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MĚSTSKÝ ZPRAVODAJ
BECHYŇSKÝ

ZÁŘÍ 2014

+ Životní jubilea 
září 2014

 
94 let Bohuslav Antonín
90 let Kabátová Anastázie
87 let Hruška Ladislav
84 let Chaloupková Milena
83 let Ing. Procházka Josef

Šťastná Stanislava
82 let Koucký Jan

Semrád Karel
81 let Bosák Josef
80 let Hrušková Marie

Krischkeová Marie
Sazmová Jiřina
Vozábalová Alice

79 let Čábela Miloslav
Stachová Anna

78 let Jiříčková Anna
77 let Kolihová Marie
76 let Bosáková Anna
75 let Dejmek Jaroslav

Vitha Karel

+ DIAMANTOVÁ SVATBA

Dne 24. 7. 2014 oslavili manželé  
Benjamin a Stanislava Filovi vzácné 
výročí 60 let společného života. Manželům 
osobně poblahopřál také místostarosta 
Bechyně.

    PhDr. Anna Plachtová
      *30. 11. 1941 – † 8. 7. 2014

Narodila se do nelehké doby 2. světové války v roce 1941. Začátek jejího života 
poznamenala smrt její maminky. Vše se jí snažil vynahradit tatínek a to nejlepší, co pro 
ní udělal, bylo, že si našel skvělou ženu, která jí maminku vynahradila. Její nadhled, 
humor, víru a lásku předávala pak po celý život dál, především v rodině.

Její celoživotní láskou byl manžel Radko, s kterým prožila šťastné a krásné 
manželství. Když jí před časem opustil, byla to pro ní velmi bolestná a nenahraditelná 
ztráta.

Byla úžasná a obětavá maminka a babička – pro své dvě děti a pět vnoučat. Všem 
uměla pomáhat. Svá vnoučata milovala nade vše.

Velkým koníčkem jí byla její práce – knížky, psaní článků, historie, kultura, umění. 
Celý život pracovala v knihovně a i v nelehkých dobách totality se s odvahou sobě 
vlastní snažila šířit kulturu a vzdělání v duchu své víry a morálky.

Po odchodu do důchodu se s manželem přestěhovala do Bechyně, kde se 
s nadšením věnovala psaní článků o bechyňském dění, minulém i současném. Práce jí 
byla útěchou i po odchodu manžela a pomáhala jí snášet smutné chvíle samoty.

I svoji nemoc v posledních letech snášela s pokorou a trpělivostí.
Sama si na svoje smuteční oznámení vybrala moto: „Nebuďte smutní, vždyť jsem 

s vámi prožila krásný život.“ A určitě to byla pravda.
Její život byl plný lásky, práce, obětavosti, a tak si ji bude pamatovat nejen její rodina, 

ale i přátelé, známí a všichni, kdo ji měli rádi.
Š. S.

Bechyně se v červenci rozloučila s výraznou osobností jejího kulturního 
a společenského života, paní Annou Plachtovou. Zásadním způsobem se 
zasloužila jako šéfredaktorka o přitažlivou formu i kvalitní obsah Bechyňského 
městského zpravodaje. Vtiskla mu poetickou a kultivovanou osobitost tak vlastní 
celému jejímu životu. Její odchod je velkou ztrátou nejen pro rodinu a přátele, ale 
pro celé naše město.

Paní Plachtová, děkujeme!
Vaše Bechyně

řinášíme pár zápisů z návštěvní knihy P nově otevřené expozice Městského 
muzea Bechyně, na které můžeme být 
skutečně pyšní. Že jste tam ještě nebyli? 
Určitě to napravte, je na co se dívat.                   
(NN = nečitelný podpis)

Expozice je zajímavě a přehledně řešena, 
poskytuje mnoho významných informací 
z bechyňského regionu. Děkujeme pracov-
níkům Muzea za jejich úsilí a přejeme jim 
hodně zdaru v jejich práci.

MgA. Hana Burešová 
a dr. Milan Ciglan, Praha

Great exposition! Moc se nám to líbilo. 
4.–6. generace Fr. Křižíka.

Jana Vydrová-Schmausová s rodinou

Obdivujeme vaši expozici a oceňujeme 
práci, kterou jste odvedli. Děkujeme za hezký 
zážitek, který jste nám připravili, a tím 
obohatili náš lázeňský pobyt. Přejeme vám 
další úspěchy.

NN, Hradec Králové + Praha

Expozice se moc povedla, je na co se dívat. 
Děkujeme za poučení, estetický zážitek.

Kolegové - ZČM Plzeň

Krásně zpracovaná expozice, velký cit pro 
detail i celek. Je tu historie Bechyně jako na 
dlani.                            I. Zarachovská, Říčany

Super náhled do minulosti Bechyně. 
Díky.                                                             NN

Opakovaně jsme si expozici prohlédli, 
a zase jsme objevili nové věci. Je to skvěle 
udělané. Děkujeme.                                     NN

Děkujeme vám za výbornou expozici 
našich dob minulých. Je to síla číst si 
o náročných a těžkých dobách národa 
českého.

L. Vondráček, Muzejní spolek Rakovník

Jestli má mít národ úroveň duchovní, 
musí existovat muzea. Toto je zvlášť krásné, 
budované s láskou.

JUDr. Anna Dvořáková,
JUDr. Josef Dvořák, České Budějovice

Z obsahu:
Kultura 4
Volby 9
Příspěvky do říjnového vydání 
posílejte nejpozději 18. září na 
propagace@kulturnidum.cz

Obce Hvožďany a Koloměřice společně 
znovu umístily šternberský mezník 
z roku 1690



Když duši bolí v kříži

Foto: Alena Šatrová

Existence lží nás jitří, nedává nám spát. 
Nechceme být obelháváni, a již vůbec 
nechceme být při lži přistiženi. Mnohdy se 
bojíme prohlédnout lež druhých, protože by 
se nám zhroutila pracně budovaná 
představa o útulnosti našeho života.

Lež je velmi nekvalitní náhražkou pravdy. 
Často pronášená věta zní: „Co opravdu 
nesnáším, je lež.“ Všiml jsem si, že tuto větu 
nadužívají ti, kteří mají na druhé promyšleně 
nepřiměřené nároky. Svými nároky je 
zahánějí do kouta. Jednou z  možností jak se 
z něho dostat, je tzv. „obranná lež“. Tento 
málo zmiňovaný mechanismus lidské komu-
nikace je velmi nebezpečný. O co v něm jde. 
Osoba „A“ si vybuduje image nepřítele lži. 
Vybere si osobu „B“, čím bezelstnější tím 
lépe. Klade na osobu „B“ nepřiměřený 
požadavek a tím v jeho prožívání zažehne 
zmatek. Ve zmatku trpí racionalita. 
Bezelstná (nabízí se též označení – slušná) 
osobnost nechce osobě „A“ způsobit bolest 
tím, že přizná pravdu o nesplněném 
požadavku. Použije obrannou (milosrdnou) 
lež. Prohnanec typu „A“ vývoj situace 
předpokládá, lež bezelstného lehce odhalí 
a toto své odhalení použije proti „B“, čímž ho 
diskredituje. Tento mechanismus hojně 
nalézáme na pracovištích, ale i v rodinách. 
Jedná se o manipulaci, která se ve světě 
práce projevuje mobbingem a v rodinách 
psychickým trýzněním.

Pravdomluvný člověk o své pravdo-
mluvnosti nemluví, protože o ní vlastně ani 
neví. Je bytostnou součástí jeho osobnosti 
a neumí si představit, že by tomu mohlo být 
jinak. Je to jako s každou jinou ctností. 
Dobrým příkladem je odvaha, ctnost, která je 
živnou půdou pro další ctnosti a dobré 
charakterové vlastnosti. Odvážný člověk ví 
zpravidla o strachu víc, než srab. Umí se tak 
vcítit do těch, kteří jsou bázliví a nenutí je do 
výkonů, ke kterým nedospěli. Srab se 
naopak bázlivým vysmívá, ale nikdy 
nenastaví svoji kůži. 

„Nezalžeš“ v Desateru není, jsou tam ale 
přikázání, po jejichž překročení musí 
následovat buď lež, anebo přiznání. Jsou to 
zejména tato: nezabiješ, nesesmilníš, 
nepokradeš a nevydáš proti svému bližnímu 
křivé svědectví. 

Obžalovaný může na svoji obhajobu před 
soudem použít lež. V předvolebních kláních 
je lež o politickém protivníkovi přecházena 
bez mrknutí oka. Reklama je téměř vždy 
klamavá. Lží je všude tolik, že se stává 
statistickou normou. Ne však normou 
morální. Když jedinec promýšlí svůj vztah ke 
lži, rozhoduje se vlastně mezi tím, zda se 
stane bezvýznamným statistickým číslem, 
nebo osobností v tom pravém slova smyslu. 

Mohu se mýlit, ale neměl bych lhát. Omyl 
je neúmyslné zkreslení nebo popření 
pravdy. Jsou omyly, které člověk za celý 
život neprohlédne. Je to smutné. V omylu 
může být člověk vychován a pokračuje v 
něm. Do omylu může být sveden. Z omylů 
může vybřednout jen rozumem. Přiznat omyl 
může jen pomocí odvahy. Ti, kteří znají 
hodnotu svědomí, si těžko dovolí nemít 
odvahu.

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

Tuto koncentrovanou ženskou energii 
jsem poznala vlastně díky tomu, že mi 
před lety připadla povinnost vytvářet 
městský zpravodaj. I když mezi námi byl 
rozdíl generace, nebylo to na překážku, 
ba právě naopak. Skvěle jsme se 
doplňovaly. A nikdy mi nezapomněla 
zavolat, poděkovat mi a pochválit mě za 
další úspěšně vydané číslo. Možná ani 
netušila, jak moc jsem si toho vážila 
a jakou mi tím vždycky udělala radost.

Paní Plachtová, jsem ráda, že jsem 
měla možnost s Vámi spolupracovat 
a hlavně Vás poznat jako člověka. Bude 
mi chybět Váš smysl pro humor, ale 
vzpomínat budu vždycky s úsměvem. A až 
tam nahoru zavedou internet, budu Vám 
zase posílat zpravodaj ke korektuře. 

To slibuji.

Marie Jahnová

Věděl jsem, že to přijde, že musí. 
Myslel jsem, že jsem na to připraven. 
Nebyla to pravda. A ani po měsíci, co se to 
stalo, se s tím nemohu srovnat.

Anička Plachtová. Moudrá, statečná, 
silná. A to, prosím, měla od narození 
hendikep. Byla ženská.

Radlajz byl její muž. Jak ti se dokázali 
krásně hádat. A když to zabalil, vzpo-
mínala na něj desetkrát za hodinu. 
A opravdu to s ním neměla lehké. Nebudu 
mluvit, jaké měl chyby. Anička je měla 
také. Chtěla toho stihnout moc. A těch 
zbytečných výdajů: za elektřinu, vodu, 
teplo. Když jednou nemohla, objednala si 
mytí oken. A pak je stejně ještě jednou 
umyla sama.

Ještě nesmím zapomenout: milovala 
děti, vnoučata, Bechyni a zpravodaj.

Jak ta dokázala být akurátní, prostě 
knihovnice. Dokázala mě tím pěkně 
vytáčet.

Byla věřící, tak potichu. Snad se tam 
někde spolu za čas sejdeme.

Tak Aničko, ahoj a na shledanou.
MG

Jen taková vzpomínka

MEDAILON
František J. Sláma
(16. 5. 1792 – 5. 8. 1844)

170 let uplynulo v letošním roce od smrti 
jednoho z významných národních buditelů, 
děkana Františka J. Slámy. Rodák z neda-
lekých Bojenic studoval tři roky v Praze 
filozofii, poté v Č. Budějovicích teologii a roku 
1815 se stal knězem. Jako děkan působil 
poslední čtyři roky života v Bechyni, těžce 
nemocný odjel do Mariánských lázní, odkud se již nevrátil. 

Děkan Sláma patřil k předním kněžím – vlastencům 1. pol. 19. století. Přes odpor 
nadřízených podporoval český jazyk ve škole i v kostele, jako znalec venkovského prostředí 
vzdělával prostý lid i v hospodářské oblasti. Byl literárně činný – přispíval do řady časopisů, 
překládal z němčiny, psal pedagogická pojednání i hospodářské spisy, zakládal i obecní 
knihovny a zajišťoval pro ně české knihy. Během svého čtyřletého působení v Bechyni se 
všemožně snažil o zlepšení poměrů ve městě – předkládal návrhy na zřízení chudobince, 
zlepšení školy, vyšší vzdělání učitelů, káral i nešvary lepší společnosti. Bojoval o opravu cír-
kevních budov a doplnění základního inventáře kostela. Často ve svých snahách narážel na 
nepochopení či přímo odpor úřadů – městského i církevních. Obecním lidem však byl velmi 
ctěn a milován. Ve své závěti odkázal jmění chudým a svou knihovnu věnoval čtenářskému 
spolku v Bechyni.

