@kulturnidum.cz

!



+
2. ETAPA
REKONSTRUKCE
SÍDLIŠTĚ 5. KVĚTNA
A ČÁSTI ULICE ZA
TRUBNÝM UKONČENA

V červenci 2016 byla zahájena stavba
„Bechyně – rekonstrukce sídliště 5. května,
2. etapa a části ulice Za Trubým“. Jednalo se
o největší investiční akci města v roce 2016.
Stavba představovala rekonstrukci kanali-
začních stok a vodovodních řádů včetně
veřejných částí přípojek, rekonstrukci
veřejného osvětlení, komunikací, chodníků,
vznikly zde nové parkovací zálivy a byla
obnovena veřejná zeleň. Součástí této
stavby byla také rekonstrukce kanalizace
a následná výsprava povrchů v Čechova
ulice od č.p. 899 k č.p. 906.

+
ZHODNOCENÍ
INVESTIC MĚSTA
BECHYNĚ ZA ROK
2016 A INVESTIČNÍ
PLÁNY NA ROK 2017

V měsících květnu až červenci probíhala
1. etapa obnovy sídl. Na Libuši, která
zahrnovala blok bytových domů č.p.
647–656. Stavba spočívala ve výměně
kanalizačních stok včetně splaškových
a dešťových přípojek od bytových domů
a úpravy stávajících komunikací, parkovišť,
přístupových chodníků k bytovým domům,
zpevněných ploch pro kontejnery na tříděný
a komunální odpad a sadové úpravy.

V měsících červenci až listopadu probí-
hala 2. etapa rekonstrukce sídl. 5. května
a části ulice Za Trubným. Jednalo se
o největší investiční akci města v roce 2016.
Stavba představovala rekonstrukci kana-
lizačních stok a vodovodních řádů včetně
veřejných částí přípojek, rekonstrukci
veřejného osvětlení, komunikací, chodníků,
vznikly zde nové parkovací zálivy a byla
obnovena veřejná zeleň. Součástí této
stavby byla také rekonstrukce kanalizace
a následná výsprava povrchů v Čechova
ulice od č.p. 899 k č.p. 906.

Od června do konce roku 2016 probíhala
sanace opěrné zdi v Klášterní ulici za budo-
vou městského úřadu. V rámci této stavby
došlo také k rekonstrukci přilehlé místní
komunikace, veřejného osvětlení, kanali-
zace a vodovodu pod touto komunikací
a k opravě vodovodu, který prochází opěr-
nou zdí směrem do ulice Pod Schody. Tato
stavba bude dokončena za vhodných
klimatických podmínek v 1/3 roku 2017.

V měsících září až prosinci probíhaly
stavební úpravy bytového domu č.p.
803–806 na sídl. Obránců míru. Stavba
představovala opravu vnějšího pláště,
výměnu oken, vyzdění meziokenních vložek
(MIV) a schodišťových stěn, výměnu
ocelových závěsných balkonů, osazení
nových markýz a provedení nové fasády na
celém objektu.

V roce 2016 došlo také k opravě něko-
lika chodníků a komunikací, mezi ty
nejvýznamnější patří:
� oprava opěrné zdi a přilehlé komunikace

v ulici Parkány
� oprava propadu komunikace po vedení

plynovodu v úseku od odbočky k vla-
kovému nádraží k první odbočce na sídl.
Na Libuši

� vyspravení výtluk tryskovou metodou
(turbo) v ulicích Písecká, Na Libuši,
Fáberova, Čechova, Větrov

� oprava komunikace v obci Hvožďany
v úseku mezi hasičskou zbrojnicí a býva-
lou školou

� provedení kamenné přídlažby komu-
nikací v ulici Čechova a sídl. 5. května

� oprava chodníků na sídl. 5. května podél
č.p. 946 – 868

� oprava chodníku a parkovacího zálivu na
sídl. Obránců míru podél č.p. 300

� oprava chodníku a parkoviště na sídl. Na
Libuši podél č.p. 824 – 825

� oprava chodníku a komunikace na sídl.
Na Libuši od č.p. 640 k č.p. 653

� oprava chodníku na sídl. Písecká podél
č.p. 755 – 758, č.p. 823 a č.p. 830

Investice do budov základních škol:
� ZŠ Františka Křižíka – výměna oken,

III. etapa
� ZŠ Školní – stavební úpravy školní

kuchyně
� ZŠ Školní – rekonstrukce podlahy

tělocvičny
� ZŠ Školní – dětské hřiště (herní prvky

pro 1. stupeň)

Investice do ostatních nemovitostí
města:
� oprava kanalizace v Čechově ulici před

č.p. 300
� oprava sociálního zařízení v kulturním

domě
� oprava sociálního zařízení v 1. NP

městského úřadu
� hloubková regenerace umělého trávníku

hřiště pro malou kopanou na městském
stadionu

� vybudování zavlažovacího systém fot-
balového hřiště na městském stadionu

� oprava ohradních zdí nového hřbitova
a stavební úpravy okolo studny včetně
nové pumpy

Aco město plánuje v letošním roce:
� další opravy komunikací a chodníků.

O tom, které to budou, rozhodne rada
města na začátku roku

� obnova sídl. Na Libuši, 2. etapa – blok
bytových domů č.p. 657–660

� finální úprava komunikací v lokalitě
U Studen

� rekonstrukce sídl. 5. května, 3. etapa
� rekonstrukce vodovodu a kanalizace

v Libušině ulici v úseku od křižovatky ulic
Dlouhá a Široká po křižovatku ulic
Čechova a Michalská

� obnova kanalizační stoky v ulici Parkány
(v zahradách domů pod opěrnou zdí,
která vyrovnává výškový rozdíl mezi
svažitým terénem a nivelitou místní
komunikace)

� ZŠ Školní – oprava sociálního zařízení
u tělocvičny

� ZŠ Libušina – výměna oken IV. etapa

Ilona Zvolánková
vedoucí investičního odboru

V prostoru pod stávající křižovatkou
místních komunikací sídl. 5. května, ulice Za
Trubným a sídl. Písecká byla vybudována
odlehčovací komora, z které jsou odváděny
naředěné splaškové vody dešťovými voda-
mi v poměru 1/9 nově vybudovanou odleh-
čovací stokou vedoucí ulicí Za Trubným až
do říčky Smutná. Vybudováním odlehčovací
komory a odlehčovací stoky by mělo dojít
k zamezení zaplavování domovních kanali-
začních přípojek a suterénních prostorů
přilehlých nemovitostí při přívalových
deštích. Zároveň byla v ulici Za Trubným
vybudována nová kanalizační stoka včetně
veřejných částí přípojek (tato část ulice Za
Trubným nebyla doposud odkanalizována),
která má být v budoucnu napojena do
plánované kanalizace, která by měla
odvádět splaškové vody z lokality Čechova
ulice a stadion na centrální ČOV. Tato
kanalizace v ulici Za Trubným je zatím
zaslepena a město se rozhodlo ji vybudovat
v rámci rekonstrukce této ulice, aby v bu-
doucnu nemuselo dojít k zásahu do nového
asfaltového povrchu.

