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ECHYŇSKÝ
LEDEN 2015

+ Životní jubilea 
leden 2015
97 let  Zíková Anežka
95 let  Ralbovský František
92 let Lahodná Marie
90 let Kavanová Božena
89 let Vanková Helena
88 let Pluhař Pravdomil
87 let Menšíková Věra
86 let Lukášová Ludmila

Pokorný Bohumír
85 let Krajcar Otto

Kuděj Vladislav
Sirovátka František
MUDr. Trnková Olga

84 let Bartoš Oldřich
Koliha Miroslav

82 let Waldhaus Otto
81 let Mašková Jaroslava

Zavadilová Božena
80 let Blažek Josef

Dobiáš Jiří
Doleželová Anežka
Vlášek Josef

78 let Lukáš Bohumil
77 let Matějková Jarmila

Nováková Milada
76 let Kvarda Jan

Lacinová Anna
75 let Kmentová Jiřina

+ Zamyšlení, pokud jsem toho ještě schopen

Je to slovo, číhá na nás všude. Má uzavírat myšlenku věty, ale obvykle ve větě žádná 
myšlenka není. Ano, nicméně. Napříč politickým spektrem, bez ohledu zda se jedná o pravici 
či levici, (dokonce i přednici a zadnici), je dnes nejfrektovanějším slůvkem. Znám politiky, 
moderátory, kteří jsou vyhlášenými nicméňáci. To slůvko je pro ně naprosto nepostradatelné, 
asi jako cigareta pro kuřáka.

Takže co? Nic nebo méně či méně než nic. Z ničeho přece nemůže být ještě méně. Mám 
pro Vás krásný příklad. Trestná činnost v Bechyni má trvale vzestupnou tendenci, nicméně 
ještě není taková, jak se očekává. Měl jsem pro Vás ještě jeden krásný příklad, ale neprošel 
mi, že má erotický nádech. Tak, já Vám jej jen pošeptám. To milování s tebou bylo vynikající, nicméně… 
Cítíte tu pohanu, tu hrůzu, nejistotu.

A tak Vám přeji krásný celý rok, nicméně…, ale fuj.
MG

MĚSTSKÝ ZPRAVODAJ
B

Počátkem roku 2015 bude probíhat 
aktualizace údajů v Katalogu firem, který 
je umístěn na webu Města Bechyně. 
Podnikatelé již zapsaní obdrží v nejbližší 
době na uvedený e-mail výzvu k aktu-
alizaci údajů. Dále bychom chtěli vyzvat 
nové firmy, malé živnostníky a ostatní 
občany, kteří provozují služby či jinou 
podnikatelskou činnost v Bechyni a nej-
bližším okolí, aby využili možnosti zdarma 
umístit údaje o své činnosti na webové 
stránky Města Bechyně. 

Chceme tak usnadnit občanům 
Bechyně a okolí najít např. zedníka, 
švadlenu, či jiné živnostníky. Žádost – 
registrační formulář si můžete vyzved-
nout na podatelně MěÚ Bechyně, nebo 
o něj požádat na e-mailové adrese: 
chudlarska@mestobechyne.cz. 

NABÍDKA

Vážení čtenáři,

s novým rokem bych vám chtěla před-
stavit novou zmodernizovanou grafickou 
podobu zpravodaje a zeštíhlenou redak-
ční radu. I když se lednový zpravodaj tvoří 
ještě před Vánoci, myslím, že mohu 
s jistotou téměř na hranici 100 % říci, že 
zeštíhlená je v době vydání pouze co do 
obsazení. Členy jsou: Marie Jahnová, 
Jiří Beneš a Martin Gärtner. 

Na zpravodaji spolupracujeme již 
řádku let, ale až letos se z nás stala 
oficiálně tříčlenná redakční rada. 

Chtěli bychom touto cestou poděkovat 
všem pravidelným i jednorázovým při-
spěvatelům, kteří naši bechyňskou 
tiskovinu obohacují svými postřehy a bez 
nichž by to zkrátka nebylo ono. Věříme, 
že nám nadále zůstanou věrni a možná se 
letos přidá i někdo nový.

Zároveň prosíme čtenáře o shovíva-
vost při občasném zákeřném projevu 
tiskařského šotka, a také pokud se nám 
nepodaří vychytat všechny chybičky 
v textu. Všichni dopisovatelé, a nakonec 
i redakce, je jen sbírka nadšených 
amatérů, kterým občas něco uteče. Stává 
se to i v lepších rodinách a věřte, že 
povětšinou o těch chybách víme velmi 
dobře, bohužel až v okamžiku, kdy jsou 
nezvratně vytištěny.

V roce 2015 vám všem, našemu 
městu, naší zemi a celkově Zemi 
přejeme, ať si užijeme ten rok v pocitu 
štěstí, v plném zdraví, ať si nenecháme 
malichernostmi kazit život.

Mějme se rádi!

Za redakční radu Marie Jahnová

DNES VAŘÍ...

Tento rok bychom chtěli pro 
odlehčení zavést rubriku, ve které 
každý měsíc vymámíme od 

jednoho ze zastupitelů oblíbený a jedno-
duchý recept na cokoliv... tedy na cokoliv 
k jídlu. Recept na správné fungování města 
bude rozhodně složitější a do tak miniaturní 
rubriky se nemůže vejít. Ovšem nejen 
politikou živ je člověk, tak si pojďme 
pochutnat.

A abych šla příkladem, první recept 
uveřejním já. Nebude to nic složitého, ale 
rozhodně stojí za vyzkoušení.

POMAZÁNKA TÉMĚŘ ZDRAVÁ

Do největší mísy, co doma najdeme, 
nastrouháme  syrový očištěný 
celer, smícháme se stejným množstvím 
syrové nastrouhané mrkve. 

Cibuli nasekáme co nejvíc nadrobno, 
poté se půjdeme vysmrkat a až nám 
oschnou oči, přidáme cibuli do směsi. 

Podle nastrouhaného množství zeleniny 
přidáme majonézu, ale jen tolik aby se nám 
všechno spojilo dohr

nejdůležitější, přidáme 
poměrně hodně citronové šťávy. 

Stačí už jen navrstvit na pečivo a nasta-
nou orgie. Kupodivu i pro ty, co tvrdí, že celer 
nejedí. A kdyby chtěl pomazánku 
ZCELA ZDRAVOU, nahradí majonézu 
částečně kysanou smetanou (hustou) nebo 
smetanovým jogurtem.

Dobrou chuť a možná i příjemnou noc!

Marie Jahnová

najemno

omady. Zpočátku bude 
vypadat, že máte majonézy málo, ale 
nenechte se mýlit a řádně míchejte. Celé to 
dochutíme solí, pepřem, lze i krapet 
dosladit, ale co je 

někdo 

Z obsahu:
Kulturní kalendář 4
Zápis dětí do I. tříd 7
Rozpočet města 2015 ?
Příspěvky do únorového vydání 
posílejte nejpozději 17. ledna na 
propagace@kulturnidum.cz



Když duši bolí v kříži
starosty obce. Aby se zjednal dostatečný 
spád, musil býti rybník zvaný „Parkán“ 
vypuštěn a středem jeho veden kanál. Kanál 
tento veden přiléhajícími zahradami se 

V červencovém čísle našeho městského svolením jejich majitelů, dvorem domu č.3/I 
zpravodaje je malý článeček na první straně p. Antonína Burdy, přes silnici podél silnice 
s fotografiemi o nalezené studni Na opařanském až k domu p. Václava Vláška. 
Parkáně, v příjezdové komunikaci k pen- Vypuštěním a vysušení rybníka „Parkánu“ 
zionu Elektra. Poslechněte si, co o tom píší stalo se také z důvodů zdravotních, bylť 
kroniky. Městská kronika praví: „…nákladem rybník ten shromaždištěm hnojůvek a výkalů 
vlastní obce provedena kanalizace na z celého předměstí a z přiléhajících domů 
Pražském předměstí od dřevěného domku a tím břemenem pro sousedy v okolí bydlící. 
knížecího za kovárnou až konec knížecího Se strany sousedů byla opossice, že 
domu, bývalý dům pánů Dlohoveských, nebudou míti vody v případě ohně, avšak 
v hloubce 2 m a vedena pod silnicí k domu opossice utišena, když zřízeno bylo stavidlo 
čp.3/I Antonína Burdy, do něhož pojí se v kanále pro případ ohně a když slíbeno, že 
kanál z protější strany silnice od panské pro běžné potřeby zřídí se studna s pumpou. 
zahrady. Takto propojeny vedou dvorem Celý kanál měří skoro 400 metrů a byl 
č.3/I. do bývalého rybníčka Jordánu, který vystaven z kamene „na sucho“ a kryt 
vysušen a vyrovnán na zahradu zelinářskou, plotnami.
u hráze – cesty k Ctiborově hospodě Na Ihned příštího roku, tj. v roce 1893 tatáž 
Jordáně – seřízena jest nádržka vody pro Pamětní kniha informuje: Z vypuštěného 
případ požáru. Rybník byl zbytek bývalých rybníku „Parkán“ pořízena zahrada, 
příkopů na severozápadní straně hradeb obehnána plotem a propachtována za 
města vedoucí k sv. Michalu až na stráň za 15. zlatých J. Ctiborovi, který v ní bude 
starý hřbitov židovský. Rybník naplňován pěstovat zeleninu. Vedle této zahrady 
býval dešťovou vodou a z okolních domů postavena pumpa nákladem 190 zlatých. 
vytékající močůvka a k tomu ke všemu Dle nepředpojatého soudu jest voda v této 
zápachu obdařovali jej, čistoty milovní studni výtečné jakosti a velikou náhradou za 
občané, koťaty a podobnými zdechlinami. špatnou a nezdravou vodu v bývalém 
A pro toto zdravotnictví a okrasu města rybníku „Parkánu“.
přece jali se někteří občané, v té ulici žijící, A ještě k té hospodě na hrázi zavezeného 
velice nectnými výroky chrániti tuto neřest rybníka, zvaná „Na Jordáně“. Byla to 
města“. hospoda U Ctiborů, lidově zvaná U Tří 