Jeho památku připomíná pamětní deska, osazená v roce 1888 na budovu děkanství na 
náměstí Národní jednotou pošumavskou.
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Chodíme, chodíme  okolo Bechyně

Stoupání: 133 m
Klesání: 127 m
Min. nadm. výška 362 m

Celková délka trasy 2,3 km
Max. nadm. výška 405 m

+ Pamětník voroplavby 
Václav Husa 

zavzpomíná na starou řeku 

V pátek 26. září se v prostorách 
Městského muzea v Bechyni uskuteční 
autogramiáda knihy Lidé od vody – 
plavecké historky z Vltavy a Otavy autorů 
Radky Velkové a Jiřího Fröhlicha. Kniha 
je věnována Václavu Husovi z Bechyně, 
který plul na vorech po Vltavě, Otavě i 
Lužnici až do zániku voroplavby. 

Václav Husa se narodil 25. srpna 1930 na 
Hladné, která kdysi bývala vyhlášenou 
vorařskou osadou, jako první ze tří dětí 
Vojtěcha Husy a Anny, rozené Sobíškové. 
Vory plul jeho otec, dědeček i pradědeček, 
maminka pocházela z přívozu na Hladné, 
a tak měl Václav Husa k vodě odmalička 
blízko. Vyrůstal u řeky a v řece, brzy velmi 
dobře plaval a několikrát zachránil topící se 
děti i dospělé. Na voru až do Prahy se vydal 
ještě dříve, než začal chodit do školy 
v Albrechticích. Na svoji první plavbu dodnes 
rád vzpomíná. 

„Hráli jsme si tehdá s kamarádama 
u vody, běhali jsme po kládách, ze kterejch 
se vázaly vory. A já jsem spustil na strejdu 
Josefa, kterej byl už mezinárodním vrátným 
(vrátný je vedoucí osádky vorového prame-
ne – pozn. red.), proč mě někdy neveme 
sebou na voru do Prahy. A von se na mě 
votočil vod práce a povídá mi: Jestlipak ty 
kluku umíš vůbec plavat? A já na to: Strejdo, 
já už přeplavu celou řeku. Strejda nelenil, 
přines’ prádelní šňůru, uvázal mi jí kolem 
pasu a hodil mě do vody. Já připlaval zpátky 
k pramenu a strejda řiká: Na, vodnes tu 
šňůru mámě, ať má na co věšet prádlo. 
A druhej den jsem ploul se strejdou Josefem 
do Prahy. Vostatní plavci se mu tehdá smáli, 
prej až dorazíme na Smíchov, může si mě 
dát do ruksaku a vyrazit se mnou zpátky 
k domovu. Jako hodně malej kluk jsem 
během plavby jen tak seděl na nákladu 
a pozoroval řeku a plavce, ale vod svejch 
deseti let sem začal pod strejdovým nebo 
otcovým vedením u vesla, a pak to tak šlo 
každý prázdniny. Na ty krásný časy, strávený 
na vodě, se nedá nikdá zapomenout.“

Malý Vašík jako školák nechyběl u žádné 
lumpárny, s kamarády zažívali mnohá 
dobrodružství. Na jaře, když šly ledy, skákali 
po krách, ač to měli od rodičů přísně zakázá-
no. Byl vždy kamarádský, nechyběl mu 
smysl pro humor. Protože se dobře učil, po-
kračoval ve studiu – navštěvoval jazykovou 
školu, první rok v Písku, druhý rok v Praze.

Přestože měl mnoho mimostudijních 
zájmů, absolvoval s výborným prospěchem 
a má státní zkoušky z angličtiny, z psaní na 
stroji a z těsnopisu. Po absolvování dvouleté 
vojenské základní služby ale odmítl 
úřednickou kariéru a nastoupil raději k otci 
Vojtěchu Husovi jako plavec na voroplavbu. 
Nebylo to nadlouho, vltavská kaskáda 
udělala postupně konec starému řemeslu, 
dřevo se pak plavilo už jen na stavbu 
Kamýcké a později Orlické přehrady, 
poslední vor po Vltavě proplul v září roku 
1960. Václav Husa poté nějaký čas pracoval 
se svým otcem také na Šumavě ve 
Frymburku jako manipulant dřeva.

Po zatopení Hladné při dostavění Orlické 
přehrady v roce 1959 se rodina Husových 
přestěhovala do Bechyně a Václav zde 
pracoval v čističce odpadních vod až do 
odchodu do důchodu. S manželkou Marií 
prožil kousek od Lužnice kus života, ale 

v srdci mu navždy zůstala Hladná, kam 
zajížděl vždy rád na ryby. Rybaření ostatně 
vždy bylo jeho velkým koníčkem a podařilo 
se mu i několik kapitálních úlovků – tím 
největším byl sumec 180 cm dlouhý, vážící 
40 kilogramů. K dalším zálibám Václava 
Husy dodnes patří studium cizích jazyků, 
historie, sportovní dění, houbaření. Jeho 
životní láskou pak navždy zůstanou řeky 
Vltava a Otava, na jejichž vodách prožil 
mládí, také Lužnice a celá Šumava. 

Václav Husa má rád společnost a vždy 
překvapuje své okolí svými encyklopedic-
kými znalostmi a schopnostmi zábavnou 
a přesvědčivou formou se zápalem vyprávět 
příběhy ze života kolem vody a interpretovat 
doslova celé knihy o historii. Bez jeho 
vzpomínek a autentického vyprávění by 
nemohla vzniknout ani kniha, která se letos 
v červnu vydala na svoji pouť za čtenáři. 

-rav-

Dnešní procházku začněme na našem 
krásném novém náměstí T. G. Masaryka 
u budovy Městského muzea. Vydáme se 
směrem dolů k Větrovu ulicí mezi budovami 
muzea a Penzionu U Pichlů. Před posledním 
domkem nalezneme vpravo sestup strání 
k potoku. Nejprve po schůdcích, následně 
po pěšině kolem plotu, kde před stavením 
zahneme opět doprava a dojdeme k lávce 
přes říčku Smutná. Ohlédneme-li se za 

k mostu přes říčku Smutnou zpět do sebe, spatříme romantické dvorky a zahrád-
Bechyně. Před mostem nám cedule připo-ky domů nad údolím říčky. Přejdeme lávku a 
mene, že i Bechyně patří do nové turistické vydáme se vlevo. Zde dojdeme po pěšině na 
oblasti jménem Toulava. Přejdeme most louku, kde možná zastihneme pasoucí se 
a klikatící se silnicí vyrazíme vzhůru, koně a v zalesněné stráni po pravé ruce 
abychom těsně před značkou Bechyně můžeme jen tušit pozůstatky lyžařského 
odbočili po pěšince doprava a ocitli se v dolní skokanského můstku. Vydáme-li se zpět, 
části města zvané Plechamr. Směrem vlevo uvidíme nad vrcholky stromů střechy 
pokračujeme v procházce vedoucí zpět do bechyňského zámku a možná oceníme 
centra města. Po pravé ruce si můžeme výběr místa dávných stavitelů, jejichž 
užívat pěkné výhledy na údolí říčky. Pokud rozhodnutí postavit jej právě zde činilo 
se na rozcestí vydáme vpravo, pokračujeme zámek z této strany prakticky nedobytným. 
ulicí s domečky, na jejichž fasádách Pokračujeme v procházce ne zpět 
a květinách v oknech je znát láska místních k lávce, ale vydáme se po cestě vedoucí 
obyvatel k tomuto místu. Čeká nás zde lesem proti proudu říčky do mírného kopce. 
trochu příkřejší výstup do kopce a dojdeme Za lesem nás čeká rovinka s polem po levé 
ke spodní části židovského hřbitova, kde si ruce a s listnatým lesem po ruce pravé. Za 
před návratem do centra města můžeme zády ponecháváme malebný obrázek věže 
trochu vydechnout na lavičkách pod a střechy zámku nad korunami stromů. Po 
vzrostlými kaštany před bránou hřbitova.cestě dorazíme k domkům, kde se napojíme 

na silnici, vedoucí v serpentinách dolů V. Š.
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Václav Husa (vpravo) s Karlem Čáslavským 
při natáčení dokumentu o voroplavbě
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VÝSTAVY

POHYBOVÉ AKTIVITY

FIT ORIENT (břišní tance)
Každé pondělí / 18.45–19.45 hod. / Klubovna KD
Více info na K. Kvardová tel. 721 503 325, www.raeesah.wz.cz. 

BOSU PILATES®
Každé pondělí / 18.00–19.00 hod. / RC Hrošík 
Pomalé, ale intenzivní cvičení, které zvládne každý. Dochází 
k aktivaci pánevního dna, břišních a zádových svalů. 

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

BOSU CARDIO®
Každou středu / 18.30–19.30 hod. / RC Hrošík
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
Zumbatomic je výrazně hravější než klasická Zumba pro dospělé 
a jsou eliminované určité pohyby, které by děti přijímaly rozpačitě 
a které nejsou vhodné pro jejich fyzickou konstituci.
Cílem Zumbatomic je rozvinout u dětí zdravý životní styl a včlenit 
fitness jako přirozenou součást jejich života.

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

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

PILATES
Každou středu / 17.30–18.30 hod. / RC Hrošík
Zdravé a efektivní cvičení pro všechny věkové kategorie, 
odbourává bolesti zad, kloubů, páteře, pomáhá získat pevné, 
dlouhé a štíhlé svaly, příznivě ovlivňuje koncentraci a dýchání.

KDYŽ DUŠI BOLÍ V KŘÍŽI
Pondělí 22. září / 16.30 hodin / RC Hrošík / Vstupné 30 Kč
Zajímavé povídání o problémech, které nás trápí, s psychologem 
PhDr. Jaromírem Matouškem. Tentokrát na téma „

“.
Jak rozumět 

rozumu

KURZY, PŘEDNÁŠKY, DÍLNY

Zahájení v pátek 19. září 2014 v 19 hodin ve velkém sále KD
Lektoři: Jiří Beneš, Hana Wolfová.
Kurzovné: 1 200, prodloužená 100, věneček 120, gardenka 390 Kč. 
Přihlášky v kanceláři KD a ke stažení na www.kulturnidum.cz.
Využijte poslední možnost se přihlásit!!!
tel. 381 213 338, email: program@kulturnidum.cz 

KURZ TANCE 

A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY

SM SYSTÉM
Středy od 24. 9. do 26. 11. / 17.00–18.00 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. 
Info a objednání M. Bambasová, tel. 608 223 271

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.

Informace o Bosu Pilates, Piloxingu, Pilates, Bosu Cardio 
a Kruhovém tréninku, Tabata u paní Romany Honsové na tel. 
721 111 541, FB: Cvičení s Romčou Bechyně.
Cena 65 Kč/lekce, možnost zakoupení permanentky na 5 lekcí za 
300 Kč či na 10 lekcí za 600 Kč. 
POZOR! První týden v září všechna cvičení paní Honsové 
ZDARMA, je třeba si hodinu zarezervovat.

NOVINKA

NOVINKA

GALERIE GALVÍNA

ALFRED KINDLER – obrazy 

TOMÁŠ PROLL – keramická plastika 

Vernisáž sobota 6. září 2014 v 15 hod. / Galerie Galvína
Prodejní výstava potrvá do konce měsíce. 

MUZEUM

STÁLÁ EXPOZICE O HISTORII 

MĚSTA BECHYNĚ

POSLEDNÍ BLEŠÍ TRH!!! 

Pátek 26. září od 17.00 v přednáškovém sále Městského muzea 
Hudební doprovod

Sobota 6. září / 13.30–16.00 hod. / Dvorek muzea
Dejte starým věcem novou šanci. 