Rekonstruovaná část sídl. 5. května je
nově dopravně řešena. Z důvodu vybu-
dování parkovacích zálivů byla tato část sídl.
5. května zjednosměrněna, a to od křižo-
vatky s ulicí Za Trubným směrem k ordinaci
Mudr. Sedláčkové – Řezníčkové. Ne každé-
mu se tato dopravní úprava líbí. Město vedlo
při zpracování projektové dokumentace již
na 1. etapu rekonstrukce sídl. 5. května,
která byla realizována v roce 2007, velké
diskuze s dopravním inspektorátem Policie
ČR. Snažilo se prosadit na sídl. 5. května
obytnou zónu, což by znamenalo, že by
chodníky a komunikace byly ve stejné
výškové úrovni pouze barevně oddělené. To
ovšem nebylo dopravním inspektorátem
povoleno. Takže město mělo při projektování
dvě možnosti. Buď komunikaci nechat
obousměrnou s oboustrannými chodníky,
které musí být od komunikace odděleny
silničními obrubníky o výšce 10–12 cm, což
by znamenalo, že by v této ulici už nemohla
parkovat žádná vozidla, protože u obou-
směrné komunikace musí zůstat jízdní pruh
o šířce min. 6 metrů. Nebo komunikaci
navrhnout jako jednosměrnou, na jedné
straně vybudovat podélná parkovací stání
a na druhé straně chodník. Město se rozhod-
lo pro variantu jednosměrné komunikace.
I když ze strany obyvatel této ulice zaznívá
kritika, že parkovacích stání je tam málo,
parkovacích stání je tam maximum, co se
jich tam vešlo tak, aby byly dodrženy
všechny příslušné normy a stavba mohla být
povolena a následně zkolaudována.
K parkování je třeba dodat, že vlastník
rodinného domu má přednostně parkovat na
vlastním pozemku. Původní stav, kdy se
parkovalo i na chodnících, protože nebyly
výškově oddělené od komunikace, nemohl
být předložen do povolovacích řízení,
protože je v rozporu se závaznými normami.

V rámci stavby probíhaly práce, které
omezovaly zvyklosti obyvatel dotčeného
území a ztěžovali jim jejich pobyt. Věříme, že
omezení způsobená stavbou jim vynahradí
zrealizované dílo, které jim bude sloužit
k jejich spokojenosti.

V roce 2017 by mělo dojít k realizaci
3. etapy rekonstrukce sídl. 5. května a tím by
měla být obnova dopravní a technické
infrastruktury na tomto sídlišti ukončena.

Ilona Zvolánková,
vedoucí investičního odboru
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ZTRÁTY A NÁLEZY

Problematiku ztrát a nálezů upravuje ust.
§1045 až §1065 zákona č. 89/2012 Sb.,
Občanský zákoník, který nabyl účinnost dne
1. 1. 2014. Podle této úpravy má nálezce
povinnost vydat nalezenou věc vlastníkovi
nebo tomu, kdo věc ztratil, pokud je z okol-
ností poznat, komu má být věc vrácena.

V případě, že věc bude nalezena ve
veřejné budově nebo ve veřejném doprav-
ním prostředku, je nálezce povinen nález
bez zbytečného odkladu oznámit obci, na
jejímž území byla věc nalezena. Věc
nalezenou na území města Bechyně je
možné oznámit a odevzdat na Městský úřad
Bechyně, nám. T. G. Masaryka 2, 391 65
Bechyně , p . J i t ka Chud la řská , te l .
381 477 010 v kanceláři č. 102 (podatelna),
e-mail: chudlarska@mestobechyne.cz. Na
stejném místě je možnost ztracenou věc
vyzvednout.

Hodiny pro příjem a výdej nalezených
věcí jsou shodné s úředními hodinami MěÚ
Bechyně. Přihlásí-li se obci vlastník věci, je
vyzván odpovědným zaměstnancem
k prokázání totožnosti a identifikaci ztracené
věci tak, aby prokázal, že mu věc náleží.
Vlastník věci je rovněž povinen uhradit
nálezné a náklady, které vznikly v souvislosti
se správou věci.

Nepřihlásí-li se vlastník věci do 3 let od
vyhlášení nálezu, připadá věc do vlastnictví
nálezce, popřípadě obce, na jejímž území
byla věc nalezena.

Nálezy jsou průběžně vyhlašovány na
úřední desce obce a současně zveřejňo-
vány na webových stránkách Města
Bechyně. Nově je také upraven postup,
pokud dojde k nálezu zvířete. Nálezce může
nabýt vlastnické právo ke zvířeti již po
uplynutí 2 měsíců od vyhlášení nálezu.
Bude-li zvíře svěřeno zvířecímu útulku, ten
je oprávněn již po uplynutí čtyřměsíční lhůty
se zvířetem volně nakládat, tj. zejména mu
nalézt nového pána.

Za MěÚ Bechyně
Jitka Chudlařská

+
ZÁKAZ PODOMNÍHO
PRODEJE

Již více jak čtyři roky platí na celém území
města Bechyně (tedy včetně Hvožďan
a Senožat) zákaz tzv. podomního prodeje.
Podomním prodejem se rozumí „prodej
provozovaný formou pochůzky (obchůz-
ky), při němž je potenciální uživatel zboží
nebo služeb bez předchozí objednávky
vyhledáván z okruhu osob mimo veřejně
přístupná místa, zejména obcházením
jednotlivých domů, bytů apod.“

Podomní prodej je zakázán nařízením
města Bechyně č. 6/2012, kterým se vydává
tržní řád. Toto nařízení nabylo účinnosti
dnem 16. května 2012. Jednání, které je
v rozporu s tímto zákazem, lze kvalifikovat
jako přestupek a uložit sankci v podobě
pokuty. Pachatelem takového přestupku je
ten, kdo obchází byty či domy a nabízí zboží
či služby bez toho, aniž by si ho občan
objednal či si předem domluvil schůzku.
Velmi často se tak děje pod různými
záminkami, např. že probíhá kontrola
vyúčtování elektřiny, nebo se poskytuje
pomoc s vyúčtováním či s objednáním zboží
nebo služby, nebo probíhá průzkum trhu…
Těch výmluv a názvů pro takové zakázané
jednání je nespočet a lidská vynalézavost
v tomto nezná mezí. Lze se setkat i s tvrze-
ním, že „to mám domluvené či povolené
s radnicí, policií… apod.“ Nic takového není
možné, ani „radnice“, či starosta nebo policie
nemůže výjimky ze zákazu povolovat.

Z tohoto důvodu si dovoluji znovu upo-
zornit všechny občany, případně i ty, kteří by
se pokoušeli ve městě zboží nebo služby
touto cestou nabízet, že toto jednání je
v Bechyni zakázáno. Občané, kteří se
s takovým jednáním setkají, se mohou
obrátit na strážníky městské policie, tito
zjednají nápravu a zejména opatří důkazní
materiál pro případné přestupkové řízení
a usvědčení pachatele.

Městská policie – tel. 725 575 260,
725 575 261

JUDr. Anna Hrušková
vedoucí majetkového a právního odboru
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ČTENÁŘŮM
BECHYŇSKÉHO
ZPRAVODAJE
PŘEDKLÁDÁME
TROCHU STATISTIKY

Ke dni 30. listopadu 2016 evidovala
ohlašovna městského úřadu 5 098 trvale
bydlících obyvatel v Bechyni. Nejstarší
obyvatelka Bechyně se narodila v roce 1918
a v roce 2016 oslavila 98 let.