hadrů, kde se scházela proletářská A Pamětní kniha města Bechyně z roku 
společnost. Dnes je objekt zbouraný, 1892 na straně 3 hovoří :
pamětníci si hospodu ještě pamatují, my V roce 1892 provedena byla kanalizace 
ostatní již jen jako turistickou noclehárnu…„Libušiny třídy“ nákladem 1 300 zlatých 

a sice ve vlastní režii za osobního vedení Štefl Josef 

+DOMOV PRO SENIORY 
HLEDÁ DOBROVOLNÍKY

Nastává nový rok a s ním i nová 
předsevzetí a plány. Možná přemýšlíte, do 
jaké nové činnosti se pustit, možná hledáte 
něco, co by mělo smysl a bylo ku prospěchu 
druhým. V tom případě mám pro vás 
nabídku stát se dobrovolníkem některému 
z našich klientů. Vím, že čas je komodita 
k nezaplacení, ale věnujete-li jedenkrát 
týdně hodinu či dvě některému z našich 
seniorů, odměnou vám určitě bude dobrý 
pocit ze smysluplně stráveného času, ale 
také nové zážitky a zkušenosti. 

Co nás čeká v roce 2015? 365 dní. Ne 
všichni budeme jejich vlastníky. Nedožití 
a promrhání bývají dvě hlavní příčiny. 
Nedožití je završení času a promrhání je 
ztráta času. Výrok „Nemám čas“ je blud 
vyrostlý ze špatné organizace života. To 
samé platí pro den, který se nekonečně 
vleče. Je-li člověk fit a realisticky zakotvený 
ve světě, jeho biologické hodiny tikají téměř 
shodně s těmi astronomickými. 

Čas plyne, ale strukturu a smysl mu 
dáváme my lidé. „Když se mne nikdo neptá, 
vím, co je čas, kdybych to chtěl tázajícímu 
vysvětlit, tak potom nevím,“ říká svatý 
Augustin. Filozofové o čase vždy přemýšleli, 
fyzikové jej vždy propočítávali. Jednou 
z variant přístupu k času je i ten, že není. 
Možná je to reakce na to, že stále ještě 
přesně nevíme, co čas je. Nenechme se 
však mýlit. Ta výstřední teorie o neexistenci 
času má pro svoji oporu matematický aparát. 
Autorem je současný anglický fyzik Julian 
Barbour. 

Jsou lidé s rozvinutým duševním 
životem, ale existenci duše odmítají. Proč by 
tedy někdo evidentně žijící a konající 
v prostoru „teď“ nemohl pochybovat o „před“ 
a „po“, tedy o čase. Osobně si myslím, že se 
jedná o slepou cestu, ale to ještě nez-
namená, že nepřinese cosi pozitivního. Ve 
výpočtech neexistence času se může zrodit 
něco matematicky cenného. Nepovede to 
sice k důkazu o tom, že čas není, může to 
naopak významně přispět k lepšímu 
pochopení toho, jak a kdy se čas pohybuje. 
Podobně, kdyby mnozí nepochybovali 
o existenci duše, nebyl by výzkum mozku tak 
intenzivní.

Ráno vstaneme a tím pádem jsme v „teď“ 
a při čištění zubů nevnímáme snídani jako 
budoucnost, ačkoli přísně vzato je v ní 
umístěna. Možná jsme ještě ovlivněni snem, 
který též nepociťujeme jako minulost. Jak 
dlouhá je tedy přítomnost, ono „teď“? Pro 
jistotu se již vyhnu filozofům i fyzikům. Jejich 
úvahy a výpočty jsou sice nesmírně cenné 
pro poznání podstaty světa, ale zbytečným 
luxusem pro toho, kdo musí ještě za tmy 
oškrábat čelní sklo svého auta. 

Cokoli konáme, je v přítomnosti a ovliv-
ňujeme tím svoji budoucnost. Na přítomnost 
i budoucnost budeme jednou vzpomínat 
a hodnotit ji, to je naše lidská minulost. 
S přítomností se můžeme se ctí vyrovnat 
zejména pomocí dobré vůle k jednání, za 
které se nemusíme stydět. Kdo tvrdí, že 
o budoucnosti není nic známo, škrtá jeden 
z hlavních znaků lidské inteligence a tím je 
schopnost předjímat. Mnozí nás nabádají 
nevracet se do minulosti. Je pravda, že ji 
nemůžeme změnit, že je v ní mnohdy mnoho 
bolavého. Je v ní však uloženo vše, z čeho 
se můžeme poučit. Výzvy k tlustým čarám za 
minulostí jsou stejně nesmyslné, jako by 
byla výzva k tlusté čáře před budoucností. 
Se špatnou minulostí se dá vyrovnat 
poučením, osobnostní změnou a od-
puštěním. Tlustá čára před budoucností by 
znamenala smrt. Pravděpodobně z vlastní 
ruky. 

P. F. 2015. 

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

Paní Vilma prožila celé dětství na 
Slovensku, je to milá, skromná a dobrotivá 
žena, miluje psy a nádherně vyšívá. Denně 
si ráda vychutná kávu a cigaretu. Bude mít 
radost, pokud ji vezmete s vozíkem na 
procházku. Na oplátku vás může naučit 
nejrůznější výšivkové stehy nebo vám 
pomůže vyšít ubrus či prostírání. 

Paní Vlasta je velice společenská 
a hovorná dáma s obrovským smyslem pro 
humor. Můžete společně luštit křížovky či 
vědomostní soutěže, nebo si jít společně 
posedět do parku. Ale hlavně se spolu určitě 
pořádně zasmějete.

Paní Slávka je milá žena, rodačka od 
Třeboně. Bývala vyhlášenou cukrářkou, celá 

vesnice si u ní nechávala 
péci kremrole a jiné 
dobroty. S oblibou sle-
duje televizní seriály, 
nebo si přečte pěknou 
knížku. Ráda by našla 
nějakou kamarádku či 
spřízněnou duši.

Pokud budete mít 
zájem o dobrovolnickou 
činnost, můžete se ob-
rátit na koordinátorku 
dobrovolníků Mgr. Marii 
Ondřichovou, kontakt na
tel. 773 567 444, e-mail 
aktivity@ddbechyne.cz, 
či se zastavit v novém 
DpS Bechyně, Na Libuši 
999, v pracovních dnech 
v době od 7 do 16 hodin.

Marie Ondřichová

foto Táborsko: 
Libuše Kolářová

Slavnostní otevření nového 
Domova pro seniory 

17. 12. 2014
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I když zimní měsíce můžou lákat pod se nebudu mýlit, když tato boží 
teploučkou peřinu v klidu domova, jak jinak si muka nazvu horkou novinkou na 
užít krásnou zimní přírodu a trochu rozhýbat seznamu krás Bechyně.  Klidné a 
tělo než při lehké procházce po okolí našeho romantické místo s lavičkou 
města. Tentokrát vyrazíme cestou vedoucí a výhledem na zalesněné stráně u 
kolem sídliště Na Libuši, keramických Lužnice a vkusná boží muka, která 
závodů směrem k novému hřbitovu. Na jakoby tu stála odnepaměti, jistě 
rozcestí u hřbitova odbočíme doprava, kde stojí za návštěvu a pohladí po duši. 
se po pár krocích můžeme zastavit u božích Odtud se můžeme vrátit stejnou 
muk po levé straně. Je pěkné vidět, že cestou zpět do Bechyně.
i v dnešní době se stále najdou lidé, kteří se 

V. Š.
zde zastavují a boží muka zdobí. Pokra-
čujeme rovně po cestě z kopce mezi chatami 
a dále po rovině s výhledem na lesy dávající 
tušit proud řeky Lužnice po pravé straně. 
Mineme statek a dorazíme k druhým božím 
mukám dnešní procházky. Tato boží muka 
umístěna pod majestátním kaštanem byla 
bohužel před časem značně poškozena, 
když silná bouře zlomila větev stromu, který 
na kříž spadl. V současné době se pracuje 
na jejich obnově. Pokračujeme rovně cestou 
mezi vesnickými domky a chatami a pod 
kopcem pokračujeme cestou stáčející se 
doprava. Za chvíli se nám nabídne výhled na 
řeku Lužnici po levé straně. Po pár desítkách 
metrů, za poslední zahradou, odbočíme 
vpravo a za okamžik dorazíme ke třetím 
božím mukám dnešní procházky. Myslím, že 

Celková délka trasy: 1,710 km
Stoupání: 13 m
Klesání: 69 m
Nejnižší bod: 362 m
Nejvyšší bod: 422 m

+PODĚKOVÁNÍ 

pro paní Němcovou z Koláčovny. Udělala 
dětem na Mikuláše perníky a nic si za to 
neřekla, tak bychom chtěli alespoň touto 
cestou poděkovat.