POVÍDÁNÍ O PLAVCÍCH
s panem Václavem Husou a autory knihy Lidé od vody 

Radkou Velkovou a Jiřím Fröhlichem 

POKLADY, DEPOTY, OBĚTINY
Výstava potrvá do 15. září / Městské muzeum

HELENA SCHMAUS-SHOONEROVÁ
Porcelánové obrazy

Výstava potrvá do 28. září / Městské muzeum

Otevřeno: Út, Čt, Pá 9.30–16; St 9.30–17; So, Ne 12.30–17

HUDBA

KATAPULT  – koncert legendární kapely 

Neděle 14. září / 17.00 hod. / Zámecká jízdárna / Vstup 290 Kč
Předprodej v kanceláři KD, Infocentru na náměstí T. G. M. a na 
www.ticketpro.cz
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VODOVOD – koncert bechyňské kapely
Sobota 27. září / 21.00 hod. / Velký sál KD / Vstup 160 Kč

GALERIE 2+1

ASI In memoriam ALEŠ KILLIAN
Aleš Killian, Klára Killian, Petr Závorka

Otevřeno po dohodě na tel: 606 911 007 nebo v úřední hodiny na 
požádání v kanceláři KD. 



Od pondělí 1. září opět 

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

POHYBOVÉ HRY A MINICVIČENÍ
Každé úterý od 2. září / 9.30 hodin děti 1 – 2 roky, 
10.15 hodin děti 2 – 3 roky. 
Bližší informace na tel. č. 733 344 473.

+

RODIČOVSKÉ CENTRUM 

PRO DĚTI

TRPASLIČÍ POHÁDKA
Sobota 20. září / 10.00 hod. / Malý sál KD / Vstup 40 Kč 
Trpaslíci žijí obvykle ve skupinách, většinou mají 28–53 cm, jejich 
váha nepřesahuje 5 kg. Oblíbenou stravou jsou menší kamínky 
a stonky blatouchu jarního, hlavní náplní dne pak práce v dolech. 
Rutinéři. To vše se ale může změnit příchodem nezvaného hosta... 
Co udělá se sedmi muži jedna kráska? Přijďte se podívat na příběh 
tak silný, že si ho vyprávějí už generace trpaslíků.
Hraje Divadlo DAMÚZA 

PŘIPRAVUJEME

+Je to pro kočku 

Těmito slovy začínalo naše srpnové setkání s téměř stovkou 
diváků na bechyňském náměstí. Nechtěli jsme tím říct, že to bude 
večer k ničemu, ale nabídli jsme plnou misku mléka kočkám, které 
by se ze zvědavosti mohly přijít ke kašně podívat. A když jsme si ke 
čtení novely Taneční hodiny pro starší a pokročilé otevřeli ještě 
i láhev piva (tedy nealko piva), tak už nebylo pochyb, že čtení za 
úplňku nebude jen tak obyčejné předčítání, ale setkání s literátem 
Bohumilem Hrabalem jako pocta k jeho nedožitým 100. naroze-
ninám. Nejdřív zmínka o jeho životě a díle a pak už jen přemluvit 
příchozí, aby nám se čtením pomohli. Těm odvážným znovu díky. 
Předem se nám přihlásila pouze jedna čtenářka a ti další až při akci 
samotné. Za odměnu si vylovili z kašny za svitu obřího úplňku dobře 
vychlazeného lahváče. Na ostatní rybáře z řad posluchačů už zbyl 
pod plovoucími špunty jen kousek železa. Podle ohlasů pozorných 
posluchačů se oslava líbila a určitě ve čtení za letního úplňku 
budeme pokračovat i v následujících letech. 

V rámci Bechyňských doteků jsme uspořádali burzovní prodej 
vyřazených knih, které nabízíme během roku v knihovně, a na který 
zveme ještě během října v rámci Týdne knihoven a připomeneme si 
150. výročí založení městské knihovny. Máte-li čím přispět, např. 
fotkami, historkou z knihovny, popř. historickou skutečností apod., 
neváhejte a  Za jakýkoliv příspěvek budeme vděčni.

EH
Co to je, když se řekne:
Je to pro kočku…

Toto rčení má zřejmě původ ve staré bajce o kováři a kočce. 
Kovář si umínil, že za svou práci nebude brát peníze a odměnu za 
odvedenou práci nechá na vůli zákazníků. Což se mu nevyplatilo, 
protože mu jen pěkně poděkovali… Proto si kovář pořídil tlustou 
kočku a při odchodu děkujícímu zákazníkovi říkával „to je pro 
kočku“. No a když ta kočka nakonec pošla hladem, tak i kovář 
přehodnotil své rozhodnutí a začal se opět chovat jako ostatní 
řemeslníci. 
(zdroj KOVÁŘOVÁ, Stanislava. Proč se říká 222x. Olomouc: Alda 
CZ 2000. ISBN 80-85600-81-1)

 ozvěte se nám!

Sobota 6. září / od 15.00 hod. / Klášterní zahrada v Bechyni
Od 15 do 20 hodin bude probíhat prezentace rodičovského centra 
Hrošík a KSMB (spoty studentů SUPŠ), prezentace dobrovolnic 
pracujících v RC Hrošík, stánky s výrobky tvořivých bechyňských 
maminek, promítání dětských filmů / pohádek, burza dětského 
oblečení a hraček. Setkání dobrovolnic podílejících se na provozu 
RC za posledních 5 let.
Na programu je interaktivní ukázka Piloxingu, Cvičeníčka pro děti, 
Zumby a Pilates. V 16 hod. vystoupí ZUMBAČATA pod vedením 
paní Capouchové. 

BENEFICE PRO RC HROŠÍK 

aneb HROŠÍK OSLAVÍ 5. NAROZENINY

LETNÍ KINO – AŤ ŽIJÍ DUCHOVÉ
Sobota 6. září / 20.00 hod. / Klášterní zahrada v Bechyni
Před filmem dětské pásmo. 

Kulturní středisko města Bechyně děkuje za podporu 
letních akcí Ministerstvu kultury, Jihočeskému kraji, 
Jaderné elektrárně Temelín, Českému rozhlasu České 
Budějovice, Radiu Dechovka, městu Bechyně, MAS 
Lužnice, obci Sudoměřice u Bechyně, obci Vlastiboř, 
RC Hrošík, ZUŠ Václava Pichla, DS Lužnice, LSD Sudo-
měřice, Sunshine Kabaretu, La Pellegrině, Zuzana 
Production, Městské policii, Bytenesu, FC Bechyně, 
Lázním Jupiter, Zahradnictví u Benešů, autodílně Hubáček, 
Drda Zámečnictví, Optice Ursíny, Dobré čajovně Tábor, Red 
Mouse, Infocentru, Jihočeské televizi, Kulturne.com, 
Čajobaru U sovy. Za pomoc při organizaci Standovi Fukovi, 
Jardovi Drdovi, Jirkovi Uchytilovi, Olze Bernáškové, Pavlu 
Vítovi, Michalu Novákovi, Ondrovi Štěpánkovi, Marcelu 
Ouškovi, Davidu Zemanovi, Aleně a Pétě Kyrianovým, 
Verče a Tomovi Jindrovým. V neposlední řadě bych chtěl 
poděkovat Vám divákům, pro které vše děláme, a doufáme, 
že se Vám naše akce líbí.

Za Kulturní středisko města Bechyně

Mgr. Štěpán Ondřich

Ivana Kolářová: Mýma očima – obrazy 

Jiří Kolář: Fototoulky Bechyňskem
Pátek 3. října / Městské muzeum
V rámci výstavního projektu „Bechyní chyceni“ do 31. října 

ZLATÝ PAN MINISTR V TURECKÉ 

KAVÁRNĚ Tři komické skoro detektivky z Paříže

Úterý 21. října / 19 hod. / Velký sál / Vstup 190, 220, 250 Kč
Hrají: Naďa Konvalinková, Jana Boušková, Václav Vydra 
a Matěj Hádek. Autor: Robert Thomas.
Předprodej v kanceláři KD od 1. září

KAREL PLÍHAL – Vzduchoprázdniny
Pondělí 10. listopadu / 19 hod. / Velký sál / Vstupné 220 Kč na 
místě, v předprodeji 190 Kč
Předprodej v kanceláři KD od 15. září

O SEXU PŘEVÁŽNĚ NEVÁŽNĚ –
Dr. RADIM UZEL, písničkář PEPA ŠTROSS

Středa 19. listopadu / Malý sál KD 

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

KNIHOVNA

Dobrovolnice RC Hrošík uvítají do svých řad další posily 
z řad maminek či babiček, které by vypomohly s chodem 
rodičovského centra. Hlaste se prosím v době otevření 
herny u přítomné dobrovolnice.



22. BECHYŇSKÝ FESTIVAL 
DECHOVEK

Kulturní středisko města Bechyně 
uspořádalo v neděli dne 3. 8. 2014 další, 
v pořadí již 22. ročník Festivalu dechových 
hudeb ve sportovním areálu v Písecké ulici. 
To se ukazuje jako skvělá volba proti 
klášterní zahradě, a to jak pro účinkující, tak 
i pro návštěvníky a posluchače, kteří jsou 
ukrytí v prostoru tribuny před nepřízní 
počasí, které však letošnímu klání výrazně 
přálo, až na pár kapek deště v závěru. 

V úvodu vystoupili na pódium starosta 
města Mgr. Jaroslav Matějka, moderátorka 
Helenka Hýnová a ředitel Kulturního stře-
diska Mgr. Štěpán Ondřich, kteří postupně 
přivítali a pozdravili všechny účinkující, 
návštěvníky a čestné hosty, mezi kterými byli 
hudební skladatelé Jožka Ištvánek, Áda 
Školka, Jan Lipold, Vladislav Suda, textař 
Jaroslav Hájek a také spoluzakladatel 
festivalu Jan Šupálek.

Pořadatelé pozvali na tento ročník 
6 kapel, a to hlavně z Jihočeského kraje. 
Postupně zahrály kapely v pořadí:
Radověnka, kapelník Petr Kavlík, který 
zpíval společně s harmonikářem Petrem 
Kodadem, Babouci, kapelník Petr Shýbal, 
Třeboňská dvanáctka – kapelník Vladimír 
Stellner, se kterým zpívala Kateřina 
Karpíšková, pražská kapela Járinky – 
kapelnice Jaroslava Razesbergerová, zpěv 
Jana a Ivan Vážkovi, Keramička s kapel-
níkem Petrem Törökem, zpívali Iveta 
Hantáková, Anna Hýnová, Helenka Hýnová 
a Aleš Kolář a jako poslední Valdaufinka Ády 
Školky s kapelnici Helenkou Hýnovou, která 
zpívala s Jiřím Vondrákem. Všechny kapely 
hrály většinou známé skladby přítomných 
autorů, a tak si publikum mohlo s chutí 
zazpívat. To také nešetřilo potleskem za 
provedená vystoupení jednotlivých souborů 
a musím říci, že každý si přišel na své 
a určitě se bude na tento festival rád vracet. 
Musím ještě poděkovat pořadatelům za 
perfektní a praktický, tištěný program, který 
nabídl všechny potřebné informace 
o kapelách i sponzorech.

Závěr byl hezkou tečkou za letošním 
ročníkem, když muzikanti zahráli tři písničky 
– Bechyňské setkání autorů Jaroslav Hájka 
a Vladislava Sudy, který také dirigoval, Moje 
česká vlast – dirigoval Josef Ištvánek 
a Zůstaň tu s námi – dirigent Áda Školka.

Závěrem bych chtěl poděkovat za 
všechny přítomné pořadatelům z Kulturního 
střediska v čele se Štěpánem Ondřichem, 
městu Bechyně a všem účinkujícím a také 
sponzorům i ostatním, kteří se spolupodíleli 
na zajištění tohoto krásného nedělního 
odpoledne setkání dobrých lidí ze všech 
koutů naší vlasti. Již nyní se budeme těšit do 
Bechyně na další setkání při 23. ročníku.

Karel Novotný Leština u Světlé – 
propagátor a misionář dechové hudby.

Divadlo v trávě – moc dobrá akce. 
Vyšlo počasí a organizace byla skvělá. V po-
hádkovém dopoledni se i dospělí vrátili do 
dětských let a odpoledne střídaly slzy dojetí 
slzy smíchu. Každý si podle mého názoru 
přišel na své. Co dodat, krásně prožitý den.