V roce 2016 se bechyňským rodičům
narodilo 42 dětí, z toho jedna dvojčátka, 26
chlapců a 16 děvčat. Slavnostní vítání nově
narozených občánků v obřadní síni města se
uskutečnilo celkem čtyřikrát.

V roce 2016 zemřelo 67 obyvatel
Bechyně. Statistický výčet doplňuje ještě
počet uzavřených manželství v matričním
obvodu Bechyně. V roce 2016 bylo uzavřeno
celkem 60 manželství, z tohoto počtu 55
občanských sňatků a 5 sňatků církevních.
V obřadní síni se uskutečnilo 27 svatebních
obřadů. Snoubenci si zvolili pro svatební
obřady také jiná místa v Bechyni, například
klášterní zahradu, zámek, Penzion Mlýn na
Prádle. Svatební obřady se konaly také
v obcích, které patří do matričního obvodu
Bechyně, v Dobronicích u Bechyně, v Radě-
ticích a v Sudoměřicích u Bechyně.

pracovnice matriky
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+
„KVĚTINKA SE
LOUČÍ….“

Po mnohaletém provozu ukončila závě-
rem roku 2016 svou činnost soukromá firma
„KVĚTINKA“ vedená paní Olgou Lepšovou,
která odchází do kategorie důchodců…

Majitelka firmy chce touto cestou po-
děkovat za trvale velmi dobré vzájemné
vztahy s vedením města, dodavateli zboží
a všemi pravidelnými i příležitostnými
zákazníky!

Činnost prodejny v roce 2017 bude
pokračovat s novou majitelkou.

Upřímné poděkování současně patří
všem spoluobčanům, kteří aktivně pomáhali
svými pravidelnými příspěvky ve formě
krmiv a pomůcek zásobovat útulek pro
opuštěné kočičky a pejsky v Týně nad
Vltavou, kdy „KVĚTINKA“ fungovala jako
zprostředkovatel a sběrné místo.

V roce 2017 můžete další pomoc
směrovat do prodejny „AUTODÍLY“ (naproti
restauraci Na Růžku), která tuto záslužnou
činnost převzala.

Milí spoluobčané, přeji vám mnoho
zdraví, štěstí a samé vlídné tváře kolem
sebe po celý nový rok a děkuji vám!

Olga Lepšová

Svou poslední akci v tomto roce Spolek
rodáků uskutečnil 3. prosince 2016. Podle
ohlasů to byla akce úspěšná. Jeden
z návštěvníků se pousmál nad tím, že asi
nikdy se na světě nekonal v synagoze křest.
Nešlo však o křest osoby, ale o křest a pre-
zentaci knihy „Obzory ztracených osudů“,
která se snaží přiblížit veřejnosti bechyňské
židovské obce. Vzhledem k tomu, že se
knížka zabývá historií Židů v Bechyni,
připadala nám synagoga pro tuto akci jako

nejvhodnější místo. Věříme, že publikace
najde hodně zvědavých čtenářů. S nimi se
chceme sejít na besedě o knize v únoru
2017.

Prodeje knížky se ujaly: Galvína, cuk-
rárna U Lososů, Městské informační cen-
trum a paní Ilona Davey ve svých turistických
informacích. Těšíme se na únorové shle-
dání.

Za Spolek rodáků a přátel Bechyně
Jiřina Trčková

+
OBZORY
ZTRACENÝCH

OSUDŮ BYLY
POKŘTĚNY

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

Na novém hřbitově byl jako prvý
bechyňský občan pohřben pan J. Vozábal,
krejčí, Široká ulice. Poslední občan, který
byl pohřben na starém hřbitově, je pan
Blažek, z obce Radětice.

Dne 16. ledna 1967 byly zahájeny
bourací práce na likvidaci rohového domu
bývalého obchodníka železáře pana
Františka Kvasničky. Obchodní dům má po
konsultacích připraven název ZUZANA.

V průběhu ledna zahájí Výkupní země-
dělský podnik Tábor, filiálka Bechyně
rozsáhlejší rekonstrukční přístavbu areálu
u silnice k Opařanům. Kolmo k této silnici
zahájili výstavbu nové skladové budovy,
z prefabrikace, t.č. stavbu sloupů. Budou
provedena i rekonstrukční úpravy areálu
nakládacího prostoru na živá zvířata
u kolejiště ČSD, za komunikací k sídlišti.

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

NOVOROČNÍ ČTYŘLÍSTEK
1. ledna 2017 ve 13 h

před HOTELEM „U DRAKA“

Akce je spojená s veřejnou
sbírkou na podporu aktivit pro
zdravotně postižené občany



v daném měsíci od dárců – Dobrých andělů,
nadace rozdělí do posledního haléře rodi-
nám potřebných. Každý Dobrý anděl navíc
přesně ví, komu pomáhá. Tak si myslím, že
to anděly přitahuje – pomáhat, ale též
průhlednost projektu.Ateď rozhovor:

Muzeum: Anděli, jak dlouho jsi andělem,
co Tě k tomu vedlo, mohou si andělé vybírat
konkrétní projekty, na které přispívají?

Anděl: Já jsem před časem v podstatě
zorganizovala něco podobného mezi svými
přáteli pro rodinu z Košic, které onkologicky
onemocněla dcera a léčila se dlouhodobě
v Praze. Bohužel tehdy ten příběh neskončil
happyendem. A když jsem se pak dozvěděla
o Dobrém andělovi, bylo to pro mě jakési

logické pokračování ně-
čeho, co jsem vlastně už
dělala. Takže oficiálním
Andělem jsem právě teď
rok. Nemohu si vybírat,
komu chci pomoci, ale do-
stávám pravidelně výpis,
kde se dozvím, komu kon-
krétnímu můj příspěvek
pomohl.

Muzeum: Líbí se mi tahle forma – je
v tom cítit jistojistá jistota... Jak to
funguje, odvádí se pravidelná suma
každý měsíc?

Anděl: Úžasné na tom je, že
všechno do koruny jde skutečně těm,
pro které je celý projekt určený.A je nás
stále víc, už přes 66 tisíc, a za dobu
relativné krátké existence se rozdělilo
téměř 400 milionů. A protože mám tu
osobní zkušenost, tak vím naprosto
přesně, jak zoufale potřebují pomoc
rodiny, kterým někdo závažně one-
mocní. Dost na tom, že je to pro ně
psychická zátěž, ale neuvěřitelně drtivě
taková událost zasáhne do ekonomiky
rodiny.

Lze přispívat jakkoliv,
tedy i jednorázově. Já si
vybrala pravidelnou část-
ku, kterou v podstatě vůbec
nepocítím, ale za rok už to
dá hezkou sumičku. Pod-
stata netkví v tom, dát
velkou sumu jako jednot-
livec, ale aby těch jednot-
livců bylo co nejvíc.

Ještě bych dodala, že pomáhat druhým je
ta nejušlechtilejší forma sobectví, protože
nejlepší pocit z toho má nakonec právě ten,
kdo dává. Doporučuji vyzkoušet.