RC Hrošík

VÁNOČNÍ POSEZENÍ
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Velké poděkování patří dobrovolnicím 
z RC Hrošík a Soně Houdkové za 
přípravu adventních akcí pro nejmenší.

 KSMB



www.kulturnidum.cz

leden 2015
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TANEČNÍ PRO VŠECHNY
Zahájení v pátek 16. ledna 2015 / 19.00 hodin / Velký sál
Poslední příležitost se přihlásit do kurzu pro ty, co se chtějí naučit 
něco nového nebo většinu zapopomněli.
Kurzy povedou opět manželé Bolkovi z Milevska. Hlaste se do 
12. ledna v kanceláři KD, na email program@kulturnidum.cz nebo 
na tel.: 776 381 203 nejlépe v párech. 
Kurzovné činí 1.100 Kč na osobu.

I. lekce    zahájení 16. ledna
II. lekce 23. ledna
III. lekce 30. ledna
IV. lekce 13. února
V. lekce 20. února
VI. lekce 27. února
VII. lekce   6. března

Závěrečný ples 
Pátek 13. března 2015 / 20 hod. / Velký sál KD / Vstupné 120 Kč
K tanci i poslechu zahraje kapela BLUEBAND. 
Předprodej vstupenek v kanceláři KD, rezervace on-line na 
www.kulturnidum.cz 

PLES PRO VŠECHNY

VÝSTAVY

Vánoční výstava 9+ 2014
Po celý prosinec a leden / 15.00 hodin / Galerie Galvína

.Vystavující – pedagogové SUPŠ Bechyně + hosté

TANEC

Výstava prací žáků SUPŠ Bechyně
Od 1. října / Galerie U Hrocha 
Přístupné v době konání akcí v Rodičovském centru a malém sále 
KD, jinak na zazvonění nebo po dohodě na tel. 381 213 338.

XI. PLES MĚSTA BECHYNĚ 
Sobota 31. ledna 2015 / 20 hod. / Velký sál KD / Vstupné 120 Kč
K tanci a poslechu hraje kapela Horváth Band. Bohatý program 
a soutěže o ceny. 
Přivítáme sponzorské dary na ples, nabízíme možnost prezentace 
vaší firmy během akce i bezplatnou inzerci v březnovém čísle 
Městského zpravodaje. 
Předprodej vstupenek v kanceláři KD, rezervace on-line na 
www.kulturnidum.cz 

KULTURNÍ KALENDÁŘ

RYBÁŘSKÝ PLES
HASIČSKÝ PLES

21. února hraje Big Papa

14. března hraje Happy Band 

a Hartmanická muzika

Ať je příští rok skutečně pecka!

PF

Kulturní středisko města Bechyně děkuje dětem z MŠ Jahůdka, 
ZŠ Školní, ZŠ Praktická, tanečnímu kroužku ZŠ Františka 
Křižíka pod vedením pí.Paletářové a Wolfové, Tomáši Filipovi ze 
ZUŠ Václava Pichla, Jaroslavovi Mrzenovi, paní učitelce Petře 
De Fantové, panu učiteli Františku Oplatkovi, panu starostovi 
Pavlu Houdkovi, panu faráři Petru Plašilovi, panu hajnému 
Hlasovi, dobrovolnicím z RC Hrošík za 
pomoc při organizaci adventních akcí. Největší poděkování patří 
všem návštěvníkům, kterých letos bylo opravdu mnoho. 
Děkujeme, velice nás to těší. 

Mgr. Štěpán Ondřich

a Romanu Kordinovi 

KULTURNÍ KALENDÁŘ

PRVNÍ HERNA V NOVÉM ROCE
6. LEDNA 2015!
OTEVÍRACÍ DOBA HERNY
 

HLEDÁME DOBROVOLNICE !!!
Dobrovolnice RC Hrošík uvítají do svých řad další posily z řad 
maminek, tatínků, babiček i dědečků. Neváhejte a pojďte se 
podílet na chodu našeho centra. Hlásit se můžete v době 
otevření herny u přítomných dobrovolnic.

+ MIMIPLES V HROŠÍKU

+ POHYBOVÉ HRY A MINICVIČENÍ

Pondělí 9.00 – 11.00 hodin
Středa 9.00 – 11.00 hodin
jednotlivé vstupné 15 Kč, 
zvýhodněná permanentka 100 Kč/10 vstupů.

Středa 21. ledna / 9.00–11.00 hod. 
Prosíme maminky, aby dítkám přinesly něco dobrého na zub. 

Úterky a pátky dle rozpisu / 9.30–10.30 hodin děti 1 – 3 roky, 
Bližší informace na tel. č. 733 344 473.

RODIČOVSKÉ CENTRUM 

PRO DĚTI

TATÍNEK NENÍ K ZAHOZENÍ
Sobota 24. ledna / 10.00 hod. / Malý sál KD / Vstupné 40 Kč 
Tři pohádky podle stejnojmenné knížky Arnošta Goldflama. První 
pohádka vypráví o tom, jak se tatínek a maminka seznámili. Ve 
druhé se dovídají, že v domě, ve kterém bydlí, straší, a ve třetí 
onemocní dítě. A všechno je to o tom, že se tatínek, maminka a děti 
mají rádi a jedině tak se podaří všechna strašidla, nemoci a draky 
překonat. 
Hraje: Divadlo LOKVAR



Kulturní středisko města Bechyně, U Nádraží 602, tel: 778 545 507, 606 911 007, e-mail: reditel@kulturnidum.cz

POHYBOVÉ AKTIVITY

BOSU PILATES®
Každé pondělí / 18.00–19.00 hod. / RC Hrošík 
Cvičení pro všechny věkové kategorie pro pevné a štíhlé svaly, 
ohebnou páteř a klouby bez bolestí, ovlivňuje koncentraci a dýchání.

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

BOSU CARDIO®
Každou středu / 19.00–20.00 hod. / RC Hrošík
Zábavné dynamické cvičení při kterém procvičíte celé tělo, 
zejména svaly nohou, hýždí, rukou a břišní svaly.

ZUMBATOMIC PRO DĚTI
Každé úterý / 17.00–17.50 hod. / Klubovna KD
Cílem Zumbatomic je rozvinout u dětí zdravý životní styl a včlenit 
fitness jako přirozenou součást jejich života. 
Info na tel. 737 825 662

ZUMBA PRO DOSPĚLÉ
Každé úterý / 18.00–19.00 hod. / Klubovna KD
Kondiční, taneční fitness na principu intervalového tréninku s cílem 
spalovat tuky, zformovat a posílit celé tělo.

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

KRUHOVÝ TRÉNINK, TABATA
Každý pátek / 18.00–19.00 hod. / RC Hrošík
Jedná se o účinný trénink celého těla, zlepšuje výkonnost a vede 
ke zrychlení metabolismu – hubnutí.

„TANEČKY PRO KOČKY“ 
Úterky od 11. listopadu / 19.30–20.30 hod. / RC Hrošík / 
Vstup 20 Kč
Přijďte se prostě jen tak vytancovat ze starostí všedního dne. Každý 
podle svých možností a vlastní chuti. Kocourům vstup zakázán!
Info pí. Papoušková, tel. 777 223 834, program@kulturnidum.cz

PILATES
Pondělky nebo středy od ledna / od 18 hod. / RC Hrošík
Cvičení pro všechny věkové kategorie, zvyšuje sílu a flexibilitu 
svalů, odbourává bolesti zad, kloubů, páteře. Min. 5 přihlášených.
Kurz 10 lekcí / 650 Kč, závazné přihlášky: FB Cvičení s Romčou 
Bechyně, romana.honsova@centrum.cz či sms: 721 111 541 

SM SYSTÉM
Středy od 14.1. do 18. 3. / 8.30 – 9.30 a 17.30 – 18.30 hod. /
 Klubovna KD
SM = stabilizační a mobilizační systém. Metoda je založena na 
aktivním cvičení s elastickým lanem vhodná pro každý věk. Je to 
komplexní systém, jak pečovat o pohybový aparát, zlepšit funkci 
vnitřních orgánů, celkově zpevnit tělo a cítit se lépe. 
Kurz 10 lekcí, info a objednání M. Bambasová, tel. 608 223 271

DUŠEVNÍ AKTIVITY
BABÍ LÉTO

Čtvrtek 22. ledna / od 17.00 hod. / RC Hrošík / Vstup zdarma
Posezení aktivních seniorů nad šálkem čaje, při kterém si 
popovídáme o kamenných smírčích křížích. 
Uvítáme iniciativní dobrovolníky, kteří by se ujali tvorby a orga-
nizace programu setkávání. Tel.: 776 381 203

KDYŽ DUŠI BOLÍ V KŘÍŽI
Pondělí 26. ledna / 16.30 hod. / RC Hrošík / Vstup 30 Kč
Zajímavé povídání o problémech, které nás trápí, s psychologem 
PhDr. Jaromírem Matouškem.
Tentokrát na téma „DĚJINY DUŠE“.

PŘIPRAVUJEME
KALLE

Sobota 14. února / 20.00 hod. / Malý sál KD / Vstup 99 Kč
Emotivní slowcore s nezapomenutelným vokálem z Tábora, který 
již měl tu čest stát na jednom podiu třeba se Scottem Kellym 
(Neurosis) nebo Scottem McCloudem (Girls against  Boys). 