Veronika JINDROVÁ
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Divadlo v trávě

Bechyňský festival dechových hudeb

Bechyňské doteky



+ Program regenerace 
městské památkové 

zóny na rok 2015

to programu mohou vlastníci nemovitých památky je možné nahlédnout na inves-
kulturních památek příp. movitých kulturních tičním odboru MěÚ v Bechyni. Na tomto 
památek pevně spojených se stavbou odboru je možné si také vyzvednout úplné 
a nacházející se na území MPZ nebo MPR, znění zásad Ministerstva kultury ČR pro užití 
popř. vlastníci nemovitých památek, které a alokaci státní finanční podpory v Programu 
stojí při vnějším obvodu území MPZ nebo regenerace MPR a MPZ. Žádosti o dotaci na 
MPR nebo v dominantní poloze historického rok 2015 se přijímají do 25. 10. 2014 na 
města, získat dotaci na obnovu. Příspěvky investičním odboru MěÚ Bechyně, tel.: 
poskytované z tohoto programu jsou přísně 381 477 012. Žádost se píše volnou formou, 
účelové, mohou být použity jen na úhradu ve které se uvede o jaký objekt se jedná a na 
prací zabezpečujících uchování souhrnné obnovu které části objektu se dotace žádá. 
památkové hodnoty kulturní památky, nikoli K žádosti musí být přiloženo:
na modernizaci a jiné úpravy prováděné - závazné stanovisko úřadu obce s rozší-

Ministerstvo kultury ČR v současné v zájmu jejího vlastníka, ani na práce inves- řenou působností tzn. MěÚ Tábor, referát 
době připravuje Program regenerace tiční povahy. Prostředky z tohoto programu regionálního rozvoje
městských památkových zón a městských nejsou zejména určeny na výměny oken - doklad osvědčující vlastnické právo ke 
památkových rezervací na rok 2015. Z toho- a dveří, pokud se nenacházejí v havarijním kulturní památce tzn. výpis z katastru 

stavu, který vylučuje jejich opravu, na mo- nemovitostí, který není starší než 6 měsíců
dernizaci bytového fondu a zřizování nových - pokud nejste vlastníkem nebo jediným 
bytových jednotek, na technické zařízení vlastníkem nemovitosti, plnou moc od 
budov, projektovou dokumentaci a na kopie vlastníka nebo spoluvlastníka, že můžete 
sochařských děl. Dotace je především vykonávat veškeré úkony spojené s obno-
určena na zvýšené náklady spojené se vou dané kulturní památky
zachováním a obnovou autentických prvků - stavební povolení, příp. ohlášení vydané 
a konstrukcí kulturní památky. MěÚ Bechyně, odbor výstavby a ŽP

V Bechyni je vyhlášena městská památ- - fotodokumentace současného stavu kul-
ková zóna, která zahrnuje náměstí turní památky nebo jejích částí podle 
T. G. Masaryka a přilehlé ulice (Táborská, rozsahu prací, ke kterým se váže žádost o 
Dlouhá, Masokrámská, Soukenická, Široká, dotaci
Kašpara Malého, Klášterní, Valtrova), část - položkový rozpočet na obnovu té části 
ulice Na Parkánech a část ulice Michalská, kulturní památky, na kterou se žádá o dotaci
Křižíkovu vilovou čtvrť a Zářečí. Do mapy Ilona Zvolánková
městské památkové zóny s vyznačením vedoucí investičního odboru
objektů, které jsou vyhlášeny jako kulturní 

+
podílel pan Dobiáš st., (ten v době prvního Keramické sbírky 
sympozia byl již dva roky po smrti), co si 

v Bechyni a Alšova mám myslet o tom, když prohlásí, že 
keramická sbírka má cca 2500 exponátů (ve jihočeská galerie
skutečnosti jich je 3500), co si mám myslet 

Vážení čtenáři, jistě jste zaznamenali o tom, že tvrdí, že v Bechyni je jiné místo, kde 
problémy týkající se Mezinárodního muzea by šlo sbírky vystavovat, pokud by město 
keramiky a Alšovy jihočeské galerie mělo zájem, třeba i v prostorách SUPŠ. 
v Bechyni. Takové místo v Bechyni nemáme, ve škole 

Vedení Jihočeského kraje se z nepocho- tyto prostory také nejsou. Pan ředitel Seifert 
pitelných důvodů rozhodlo, že keramickou prostě neví, že keramická sympozia jsou 
sbírku z Bechyně odveze a pobočku Alšovy nejstaršími sympozii v Evropě (možná i na 
Jihočeské galerie v Bechyni zruší. Jedná se světě), neví, že na tvorbě uměleckých děl se 
o naprosto bezprecedentní destrukční podílelo cca 300 umělců z celého světa, 
zásah do života našeho města, který se neví, že podobná sbírka keramiky nikde ve 
dotkne všech oblastí našeho života, ať je to světě neexistuje. Již při svém nástupu do 
rozvoj kultury nebo rozvoj podnikání atd. funkce se pan ředitel vyjádřil pro tisk ve 

Hejtman Jihočeského kraje společně smyslu, že keramika nezapadá do jeho 
s radním panem doktorem Vytiskou, který koncepce Alšovy jihočeské galerie. Je to 
má na starosti kulturu a školství, nejsou naprosto skandální, je to něco neuvěřitel-
schopni se k problematice vyjádřit konkrét- ného a samozřejmě i neetického.
ně, stále mlží, uvádějí neúplné informace, Nezájem Jihočeského kraje a Alšovy 
zatajují určité skutečnosti, tvrdí, že stále jihočeské galerie o keramické sbírky 
ještě není rozhodnuto (přitom vím, že na v Bechyni je zřejmý i z toho, že víc jak rok 
odboru kultury Jihočeského kraje proběhlo a půl roku po smrti kurátora sbírek pana 
jednání, z kterého je i oficiální zápis, ve Růžičky nebyli schopni a ochotni vypsat 
kterém je uvedeno, že sbírky budou z naše- výběrové řízení na nového kurátora. Ten je 
ho města odvezeny), situaci nyní nechtějí přitom pro sbírky a jejich vystavování 
řešit, nechtějí o situaci jednat, čekají na naprosto nepostradatelný.
dobu, kdy nebude jiné cesty než sbírku Vše vypadá tak, že vedení kraje je již 
odvézt, nejsou ochotni respektovat histo- rozhodnuto a že Bechyně je vůbec 
ricko kulturní tradice našeho města, a to nezajímá. Tristní zjištění.
jenom proto, že nepatřím k oblíbencům pana Tímto částečným vysvětlením bych Vás, 
hejtmana, protože ho občas i jeho rozhod- občany města, chtěl požádat o pomoc, 
nutí a postupy kritizuji. kterou můžete vyjádřit podpisem petice proti 

Korunu tomu všemu nasadil ředitel odvezení těchto unikátních sbírek z Bechy-
Alšovy jihočeské galerie Mgr. Aleš Seifert, ně. Petiční archy jsou nyní nejenom na 
který v rozhovoru pro Český rozhlas uvádí podatelně MěÚ a v muzeu, ale i na vrátnici 
naprosto chybné a nesprávné údaje, což továrny JIKA, v zahradnictví U Benešů, 
svědčí o tom, že o Mezinárodním muzeu v Galvíně a v obchodě s keramikou na 
keramiky nemá dostatečné informace, neví náměstí vedle lékárny.
o tom nic, problematice nerozumí. Děkuji za podporu.

Co si mám myslet o tom, že např. Jaroslav Matějka
prohlásil, že na keramických sympoziích se 

V polovině srpna si Bechyně mohla užít 
n ě k o l i k a d e n n í  a k c i  s  n á z v e m  

B E C H Y Ň S K É  D O T E K Y  
navazující na významné tradice a osobnosti 
působící v Bechyni, při kterých se lidé 
setkávají na různých místech našeho města, 
a kde je možné vycítit doteky historie 
i současnosti. Smyslem je ukázat nejen 
místním obyvatelům, ale i návštěvníkům 
z blízka i daleka, jaká nádherná místa 
Bechyně nabízí a jaké šikovné lidi u nás 
máme – umělce, řemeslníky, obchodníky, 
restauratéry a mnoho dalších.

Ve čtvrtek v podvečer je zahájil koncert 
jedné z předních českých zpěvaček Marty 
Kubišové v zámecké jízdárně. V pátek 
čekala diváky dvě divadelní představení, 
která musela být z důvodu nepříznivého 
počasí přesunuta z klášterní zahrady do 
neméně romantických prostor kláštera. 
Černej kocour v podání LSD Tatrmani i Doba 
kamenná DS Lužnice měly velký úspěch 
a naplnily ambit i sál kláštera do posledního 
volného místečka.

V sobotu 16. 8. pokračovaly Doteky na 
náměstí T. G. M. hudebním programem. 
Posluchačům zahrál Dechový orchestr 
Temelín, následovala beatová kapela Gama 
z Českých Budějovic se skladbami legen-
dárních The Shadows a Cliffa Richarda. 
Z důvodu nepříznivého počasí muselo být 
zrušeno vystoupení kapely Monotonic 
Stereotype, kterému se tímto ještě jednou 
Kulturní středisko města Bechyně omlouvá 
a doufá, že jejich fanoušci si budou moci 
vychutnat jejich vystoupení v nejbližším 
možném termínu. Když se počasí trochu 
umoudřilo, své 10. výročí vzniku mohla 
náležitě oslavit kapela Red Mouse, kterou 
následně vystřídal Kalandra Memory Band. 
Hudební program zakončila opět skupina 
Red Mouse. V průběhu odpoledne byla pro 
návštěvníky připravena ochutnávka piv, na 
děti čekaly v parčíku skákací hrady a v horní 
části náměstí se konal jihočeský řemeslný 
trh. I přes značnou nepřízeň počasí se 
prodejci ani návštěvníci nevzdávali a tímto 
jim patří náš velký dík.

Rekordní návštěvnost zaznamenalo také 
Městské muzeum, které v rámci této akce 
bylo návštěvníkům přístupné zdarma.

V neděli 17. 8. byly zakončeny Doteky 
slavnostní poutní bohoslužbou v klášterním 
kostele Nanebevzetí Panny Marie. 

Doufáme, že všichni, kteří se našich 
Bechyňských Doteků zúčastnili, odcházeli 
spokojeni a že se opět příští rok na nich 
společně setkáme. A hlavně – pěkné počasí 
přibalit s sebou!

KSMB
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+ Plán rekonstrukce 
Michalské ulice 

v jednání s Jihočeským 
krajem 

lizace investic a přípravy projektů Jihočes-
kého kraje s žádostí, zda je možná v rámci 
modernizace silnice změna způsobu její 
úpravy. Výsledkem jednání bylo stanovisko 
Jihočeského kraje, že požadovaná úprava 
vozovky v Michalské ulici v rámci moder-
nizace silnice II/135 není možná, protože 

Na konci roku 2013 informoval Jihočeský akce bude financována z dotací EU, kde se s 
kraj prostřednictvím Správy a údržby silnic tak velkým rozsahem úpravy vozovky již 
Jihočeského kraje vedení města Bechyně nepočítá. Město se tedy domluvilo s 
o plánované modernizaci silnice II/135 Jihočeským krajem, že Jihočeský kraj nechá 
Hvožďany – Bechyně v roce 2015. Součástí zpracovat projektovou dokumentaci na 
měl být také úsek silnice zahrnující rekonstrukci silnice v Michalské ulici a celou 
Michalskou ulici a horní část Plechamru. akci zařadí do návrhu investic na rok 2016. 
Modernizace měla spočívat v odfrézování 
min. 5 cm stávajícího asfaltu a položení nové Předpoklad realizace celé stavby je tedy 
asfaltové vrstvy stejné tloušťky. Na základě následují:
této informace a nutnosti provést ještě před 1) v roce 2015 provede město v úseku 
modernizací silnice rekonstrukci kanalizace, horní části Plechamru výměnu stávajícího 
vodovodu, chodníků a veřejného osvětlení litinového vodovodu, výkop (konstrukční 
schválilo Zastupitelstvo města Bechyně do vrstvy silnice) zhutní a provizorně za-
rozpočtu na rok 2014 finanční prostředky na asfaltuje. Během zimy se projeví případné 
zpracování projektové dokumentace na poklesy konstrukčních vrstev silnice. 
rekonstrukci těchto stavebních objektů. Následně v roce 2016 provede SÚS 

Při podrobném situačním zaměření, Jihočeského kraje odfrézování min. 5 cm 
které je podkladem pro zpracování stávajícího asfaltu, doplnění případných 
projektové dokumentace na rekonstrukci propadů po výměně vodovodu a položení 
chodníků v Michalské ulici, bylo zjištěno, že nové asfaltové vrstvy stejné tloušťky.
současná výšková úroveň silnice je vůči 2) v roce 2016 provede město v Michal-
výškové úrovni vjezdů do přilehlých ské ulici rekonstrukci kanalizace, vodovodu 
nemovitostí č. p. 312 až č.p. 325 příliš včetně veřejných částí přípojek, rekonstrukci 
vysoko. Tento stav neumožňuje řešení chodníků a veřejného osvětlení. Následně 
chodníků standartním způsobem, kdy je v témže roce provede SÚS Jihočeského 
příčný sklon chodníku od zástavby směrem kraje rekonstrukci silnice. 
k vozovce a bude nutné snížit nivelitu Celá akce je samozřejmě závislá na 
vozovky o 10 – 12 cm, aby chodníky mohly schválení finančních prostředků do rozpočtu 
být řešeny a odvodněny běžným způsobem města na rok 2015 a 2016 Zastupitelstvem 
tzn. od nemovitostí směrem do silnice. Při města Bechyně a Zastupitelstvem Jihočes-
vyhodnocování zaměření bylo dále zjištěno, kého kraje. Investiční odbor Městského 
že šířka vozovky v některých místech klesá úřadu bude obyvatele města o postupu 
téměř na 5 m (norma pro obousměrnou vo- přípravných prací a následné realizace 
zovku je 6 m) a je tedy žádoucí, aby vozovka nadále informovat. 
byla v řešeném úseku upravena i šířkově. 