Anděl i muzeum si myslí, že lidé jsou
v jádru dobří, ať už jsou chudí nebo bohatí.
Každý si může najít určitou formu pomoci, je
jedno, jestli něčemu či někomu a jak.
Děkujeme všem, kdo nějak pomáháte.

Do nového roku proto přejeme hodně
dobré vůle, ono se vám to vrátí v jiný čas na
jiném místě přeci.

JJ

DOBŘÍANDĚLÉ MEZI NÁMI

Znáte nadaci Dobrý anděl? Nakoukla
jsem do andělské mapy a zjistila, že jen
v Bechyni mezi námi chodí 22 andělů, pozor,
celkově se jejich počet blíží 70 000. Na první
pohled nejdou poznat, protože ta křídla
nemají na zádech, ale jeden místní byl
nečekaně odhalen a vyzpovídán.

Abych věc dobře vysvětlila: Nadace
Dobrý anděl pomáhá pravidelnými měsíč-
ními příspěvky rodinám, které se v důsledku
vážného onemocnění dostaly do těžké
životní situace. Veškeré příspěvky vybrané

M STSKÉĚ

MUZEUM

BECHYNĚ
SBÍRKA NÁM MOC
POMÁHÁ, SVATÝ
ZIKMUND MÍŘÍ DO

RESTAURÁTORSKÉ DÍLNY

V prosinci jsme poprvé vysypali kasičky
na podporu oprav dřevěných soch z muzea,
které máme umístěné na sběrných místech.
Výsledek byl úžasných .25 920,– Kč
Děkujeme na sto tisíckrát všem, kdo tuhle
hodíte penízek v Galvíně, kdo jste přispěli při
koupi rostlinek či potřeb pro zahrádkáře
u Benešů, všem, kteří přispěli dokonce
v knihovně, kde se za normálních okolností
moc neplatí, pokud nejste záškodník. Velmi
se osvědčil a radost nám dělá netradiční
bazar starožitných věcí v muzeu. Tato
kasička umístěná v infocentru také vykázala
nejvyšší příjmy a jsme rádi, že odnesené
věci ještě někomu poslouží. Takže se potěší
dvě strany a možná ještě někdo třetí. Zdá se
tedy, že sv. Zikmund, dřevěná socha z 18.
stol., může zamířit k restaurátorovi. A my se
na tu proměnu velice těšíme, ona bude
zajímavá. Socha je poměrně vysoká a již
nyní je na ní patrné zlacené a dosti barevné
původní zdobení. Výsledek bude jistě pro
všechny zajímavým překvapením. Sbírka
trvá dál, v řadě čeká ještě jeden Nepomuk.
Kasička zůstává v Galvíně, za což jsme moc
vděčni, dále v knihovně, v muzeu a nově na
podatelně Městského úřadu. Ještě jednou
moc děkuji všem známým i skrytým dárcům
a netradičně se chystám navázat dalším
článkem s bratrským tématem:
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KULTURNÍ KALENDÁŘ
www.kulturnidum.cz

KULTURNÍ KALENDÁŘ LEDEN
2017

RODIČOVSKÉ CENTRUM

Pravidelné herny: pondělky a středy /
9.00–11.00 hod. / Jednotlivé vstupné 15 Kč,
zvýhodněná permanentka 100 Kč/10 vstupů.

tématicky zaměřené herny:

4.1. Sněhová vločka – výtvarná dílnička

11.1. Sněhuláček panáček – výtvarná dílnička

18.1. Mimiples
25. 1. Zimní skřítek – výtvarná dílnička

HLEDÁME DOBROVOLNÍKY A DOBROVOLNICE,
ABY NÁM POMOHLI S  PROVOZEM RODI-
ČOVSKÉHO CENTRA HROŠÍK. NEVÁHEJTE
A PŘIDEJTE SE K NAŠEMU TÝMU!!!

+DĚTSKÉ HRÁTKY A CVIČENÍČKO
Úterky nebo pátky dle rozpisu / 9.30–10.30 hodin, děti 1–3 roky/
RC Hrošík / vstupné 15 Kč (zvýhodněná permanentka 100 Kč /
10 vstupů)
Bližší informace na tel. č. 733 344 473.

Čtvrtky / 16.00 hod. / Klubovna KD
Kroužek „ANGLIČTINAHROU“ pro školkové děti ve věku 3–7 let.
Bližší informace Lenka Chmátalová
email: chmatalova.l@seznam.cz, popřípadě tel. 605 111 802

ANGLIČTINA PRO NEJMENŠÍ

Sobota 28. ledna 2017 / 20.00 hod. / KD / Vstupné 120 Kč
Čeká Vás bohatý program, soutěž o ceny a hudební doprovod
skupiny Horváth Band.
Přivítáme sponzorské dary na ples, nabízíme možnost prezentace
vaší firmy během akce i bezplatnou inzerci v únorovém čísle
Městského zpravodaje (v odpovídajícím rozsahu).
Předprodej od 1. prosince na www.kulturnidum.cz, v kanceláři KD
a MIC v budově muzea.

Zahájení 10. února 2017 / 19.00 hod. / Velký sál KD
Již tradičně pořádáme taneční kurzy pro absolventy základních
tanečních a také pro ty, co již většinu zapomněli nebo se chtějí
naučit něco nového. Kurzy povedou opět manželé Bolkovi
z Milevska. Hlaste se již nyní v kanceláři KD, na email
ucetni@kulturnidum.cz 778 545 507a na telefonu nejlépe
v párech. Počet frekventantů je omezen.
Kurzovné činí 1.300 Kč na osobu.

I. lekce zahájení 10. února
II. lekce 17. února
III. lekce 24. února
IV. lekce 3. března
V. lekce 10. března
VI. lekce 17. března
VII. lekce 24. března
VIII. lekce prodloužená s Janem Onderem 1. dubna

TANEČNÍ PRO VŠECHNY
– změna zahájení!

TANEC

PLES
BECHYNE

MESTA
XIII.

RYBÁŘSKÝ PLES
Sobota 18. února 2017 / 20.00 hod. / KD / Vstupné 150 Kč
v předprodeji, na místě 180 Kč
Program: mažoretky, pasování mladých rybářů, soutěž o ceny,
půlnoční překvapení. Hraje kapela MIDI.
Ve spolupráci s KSMB, předprodej od 16. ledna 2017 na
www.kulturnidum.cz, v kanceláři KD a MIC v budově muzea.

VÝSTAVY

GALERIE U HROCHA

Pavla Vrkočová – AKVARELY
František Vrbecký – FOTOGRAFIE
Jaromír Matoušek – OBRAZY

Prohlídka po dohodě na tel. 778 545 507 nebo v kanceláři KD

GALERIE 2+1

Petra Herotová
– HADŘÍK KAZIMÍR, UBROUSKY
MONDRIAN, PLACKA HIRST
A JINÉ PŘÍBĚHY

Prohlídka po dohodě na tel. 778 545 507 nebo v kanceláři KD

GALERIE GALVÍNA

CHLÉB A SŮL
Tereza Lišková – obrazy
Vanda Michalská – obrazy
Zuzana Matlasová – ilustrace
Barbora Kloknerová – porcelán
Vernisáž 7. ledna v 15 hodin
Výstava je prodejní

PRO DĚTI



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

POHYBOVÉ AKTIVITY

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

PILATES

NA STO  ÁKA

Čtvrtek 9. února 2017 / 19.00 hod. / Velký sál KD /
Vstupné 200 / 180 / 160 Kč
Již v předprodeji na www.kulturnidum.cz, v kanceláři KD a MIC.