EDITH PIAF ZNÁMÁ NEZNÁMÁ 
Čtvrtek 19. února / 19.00 hod. / Velký sál KD / Vstupné 120 Kč 
v předprodeji, 150 Kč na místě
Pojďte s námi na pouť za legendární Edith Piaf, jejíž život byl 
zahalen rouškou mýtů a dohadů. Za zpěvačkou nevšedního hlasu 
i projevu, za ženou, jejíž život je dodnes v mnoha směrech opředen 
tajemstvím, polopravdami a někdy i záměrnou lží nevycházející 
vždy z ní samé a z její představivosti, ale i z jejího okolí. Eva Kriz 
(zpěv), Milan Dvořák (klavír) a roli Momone herečka Jana 
Hermachová. 
V předprodeji v kanceláři KD, on-line rezervace na 
www.kulturnidum.cz

ZAMILOVAT SE 
Čtvrtek 26. března / 19.00 hod. / Velký sál KD / Vstupné 250, 220, 
190 Kč
I sen, který nesníš, se ti může splnit. Člověk ani neví, jak přijde 
k lásce – nečekaně!
Dva lidé na nástupišti. Každé ráno cestují do práce a z práce. Ranní 
únavy, podvečerní letargie, rachotící vozy, všude plno lidí, mlčící 
hlavy plné problémů a otázek. Peníze a manželství. A přece... Dva 
páry očí se v této spleti nádražního ruchu setkají. Znovu a znovu se 
na sebe dívají. A stane se ta nejkrásnější a nejjednodušší věc na 
světě – zamilují se do sebe.

Hrají: Jana Paulová, Pavel Zedníček
Předprodej vstupenek od 2. února 2015 v kanceláři KD nebo on-line 
rezervace na www.kulturnidum.cz

VESELÁ TROJKA Pavla Kršky
Úterý 31. března 2015 / 19.00 hod. / Velký sál KD / Vstupné 150 
Kč v předprodeji, 180 Kč na místě. 
Tři dlouholetí kamarádi, kteří celý život hráli muziku pro široké 
vrstvy posluchačů. Doba ale rychle plyne, a tak i oni se dostali do 
důchodového věku a hudbu, kterou nyní hrají, tvoří pro všechny, 
kteří si rádi poslechnou lidovou písničku. Hlavní náplní je skládání 
vlastních písní s důrazem na pěkný text. 
Předprodej vstupenek od 2. února 2015 v kanceláři KD nebo on-line 
rezervace na www.kulturnidum.cz

MINIPÁRTY s Karlem Šípem 
a J. A. Náhlovským 

Čtvrtek 23. dubna / 19.00 hod. / Velký sál KD / Vstupné 250 Kč
Zcela nová a jedinečná talkshow Karla Šípa s hostem Josefem 
Aloisem Náhlovským. Ve volném dialogu proberou jeho umělecké 
začátky, zážitky ze studentských let, společně pohovoří 
o sportovních aktivitách, proberou i cesty do zahraničí opředené 
veselými historkami. Prostor dostanou také dotazy diváků. 
Předprodej vstupenek v kanceláři KD nebo on-line rezervace na 
www.kulturnidum.cz.
Bližší informace v příštím zpravodaji a na plakátech.

Eva Kriz, 
Milan Dvořák 
a Jana Hermachová

známá 
neznámá

19. 2.



KNIHOVNA

+ CO ASI PŘINESE 
PRÁVĚ ZAČÍNAJÍCÍ ROK? 

Tuto otázku si pravidelně v lednu položí 
každý z nás. Jsme plni očekávání a nových 
plánů. I my knihovníci si každoročně přeje-
me, abychom měli dost peněz na nákup 
zajímavých a čtivých knih a časopisů, aby 
našich služeb využívalo stále více spokoje-
ných čtenářů, ať se plánované besedy se 
spisovateli, ilustrátory a dalšími zajímavými 
hosty líbí a abychom nabízenými službami 
oslovili širokou veřejnost. Tradičně pasuje-
me prvňáčky na čtenáře, kteří od nás 
získávají na půl roku registraci zdarma, 
a těší nás vzrůstající zájem rodičů, kteří své 
děti při počáteční cestě za knihou 
doprovázejí. Začínající čtenáři se spolu 
s pokročilými zapojili do celoroční soutěže 
Lovci perel. S každou přečtenou knihou se 
potápí do hlubin příběhů a při vracení 
prokazují, jak textu porozuměli a co si z knihy 
zapamatovali. Koncem března předáme těm 
nejpilnějším nasbíranou dlouhou šňůru 
perel spolu se zaslouženou odměnou. 

O nové zážitky ani letos nepřipravíme 
odvážné dobrodruhy, kteří se přihlásí na 
11. Noc s Andersenem a budou vylosovaní. 
Víme, že nebývá obvyklá dobrá spolupráce 
knihovny se školami při organizování 
knihovnicko - informačních besed pro žáky 
a studenty, ale našeho města se to netýká. 
Společně se snažíme vymýšlet akce, které 
děti motivují ke čtení a lásce ke knihám. Pro 
zájemce, kteří si potřebují a chtějí prohloubit 
dovednosti práce s počítačem jsme nabízeli, 
a i letos pokračujeme, portál Virtuální 
kolega, kde se formou samostudia mohou 
přijít do knihovny vzdělávat. 

Rok 2014 jsme definitivně uzavřeli 
a nezbývá než ještě poděkovat všem 
příznivcům knihovny, kteří nám nezištně 
v loňském roce pomáhali a děkujeme za 
přízeň, které si velmi ceníme.

Knihovna je místem setkávání. Místem, 
kde se příjemně tráví volný čas, kde můžete 
získat nové přátele, i kontakty. Znovu nabí-
zíme náš prostor k výstavám vašich výrobků, 
které potěší. A protože bychom chtěli být 
i prospěšní, navázali jsme spolupráci se 
základní školou při léčebně v Opařanech. 
Rádi bychom pomohli s výrobou didak-
tických pomůcek v rámci dobrovolnické 
práce těch z vás, kteří jsou ochotni vynaložit 
svoji energii i svoje znalosti a dovednosti ve 
prospěch druhých, kteří to potřebují. 
Jednalo by se o výrobu textilních pomůcek. 
Pokud byste se rozhodli spolu s námi 
příjemně a smysluplně trávit svůj volný čas 
vždy jednou v měsíci v knihovně, přijďte na 
první setkání při kávě a čaji 22. 1. v 17 hodin 
do knihovny nebo nás kontaktujte na mailu: 
knihovna@kulturnidum.cz nebo na tel. 
778 545 508. Zároveň uvítáme jakékoliv 
zbytky bavlněných látek, nevyužívané 
knoflíky, zipy, přezky, karabinky, patenty 
apod. Těšíme se na Vás u nás v knihovně!

„Nejlepší způsob jak začít nový den je, po 
probuzení myslet na to, zda dnes můžeme 
udělat radost alespoň jednomu člověku.“

 Friedrich Nietzsche

Upozorňujeme na změnu tel.č. 778 545 508
a výpůjční doby dopoledne a odpoledne 
v tyto dny: út, stř, pá  9.30 – 12.00 polední 
přestávka do 13.00 hod.

EH

ADVENT 2014

6 Městský zpravodaj Bechyně / LEDEN 2015



ZÁKLADNÍ ŠKOLA FRANTIŠKA KŘIŽÍKA

1928

BECHYNĚ

ŠKOLA PRO DĚTI

+MODERNIZACE 
VYBAVENÍ ZÁKLADNÍ 
ŠKOLY FRANTIŠKA 
KŘIŽÍKA BECHYNĚ

20. listopad 2014 byl pro naši školu 
šťastným dnem. Dozvěděli jsme se, že náš 
projekt „Modernizace vybavení Základní 
školy Františka Křižíka Bechyně“ byl 
schválen Výborem Regionální rady regionu 
soudržnosti Jihozápad k poskytnutí dotace 
z Regionálního operačního programu 
regionu soudržnosti NUTS II Jihozápad. 
Schválený rozpočet projektu (vč. DPH) je 
1 476 641,- Kč. Schválená výše dotace je 

ZÁPIS DETÍ  
 DO PRVNÍCH TRÍD ...

v

v

narozených v době od 1. 9. 2008 do 31. 8. 2009 proběhne
v pátek 23. ledna 2015 od 14.00 – do 18.00 hodin

na obou bechyňských školách.

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

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

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

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

3. O zařazení žáka do1. třídy příslušné školy rozhodnou podle pořadí tato pravidla:
a) spádovost obvodů (vyhláška č.14/2008 ze dne 19. 11. 2008)
b) dohodnutá výměna 
c) děti zaměstnanců školy
d) sourozenci (2 a více)
e) sourozenci (1)

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

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

Mgr. Milan Kožíšek, ZŠ Františka Křižíka Bechyně
Mgr. Milena Borková, ZŠ Školní Bechyně

1 255 141,- Kč, protože škola má na projektu 
15% spoluúčast.

Schválená dotace velkou měrou přispěje 
k modernizaci vybavení naší školy. Budou 
nakoupeny 4 nové interaktivní tabule včetně 
ozvučení (škola pak bude mít již 10 inter-
aktivních tabulí), dále budou 2 třídy 
vybaveny novými výškově stavitelnými 
židlemi a stoly, bude zakoupeno 5 nových 
dvojpylonových tabulí, školní dílna bude 
vybavena novými dílenskými stoly, svěráky 
a skříněmi. Do učebny přírodopisu bude 
zakoupen digitální mikroskop, který je 
schopen obraz pozorovaného objektu 
přenášet v příslušném zvětšení na inter-
aktivní tabuli. Škola zakoupí i 4 stereo-
skopické mikroskopy a zvětšené modely 
lidských orgánů. Kabinet fyziky bude 
vybaven funkčními modely motorů a sadou 
pro pokusy s vakuem. V hodinách tělesné 
výchovy budou žáci moci využívat gym-
nastickou soupravu, která se skládá 
z nafukovacího pásu, dětské kladiny, 
švédské bedny a dětského přeskokového 
stolu. 