Ilona ZvolánkováZ výše uvedených důvodů se město na 
vedoucí investičního odborudoporučení SÚS obrátilo na oddělení rea-

+ Dokumentace 
skutečného provedení 

stavby a zjednodušená 
dokumentace stavby 
(pasport stavby)

Jaké právní předpisy platí pro ucho-
vávání dokumentace stavby a pořizování 
a ověření dokumentace skutečného pro-
vedení stavby?

źzákon č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (dále jen 
„stavební zákon“)

źvyhláška č. 499/2006 Sb., o doku-
mentaci staveb, v platném znění

Obecně:
Dle ustanovení § 125 stavebního 

zákona je vlastník stavby povinen uchovávat 
po celou dobu trvání stavby ověřenou 
dokumentaci odpovídající jejímu skutečné-
mu provedení podle vydaných povolení. 
V případě, kdy dokumentace stavby nebyla 
vůbec pořízena, nedochovala se nebo není 
v náležitém stavu, je vlastník stavby povinen 
pořídit dokumentaci skutečného provedení 
stavby. Při změně vlastnictví ke stavbě 
(prodej domu, darování, apod.), odevzdá 
dosavadní vlastník dokumentaci novému 
vlastníkovi stavby.

Pokud vlastník stavby nemá ověřenou 
dokumentaci stavby odpovídající jejímu 

skutečnému provedení podle vydaných 
povolení, stavební úřad mu nařídí, aby 
pořídil dokumentaci skutečného provedení 
stavby. Pokud není nezbytná úplná doku-
mentace skutečného provedení stavby, 
uloží stavební úřad pouze pořízení zjedno-
dušené dokumentace (pasport stavby), 
pokud ji stavebník nepořídil sám.

Pro jaké případy je nutné pořídit 
dokumentaci skutečného provedení 
stavby?

1.) Při podání žádosti o dodatečné 
povolení stavby dle § 129, odst. 2 sta-
vebního zákona.

2.) Při podání oznámení o užívání 
stavby dle § 120 stavebního zákona 
a podání žádosti o vydání kolaudačního 
souhlasu dle § 122 stavebního zákona (při 
provedení změny oproti projektové doku-
mentaci ověřené při povolení stavby).

Pro jaké případy postačí pořídit 
zjednodušenou dokumentaci stavby, 
tzv. pasport stavby?

 1.) V případě, kdy stavba byla v minu-
losti řádně povolena a zkolaudována, 
dochovaly se doklady o jejím řádném 
povolení a slouží svému účelu, ale ověřená 
dokumentace odpovídající jejímu skuteč-
nému provedení (viz. odstavec „Obecně“), 
nebyla dochována.

V tomto případě je možné předložit 
stavebnímu úřadu zjednodušenou doku-
mentaci stavby, (tzv. pasport stavby), kterou 

(není-li nutné dokumentaci doplnit, změnit, 
nebo jinak upravit) stavební úřad následně 
ověří.

POZOR: Podmínka pro vydání pas-
portu stavby!

Aby mohl vlastník stavby předložit 
zjednodušenou dokumentaci stavby a požá-
dat o ověření tzv. pasportu stavby, musí 
stavebnímu úřadu prokázat (důkazní mate-
riály, výpovědi, úřední listiny, apod.), že 
stavba byla v minulosti řádně povolena 
a zkolaudována. Institut pasportu neslouží 
k legalizaci nepovolených, tzv. „černých“ 
staveb.

Rozsah a obsah dokumentace:
Rozsah a obsah dokumentace skuteč-

ného provedení stavby a zjednodušené 
dokumentace stavby (tzv. pasport stavby) 
stanoví § 4 vyhlášky č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb, v platném znění 
(příloha č. 7). 

Závěrem:
Ověřená dokumentace skutečného 

provedení stavby nebo pasportu stavby 
stavebním úřadem je i pak podkladem pro 
zápis budovy do katastru nemovitostí. Ten, 
kdo předkládá dokumentaci k ověření, by 
měl nade vší pochybnost prokázat, že je 
vlastníkem stavby. Jinému, než vlastníkovi 
stavby nelze pasport ověřit.

Odbor VaŽP

+ Prodej bytů

Připomínáme nájemcům městských bytů 
na sídlišti Na Libuši, že i nadále mají 
možnost si tyto byty za nezměněných 
podmínek odkoupit do 31. 12. 2014.

I vy můžete mít možnost spoluroz-
hodovat o investicích do domu, ve kterém 
žijete. V současné době jsou již ve všech 
domech založena Společenství vlastníků 
jednotek a bude záležet pouze na 
vlastnících jednotek, jak bude jejich dům 
vypadat. Využijte možnosti zajistit si vlastní 
byt pro sebe nebo pro své děti či vnoučata. 
Informace vám rádi poskytneme osobně 
nebo telefonicky na číslech 381 477 019, 
381 477 020.

Věra Křížová

PRODEJ VOLNÝCH 
BYTOVÝCH JEDNOTEK 

V BECHYNI

Chcete bydlet v klidném lázeňském 
městě s dobrou občanskou 

vybaveností a krásnou přírodou?

Město Bechyně nabízí k prodeji 
volné bytové jednotky v cihlových 

domech na sídlišti Na Libuši
o velikostech 1 + 1, 2 + 1 a 3 + 1.

Podrobné informace naleznete na 
stránkách www.mestobechyne.cz 

a na úřední desce města.

Prohlídku bytů lze domluvit na 
telefonním čísle 603 150 510
Informace získáte i na tel. č. 
381 477 019 a 381 477 020.
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č.j.: BE- 4978/2014/05/SEK/St VOLEBNÍ OKRSEK Č.5
VOLEBNÍ MÍSTNOST: Klubovna MO ČRS, 

Starosta města Bechyně podle § 29 U NÁDRAŽÍ 610
zákona č. 491/2001 Sb. o volbách do BECHYNĚ
zastupitelstev obcí, ve znění pozdějších LIŠKY, PÍSECKÁ (907, 908, 909, 910, 911, 
předpisů oznamuje 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 

948, 949, 950), SÍDL. 5. KVĚTNA, 1. Volby do Zastupitelstva města 
U VODOJEMU, ZA TRUBNÝM.Bechyně se uskuteční:

dne 10. října 2014 od 14 do 22 hodin VOLEBNÍ OKRSEK Č.6
a dne 11. října 2014 od 08 do 14 hodin. VOLEBNÍ MÍSTNOST: Domov mládeže, 

PÍSECKÁ 3652. Místa konání voleb (je-li ve volebním 
BECHYNĚokrsku obsažena celá část obce nebo ulice, 
ČECHOVA (252, 253, 254, 255, 256, 257, nejsou u nich vypsána čísla popisná):
258, 259, 260, 263, 264, 265, 266, 267, 
268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 276, VOLEBNÍ OKRSEK Č.1
277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, VOLEBNÍ MÍSTNOST: STARÁ ŠKOLA, 
289, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, LIBUŠINA 164 (vstup hlavním vchodem)
906, 945, 947, 601E, 32E, 44E), BECHYNĚ
GABRIELOVA, PÍSECKÁ (198, 203, 204, DLOUHÁ, FÁBEROVA (342, 343, 344, 
205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 345, 346, 347, 348), KAŠPARA MALÉHO, 
213, 215, 216, 217, 218, 219, 261, 262, KLÁŠTERNÍ, KŘIŽÍKOVA VILOVÁ ČTVRŤ, 
275, 357, 358, 365, 367, 368, 369, 370, LÁZEŇSKÁ, LIBUŠINA ( 23, 24, 50, 51, 
371, 372, 373, 374, 375, 376, 719, 720, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 158, 159, 
721, 722, 723, 724, 755, 756, 757, 758, 163, 164, 167, 169, 171,172, 173, 175, 
759, 760, 761, 762, 823, 830, 856, 887, 176, 177, 178, 179, 180, 182, 183, 184, 
888, 889, 890, 944, 985, 988), ŠKOLNÍ, 190, 191, 192, 193, 195, 196, 197, 199, 
U STADIONU, ZAHRADNÍ.312), MASOKRÁMSKÁ, MICHALSKÁ, 

NÁM. T.G.MASARYKA, OBŮRKA, 
VOLEBNÍ OKRSEK Č.7PARKÁNY, POD SCHODY, SOUKENICKÁ, 
VOLEBNÍ MÍSTNOST: Hvožďany – školaŠIROKÁ, TÁBORSKÁ, VALTROVA, 
HVOŽĎANYVĚTROV, ZÁMEK, ZÁŘEČÍ.

3. Právo volit má občan, který alespoň VOLEBNÍ OKRSEK Č.2
druhý den voleb dosáhne věku 18 let, je VOLEBNÍ MÍSTNOST: NOVÁ ŠKOLA, 
v den voleb v Bechyni přihlášen k trvalému ŠKOLNÍ 293
pobytu a je státním občanem České BECHYNĚ
republiky či členského státu Evropské unie. ČECHOVA (294, 295, 296, 297, 298, 299, 
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy 300, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 
prokáže svou totožnost a státní občanství 399), FÁBEROVA (377, 378, 379, 380, 
platným cestovním, diplomatickým nebo 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 
služebním pasem anebo cestovním průka-389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 
zem, nebo platným občanským průkazem, 397, 398, 400), LÁZNĚ (202), LIBUŠINA 
cizinec též průkazem o povolení pobytu. (160, 161, 165, 166, 170, 181, 185, 186, 
Neprokáže-li volič totožnost a státní 187, 188, 189, 194), NOVODVORSKÁ, 
občanství platným dokladem, nebude mu PLECHAMR, SÍDL. OBRÁNCŮ MÍRU.
hlasování umožněno. 

VOLEBNÍ OKRSEK Č.3
VOLEBNÍ MÍSTNOST: KULTURNÍ DŮM - 4. Každému voliči budou doručeny do tří 
U NÁDRAŽÍ 602 (klubovna č. 3–1. patro) dnů přede dnem voleb hlasovací lístky. 
BECHYNĚ V případě potřeby obdrží volič hlasovací 
NA LIBUŠI (614, 615, 616, 617, 618, 619, lístky ve volební místnosti ve dnech voleb.
620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 
628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 5. Volič může požádat ze závažných, 
636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad 
644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, a v den voleb okrskovou volební komisi o to, 
652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, 
660, 763, 989, 1002), PRÁDLO, a to pouze v územním obvodu volebního 
ŠVESTKOVÁ, PŘÍČNÁ, SOUBĚŽNÁ, okrsku, pro který byla okrsková volební 
LOMENÁ, LUČNÍ, KRÁTKÁ. komise zřízena.
SENOŽATY.

6. Do zastupitelstva Města Bechyně se 
VOLEBNÍ OKRSEK Č.4 bude volit 15 členů. Volič může volit nejvýše 
VOLEBNÍ MÍSTNOST: Městská knihovna, tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva 
U NÁDRAŽÍ 602 obce má být zvoleno.
BECHYNĚ
LÁZNĚ (200, 201, 1000, 1001), NA LIBUŠI 7. K zajištění pořádku a důstojného 
(661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, průběhu hlasování ve volební místnosti je 
669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, každý povinen uposlechnout pokynů 
677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, předsedy okrskové volební komise.
685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 
693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, V Bechyni dne 18. 8. 2014
701, 702, 703, 704, 717, 824, 825, 826, 

Mgr. Jaroslav Matějka827, 828, 829, 857, 858, 859, 891, 892, 
starosta města920), TYRŠOVA, U NÁDRAŽÍ.

OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTU KONÁNÍ VOLEB 
DO ZASTUPITELSTVA MĚSTA BECHYNĚ 10.–11. října 2014 + První etapa výstavby 

parkovacích stání na 
sídlišti Obránců míru

První etapa výstavby nových parkova-
cích stání na sídlišti Obránců míru bude 
zahájena v polovině měsíce září letošního 
roku. Stavba se týká stávající místní 
obslužné komunikace propojující ulici 
Gabrielovu a sídliště Obránců míru a bude 
zahrnovat tyto dílčí stavební objekty:

źrekonstrukce stávající místní komunikace 
źvybudování zálivů s podélným parkováním
źvýstavba chodníků s vjezdy na pozemky
źvýstavba ploch pro kontejnery
źrekonstrukce veřejného osvětlení
źpřeložka telefonních kabelů jako vyvolaná 

investice
źpřeložka kabelů VN a NN jako vyvolaná 

investice
źtrvalé dopravní značení
źsadové úpravy

V souvislosti s touto stavbou je nutno 
nejprve provést přeložky kabelového vedení 
VN a NN, které provede provozovatel této 
distribuční soustavy E.ON Distribuce a.s., 
a přeložky telefonních kabelů, které bude 
provádět Telefónica Czech Republic, a.s. 

V rámci stavby bude provedena rekon-
strukce vozovky, která zůstane jednosměrná 
se šířkou vozovky 3,75 m. Oboustranně 
budou na úkor travnatých pásů vybudována 
podélná parkovací stání. Celkový počet 
navržených parkovacích stání je 17, z toho je 
jedno vyhrazené pro tělesně postižené. Dále 
bude provedena výstavba chodníků a no-
vých vjezdů na zahrady domů v Čechově 
ulici. Šířky chodníků jsou proměnné dle 
současné zástavby. Souvislý chodník nelze 
kvůli stávající zástavbě provést. Nová 
komunikace bude asflatová, parkovací 
zálivy, chodníky, vjezdy na pozemky a nové 
plochy pro kontejnery budou vydlážděny 
betonovou zámkovou dlažbou. V rámci 
výstavby chodníků budou zřízena nová 
místa pro přecházení bezbariérovým 
způsobem. Odvodnění všech zpevněných 
ploch bude provedeno pomocí nově 
navržených 4 uličních vpustí, které budou 
napojeny na stávající kanalizaci DN500. Pro 
odvedení prosakujících srážkových vod jsou 
navrženy podélné drenáže, které budou 
zaústěny do nových uličních vpustí. 

V celé délce komunikace bude prove-
dena rekonstrukce veřejného osvětlení 
a bude osazeno nové dopravní značení. 
Stavba si vyžádá kácení zeleně rostoucí na 
pozemcích města. Jedná se o malé keře, 
listnaté a jehličnaté stromy o malém průměru 
kmene. Jako náhradní zeleň budou vysa-
zeny 4 nové stromky lípy malolisté. Zelené 
plochy budou ohumusovány v tl. 10 cm 
a osety travní směsí. 

Stavba bude prováděna za plné uzavírky 
dotčené místní komunikace. Po celou dobu 
stavby bude zajištěn přístup k jednotlivým 
nemovitostem, nikoliv však příjezd. Stavba 
by měla být ukončena do 30. 11. 2014. Pro 
zajištění bezpečného průjezdu ulicemi 
Gabrielova a Obránců míru během výstavby 
je navrženo dočasné dopravní značení. 

Věříme, že omezení způsobená stavbou 
Vám vynahradí kvalitně a bezpečně 
realizované a dokončené dílo, které Vám 
bude dlouho sloužit k Vaší maximální 
spokojenosti. 

Ilona Zvolánková
vedoucí investičního odboru
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Vážení spoluobčané,
nejsme tu jen kvůli volbám… 
žijeme mezi vámi

Chtěli bychom touto cestou upřímně poděkovat všem, kteří nás podpořili podpisem 
petičních archů. S více než pěti sty vašimi podpisy jsme výrazně překročili zákonný limit 
pro registraci našeho sdružení do komunálních voleb. Moc si vaší důvěry vážíme. Myslete 
na nás, až budete vybírat své zastupitele! 

Noví lidé přinášejí nové pohledy na věc, nápady a řešení. Je to zcela přirozené 
a žádoucí. My, Občané pro Bechyni, chceme přiložit ruku k dílu a věříme, že nás v tom 
podpoříte. Dát někomu novému svoji důvěru není úplně snadné, ale občas se vyplácí to 
zkusit!

S naší kandidátkou a členy našeho sdružení se můžete seznámit již nyní na webových 
stránkách www.obcaneprobechyni.cz a na Facebooku. Najdete tam všechny informace 
včetně našeho volebního programu a můžete se ptát na to, co Vás zajímá. 

Rádi bychom všem voličům (zejména nováčkům) připomněli, že systém komunálních 
voleb se výrazně liší od těch parlamentních! Máte totiž možnost výběru jedné kandidátky 
nebo tzv. kroužkování až 15 jmen napříč všemi kandidátkami, případně kombinace 
obojího. Doporučujeme pečlivě si přečíst informace pro voliče, kde je celý systém 
srozumitelně vysvětlen.

Změna nenastane sama od sebe, musíte se pro ni rozhodnout. 

Za stávající členy Marie Berešová, Naděžda Bílková, Gabriela Fousková, René Hartl, 
Martin Herza, Pavel Houdek, Ivan Horňák, Marie Jahnová, Jaroslav Janáček, Marcela 
Jandová Chmátalová, Erik Machart, Jakub Mára, Josef Mičan, Petr Polanský, Čeněk 
Roubal, Jan Slípka ml., Marek Vontroba, Jan Vosecký

+HUDEBNÍ PRODUKCE 
v Lázních Bechyně

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

Taneční večery sál
Vždy od 19.30 do 23.00 hod.
Vstupné 35 Kč, nekouří se

Pohlazení od písničky – sál
Vždy od 19.30 do 21.00 hod. 
Vstupné 30 Kč, nekouří se

Bližší informace 
na tel. 777 710 248

  2. 9. úterý Technicz
  4. 9. čtvrtek Mr. Driver
  6. 9. sobota Countrio
  7. 9. neděle Cora
  9. 9. úterý RM band
11. 9. čtvrtek Allegro
14. 9. neděle Echo
16. 9. úterý Mr. Drive
18. 9. čtvrtek Technicz
20. 9. sobota Countrio
22. 9. úterý RM band
25. 9. čtvrtek Allegro
27. 9. sobota Countrio
30. 9. úterý Mr. Driver

  5. 9. pátek Ševětínka
12. 9. pátek Technicz
19. 9. pátek Ševětínka
26. 9. pátek Cora

  8. 9. pondělí Hašlerky
15. 9. pondělí Luňáčci
29. 9. pondělí Malá muzika

Vážení spoluobčané,

Před časem jsme se rozhodli, že budeme kandidovat za hnutí ANO, i když většina 
z nás je nestraníků. Touto kandidaturou se chceme přihlásit ke své odpovědnosti za 
výsledek voleb v Bechyni, její další směrování k aktivní práci pro naše spoluobčany, město i 
přilehlé obce Hvožďany a Senožaty.

Rozhodnutí to pro každého z nás nebylo jednoduché, neboť si všichni uvědomujeme, 
s jakou odpovědností a pracností je veřejná správa města spojena. Rozhodli jsme se 
i proto, že všichni kandidáti jsou ochotni pracovat jako tým a přinášet nové myšlenky 
i nápady, které umožní to, aby se Bechyně stala místem, kde všechny generace společně 
utvoří spokojené soužití.

Týmová práce bude zárukou, že skvělé myšlenky neupadnou v zapomnění a že je také 
budeme schopni přenášet do konkrétní roviny a za námi zůstane dobře odvedená práce. 
Zkušenosti jednotlivých kandidátů z různých oblastí jsou předpokladem našeho budoucího 
úspěchu. Proto jdeme do komunálních voleb s heslem „ANO, i v Bechyni bude líp“, 
Chceme pracovat jako kolektiv lidí, které spojuje stejný zájem, a to prosperita města, 
otevírající se možnosti v kulturním a sportovním vyžití a ne naposled i obecná 
informovanost našich spoluobčanů o dění v Bechyni. Začali jsme sami u sebe, kdy na 
pravidelných schůzkách diskutujeme problémy, které nás všechny zajímají a u kterých se 
předpokládá v budoucnu, že důležitým způsobem ovlivní dění v obci. Podobným 
způsobem se budeme snažit informovat naše spoluobčany o návrzích a řešení problémů, 
které se mohou vyskytnout (a nebude jich patrně málo). Proto je nutné soustředit naši 
snahu o jejich zdárné zvládnutí tak, aby byly předmětem diskuze, a mohl být vyvozen 
optimální závěr pro nejlepší řešení.

Pokud podpoříte naši společnou kandidátku, oplatíme vám to poctivou a usilovnou 
prací. Každý z Vás, zná někoho z naší skupiny. Vsaďte na vlastní úsudek, jak se tito lidé 
chovají ve veřejném a osobním životě. ANO, věříme, že spolehliví lidé, dokáží spojit „selský 
rozum“ a morální zásady ve smysluplný výsledek. 

ANO i v Bechyni bude líp

Nezávislí a TOP09

1. Ing. Pavel Dolínek, 33 let, 
konstruktér

2. Jan Bakule, 55 let, lesník
3. Nicole Šťávová M.A., 32 let, 

jednatelka
4. Miroslav Beneš, 66 let, 

elektromechanik
5. Ing. Martin Hlavnička, 44 let, 

ekonom
6. Ilona Davey, 53 let, OSVČ
7. Ing. Michal Simota, 36 let, lesnictví,

obchod se dřevem
8. Jiří Růžička, 46 let, podnikatel

v potravinářství
9. Ing. Miroslav Kalousek, 53 let, 

politik
10. Mgr. Štěpán Ondřich, 37 let, 

ředitel kulturního střediska
11. Mgr. Martin Bílek, Th.D., MBA, 

34 let, oblastní manažer pojišťovny
12. Mgr. Alena Sakařová, 56 let, 

ředitelka Domova pro seniory
13. Patrik Hartl, 33 let, podnikatel
14. Milada Dousková, 58 let, OSVČ
15. Jan Slípka, 53 let, stavitel 

10 Městský zpravodaj Bechyně / ZÁŘÍ 2014

+
Nejen metro 
má pohyblivé 
schody, ale 

i Zářečí!

Rozpojené zábradlí 
bylo provizorně zabezpe-
čeno, do rozpočtu města 
2015 budou navrženy 
položky na statický posu-
dek, projekt a realizaci 
opravy problematických 
úseků schodů.



+

tématem, kterým bylo umyvadlo. Sympoziu 
věnujeme samostatný článek, nyní se 
omezíme na to, že zveme bechyňskou 
veřejnost a návštěvníky města na pracovní 
výstavu výsledků sympozia, která je do 
konce září nainstalována v Galerii Na 
chodbě.

Tím se dostáváme k výstavám. I těch 
bylo několik. Ve Františkových Lázních 
v Galerii Brömse probíhá od 9. 7. do 13. 9. PRÁZDNINY V SUPŠ 
2014 výstava pedagogů školy a jejich hostů 

BECHYNĚ v rámci výtvarné skupiny Devět +. Práce 
studentů grafického a multimediálního 

Začíná září a nelze říci nic jiného, než že oboru, plakáty k filmovému festivalu Jeden 
prázdniny utekly opět rychleji, než ty minulé. svět 2014 mohou vidět návštěvníci čajovny 
Pravdou je, že byly naplněny akcemi, které soběslavské Rolničky, a to od 1. 8. do 30. 9. 
naši školu otevírají veřejnosti, a že jsme rádi 2014. V červenci se konala výstava školních 
za to, že tyto akce můžeme pořádat. prací v mázhausu telčské radnice (kromě 

toho až do konce září je v Telči menší Na přelomu června a července proběhly 
výstava ve Věži sv. Ducha); červenec byl tradiční výtvarné kurzy pro veřejnost. 
také posledním měsícem školní výstavy Letos přijelo „baťovských“ 99 frekventantů 
v bechyňském městském muzeu. Nyní a závěrečná výstava ve školní Galerii Na 
připravujeme výstavu nejnovějších maturit-chodbě opět ukázala jejich tvůrčí potenciál 
ních prací v Galerii M v Milevsku. Vernisáž se a kreativitu.
koná 3. 9. 2014 v 17.00, výstava potrvá do 

Hned týden nato obsadila točírny naší 27. 9. 2014 a my samozřejmě srdečně 
školy skupina studentů archeologie zveme k jejímu zhlédnutí. Rovněž do konce 
Filozofické fakulty Jihočeské univerzity září potrvá výstava ilustrací, kreseb a pla-
v Českých Budějovicích a od pondělí 14. do kátů Jana Antonína Pacáka, která byla 
pátku 18. 7. si poctivě dřela ruce na kruhu připravena díky paní Janě Pacákové. 
v rámci kurzu experimentální výroby kera- Vzhledem k tomu, že v přízemí máme 
miky. Studenti bakalářského a magister- výsledky letošního sympozia, byla tato velmi 
ského stupně měli možnost seznámit se pěkná a inspirativní výstava přemístěna do 
s prací na rychle rotujícím keramickém 1. patra naší školy a rovněž na ni srdečně 
kruhu, technologií výroby keramických zveme.
nádob a základní technikou práce s hrnčíř-