Legendární
Stand-up
comedy

show

Ester Kočičková,
Karel Hynek,
Nasty a En.Dru

PŘIPRAVUJEME

Pátek 3. února až neděle 5. února 2017
Klasická přehlídka pro klasické amatérské divadelní soubory celé
České republiky, které klasicky pracují na klasických textech, jež
pak v klasických scénách klasicky hrají pro klasické diváky.
Cílem přehlídky je oživení vztahů a tvůrčí práce v souborech a se
soubory, které zůstávají vedle (zdánlivě) preferovaných expe-
rimentujících amatérských divadel poněkud pozapomenuty či
upozaděny.
Lektory přehlídky jsou Vladimír Zajíc a jeho kolegyně. Přehlídce
nejde o nic jiného, než ukázat možnosti v další práci na dané
inscenaci, která je na přehlídce prezentovaná. Přehlídka není
soutěžní.
Program na plakátech a www.kulturnidum.cz

BECHYŇSKÉ PERLENÍ

Úterky / 19.00–20.00 hodin / RC Hrošík / Lekce 70 Kč
Intenzivní trénink pro zrychlení metabolismu, redukci váhy
a zlepšování kondice. Při lekci využíváme posilovací a balanční
pomůcky (TRX, BOSU, činky, medicinbaly).

KRUHOVÝ TRÉNINK

Čtvrtky/ 19.00–20.00 hodin / RC Hrošík / Lekce 70 Kč
Zábavné dynamické cvičení, při kterém procvičíte celé tělo,
zejména svaly nohou, hýždí, rukou a břišní svaly.

Permanentka na 10 lekcí 650 Kč (platnost 3 měsíce), permanentka
na 5 lekcí 330 Kč (platnost 1,5 měsíce).

BOSU CARDIO®

Pondělky / 18.00–19.00 hodin / RC Hrošík / Lekce 70 Kč
Jeden z nejefektivnějších cvičebních programů pro hluboké svaly
centra těla (core), zdravou páteř, klouby a dokonalou koordinaci.

ZUMBA PRO DĚTI

POWERJÓGA
Neděle / 18.30–19.30 hodin / RC Hrošík / Lekce 60 Kč
Powerjóga je dynamický styl jógy vhodný i pro začátečníky. Díky
cvičení jógových pozic (ásan) se tvarují svaly, odbourává podkožní
tuk, zlepšuje flexibilita těla, dochází k harmonizaci všech vnitřních
procesů a díky správnému dýchání se odbourává napětí a stres.
Informace na FB Romana Hlavničková, tel.: 602 313 137

Úterky / 16.30–17.30 hodin / Klubovna KD
Cílem je rozvinout u dětí zdravý životní styl a včlenit fitness jako
přirozenou součást jejich života.
Info Nina Capouchová na tel. 737825662

ZABIJÁK JOE
Pondělí 13. března / 19.00 hod. / Velký sál KD / Vstupné 360 / 340
/ 310 Kč
Kultovní lovestory z pera jednoho z nejvýznamnějších současných
amerických dramatiků Tracyho Lettse. Zabiják Joe je černá
komedie o jedné velmi svérázné rodince a ještě svéráznějším
způsobu, jak zatočit s dluhy. Lettsova prvotina platí na newyorské
Broadwayi za novinku, nicméně oblibu českých diváků si stačila
získat už mnohem dříve, především díky slavné inscenaci
Činoherního klubu. Nyní, 20 let od její premiéry, se tedy Zabiják Joe
dočkal nového pražského nastudování v Divadle Kalich.

Hrají: Igor Chmela, Ivana Jirešová, Marek
Taclík, Ivan Lupták a Anna Fialová
Již v předprodeji na www.kulturnidum.cz, v kanceláři KD a MIC.

Upozorňujeme, že on-line rezervace jsou po 3 týdnech
automaticky mazány ze systému. Prosíme zákazníky, aby
své rezervace, pokud už o ně nemají zájem, zrušili přímo
z e-mailu a uvolnili je tak pro další zájemce. Taktéž lze
rezervovaná vstupenka dokoupit on-line dodatečně přes
doručený rezervační e-mail.

NOVINKA – sledujte program v mobilu v bezplatné aplikaci

BudíCheck:
� program do vybraných divadel,

kin a kulturních institucí
� sledování oblíbených akcí
� nakupujete vstupenky online
� vstupenky přímo v mobilu
� online vstupenku můžete darovat
� na začátek akce zakoupené přes

BudíCheck vás upozorní
připomínka



KINO BECHYNĚ LEDEN 2017

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

4. STŘEDA VE 20.00

ASSASSIN’S CREED
Akční / dobrodružný – USA

Usvědčený vrah Callum Lynch (Michael
Fassbender) je nedobrovolně

vysvobozen z cely smrti jen proto, aby
se stal součástí staletého boje mezi

asasíny, templáři a španělskými
inkvizitory. Jeho novým vězením se

stává tajné zařízení Abstergo vybavené
revoluční technologií Animus, která

odhaluje v lidské DNA genetické
vzpomínky a tím umožňuje vrátit se

a prožít vzpomínky předků.
102 min, české titulky, mládeži

přístupný od 12 let, 120 Kč

7. SOBOTA VE 20.00

NOČNÍ ZVÍŘATA
Thriller / drama – USA

Noci Nočních zvířat, tedy chronických
nespavců, bývají osamělé, temné a

nekonečně dlouhé. Tom Ford o jednom
exempláři tohoto druhu natočil film, který

je šokující, krutý a velmi intenzívní se
skvělým hereckým obsazením v čele
s Amy Adams a Jakem Gyllenhaalem.

115 min, české titulky, mládeži
přístupný od 15 let, 100 Kč

11. STŘEDA VE 20.00

PASAŽÉŘI
Akční / / scifi / thriler – USA

Jennifer Lawrence a Chris Pratt – dva
pasažéry vesmírné lodi, která je má

dopravit na jinou planetu, kde by měli
začít nový život. Jejich hibernační kóje je

probudí o 90 let dříve, než dosáhnou
cíle, a začíná souboj o přežití.
116 min, české titulky, mládeži

přístupný od 12 let, 110 Kč

14. SOBOTA V 17.00

OZZY
Animovaný / dobrodružný – Španělsko
Ozzy je přátelský bígl, jeho páníčci ale

musí za prací do Japonska. Má to jeden
háček: pes s nimi nesmí. Martinsovi se

tak rozhodnou, že Ozzyho dají do
luxusního psího hotelu Modrá zátoka, ze
kterého se vyklube psí vězení. Z vězení

se musí utéct nenápadně, ale hlavně
rychle a chlupatě!