Nákup vybavení a pomůcek bude 
proveden do června 2015. S novými 
pomůckami se tedy seznámí žáci ještě 
v tomto školním roce. 

Velké poděkování patří našemu zři-
zovateli – Městu Bechyně, který schválil 
předfinancování celého projektu. Bez 
předfinancování by dotaci z ROP nebylo 
možno čerpat.

Mgr. Milan Kožíšek, ředitel školy

+ JÁ JSEM HLAD Její knížky získaly řadu ocenění, například 
Cenu učitelů v anketě SUK Čteme všichni 
nebo Zlatou stuhu.

Do školy autorka přišla nejen představit 
V úterý čekala na děvčata osmého svoji knihu, ale také si s děvčaty popovídat 

a devátého ročníku zajímavá beseda. o anorexii, jaké nebezpečí hrozí a co si sama 
Pořádala ji městská knihovna a pozvala na ni prodělala.
autorku Petru Dvořákovou, které vyšly knihy Měla velmi hezky připravené povídání 
Julie mezi slovy, Já jsem hlad a Přeměna i o správné stravě a problémech daného 
proměny věku.

Tato autorka se věnuje problematice Mgr. M. Borková
mentální anorexie, se kterou sama bojovala. 
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+ CIVILIZAČNÍ 
ONEMOCNĚNÍ 
– PROJEKT TŘÍDY 7.A

Žáci sedmé třídy se v prvním čtvrtletí 
letošního školního roku v hodinách výchovy 
ke zdraví věnovali tématu – civilizační 
onemocnění.

Na začátku projektu byli rozděleni do 
skupin po dvojicích a zpracovali témata: 
onemocnění srdce a cév, rakovina, obezita, 
cukrovka, chronický únavový syndrom, vliv 
alkoholu a kouření na naše zdraví, atd.

Nejprve vyhledali co nejvíce informací 
k dané chorobě, poté je zpracovali, vytvořili 
prezentaci v programu PowerPoint a vyho-
tovili informační plakát. Dvacátého listopadu 
na Mezinárodní nekuřácký den projekt 
odprezentovali svým spolužákům a nakonec 
připravili křížovku k opakování.

Cílem tohoto projektu bylo, aby si žáci 
uvědomili, že za většinu chorob si můžeme 
sami svým každodenním rozhodováním 
(životním stylem), a že cesta ke zdraví 
nevede přes péči lékařů, ale záleží na 
každém z nás – na kladném postoji k životu, 
stravovacích návycích, pohybové aktivitě...! 

Mgr. Jitka Radvanová

+ PROJEKT 
„ČERTOVSKÁ 
POHÁDKA“

Jak vypadají čerti, jak se jim žije, jací jsou 
a jak je těžké napsat o nich pohádku? 
Odpovědi nejen na tyto otázky jsme se 
pokusili s pekelnou 6.B najít přesně v den, 
kdy je čertům povoleno opustit jejich 
pekelnou říši - na sv. Mikuláše. O tom, že se 
nám to docela povedlo, svědčí povedené 
masky, hezké obrázky a také vlastní rukou 
psané a ilustrované originální pohádky, které 
jsme i s pracovními čertovskými listy svázali 
a jako krásné knihy uveřejnili v rámci 
adventu v prostorách školy. Snad se všem 
zúčastněným dětem tento projekt líbil, 
dozvěděli se něco nového a budou na 
čertovskou pohádku rádi vzpomínat. 

Mgr. Markéta Kodadová

+ NADPRŮMĚRNÉ 
ZNALOSTI ŽÁKŮ NAŠÍ 
ŠKOLY

V polovině října se ve škole uskutečnilo 
testování žáků šestých tříd společností 
SCIO. V celé České republice se do 
testování zapojilo celkem 8253 žáků z 269 
škol. Žáci 6. ročníků měli k dispozici testy z 
českého jazyka, matematiky a obecných 
studijních předpokladů (OSP). Na všech 
školách učitelé a žáci mohli vyplnit dotazníky 
související s výukou daných předmětů.

Žáci naší školy prokázali výborné 
výsledky ve všech testech. V českém jazyce 
i v matematice byly jejich výsledky 
hodnoceny jako nadprůměrné a patříme tak 
mezi úspěšné školy. Výsledky našich žáků 
jsou lepší než 70% zúčastněných škol.

Třída 6.A
Český jazyk úspěšnost 59,65 %
Matematika úspěšnost 69,29 %
Obecné stud. předpokl. úspěšnost 51,5 %

Třída 6.B
Český jazyk úspěšnost 51,5 %
Matematika úspěšnost 42,69 %
Obecné stu. předpokl. úspěšnost 57 %

Nejlepších výsledků v českém jazyce 
dosáhli ze 6.A Aneta Jílková (96%), Alena 
Mrzenová (86%), Lukáš Novotný (86%) 

a Filip Tíkal (85%), v matematice Aneta 
Jílková (96%), Adam Berka (95%),Filip 
Horský (95%), Michal Strejc(93%), Václav 
Filip (90%), Alena Mrzenová (90%), Lukáš 
Novotný (86%), v obecně studijních předpo-
kladech Aneta Jílková (97%), Lukáš Novotný 
(88%), Alena Mrzenová (88%) a Filip Horský 
(86%).

Nejlepších výsledků v českém jazyce 
dosáhli ze 6.B Lucie Janáčková (86%), v ma-
tematice Vojtěch Picálek (90%), a Daniel 
Mazur (86%), v obecně studijních předpokla-
dech Natálie Jančaříková (86%).

Všichni tito žáci v daných předmětech 
dosáhli vysoce nadprůměrných až špičko-
vých výsledků a patří v republice z testo-
vaného počtu 8253 žáků mezi 15% 
nejlepších (tj.1238 žáků). 

Testování je jedním ze základních 
evaluačních nástrojů, kterým škola může 
sledovat výsledky poskytovaného vzdělává-
ní. Zejména má význam, pokud se výsledky 
žáků zjišťují v klíčových bodech vzdělávání 
(např. na začátku a na konci 2. stupně školní 
docházky), výsledkem je pak objektivní 
informace o meziročním posunu žáků 
a školy.

Základním výstupem testování byla 
informace o využívání studijního potenciálu 
žáků. Jedná se o výsledek, který bere 
v úvahu nejen výkon žáka, ale také jeho 
studijní nadání.

Mgr. Jan Pekař
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+ laťku na staré škole s přehledem ovládl MIKULÁŠSKÁ LAŤKA 
Michal Novák, který super výkonem 175 cm! A OVOV – PĚTIBOJ 
zatím jen vyrovnal dosavadní školní rekord, 

VŠESTRANNOSTI
který drží Břetislav Drexler již z roku 1973! Je 
velmi pravděpodobné, že do konce školního Tradičních závodů ve skoku vysokém na 
roku bude tato výška ještě překonána. táborském Gymnáziu Pierre de Coubertina 

Na Jihočeském pětiboji OVOV v Českých se z naší školy zúčastnilo celkem třináct 
Budějovicích se naše družstvo dívek skokanů. Můžeme směle říct, že jsme nejen 
a chlapců rozhodně neztratilo, z 25 škol jsme naplnili myšlenku barona Coubertina „není 
skončili na solidním 13. místě, což vzhledem důležité zvítězit, ale zúčastnit se“, ale 
k velké konkurenci v našem kraji není špat-zaznamenali jsme i několik výrazných 
né. Mezi jednotlivci se Michal Strejc dokázal umístění v popředí výsledkové listiny. 
prosadit na 6. místo, přestože tentokrát Nejlépe si vedl mezi staršími žáky Michal 
nebyly v pětiboji zařazeny jeho silné disci-Novák z 9.A, který skokem 160 cm obsadil 
plíny. Osmičlenná družstva soutěžila skvělé 2. místo! Mezi třiceti skokany se 
v těchto disciplínách: trojskok z místa, hod neztratil výkonem 150 cm David Červenka, 
medicinbalem, leh-sedy, skákání přes který skončil devátý. O jeden lepší pokus 
švihadlo a dribling. Na čelních místech končí unikla Karolíně Máškové bronzová medaile, 
vždy nejvšestrannější sportovci, což je také která výkonem 130 cm skončila na čtvrtém 
hlavním pedagogickým cílem OVOV →  místě. V kategorii dívek starších vybojovala 
vychovávat a přivést dnešní zlenivělou pěkné 5. místo za 135 cm Nikola Pítrová 
mládež ke sportu, pohybu a všestrannosti. z 9.A. Daniel Šafránek mezi žáky mladšími 

skončil na 7. místě za skok 130 cm. Vánoční Mgr. Jan Pazourek



+ Poplatek za komunální 
odpad v roce 2015

Oznamujeme občanům s trvalým 
pobytem v Bechyni, že od ledna 2015 je 
možné platit poplatek za komunální odpad 
v pokladně MěÚ Bechyně nebo převodem na 
účet číslo 19-0701467359/0800, s varia-
bilním symbolem, který byl každému přidělen 
v loňském roce. Výše poplatku je 600,- Kč. 
Osoby, které dovrší v roce 2015 70 let věku 
a osoby starší, zaplatí 500,- Kč. Poplatková 
povinnost se týká rovněž osob, které mají 
trvalý pobyt na ohlašovně městského úřadu 
(nám. T.G. Masaryka 2, Bechyně).