Tolik tedy strohý výčet. Ale začíná nový skou hlínou. 
školní rok. Přeji všem kolegyním, kolegům 

Poslední červencovou sobotu jsme se již a všem zaměstnancům školy, aby byl co 
tradičně zúčastnili Bechyňských keramic- nejlepší. Vítáme rovněž studenty prvních 
kých trhů. Tuto akci považujeme za velmi ročníků i další skupinu šesti cizinců, kteří 
užitečnou pro Bechyni a keramiku a jsme budou od září navštěvovat naši školu. 
rádi, že nás pořadatelé oslovují a navíc nám Maturantům přejeme, aby úspěšně ukončili 
připravují v parku na náměstí zázemí. studium a aby se jim splnily jejich plány. 
Děkujeme a těšíme se na další ročník. Zkrátka – aby školní rok 2014/2015 byl 

dobrým rokem.Od 21. 7. do 15. 8. 2014 probíhalo již 
26. Mezinárodní keramické sympozium Jiří Novotný, SUPŠ Bechyně
Bechyně 2014. O významu této akce není Mezinárodní sympozium keramiky, 
pochyb, letošní ročník se však zcela o.p.s.
zásadně lišil od těch předchozích určeným 

Zprávičky 
z Jahůdky

Školní rok celá mateřská škola 
zakončila zábavně „Barevnými 

dny“. Díky pochopení a podpory rodičů se 
děti i zaměstnanci „obarvili“ do červena a do 
modra. Ve spolupráci s SDH proběhl cvičný 
požární poplach celé školy, děti se 
seznámily s požárním nebezpečím, 
následovaly hry s vodou v hasících helmách 
s proudnicemi a prohlídka hasící techniky. 
Ve spolupráci se ZUŠ se děti účastnily 
připraveného programu pro předškoláky. 
Všechny třídy na výletech poznávaly 
zajímavá místa v okolí a získávaly nové 
zkušenosti. Nechybělo ani divadlo. Závěr 
roku byl obohacen řadou netradičních zábav 
jako např. diskotéky, přespávání v MŠ 
s plněním tajemného úkolu, naplňování 
připravených projektů, např. motýlí 
zahrádka – pokus pozorování vývoje motýla, 
oslavy s pečením jahodových dortů apod. 
Na zahradě školy byl vybudován další prvek 
environmentální výchovy „Motýlí kopec“. 

Předškoláci se rozloučili se školou 
v  za přítomnosti pana 
starosty Jaroslava Matějky. MŠ jim přeje 
hodně úspěchů v základní škole. Těšíme se 
na nové děti a všichni si přejeme, aby se nám 
všem v naší mateřské škole v novém 
školním roce líbilo. 

V srpnu byly na zahradě školy insta-
lovány herní a sportovní prvky, které naše 
škola získala z dotace ČEZ – Podpora 
regionům. Zřizovatel MŠ opravil příjezdovou 
cestu před pavilonem B. 

MŠ děkuje všem rodičům za spolupráci 
a pomoc při naplňování všech školních 
aktivit, za vysokou účast na školních akcích 
pro rodiče, za poskytování sponzorských, 
věcných i peněžních darů a za sběr hliníku 
a oleje, kterým škola získává další 
prostředky na pomůcky pro environmentální 
výchovu. Děkujeme rodičům, že jste pod-
pořili i sběr víček od nápojových lahví pro 
postiženého chlapce z Bechyně.

B. Vorlová

obřadní síni města

+

V měsíci červnu probíhaly poslední akce úspěchy odváděli i naši žáci v matema-
školy, patřily mezi ně výlety, vyjeli jsme si tických soutěžích, kde se umístila Adéla 
zasportovat na řadu klání, ať to byl atletický Štenclová na 1. místě olympiády MO–Z8 
čtyřboj nebo okresní atletická olympiáda a druhé místo vybojovala ve Veselí nad 
v Táboře. Byli jsme velmi úspěšní a přivezli Lužnicí na matematické soutěži akademika 
jsme řadu medailí. Asi na nejvyšší mety Bydžovského. Dobrým matematikem je 
dosáhli naši žáci na krajské soutěži OVOV, i Petr Staňo, který obsadil 2. místo na 
kdy postoupili dva kluci na republiku. Michal olympiádě MO–Z7.
Strejc obsadil krásné druhé místo a vítězství Úspěšní byli i naši recitátoři na okresních 
dosáhl Filip Horský. kolech v dětské recitaci, kdy jsme obsadili 

První místa jsme obsadili i na přespolním dvě 1. místa a jedno druhé místo.
běhu v Táboře, kdy dívky 1.–3. třídy měly Úspěchů byla celá řada, práce také, a to 
zlato a děvčata 6.–7. třídy brala bronz. hlavně kolem výročí školy, které jsme oslavili 
V jednotlivcích se pěkně umístila Denisa v měsíci květnu.
Lepková, která obsadila druhé místo Ohlédnutí za minulým školním rokem 
v mladších žákyních a Anička Kotounová máme za sebou, pracovní však byly i letošní 
druhé místo ve starších žákyních. Úspěšní prázdniny, kdy školu čekala výměna oken ve 
byli i naši florbalisté, kteří na Poháru České druhém pavilonu, školní jídelně, kuchyni 
pojišťovny obsadili 3. místo. a školní družině.

…ohlédnutí za Na okresním kole Florbal Cup byla velmi Je tady školní rok 2014/15. Přicházejí do 
úspěšná i naše děvčata, která obsadila naší školy dvě první třídy, na které čeká minulým školním 
1. místo a postoupila na kraj. vedle uvítání ve třídě i pěkné posezení 

rokem Úspěšní jsme byli i v jiných soutěžích s rodiči odpoledne na školní zahradě pod 
v průběhu roku. Největším úspěchem však názvem Hurá do školy. A pak už jedeme opět 
bylo obhájení prvního místa v republikové nanovo.Školní rok utekl opět jako voda. Byl to rok 
soutěži Eurorebus, kterého se zúčastnili žáci velmi pracovní. Mgr. M. Borková
devátého a sedmého ročníku. Kvalitní 
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+ V bechyňské 
keramičce si musí 

poradit i s formami na 
umělecká díla

Modeláře bechyňské keramičky letos 
čekal náročný zatěžkávací test. Místo 
„obyčejných“ modelových forem pro 
sanitární keramiku Jika, která se zde vyrábí, 
si musí poradit s vytvořením unikátních 

jednorázových forem pro umělecké 
keramické objekty. Doslova za zády jim 
přitom stojí autoři děl, designéři 
účastnící se Mezinárodního sympozia 
keramiky Bechyně. Jeho letošní 
ročník, který se konal jako vždy na 
přelomu července a srpna, přinesl 
velmi specifické téma – teprve podruhé 
v historii se zabývá návrhy sanitární 
keramiky. Nejde přitom jen o artefakty 
jako u jiných témat, tentokrát vznikly 
i vlastní odlitky. O výsledku úsilí umělců 
a také o fortelu modelářů místního 
závodu se návštěvníci Bechyně budou 
moci přesvědčit od 15. srpna 
v prostorech SUPŠ Bechyně, kde jsou 
díla vystavena.

Lidmila Kábrtová Práce na modelu, na který se bude tvořit forma, Zorka Zwartjes

+
neocenitelnou zkušeností. „Přínosem pro Kadeti americké 
nás byla nejen jazyková průprava, ale také 

armády součástí zkušenost mentoringu, kdy vojáci, kteří vedli 
výcvik, museli kadetům vše vysvětlit, ukázat, výcviku ženistů
vést je a také na vše dohlížet,“ zhodnotil 
poručík Zbyšek Lavička.Ve dnech 9. – 19. června 2014 

Američtí kadeti navštívili Českou repub-navštívilo 15. ženijní pluk v Bechyni 
liku v rámci studijního programu, jenž má deset kadetů US Army, kteří se při 
zvyšovat povědomí amerických studentů výcv iku ženi jn ích jednotek 
o evropských zemích. K tomu bylo přínosem prakticky seznamovali se širokým 
i společné vyplnění volného času, kdy spektrem schopností ženijního 
navštívili některé historické památky vojska i s jeho vlastní technikou. 
a města, vojenské muzeum v Lešanech či Součástí výcviku u 151. ženij-
jadernou elektrárnu Temelín.ního praporu byly základy trhání, 

střelby z nové útočné pušky BREN, autor: kapitánka Miroslava Štenclová, 
vyzkoušeli si ovládání pyrotechnického tisková a informační důstojnice 
robota a oblek EOD. Dalším byl bojový sport 15. ženijního pluku
MUSADO a výcvik na lezecké stěně JAKUB, foto: archív 15. ženijního pluku 
kdy někteří z mladých vojáků museli a US kadetů
překonat vlastní strach z pohybu ve 
výšce pomocí pouze několika lan, 
což je běžnou součástí výcviku 
například záchranných jednotek. 
„Nakonec jsem to zvládla,“ 
usmívala se kadetka Jerney Davis. 

„Z praktického výcviku byli 
kadeti nadšeni,“ na závěr zhodnotil 
kapitán Russell Bartholow, velitel 
týmu, který s kadety absolvoval 
veškeré připravené aktivity. „Získá-
vali více zkušeností současně – 
nové formy výcviku, způsoby 
vedení a řízení v jednotce. 
Samozřejmostí byla i dobrá 
angličtina českých ženistů, takže 
nebyly problémy s komunikací.“ 

I čeští vojáci se shodli, že 
společný výcvik pro ně byl 

Mezinárodní cvičení 
AMPLE STRIKE

ve dnech 3. až 15. září 2014
Jedná se o společné letecké cvičení přísluš-

níků Armády České republiky s armádami 
členských států NATO.

Letouny budou primárně startovat a při-
stávat na letecké základně Sedlec, Vícenice 
u Náměště nad Oslavou.

Součástí cvičení jsou ostré střelby na 
leteckých střelnicích ve Vojenských výcvi-
kových prostorech Libavá a Boletice. Během 
cvičení se budou letouny převážně pohybovat 
nad Olomouckým, Jihočeským krajem a krajem 
Vysočina, zejména pak v okolí letiště Náměšť 
nad Oslavou a vojenského útvaru Bechyně.

Omlouváme se za zvýšenou hlukovou zátěž 
v průběhu cvičení Ample Strike 2014.

npor. Mgr. Josef Daňhel
Styčný důstojník, tel: 702 000 544

+ 26. MEZINÁRODNÍ 
KERAMICKÉ 

SYMPOZIUM BECHYNĚ 2014

proběhlo 21. 7.–15. 8. 2014 a bylo téma-
ticky zaměřeno na umyvadlo. Tím byl dán 
i poměrně obtížný výběr účastníků, neboť 
není mnoho umělců a designérů, kteří se 
zabývají sanitární keramikou a zároveň jsou 
zasvěceni do náročné modelářské práce 
v sádrovně. Účastníků bylo sedm, a to Pedar 
Dalthorp (USA), Colleen Toledano (USA), 
Niek Zvartjes (Holandsko), Zorka Zwartjes-
Bezpalcová (Holandsko), Jan Čapek (ČR), 
Gabriel Vach (ČR) a Petr Macek (ČR).

Úvodní schůzka účastníků sympozia, 
vedoucího odboru kultury KÚ Jihočeského 
kraje Patrika Červáka, ředitele AJG Aleše 
Seiferta, Petra Dvořáka (AJG), Dity Hálové 
(UPM Praha), Ingrid Hejkalové (Laufen), 
starosty Bechyně Jaroslava Matějky 
a dalších, kteří se na realizaci 
sympozia podílejí, proběhla v res-
tauraci U Draka. Následovala 
exkurze do bechyňského závodu 
firmy Laufen a do školy. Vlastní 
práce začaly v úterý 22. 7. 2014 
ve školní sádrovně. Po dokon-
čení modelů se většina účast-
níků přesunula do bechyňského 
závodu firmy Laufen CZ s.r.o., 
kde byly zhotoveny formy a kde 
také proběhla realizace výrobků.