91 min, český dabing, mládeži
přístupný, 110 Kč

14. SOBOTA VE 20.00

VŠECHNO NEBO NIC
Romantický / komedie – ČR

Linda a Vanda jsou nerozlučné
kamarádky a spolumajitelky knihkupectví
v centru města. Do života jim zasáhnou
postavy, které hrají Ondřej Sokol, Pawel

Delag, Petra Hřebíčková, Zuzana
Kronerová, v menších rolích se pak

objeví Luděk Sobota, Jan Budař,
Vlastina Svátková, Václav Upír Krejčí,
Leoš Mareš, Amélie Pokorná a další.
107 min, přístupný od 12 let, 120 Kč

18. STŘEDA VE 20.00

VELKÁ ČÍNSKÁ ZEĎ
Dobrodružný / fantasy – USA

Velká čínská zeď je opředena mnoha
mýty. Jednoho z nich se chopil

legendární režisér Čang Yimou, který s
pomocí Matta Damona natočil velkolepé

dobrodružné fantasy, v němž jde
o záchranu lidské civilizace.

94 min, český dabing,
přístupný od 12 let, 120 Kč

20. PÁTEK VE 20.00

PROČ PRÁVĚ ON
Komedie – USA

John Hamburg (scenárista komedií Fotr
je lotr, Jeho fotr, to je lotr! a Fotři jsou
lotři) se představuje jako režisér další
rodinné komedie. Svůj nový bláznivý

snímek okomentoval slovy: „Dostanete
se do bitvy mezi Cranstonem a Francem

– jeden je solidním mužem typu „sůl
země“ se zásadami ze staré školy a ten

druhý je šílencem ze školy nové.“
110 min, české titulky,

přístupný od 15 let, 120 Kč

26. ČTVRTEK VE 20.00

RESIDENT EVIL – POSLEDNÍ
KAPITOLA

Akční / horor – USA
Na filmová plátna míří závěrečný díl

nejúspěšnější filmové série na motivy
videoher, která utržila přes miliardu

dolarů a inspirovala se úspěšnou herní
sérií společnosti Capcom.

107 min, české titulky, mládeži
přístupný od 12 let, 120 Kč

28. SOBOTA V 17.00

DIVOKÉ VLNY 2
Animovaný – USA

Tučňáci už zase staví na hlavu
zavedené pořádky, věnují se surfování

na prkně a tráví čas na pláži. Mladý
tučňák Cody se stal překvapivým

šampionem v surfování a teď se vrací
v nové animované komedii Divoké

vlny 2. A zase ve velkém stylu na prkně.
85 min, český dabing, přístupný, 110 Kč

28. SOBOTA VE 20.00

MILUJI TĚ MODŘE
Romantický / komedie – ČR

Romantická komedie o jednom
zamilovaném malíři, dívce z výlohy,

žárlivém vrhači nožů… a lásce
v modrém. Pod scénářem výtvarně a

něžně vyprávěného příběhu je podepsán
Jaroslav Papoušek, autor Formanových

filmů Černý Petr nebo Lásky jedné
plavovlásky, tvůrce slavné série komedií

o rodině Homolkových. Režie se ujal
zkušený režisér romantických komedií

Miloslav Šmídmajer.
90 min, přístupný od 12 let, 120 Kč

Změna programu vyhrazena

KNIHOVNA
NADĚLOVALA

Před třemi roky jsem v sobě našla od-
hodlání navštívit během dnů otevřených
dveří prostředí Dětské psychiatrické nemoc-
nice v Opařanech. Prohlédla jsem si krásný
park a v něm úžasný objekt základní školy
pro nemocné děti. Velmi na mě toto prostředí
zapůsobilo a nabídla jsem pomoc. Napadlo
mě zorganizovat sbírku látek a z těch ušít
nějaké pomůcky pro děti. Po vzájemné
domluvě s učitelkami jsme se rozhodly pro
výrobu sedáků. A letos před Vánocemi jsme
už podruhé předávali spolu s ředitelem
kulturního střediska dalších 22 sedáků, které
děti využívají při každodenní výuce.

Z darovaných látek moc neubývá a ma-
teriálu na další tvoření máme stále dost. Po
srdečném přijetí ve škole jsme navštívili
cvičný byt pro klienty, kde děti pekly cukroví
a po seznámení se s vysavačem i uklízely.
Víc jsme nestihli. Ale domluvili jsme se na
jaro, kdy bychom chtěli přijet vyzkoušet na
vlastní kůži učebnu muzikoterapie, kterou se
škola pyšní, a uskutečnit nabízenou exkurzi.
Děkujeme za milé přijetí a těšíme se na další
spolupráci. Protože věříme, že se opět
najdou šikovné čtenářky, které chtějí pomá-
hat druhým, budeme ve vyrábění určitě
pokračovat. Přidáte se tentokrát i Vy?

Mezi další akce konané v knihovně dále
zahrneme besedy pro děti i dospělé, výsta-
vy, veřejná čtení a podobně. Přihlásili jsme
se opět do projektu na podporu čtení Knížka
pro prvňáčky. Potěšíme malé nocležníky již
potřinácté nocováním sAndersenem, pokra-
čujeme do března v hledání knižních perlo-
rodek. Koncem ledna se rozloučíme
s výstavou fotografií Dobrá nálada v Toulavě
a připomínáme, že při první návštěvě
zaplatíte roční registrační poplatek.

Do nového roku přejeme všem pevné
zdraví a hodně pěkného čtení, na které se
těšíme i my knihovnice!

EH
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ZÁPIS DETÍ

DO PRVNÍCH TRÍD ...

v

v

Vážení rodiče, zákonní zástupci budoucích prvňáků,
vzhledem ke změně školského zákona proběhne zápis do 1. třídy

pro školní rok 2017/2018 na obou bechyňských školách

v pátek 7. dubna 2017 od 14.00 do 18.00 hodin.
Zápisu se zúčastní všechny děti narozené od 1. 9. 2010 do 31. 8. 2011

a děti, kterým byl pro školní rok 2016/2017 povolen odklad
povinné školní docházky.

S sebou si přineste občanský průkaz, rodný list dítěte.
Vzhledem k tomu, že do prvního ročníku bude nastupovat stejný počet dětí jako
v letošním školním roce, bylo se zřizovatelem základních škol Městem Bechyně
dohodnuto, že bude otevřena jedna první třída na ZŠ Bechyně, Školní 293
a dvě první třídy na ZŠ Františka Křižíka Bechyně.

Odklad povinné školní docházky
V případě, že pro své dítě budete žádat o odklad povinné školní docházky, nezapomeňte
se včas objednat na vyšetření do Pedagogicko-psychologické poradny Tábor (381 252
851) nebo do Speciálně pedagogického centra při Základní škole logopedické v Týně
nad Vltavou (385 731 824).
Doporučující posouzení k odkladu od těchto školských poradenských zařízení a
doporučující posouzení dětského lékaře musí být do školy doručeno nejpozději
do 30. 4. 2017. Pokud nebude tento termín dodržen, nebude odklad povinné školní
docházky možný. Možnost odkladu je tedy potřeba konzultovat s učitelkami v MŠ.

Mgr. Milan Kožíšek, ZŠ Františka Křižíka Bechyně
Mgr. Jaroslav Matějka, ZŠ Školní Bechyně

+
OZNÁMENÍ CEN PRO
VODNÉ A STOČNÉ OD
1. 1. 2017

Valná hromada Vodárenského sdružení
Bechyňsko schválila ceny pro vodné a
stočné s účinností od 1. 1.2017. Ke
schváleným cenám bez DPH je připočtena
platná sazba daně z přidané hodnoty.