Poplatek mohou stejným způsobem platit 
majitelé staveb určených k individuální 
rekreaci, bytů nebo rodinných domů, kteří 
nemají v Bechyni trvalé bydliště a ve kterých 
není hlášena žádná osoba k trvalému 
pobytu. Číslo účtu i variabilní symbol jsou 
stejné jako v minulých letech. Výše poplatku 
činí 600,- Kč bez věkového zvýhodnění.

Splatnost poplatku je 30. 6. 2015. 
Složenky nebudou rozesílány.

Veškeré dotazy týkající se poplatku za 
komunální odpad Vám zodpovíme na 
tel. čísle 381 477 035 nebo na mailové 
adrese vankova@mestobechyne.cz. Po-
drobné informace je možné získat v obecně 
závazné vyhlášce města Bechyně č.2/2014, 
která je k dispozici na webových stránkách 
města Bechyně www.mestobechyne.cz.

Marcela Vaňková
referentka finančního odboru

+ JAK ZKOLAUDOVAT 
CHATU NA RODINNÝ 
DŮM?

Pozemky staveb pro rodinnou rekreaci lze do ploch bydlení zahrnout pouze tehdy, splňují-
li podmínky podle § 20 odst. 4 a 5 vyhlášky č. 501/2006 Sb.:

Stavební pozemek se vždy vymezuje tak, aby svými vlastnostmi, zejména velikostí, 
polohou, plošným a prostorovým uspořádáním a základovými poměry, umožňoval umístění, 
realizaci a užívání stavby pro navrhovaný účel a aby byl dopravně napojen na kapacitně 
vyhovující veřejně přístupnou pozemní komunikaci.

Stavební pozemek se vždy vymezuje tak, aby na něm bylo vyřešeno: 
ź umístění odstavných a parkovacích stání v rozsahu požadavků příslušné české 

technické normy pro navrhování místních komunikací, což zaručuje splnění 
požadavků této vyhlášky,

ź nakládání s odpady a odpadními vodami podle zvláštních předpisů, které na 
pozemku vznikají jeho užíváním nebo užíváním staveb na něm umístěných,

ź vsakování dešťových vod nebo jejich zdržení na pozemku v kapacitě 20 mm denního 
úhrnu srážek před jejich svedením do vodního toku či do kanalizace pro veřejnou 
potřebu jednotné či oddílné pro samostatný odvod dešťové vody veřejné dešťové 
nebo jednotné kanalizace.

ź Vsakování dešťových vod na pozemcích staveb pro bydlení je splněno, jestliže 
poměr výměry části pozemku schopné vsakování dešťové vody k celkové výměře 
pozemku činí v případě

a) samostatně stojícího rodinného domu a stavby pro rodinnou rekreaci nejméně 0,4
b) řadového rodinného domu a bytového domu 0,3

Odstavná a parkovací stání pozemků staveb pro bydlení nebo rodinnou rekreaci musejí 
být umístěna ve skutečné docházkové vzdálenosti do 300 m, je-li to technicky možné.

U staveb pro rodinnou rekreaci je nutno umístit odstavné stání v počtu 1 stání pro jednu 
stavbu.

Ke každé stavbě rodinného domu nebo stavbě pro rodinnou rekreaci nebo souvislé 
skupině těchto staveb musí vést zpevněná pozemní komunikace široká nejméně 2,5 m 
a končící nejdále 50 m od stavby.

Uvažujete, že byste se do své víkendové chaty nebo chalupy nastěhovali natrvalo? 
Co je k tomu třeba, aby bylo změněno její užívání z rekreačního na trvalé bydlení? Může 
se pak chata stát po splnění podmínek určených stavebním zákonem plnohodnotným 
rodinným domem?

Právní úprava pojmů:
Dle § 2 písm. a) bod 2. vyhlášky č. 501/2006 Sb. se za rodinný dům považuje stavba pro 

bydlení, ve které více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé 
rodinné bydlení a je k tomuto účelu určena; rodinný dům může mít nejvýše tři samostatné 
byty, nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví.

Dle § 2 písm. b) vyhlášky č. 501/2006 Sb. se za stavbu pro rodinnou rekreaci považuje 
stavba, jejíž objemové parametry a vzhled odpovídají požadavkům na rodinnou rekreaci a 
která je k tomuto účelu určena; stavba pro rodinnou rekreaci může mít nejvýše dvě nadzemní 
a jedno podzemní podlaží a podkroví.

I když můžete mít trvalé bydliště i v rekreační chatě, změnou na rodinný dům není dle 
stavebního zákona tak jednoduché. Nejčastější podmínky a požadavky stavebních úřadů, se 
kterými se majitelé chat a chalup při změně potýkají:

ź nízké stropy, rodinné domy musí mít v obytných místnostech výšku alespoň 2,5 
m. Chalupy, ale i chaty z minulého století mívají strop jen kousek nad hlavu.

ź malá obytná místnost, pokud má dům jen jednu obytnou místnost, musí tato 
místnost mít plochu alespoň 16 m². Toto se řeší u velmi malých chat.

ź příliš malá okna, která nezajistí dostatečné proslunění a osvětlení obytných 
místností v domě, mají hlavně chalupy.

ź dům se nachází v chatové oblasti, kde územní plán neumožňuje trvalé bydlení. 
Plochy pro rodinnou rekreaci jasně stanoví domy s přípustným a podmíněně 
přípustným využitím.

ź plocha zastavěná domem. V územním plánu můžou být danými limity omezeny 
zastavěné plochy v chatové oblasti např. na nejvýše 60 m² a dány i procenta 
zastavěnosti na pozemku např. jen do 30%.

Pokud chatu máte anebo kupujete s tím, že v ní chcete bydlet, navštivte nejdříve místní 
stavební úřad. Tam se dozvíte, za jakých podmínek a zda je vůbec bydlení možné. 

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

Vybral Martin Gärtner

Současná investiční činnost přispěla 
značnou měrou k dalšímu rozvoji města. 
Občanům města pomohla srovnat vý-
sledky práce nových členů lidosprávy – 
dělnicko socialistické – oproti bývalým 
pánům radním. Co oni vykonali pro město 
a občany? K samotné práci Rady MěNV je 
možno říci, že mimo nepatrných výjimek 
zasedala pravidelně 14 denně s obtížemi 
pro služební zaneprázdnění některých 
členů rady. V několika případech bylo 
nutno odvolat zasedání rady. Je nutno 
dodat, že celá řada právě těchto občanů, 
kteří obvykle čekají za bukem, co bude, se 
posměšně vyjadřovala o Pionýráku, pře-
křtila přeložku „Bambulovou roklí“, Sobíš-
kovi určili provisorní trámovou lávku atp.

A blíží se konec roku, znovu se naplnily 
obchody – výklady znovu září vánočními 
ozdoby, a jsou naplněny vánočním zbo-
žím. Vánoční trh v roce 1964 byl zcela ve 
znamení značného zlepšení zásobovací 
situace všech druhů zboží. K dostání byla 
jak masa, tak jižní ovoce, ořechy, čokolá-
dové kolekce, potraviny a lahůdky i prů-
myslové zboží. Obchody s likéry mají žně. 
Víno, které bylo v důsledku skvělé úrody, 
nejvyšší ta posledních sto let, bylo cenově 
sníženo – zlevněno. (1l = 16 kčs) Jsou tedy 
proto i předpoklady, aby nadšenci Silvestra 
oslavili opravdu vesele a důstojně.



+ Zastupitelstvo schválilo rozpočet města 
Bechyně pro rok 2015

Zastupitelé na svém jednání dne 17. 12. 2014 schválili rozpočet města na rok 2015. 
S ohledem na uzávěrku zpravodaje zveřejňujeme pouze základní údaje o rozpočtu. Celý 
materiál k rozpočtu města je zveřejněn na webu města (www.mestobechyne.cz). 