V pátek 15. 8. 2014 nastal 
poslední sympoziální den, den 
instalace pracovní výstavy. Na 
počet vystavených artefaktů je 
sice chudší, než v minulých 
ročnících, ale porovnávat volnou 

keramiku s keramikou sanitární není dost 
dobře možné. Krátce před čtrnáctou hodinou 
byla vernisáž zahájena. Ředitel školy přivítal 
čestné hosty – radního pro školství a kulturu 
Jihočeského kraje JUDr. Tomeše Vytisku, 
starostu Bechyně Jaroslava Matějku, 
profesora Václava Šeráka, zástupce 
Umělecko-průmyslového musea Praha 
Milana Hlaveše a Ditu Hálovou, zástupce 
Alšovy jihočeské galerie Nikolu Musilovou a 
Petra Dvořáka, zástupce firmy Laufen CZ 
s.r.o. Ingrid Hejkalovou a Jana Pokorného a 
poděkoval všem, kteří vernisáž navštívili. 
Stručně přiblížil specifiku letošního sym-
pozia a ocenil význam spolupráce s firmou 
Laufen a podíl modelářů, bez nichž by 
většina děl nebyla realizována. Dita Hálová 
představila jednotlivé účastníky a jejich 
práce a na závěr Ingrid Hejkalová vyjádřila 
potěšení nad tím, že sympozium proběhlo 
s takovými výsledky.

26. mezinárodní keramické sympozium 
je tedy minulostí. Všem, kteří se podíleli na 
jeho zdárném průběhu, patří dík. Věříme, že 
nebylo ročníkem posledním a že opět za dva 
roky se budeme moci těšit na tvůrčí 
atmosféru těchto milých pracovních setkání 
významných keramiků z celého světa 
v malebné Bechyni.

Jiří Novotný, člen výboru 
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+ Liga města Bechyně

Před prázdninami nám skončil další 
ročník amatérské fotbalové soutěže vedené 
pod názvem Liga města Bechyně. Letos se 
soutěže zúčastnilo sedm mužstev, což je 
zhruba sto nadšenců a přátel fotbalu. Tento 
ročník si všichni budou pamatovat jako 
rekordní, jelikož padlo neuvěřitelných 563 
gólů ve 42 zápasech. Nejvíce tomu přispěl 
Emanuel Byrtus se 38 zásahy a stal se tak 
králem střelců. Jednoznačně nejlepším 
týmem bez jediné porážky se stal Zbytek 
Světa a je to jejich již třetí titul. Další v pořadí 
jsou Extrém, Hermína, FC Leader 90, 
Hvožďany, Škodílci a Popelky. Rád bych 
poděkoval všem hráčům, kapitánům, 
fanouškům, správci stadionu, městu 
Bechyně a S-centrum Fabi, za účast, pomoc 
i podporu. Užili jsme si dovolené a v září 
budeme opět trefovat zařízení.

organizátor: Martin Herza

TĚLOVÝCHOVA & SPORT

foto: Josef Vaishar

+ Velký cyklistický závod 
projede Bechyní

Ve čtvrtek 4. září projede Bechyní peloton 
cyk l is tů  první  e tapy významného 
cyklistického závodu evropského poháru 
UCI - Okolo jižních Čech ČEZ tour 2014. 
Pořadatelem závodu je Cyklistický klub RBB 
Invest Jindřichův Hradec a Město Jindřichův 
Hradec a koná se pod záštitou hejtmana 
Jihočeského kraje Jiřího Zimoly. 

V tomto závodě si změří své síly přes 120 
cyklistů z více jak 20 profesionálních týmů z 
celého světa. V loňském roce se závodníci 
po j ihočeských trat ích pohyboval i  
průměrnou rychlostí přes 43 km/h. I v letoš-
ním roce můžeme očekávat úžasné souboje 
v kopcích, sprintech a napínavých cílových 
dojezdech.

První etapa závodu odstartuje ve 
12.00 hod. na Masarykově náměstí v Proti-
víně, kde bude pro diváky před vlastním 
startem připraven bohatý doprovodný 
program. Do Bechyně peloton zavítá v čase 
cca 13.45 – 14.15 od Zářečí, projede 
Táborskou ulicí na náměstí T. G. Masaryka 
a dál bude pokračovat ulicemi Libušina 
a Tyršova směrem na Sudoměřice u Bechy-
ně. Na závodníky v této etapě čeká 150km 
trať s dojezdem v Táboře. 

Další etapy závodu budou probíhat na 
trasách: pátek 5. září: časovka jednotlivců – 
Nová Bystřice (12,5 km); sobota 6. září: 
Třeboň – Churáňov (164 km); neděle 7. září: 
Týn nad Vltavou – Jindřichův Hradec 
(156 km). 

Všechny srdečně zveme. Přijďte si 
společně s námi užít tento významný 
sportovní svátek, přijďte fandit a zažít 
neopakovatelnou atmosféru velkého cyk-
listického závodu.

Petra Vacková
Cyklistický klub RBB Invest 

Jindřichův Hradec
www.okolojiznichcech.cz

+  Indiánské léto 
3. skautského 

oddílu Jitřní Stovka

V letošním roce se na 
táborové základně bechyň-
ského střediska Skauta 
Junáka, díky poctivé přípravě 
Old Skautů pod vedením 
Honzy Valenty, Jirky Novot-
ného a několika věrných 
dobrovolníků uskutečnily dva 
letní tábory.

Léto u nás zahájili již 
tradičně skauti z Borotína, 
kteří přijeli s táborovou hrou V nastávajícím školním roce mají členové 
„Ježek v kleci“. Po čtrnácti dnech je vystřídal oddílu volbu pro táborovou hru ze dvou 
náš oddíl, tentokrát jako indiánský kmen. Už témat: historie – rytíři a šlechtičny dob 
během roku se družiny podle Woodcraftu dávných, fantasty – let do vesmíru, nalézt 
(Lesní moudrosti) připravovaly na plnění obydlenou planetu.
jednotlivých zkoušek. Po částech stavěly Co nakonec zvítězí nám poví hned první 
totem, který doplnily během celého tábora. schůzka, která se uskuteční v pátek 5. 9. od 
Indiáni byli stateční a jednotlivá Orlí pera 16.00 hod. v naší klubovně na faře. Tato 
získali po zásluze. Jenom jedno – Mlčení, schůzka bude spojena s přenocováním 
nezískal žádný, zkouška je to velmi těžká a večerním programem.
a jsme zkrátka upovídaný oddíl.

Jelikož má náš oddíl omezené možnosti 
co do prostoru, tak i počtem dětí, můžeme 
pro letošní rok přijmout pouze tři nové členy. 
Abychom předešli zklamání dětí, prosím 
rodiče o předchozí písemný kontakt na 
adrese: filipivaclav@seznam.cz, děkuji za 
pochopení.

Vedoucí oddílu Václav Filipi 
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+
Maratón – V polovině srpna se uskutečnil Kanoistika 

nejdelší vodácký závod v Česku, kterým je 
– TJ Jiskra Bechyně legendární ultramaraton České Budě-

jovice – Praha v délce 175 km! Letos se 
Raftové závody – 14. ročník se usku- konal 5. ročník obnoveného závodu, jehož 

tečnil v polovině července. Za slunečného první ročník proběhl již v roce 1922 za první 
počasí se na start závodu přihlásilo celkem republiky, poslední pak v roce 1959. Na start 
23 posádek, mnohé již poněkolikáté, některé nonstop závodu se v půl páté ráno v Českém 
absolvovaly svou premiéru. Po kvalifikaci, Vrbném postavilo 21 posádek, do cíle 
která se jela na čas, byly posádky nasazeny v Praze-Modřanech jich dorazilo 14, zbytek 
do klasického pavouka a pokračovalo se postupně vzdával. Na celkovém 8. místě 
systémem play-off. Zde si nejlépe vedla dopádloval bechyňský kajakář Jan Pazou-
posádka Starci na chmelu, která ve finále rek v čase 18:01:30 hod., což stačilo na 
porazila stále se lepšící tým Dobyvatelé vítězství v kategorii K1 tourist kajak. 
Nového světa. Třetí místo vybojovala Celkovým vítězem nonstop ultramaratonu 
nejstarší posádka závodu Staříci, ve které se stal Petr Mojžíšek z USK Praha před 
mimo jiné zasedli bývalí mistři světa na Tomášem Pavlíkem, také z USK Praha. 
divoké vodě bratři Zdeněk a Láďa Měšťa- Rozhodně všem vodákům raději doporučuji 
nové. Mezi ženami zvítězila posádka Týnské týdenní pohodové splutí Vltavy z Vyššího 
RK malířky před bechyňským Madam- Brodu do Boršova! 
Padam týmem, třetí dojely Flinstounky. 

za oddíl kanoistiky paziV mládežnické kategorii se z výhry radoval 
raft Ztroskotanců před Teenagers a třetími 
Puberťáky. K těmto závodům neodmysli-
telně patří také soutěž v ustrojenosti 
posádek a i tentokrát jsme mohli vidět 
dokonalé a originální převleky. Odborná 
porota vybrala jako nejlepší převlek Madam-
Padam tým, hned za nimi Partu z Wood-
stocku a třetí Flinstounky, poděkování však 
patří všem závodníkům, kteří mají stále chuť 
a mnoho fantazie při vymýšlení vždy 
originálních převleků! Večer se již tradičně 
odehrála vodácká párty za zvuku kapel 
Jednímtahem a Monotonic Stereotype. 
Chtěl bych poděkovat všem členům oddílu, 
kteří se aktivně zapojili do příprav 
a zdárného průběhu raftových závodů! Příští 
rok se těšíme na jubilejní 15. ročník, který se 
bude konat 11. 7. 2015.

Sjezd – Ve Strakonicích se konaly 
závody ve slalomu a sjezdu na divoké vodě, 
kde náš oddíl reprezentovala dvojice závod-
níků a vůbec se neztratila. V závodu 
kajakářů ve sjezdu zvítězil Jan Pazourek 
před svým oddílovým kolegou kajakářem-
specialistou Františkem Uhlíkem a potvrdili 
tak vzestup bechyňských sjezdařů.



Provádíme rizikové kácení stromů 
v těžko přístupných místech. 

Tel: 606 931 760

Prodej slepiček

Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, 
oznamuje svým zákazníkům, že opět 
prodává slepičky snáškových plemen: 
Lohmann  hnědý ,Tet ra  hnědá  
a Dominant – černý, modrý, žlutý, 
kropenatý a bílý.
Stáří: 15–20 týdnů
Cena: 149–180,- Kč/ks dle stáří 
Neprodáváme malé kuřice, ale téměř 
dospělé slepičky pouze našeho chovu!

–

Prodej: sobota  27. září 
a 25. října ve 14.00 hod.,
neděle 28. září ve 14.15 hod.

Bechyně  u vlakového nádraží

Při prodeji slepiček výkup králičích 
kožek – cena dle poptávky
Bližší informace: Po–Pá    9–16 hod.
tel. 601576270,606550204,728605840 
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Jazyková škola LUMIKA nabízí
ź výuku anglického a německého jazyka 

v Týně nad Vltavou, Bechyni a okolí
ź jazykové kurzy i individuální výuku 

s českým lektorem i rodilým mluvčím
ź klasické a konverzační jazykové kurzy 

a také jazykové kurzy pro děti a mládež
ź individuální přípravu s rodilým mluvčím 

k přijímacímu pohovoru v německém 
jazyce, ke státní nebo maturitní zkoušce 
z německého jazyka a také zkoušek 
Goethova Institutu 

Kurzy začínají od 15. 9. 2014
Rozpisy kurzů, ceník a více informací najdete 
na www.anglictinatyn.cz
 nebo www.nemcinatyn.cz.
Kontakt: klevinska@centrum.cz 
nebo tel: 724 410 707

firemní 





Městský zpravodaj č. 9/2014, den vydání: 1. 9. 2014. Měsíčník. Vydává Město Bechyně, IČO: 00252069, nám. T. G. Masaryka 2, 391 65. 
2Vychází v Bechyni 1. den v měsíci. Ev.č. period. tisku E 13192. Náklad 2500 výtisků. ZDARMA. Inzerce (15 Kč/cm ) a příspěvky na tel: 381 213 338,

e-mail: propagace@kulturnidum.cz. Uzávěrka příštího čísla 18. září. Tisk RAIN TISKÁRNA, s.r.o., Pravdova 568/II, 377 01 Jindřichův Hradec.

Nová veterinární 
ordinace v Bechyni

MVDr. Alice Vöröšová
Libušina 193
tel. 723 558 717 
www.veterina-bechyne.cz

S PŘESNOU MUŠKOU
REKLAMA, 

Pište na propagace@kulturnidum.cz
2cena plošné inzerce 15 Kč/cm
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