Kompletní ceník naleznete na stránkách
www.vs.bechynsko.cz
CENAPRO VODNÉ – Bechyňsko
pohyblivá složka ve výši
41,27 Kč/m bez DPH, tj. 47,46 Kč/m vč. DPH3 3

pevná složka pro Qn 2,5 (průměr 20)
386,- Kč/rok bez DPH, tj. 443,90 Kč/rok vč. DPH

CENAPRO STOČNÉ
Bechyně a Zářečí
pohyblivá složka ve výši
29,83 Kč/m bez DPH, tj. 34,30 Kč/m vč. DPH3 3

pevná složka pro Qn 2,5 (průměr 20)
256,- Kč/rok bez DPH, tj. 294,40 Kč/rok vč. DPH

Hvožďany, Senožaty, Lišky
pohyblivá složka ve výši
14,85 Kč/m bez DPH, tj.17,08 Kč/m vč. DPH3 3

pevná složka pro Qn 2,5 (průměr 20)
130,- Kč/rok bez DPH, tj. 149,50 Kč/rok vč. DPH

Ceny vodného a stočného jsou v souladu
s podmínkami čerpaných dotací ze Státního
fondu životního prostředí (SFŽP). SFŽP
poskytl Městu Bechyně dotaci na dostavbu

kanalizace v Zářečí (v roce 2011) a dotaci na
výstavbu přivaděče pitné vody do Hvožďan
(v roce 2014). Město Bechyně musí 10 let po
přiznání dotace dodržovat podmínky dotace,
mezi kterými je i povinnost dodržovat ceny
vodného a stočného uvedené ve finanční
analýze, jež je součástí rozhodnutí o při-
dělení dotace.

Cena pro vodné byla proti roku 2016
navýšena o 0,23 Kč/m vč. DPH. Cena pro3

stočné v Bechyni a Zářečí je navýšena
o 0,80 Kč/m vč. DPH. Cena pro stočné ve3

Hvožďanech, Senožatech a Liškách byla
zvýšena o 0,50 Kč/m a zároveň došlo ke3

snížení pevné složky o 23 Kč/rok vč. DPH.

Zdenka Sosnová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA FRANTIŠKA KŘIŽÍKA

1928

BECHYNĚ

ŠKOLA PRO DĚTI

+
PROJEKT
DĚTI DO BRUSLÍ

V letošním roce se poprvé naše dvě
základní školy zapojily do projektu „Děti do
bruslí“, v rámci kterého se pořádají kurzy
bruslení pro mateřské a základní školy ve
formě 10 lekcí.

Ve čtvrtek 8. 12. 2016 děti absolvovaly
poslední bruslení, kdy obdržely diplomy
o absolvování kurzu. Bylo nádherné
pozorovat, jak se zdokonalily a jakou z toho
mají radost. V lednu se zapojí do projektu již
podruhé také naše mateřská škola Jahůdka.

Město podpořilo a i nadále chce pod-
porovat tento projekt financováním dopravy
a pronájmu haly.

Ing. Pavel Houdek, starosta města
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+
ŠACHOVÝ SPOLEK REALITY HORŇÁK BECHYNĚ

1. jihočeská divize
1. kolo: Traxler Veselí nad Lužnicí – Šachový spolek Reality Horňák BechyněA2:6
Body: Mazur, Houdek, Bernáth, Šťastný – 1; Jandl, Brom,Alexa, Hrubant – 0,5
2. kolo: Šachový spolek Reality Horňák BechyněA– ŠK Český Krumlov 3,5:4,5
Body: Petrák,Alexa – 1; Houdek, Valtr, Malý P. – 0,5
3. kolo: Spartak Sezimovo Ústí – Šachový spolek Reality Horňák BechyněA4:4
Body: Brom,Absolon, Marek – 1; Valtr,Alexa – 0,5
4. kolo: Šachový spolek Reality Horňák BechyněA– Šachklub Tábor 7:1
Body: Jandl,Absolon, Šťastný, Malý P., Marek,Alexa – 1; Bernáth, Valtr – 0,5
5. kolo: Sokol Tábor B – Šachový spolek Reality Horňák BechyněA6,5:1,5
Body: Jandl, Houdek,Alexa – 0,5

2. jihočeská divize
1. kolo: Šachový spolek Reality Horňák Bechyně B – ŠK Týn nad Vltavou 5:3
Body: Jírovec, Habeš, Škopan – 1; Bernáth, Malý P., Hrubant, Kukla – 0,5
2. kolo: Jiskra Třeboň – Šachový spolek Reality Horňák Bechyně B 5,5:2,5
Body: Jandl, Marek,Alexa, Hrubant, Habeš – 0,5
3. kolo: Šachový spolek Reality Horňák Bechyně B – Sokol Tábor C 3:5
Body: Brčák, Bernáth, Marek,Alexa, Hrubant, Habeš – 0,5
4. kolo: Slovan Jindřichův Hradec B – Šachový spolek Reality Horňák Bechyně B 4,5:3,5
Body: Mazur, Jírovec – 1; Jandl,Absolon, Hrubant – 0,5
5. kolo: Šachový spolek Reality Horňák Bechyně B – Silon Sezimovo Ústí 6,5:1,5
Body: Jandl, Bernáth, Malý P., Marek,Alexa, Hrubant – 1; Brčák – 0,5

Našim družstvům se daří střídavě a oba celky se nacházejí uprostřed tabulky. Áčko je po
pěti kolech na 6. místě z 12 účastníků a béčko se drží na 5. místě v osmičlenné skupině.

Přejeme všem našim fanouškům a kamarádům do nového roku hodně spokojenosti,
štěstí a úspěchů.

Pišta Bernáth

TĚLOVÝCHOVA & SPORT
BECHYŇŠTÍ
RYBÁŘI
INFORMUJÍ

Vážení rybářští přátelé,
na prahu nového roku si
určitě ZASE všichni říká-

me, jak těm rybám dáme letos „za uši“, jak si
na ně najdeme čas a že to tedy nebude
„žádný chytání na náhodu“, ale prostě
CHYTÁNÍ. Tak k tomu vám všem přeji přehr-
šel volného času, trpělivosti a nezbytného
porozumění schvalovacích orgánů, zejména
manželek a tchýní!
Anyní pár potřebných informací:

� Výše členského příspěvku a cena povo-
lenky se pro rok 2017 nemění. Známku
pořídíte za 400,-- Kč, územní povolenku za
1.400,-- Kč. Zápisné pro nové členy čítá
600,-- Kč u dospělce a 300,-- Kč zaplatí
dorostenec. Členský příspěvek a úhradu za
neodpracované brigádnické hodiny ve výši
650,-- Kč laskavě zaplaťte nejpozději do
konce dubna 2017 v klubovně místní organi-
zace. Budeme tu pro vás v termínech: 8.,
15., 22. a 29. ledna, 5., 12., 19. a 26. února,
19. března a 30. dubna 2017, vždy od 8.30
do11.00 hodin. Současně budou vydávány
i povolenky. Bližší informace ochotně pos-
kytne jednatel organizace, pan Jaromír Lang
– tel: 604 489 025.