Informace k větším opravám a investičním akcím 
Celkové příjmy rozpočtu ve výši 111.009.996,- Kč
Financování (pol. 8115) ve výši 18.708.535,- Kč
Celkové zdroje ve výši 129.718.531,- Kč

Běžné výdaje ve výši 98.185.225,- Kč
Kapitálové výdaje ve výši 29.213.306,- Kč
Celkové výdaje 127.398.531,- Kč
Financování (pol. 8124) ve výši 2.320.000,- Kč
Celkové výdaje rozpočtu včetně pol.8124
(uhrazené splátky půjčených prostředků) ve výši 129.718.531,- Kč

kromě vybudování nových parkovacích Opravy a investiční akce 
ploch také výstavba či rekonstrukce schválené v rozpočtu na rok 2015
veřejného osvětlení, rekonstrukce přilehlých 

Opravy a udržování místních komunikací chodníků a komunikací, odvodnění a 
1.485.000,- Kč případné vyvolané přeložky inženýrských 

Jedná se opravy komunikací – výtluků sítí. 
blíže nespecifikovaných. Bližší specifikaci Osvětlení přechodů 300.000,- Kč
určí až rada města v roce 2015. V roce 2014 byly osvětleny ve městě dva 
Klášterní ul. přechody. V roce 2015 chce město v této 
ź rekonstrukce komunikace a veřejného aktivitě pokračovat. O tom, které přechody to 

osvětlení 1.600.000,- Kč budou, rozhodne rada města v roce 2015. 
ź sanace opěrné zdi 5.717.000,- Kč Oprava vodovodu Senožaty 1.100.000,- Kč
ź rekonstrukce vodovodu 160.000,- Kč Oprava kanalizace Senožaty 290.000,- Kč
ź rekonstrukce kanalizace 200.000,- Kč SÚS Jihočeského kraje plánuje rekon-

Jedná se o rekonstrukci části Klášterní strukci silnice, která prochází obcí Senožaty. 
ulice za budovou MěÚ. Zahrnuje rekonstruk- Pod touto silnicí je starý litěný vodovod 
ci komunikace, veřejného osvětlení a sado- a stará kanalizace, které se musí vyměnit. 
vé úpravy. Tato část musela být vyjmuta Rekonstrukce vodovodu Plechamr horní 
z 2. etapy rekonstrukce náměstí a okolí část 1.600.000,- Kč
z důvodu velmi špatného stavu přiléhající SÚS Jihočeského kraje plánuje 
opěrné zdi. Základním předpokladem modernizaci silnice na horním Plechamru v 
sanační opravy opěrné zdi je její stabilizace úseku od mostu ke křižovatce s ulicí 
při zachování stávajících vzrostlých stromů. Fáberova a sídl. Obránců míru. Pod touto 
Zároveň s rekonstrukcí komunikace a sana- silnicí musí dojít k rekonstrukci vodovodu.
cí opěrné zdi bude provedena rekonstrukce Bechyně – Hvožďany čerpací stanice 
vodovodu a kanalizace, které jsou umístěny a výtlačný vodovodní řad 2.540.000,- Kč, 
pod touto komunikací. dotace ze SFŽP 45.000,- Kč, dotace SF 
Oprava vodovodu do Zářečí 600.000,- Kč 855.291,- Kč

Tato stavba souvisí s rekonstrukcí V červnu 2014 byly zahájeny práce na 
komunikace a sanací opěrné zdi v Klášterní stavbě „Bechyně – vodovod Hvožďany“. 
ulici. Jedná se o výměnu starého litěného Projekt je financován z 49,95% z Fondu 
vodovodu, který vede z náměstí do Zářečí soudržnosti EU a Státního fondu životního 
a prochází opěrnou zdí (část okolo MěÚ už prostředí a z 50,05% z rozpočtu města. 
byla vyměněna v rámci rekonstrukce Projekt řeší nové zásobení pitnou vodou pro 
chodníku v roce 2012). obec Hvožďany. Vodovodního potrubí a čer-
Opravy a udržování chodníků 1.500.000,- Kč pací stanice jsou v současné době již 

Jedná se o opravy chodníků blíže provedeny. Pokud to klimatické podmínky 
nespecifikovaných. Bližší specifikaci určí až dovolí, celá stavba včetně konečných úprav 
rada města v roce 2015. povrchů bude dokončena na začátku roku 
Výstavba chodníku sídl. Na Libuši mezi 2015. Za nepříznivých klimatických podmí-
č.p. 615 – 623 800.000,- Kč nek, bude stavba na zimu přerušena a sta-
Jedná se o úpravu křižovatky dvou větví vební práce budou pokračovat na jaře 2015. 
ulice Na Libuši včetně vytvoření místa pro Zateplení MŠ Jahůdka 3.396.000,- Kč 
přecházení a vybudování nového chodníku Město získalo na zateplení MŠ Jahůdka 
včetně VO v trase vyšlapané pěší stezky na dotaci ze SFŽP. Finanční částka obsahuje 
sídl. Na Libuši mezi domy č.p. 615–623. vlastní zdroje města. Celkové náklady 
Součástí stavby je vybudování ploch pro stavby jsou 6.584.820,- Kč. Dále cena 
kontejnery na komunální a tříděný odpad ve obsahuje náklady na technický dozor, 
vnitrobloku sídliště a úpravu parkovacích autorský dozor, monitoring projektu (pod-
stání u domu č.p. 620, která je vyvolaná mínky dotace). 
vedením nového chodníku Výměna oken ZŠ Františka Křižíka – 
Parkoviště sídl. Písecká u č.p. 919 severní průčelí 1.600.000,- Kč
3.375.000,- Kč V roce 2014 byla vyměněna okna západ-
Veřejné osvětlení v rámci výstavby ního průčelí, v roce 2015 by mělo dojít k 
parkoviště 420.000,- Kč výměně oken severního průčelí. Předpoklá-

Jedná se o první etapu výstavby nových daná celková cena je 2.300.000,- Kč. Město 
parkovacích stání na sídl. Písecká. Celý chce žádat o dotaci z Jihočeského kraje.
projekt zahrnuje celkem 5 etap, které budou Oprava špalet a fasády ZŠ Školní 
postupně realizovány. Součástí stavby je 1.400.000,- Kč

Jedná se o úpravu zateplení ve špaletách 
po výměně oken v 2. pavilonu, spojovacím 
krčku, jídelně, kuchyni a družině ŽS, opravu 
omítky ve špaletách + lokálně v ploše, 
protiplísňový nátěr, penetrační nátěr, finální 
nátěr fasády. 
Obnova fasády č.p. 140 městské muzeum 
300.000,- Kč

Město má požádáno o dotaci Programu 
regenerace MPZ (Ministerstvo kultury). 
Finanční částka obsahuje vlastní zdroje. 
Předpokládaná celková cena je 486.000,- 
Kč. Obnova bude spočívat v dokončení 
zadní fasády do Táborské ulice, otlučení 
a obnově stávající čelní a boční fasády do 
výšky 2 m v profilaci stávající včetně bosáže 
a ostatních architektonických prvků, novém 
nátěru a obnově nápisu. 
Opravy a udržování nebytových prostor 
600.000,- Kč

Bližší specifikaci určí až rada města 
v roce 2015. 
Oprava fasády na bývalé škole Hvožďany 
150.000,- Kč

Část fasády se opravovala v roce 2013. 
V roce 2015 by se dokončil zbytek budovy. 
Oprava kaple na novém hřbitově 
400.000,- Kč

V minulých letech došlo postupně 
k úpravě zpevněných ploch včetně bývalé 
kašny na novém hřbitově. Rádi bychom ve 
zvelebování tohoto prostoru pokračovali, 
a to opravou kaple.
Příprava žádostí o dotace na akce:
Stabilizace svahu Plechamr

Město má zpracovanou PD na stabilizaci 
svahu Plechamr. Účelem navrhované 
stavby je zajištění svahu a erozní rýhy 
tvořenými silně nehomogenní výsypkou 
odpadního materiálu. Město chce na tuto 
stavbu žádat o dotaci na SFŽP. 
Retenční nádrž Plechamr

Město má zpracovanou PD na retenční 
nádrž s řízeným odtokem, která má být 
umístěna v parku nad Plechamrem. Účelem 
navrhované stavby je podchycení dešťo-
vých vod, které v období kritických 
dešťových srážek odtékají volně po 
stávajících komunikacích (Michalská, 
Obránců míru, Fáberova) a v prostoru 
Plechamru vyplavují soukromé pozemky. 
Město chce na tuto stavbu žádat o dotaci na 
SFŽP.
Ochrana před přívalovými vodami 
v Zářečí

V současné době se zpracovává PD na 
ochranu před přívalovými vodami v Zářečí. 
Účelem navrhované stavby je ochrana 
soukromé zástavby proti přívalovým vodám, 
které natékají z povodí drobného vodního 
toku. Město chce na tuto stavbu žádat 
o dotaci na SFŽP. 
Rekonstrukce č.p. 134 obřadní síň 

V současné době se dokončuje PD na 
rekonstrukci č.p. 134 včetně dvorního traktu. 
Město chce na tuto stavbu žádat o dotaci 
z ROP. 
Schválené projektové dokumentace:
Výstavba chodníku a VO v Písecké ulici 
od stadionu k bývalému Kerasu
Obnova opěrných zdí a schodů do 
Zářečí
Rekonstrukce chodníků a VO v 
Michalské ulici
Dešťová kanalizace do rybníka Trubný
Odlehčovací stoka ze sídl. Na Libuši 
Studie revitalice sídl. Na Libuši
Parkoviště sídl. Obránců míru, 2. etapa 
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17. SOBOTA V 17.00

NOC V MUZEU: TAJEMSTVÍ HROBKY 
Rodinný, dobrodružný, 

komedie – USA, Velká Británie
Ještě jedna noční směna a Země bude 
zachráněna. Hlavním hrdinou je opět 

nejznámější noční hlídač na světě Larry 
(Ben Stiller), který pracuje v Americkém 

přírodovědném muzeu v New Yorku, 
kde každou noc ožívají muzejní 

exponáty. 
89 minut, český dabing, 

mládeži přístupný, 110 Kč.

20. ÚTERÝ VE 20.00

ZUZANA MICHNOVÁ - JSEM SLAVNÁ 
TAK AKORÁT

Hraný dokument – ČR
Celovečerní film o hudební skladatelce, 
textařce a zpěvačce Zuzaně Michnové, 

mimo jiné hlavní představitelce 
legendární skupiny Marsyas. Film není 

klasickým dokumentem, jedná se 
o koláž vzpomínek, vzácných archivních 

materiálů, hraných scén, výpovědí 
osobností a záběrů z vyprodaného 

koncertu v La Fabrice. 
94 min, mládeži přístupný, 80 Kč

22. ČTVRTEK VE 20.00

ŽELEZNÁ SRDCE
Válečný, akční – USA

Duben 1945. Zatímco se spojenecká 
armáda pokouší o finální ofenzívu na 

evropské frontě, ujímá se válečný 
veterán, armádní seržant Wardaddy 

(Brad Pitt), velení tanku Sherman 
a vydává se s jeho pětičlennou 

posádkou na vražednou misi v týlu 
nepřítele. 

135 min, české titulky, 
přístupný od 15 let, 80 Kč

27. ÚTERÝ VE 20.00

GET ON UP – PŘÍBĚH JAMESE 
BROWNA

Drama – USA
Film je nejen silným životním příběhem, 
ale zároveň si ho lze užít jako hudební 
koncert napěchovaný jeho největšími 

peckami. Tvůrci používali nejen 
originální Brownův zpěv a autentický 

zvuk jeho kapel, ale nutili také všechny 
herce, aby s maximální precizností 

pěvecky i hudebně kopírovali originál.
139 min, české titulky, 

přístupný od 12 let, 100 Kč

31. SOBOTA V 17.00

ŠKATULÁCI
Animovaná komedie - USA

V Sýrečkově není radno vycházet po 
setmění. Z podzemních doupat vylézají 

podivní tvorové zvaní Škatuláci, kteří 
kradou vše, co jim přijde do rukou. 

Tvůrci filmů Koralína a svět za tajnými 
dveřmi a Norman a duchové zase 
jednou popustili uzdu své fantazii.

97 minut, mládeži přístupný, 80 Kč.

+ SHINJI AKITA 
OPĚT U NÁS!

Karate oddíl Shotokan Bechyně měl ve 
dnech 21. 11.–23. 11. 2014 veliký víkend. 
Vedení JKA (Jihočeského svazu karate) 
pověřilo „Bechyňáky“ zajištěním a organi-
zací tréninkového semináře vedeného 
senseiem Shinji Akitou. Byla to pro nás 
doslova událost roku. Při organizaci takové 
významné akce nikdy nevíte dopředu, kolik 
se zúčastní karategů, kolik jich bude chtít 
ubytovat, najíst, napojit, pobavit…. Proto je 
důležité mít připravené rezervy jak 
prostorové, tak i časové. Což o to, s časovým 
plánem jsme se poprali dobře, ale velikým 
překvapením pro nás bylo, že na seminář 
dorazilo přes 140 karatistů ze všech koutů 
Čech! A většina z nich se chtěla zúčastnit 
nejen tréninků, ale také taneční zábavy, 
a tudíž bylo potřebné najít další místa na 

a zapamatovat. Jak se nám to podařilo, 
přespání. Tímto chceme poděkovat předev-

ukáže čas. 
ším panu řediteli ZŠ Františka Křižíka 

Sobotní večer byl v režii hudební skupiny 
Mgr. Milanu Kožíškovi, který velice opera-

Muck Off. Jádro tohoto hudebního uskupení 
tivně poskytl prostory v hale. Díky i panu 

tvoří naši kamarádi karatisté z Českého 
školníkovi Mirkovi Topičovi, který s námi spo-

Krumlova, o kterých je známo, že nezkazí 
lupracuje již několik let, občas mu i přidělá-

žádnou zábavu. Byl to taneční večer jak má 
me vrásky na čele, ale nakonec to zatím 

být. Děkujeme panu Jiřímu Bílkovi a shoví-
vždy dobře dopadlo.

vavému personálu Kameňáku.
Karatisté byli rozděleni do dvou skupin 

Závěrečný společný trénink v neděli 
podle výkonnosti. Seminář probíhal ve 

dopoledne byl skvělým završením našeho 
čtyřech 1,5 hodinových blocích. Všechny 

karate víkendu. Dlouho po jeho skončení 
hodiny vedl osobně sensei Shinji Akita 

v tělocvičně postávaly skupinky, fotilo se, 
(5. DAN Karatedo), který byl v našem městě 

povídalo.
již jednou, v roce 2010, a od té chvíle jsme 

Ještě jednou díky všem, kteří se na 
doufali, že se k nám ještě někdy podívá. 

pohodovém víkendu podíleli. A podle úsmě-
Tréninky byly zaměřeny na zdokonalení 

vů na tvářích účastníků věřím, že to nebylo 
technik kata. S úsměvem a pověstným 

naše poslední společné setkání.
japonským klidem nám vysvětloval podstatu 
jednotlivých pozic. V tréninku kumite sensei Za Shotokan karate klub Bechyně
Akita poodhalil tajemství práce s energií těla. J. M.
Bylo toho hodně, co jsme se snažili naučit 

TĚLOVÝCHOVA & SPORT
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klientům, kteří kromě mentálního postižení PODĚKOVÁNÍ 
často trpí dalšími zdravotními obtížemi. 

Z ROLNIČKY To vše můžeme nabízet i díky vám všem, 
kteří naši činnost podporujete. Velmi 
oceňujeme jak finanční, tak věcné dary, 
služby nebo práci, kterou Rolničce věnujete. 
Vážíme si toho, že při Rolničce stojí řada lidí 
dobrých srdcí a věříme, že s námi zůstanete 
i v roce 2015. Víme, že bez vás by Rolnička Děkujeme vám za přízeň, pomoc 
nemohla být taková, jaká je! a zájem, kterých se nám od vás v roce 2014 

dostávalo a přejeme vám z Rolničky do Jak podpořit Rolničku v roce 2015?
nového roku zdraví, úspěch i radost v celém ź
roce! v Bezděkově ulici v Soběslavi a při posezení 

Diakonie ČCE – středisko Rolnička nad kávou si vyberte výrobky Rolničky 
působí v Soběslavi více než 20 let. Za tu v přilehlém obchůdku. 
dobu se významně rozrostl počet klientů i na- ź Přispějte Rolničce do kasičky při veřejné 
bízených služeb. Od roku 2013 máme sbírce Rolničkové dny, kterou pořádáme 
otevřenou pobočku i v Táboře a to pro každé jaro.
dospělé klienty. Rolnička poskytuje pomoc, ź Zašlete na číslo 87777 zprávu ve formě 
podporu i vzdělání více než 100 dětem 

DMS ROLNICKA, bude vám odečteno 
a dospělým s mentálním postižením ve 

30 korun z vašeho kreditu a Rolnička z nich 
speciálních školách a sociálních službách. 

dostane 28,50 Kč. 
Naše služby obsahují osobní asistenci ve 

ź Pošlete finanční dar na účet číslo škole, centra denních služeb pro děti, 
4200192658/6800 a do zprávy pro příjemce mladistvé i dospělé, sociálně terapeutické 
uveďte své jméno a kontakt. Rádi vám dílny, chráněné bydlení, čajovnu – kavárnu 
vystavíme potvrzení o daru. Rolnička, chráněné dílny, dobrovolnické 
źcentrum. Nezanedbatelné jsou i další 

aktivity, jako například denní doprava dětí do 
školy, logopedie, canisterapie nebo kroužek 
pro zdravotně postižené sportovce Boccia. 
Všechny služby jsou šité na míru jednotlivým 

Přijďte do čajovny – kavárny Rolnička 

Chcete Rolničku podporovat dlouhodo-
bě? Staňte se členem Kruhu přátel Rolničky, 
který je pro nás velmi významný. Podrob-
nější informace získáte na www.rolnicka.cz 
nebo telefonním čísle 733 127 041.
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Provádíme rizikové kácení stromů 
v těžko přístupných místech. 

Tel: 606 931 760

Gymnázium 
                     

                                       Havlíčkova 13

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

cyklu pro školní rok 2015/2016

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 2015 ředitelství gymnázia 
(osobně na sekretariát ředitele nebo 
poštou)

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

Informační schůzka 

15. 1. 2015 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)
385 722 053 (kancelář)

www.gtnv.cz

TÝN NAD VLTAVOU

Střední škola 
spojů a informatiky Tábor

Vás zve na 

 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
v pátek 16. 1. 2015 od

 

13:00 do

 

17:00.

Přiblížíme vám perspektivní obory

 

moderní školy:
Maturitní –

 

čtyřleté

 

+ Informační technologie

 

+ Digitální telekomunikační technika
+ Mechanik elektronik
Učební – tříleté
+ Elektrikář pro silnoproud
+ Spojový mechanik

 

LÉKÁRNY

Štěstí, zdraví a spokojenost 
v roce 2015

přejí zaměstnanci 

Přijďte k nám pro lék, radu 
i vlídné slovo

Seřizování a opravy plastových 
oken. Petr Halama, 604 718 306.

   

PEČOVATEL / PEČOVATELKA
Domácí hospic Jordán hledá zájemce o vykonávání této 
činnosti formou dohody o provedení práce (až 300 hodin za 
rok). Uchazeči musí mít odbornou způsobilost podle § 116 
zákona o sociálních službách (108/2006 Sb.), tj. příslušné 

vzdělání nebo kvalifikační kurz „pracovník v sociálních službách“. 
Více informací na www.hospicjordan.cz nebo volejte 725 414 931.

Platí při platbě v hotovosti na:
ź dětskou zimní obuv (kromě sněhulí)
ź dámskou zimní oubv
ź dětské oblečení
ź dětské předškolní batohy

20% sleva
po předložení kupónu

v lednu 2015 

Dětská obuv Botonožka
Libušina 186, Bechyně

www.facebook.com/Botonozka