� Při výdeji povolenek vás požádáme o las-
kavé oznámení případných změn osobních
údajů. Prosím, zkontrolujte si platnost vaše-
ho státního rybářského lístku – pakliže
budete potřebovat nový, ochotně vám ho
vydají na městském úřadě v místě vašeho
trvalého bydliště. Jste-li držitelem platného
průkazu ZTP/P, určitě ho přineste k výdeji
povolenky na uplatnění požadované slevy.
Připomínám, že věková hranice pro osvobo-

zení od brigádnické povinnosti je pro pány
stanovena na 63 let (ženy brigády nehradí).
Pokud pobíráte starobní důchod dříve,
přineste si laskavě potřebné potvrzení.

� Prosím, nezapomeňte, že nejzazší termín
pro odevzdání řádně vyplněného úlovko-
vého lístku je stanoven k 15. lednu 2017.
Pakliže k osobnímu odevzdání nenajdete
čas, lístek můžete vhodit do poštovní
schránky u klubovny.

� Rádi přivítáme nové zájemce o práci ve
výboru, rybničním odboru a v rybářské
stráži. Svůj zájem laskavě sdělte jednateli
organizace.

� Školení nových zájemců o členství v ČRS
proběhne podle vašeho zájmu – o chysta-
ných termínech vás budeme informovat.

� Připomínám, že na Trubném je i v roce
2017 celoročně hájen amur bílý.

� Všechny rybáře, jejich rodinné příslušníky
a přátele srdečně zveme na tradiční
rybářský ples, který pro vás připravujeme na
sobotu 18. února 2017. Zahraje zde kvalitní,
žádaná kapela MIDI, přichystali jsme boha-
tou tombolu, (v té malé vyhrává každý z jed-
noho tisíce lístků), budeme zde pasovat
mladé rybáře a vymýšlíme pro vás i atraktiv-
ní půlnoční překvapení. Rádi přivítáme
příspěvky sponzorů, prosím, kontaktujte
hlavního organizátora plesu – pana Stani-
slava Verzicha, tel: 605 123 104. Lístky na
ples si laskavě rezervujte a zakupujte v kan-
celáři KD, MIC a prostřednictvím on-line
systému KSMB na www.kulturnidum.cz

Do roku 2017 přeji pevné zdraví vám,
i vašim blízkým, klid, pohodu a hezké chvilky
u vody.

S pozdravem Petrův zdar!
Ivan Horňák,

předseda MO ČRS Bechyně
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Když duši bolí v kříži
Různými komunikačními kanály ke mně

začínají chodit výzvy s požadavkem, abych
byl v roce 2017 radostný. Klasický pohled jen
jeden. Chce se po mně radost s každým
mým krokem. Budiž. Jsou ale i tací, kteří mi
přejí, abych byl po celý rok šťastný. Tak silná
emoce by mě skolila a dalšího roku bych se
nedožil.

Přemýšlím, co by mi tak asi přál můj otec,
který byl uměřeným vyznavačem filozofie
sobectví. (Nejlepší jsou sobci, ti se starají
o sebe a já mám od nich klid.) Asi by mi přál
spokojenost a současně se trápil tím, zda
jeho a moje představa spokojenosti si je
alespoň částečně podobná. Jsem tatínkovi
v mnoha ohledech podobný, dokud však žil,
nedal jsem mu často příležitost, aby si toho
všiml.

Radost i spokojenost jsou emoce, se
kterými lze dlouhodobě žít, aniž by hrozilo,
že bude člověk oloupen o realistický pohled
na svět. Skrz ně lze vidět smutek, bídu
i neštěstí, aniž by akutně hrozilo, že jimi bude
člověk zaplaven. Radost i spokojenost jsou
emoce přiměřené.

Radost vyvěrá ze situací doprovázených
příjemným pocitem. Radost často nastupuje
po ukončení trablů, kdy se alespoň na chvíli
otevírá růžová vyhlídka. Radosti jsou různé:
z úspěchu, setkání, daru, cesty, kontaktu
s krásou atd. Existují sice slzy štěstí, marně
však budeme hledat smutnou radost (hezký
smutek je něco jiného). To ovšem nezna-
mená, že radost a smutek spolu nesousedí.
Jsou lidé, kteří jsou nevývratně přesvědčeni,
že po každé radosti musí přijít smutek.
Odpírání si radosti vnímají jako prevenci
smutku. Běžná radost však kocovinou
nekončí.

Stává se, že se člověk probudí a cítí
radost. Může to být klidně tím, že moje játra
byla celou noc spokojená s tím, jak jsem se
choval před usnutím. Pozornost právě stá-
čím k silvestrovské noci.

Jsou radosti s důvodem i bez důvodu. Ty
bez důvodu jsou často tiché, zato však
trvalejšího charakteru. Lidé s radostným
naladěním jsou vnímáni jako sympatičtí
a vůbec není podmínkou, aby vtipkovali.
Vytrvalé vtipkování přerůstá v tzv. šašín-
kování, které má blízko k trapnosti.

Souslednost malých radostí může dát ve
výsledku pocit celkové spokojenosti. Radost
je hodnotou sama o sobě a není pro určitého
jedince až tak důležité, z čeho pramení.
Nemluvím samozřejmě o těch, kteří mají
potěšení z podrazu.

Jaké nové radosti bych v roce 2017
přivítal? Nevím, ten doznívající byl pro mne
dobrý. Šťastným mě učiní, když blízcí budou
zdraví, ti, co mě mají rádi, při tom setrvají a já
je ničím nezklamu. To stačí.

Nežiji však v žádné soukromé bublině,
a tak budu rád, když mě budou lidé na
vyšších stupních společenského žebříčku
inspirovat. Pro začátek by stačil jeden.

Vlastně ještě jednu věc si přeji. Kdybych
se jednou zbláznil a skákal nadšením, nechť
se mi nestane, aby se pod mýma nohama
ocitla omylem něčí hlava.

Asi již tušíte, co Vám do roku 2017 přeji.
Ato také znamená, že Vám přeji splnění
Vašich přání.

PhDr. Jaromír Matoušek
jm.psychologie@seznam.cz
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Provádíme rizikové kácení stromů
v těžko přístupných místech.

Tel: 606 931 760

Vzdělávací nabídka:

čtyřleté obory s maturitní zkouškou:
63-41-M/01 Ekonomika a podnikání

(Obchodně podnikatelská činnost)
65-42-M/01 Hotelnictví
68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost
72-41-M/01 Informační služby

(Knihovnické a informační služby)

tříleté obory s výučním listem:
23-68-H/01 Mechanik opravář

motorových vozidel
26-57-H/01 Autoelektrikář
29-54-H/01 Cukrář
36-52-H/01 Instalatér
65-51-H/01 Kuchař-číšník

dvouleté nástavbové s maturitní
zkouškou:
64-41-L/51 Gastronomie
65-41-L/51 Podnikání

Den otevřených dveří
11.1.2017

www.ssjs-tabor.cz

Střední škola obchodu,
služeb a řemesel

a Jazyková škola s právem
státní jazykové zkoušky,
Tábor, Bydlinského 2474

S PŘESNOU MUŠKOU

REKLAMA

propagace@kulturnidum.cz
cena plošné inzerce 15 Kč/cm2
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