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+ Životní jubilea 
říjen 2014
92 let Cíchová Vlasta
89 let Vlk Miroslav
87 let Vávrová Marta
86 let Poseděl František
85 let Cikánková Jarmila

Procházková Marta
Turková Ludmila
Výrutová Božena

84 let Šestáková Hana
Šlechta Zdeněk

81 let Čuba Václav
Kojetín Jaroslav

80 let Bartošová Vlasta
Lacina Jaroslav

79 let Tomanová Ludmila
78 let Boldiš Julius

Severová Anna
77 let Černochová Dagmar

Kohout Bohumil
Trnková Drahomíra

75 let Ondičová Edita
Šonková Jiřina

Paní učitelce s láskou
Ema má mámu... Naše děti měly první 

paní učitelku – trpělivého, chápajícího, 
laskavého Člověka – paní učitelku 
Hrubou.

Odešla, přesto zůstává... 
Paní učitelko, děkujeme!

M. M.

+ Keramické sbírky 
v Bechyni a Alšova 

jihočeská galerie

Rád bych občany stručně informoval 
o vývoji v této záležitosti.

19. srpna 2014 jsme byli s panem 
PaedDr. Jiřím Novotným na Ministerstvu 
kultury, mluvili jsme s ředitelem Odboru 
ochrany movitého kulturního dědictví, muzeí 
a galerií panem Mgr. Pavlem Hlubučkem. 
Pan Hlubuček chápal naše znepokojení 
a během jednání navrhl několik možných 
řešení nastalé situace. V každém případě 
dojde na Ministerstvu kultury k jednání všech 
zúčastněných stran a společně se pokusíme 
keramické sbírky pro Bechyni zachránit.

Velice důležitým momentem byla návště-
va pana ministra kultury Mgr. Daniela 
Hermana a místopředsedy poslanecké sně-
movny pana Jana Bartoška v Bechyni 
v pátek 12. září 2014. Situaci kolem AJG 
jsme jim vysvětlili a ukázali jsme jim 
současné prostory AJG. Pan ministr i pan 
místopředseda poslanecké sněmovny slíbili 
pomoc, chápali, že keramika do Bechyně 
patří a sbírky keramiky by tady měly zůstat.

Hned 16. září jsem dostal informaci, že 
pan ministr Herman mluvil osobně s panem 
hejtmanem Zimolou a ten ho ujistil, že sbírky 
AJG z Bechyně stěhovat nehodlá.

Je to velký posun v celé záležitosti, ale ve 
své snaze v žádném případě polevit nesmí-
me a celou záležitost musíme zdárně dokon-
čit, abychom měli jistotu, že to tak opravdu 
bude.

Jaroslav Matějka, starosta města

                                                došlo v jistém ohledu k naplnění dlouholetých snah české 

politické reprezentace a českého národa jako celku, a to sice ke vzniku samostatného 

státu. Den vyhlášení Československa si dnes připomínáme jako státní svátek.

28. října 1918 
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+ Vítání občánků

Dne 23. září 2014 byli přivítáni starostou 
města Bechyně, panem Mgr. Jaroslavem 
Matějkou, tito noví občánci: 

Kryštof Filip, Teodor Bronček, Viktorie 
Nohavová, Štěpán Klobása, Eva Kovaří-
ková, Liliana Miklová, Patrik Kodym, Václav 
Vávra, Petr Novák, Kryštof Balčík, Rostislav 
Zalubel, Matěj Lettl a Amálie Koukolová. 

Slavnostní obřad doprovázely děti ze 
Základní umělecké školy Václava Pichla pod 
vedením p. učitele Luboše Zíty.

Pohlednice vydaná po vzniku ČSR



Když duši bolí v kříži

+

66 let, a své celoživotní dílo představil na úspěšné 
výstavě v Českých Budějovicích. Následovalo 
několik dalších výstav, naposledy v roce 2004 
k jeho osmdesátinám. 

Zemřel Jaroslav Koliha, malíř Jaroslav Koliha pocházel z Dobronic u Bechy-
zádumčivých jihočeských motivů ně, kde se narodil 12. 4. 1924. Jeho otec, raněný 

s expresionistickým výrazem v době první světové války, zemřel roku 1930 ve 
Dne 9. 9. 2014 zemřel ve věku 90 let významný věku 34 let. Matka se se třemi dětmi odstěhovala 

do nedaleké Bechyně. Výrazný vliv na tvorbu 
Jaroslava měl jeho starší bratr Josef Koliha, vystu-
dovaný kunsthistorik, otec filmového režiséra 
Petra Kolihy. Jaroslav Koliha po absolvování 
reálného gymnázia v Táboře, kde učil výtvarné 
umění prof. Jindřich Schenk, zamířil na pražskou 
ČVUT, kde studoval u Cyrila Boudy, Karla 
Lidického a Martina Salcmanna, za svého učitele 
považoval také Salcmannova asistenta Jana 
Smetanu. Přijal nabídku prof. Aloise Fišárka do 
Textilní tvorby (později ÚBOK), odkud pro politické 
neshody v roce 1952 odešel a vrátil se do 
Bechyně, kde měl tvůrčí zázemí a kde nacházel 
témata pro svou tvorbu. Působil také na Střední 
keramické škole v Bechyni, kde učil mimo jiné představitel výtvarného umění druhé poloviny 
herce a režiséra Jana Kačera, s nímž jej posléze 20. století. Jaroslav Koliha, rodák z Dobronic u 
pojilo celoživotní přátelství. V té době se oženil Bechyně, spojil svou tvorbu s rodnou krajinou. Na 
s Evou Dobešovou, jeho žena se později stala výtvarnou scénu vstupoval na začátku 50. let 
významnou lékařkou, rentgenoložkou. V polovině 20. století, v době vrcholícího socialistického 
60. let začala jeho spolupráce na architekto-realismu. Realismus Jaroslava Kolihy měl ale od 
nických realizacích s Ing. arch. A. Malcem počátku punc expresionistického projevu, jeho 
a keramikem A. Škodou (pošta v Čes. Budějovi-obrazy jsou plny dráždivého napětí, které 
cích, kulturní dům v Sezimově Ústí, spořitelna kontrastuje s melancholií krajinných motivů. 
a divadlo v Táboře).Kolihovi byl vlastní vytříbený smysl pro barevnou 

Jaroslav Koliha byl malířem, pro něhož byla složku obrazu, postupně stále více tíhl k symbo-
celý život podstatná autenticita a osobní svoboda. lickým metaforám. Už od počátku byl tehdejšími 
Nepatřil k umělcům poplatným komunistickému oficiálními kruhy obviňován z formalismu. 
režimu, v němž prožil svoje vrcholné tvůrčí V polovině 60. let tak ne vlastní vinou zmizel 
období. Díky tomu, že v době normalizace nevy-z oficiálních výstav. I nadále však pokračoval ve 
stavoval, se jeho dílo uchovalo v komplexní volné tvorbě. Těžiště jeho tvorby tvoří olejomalby, 
a celistvé podobě. Svým způsobem tak bylo za-ale bravurní byla jeho technika pastelu. Tematicky 
chráněno. Po převratu se Jaroslav Koliha sice zůstala jeho celoživotní doménou krajina jižních 
vrátil na scénu, ale jeho skromnost, introspektivní Čech, postupně přetavená v symbolickou zkratku 
povaha a roky v ústraní mu neumožnily razantnější forem. Jeho obrazy vycházejí z vnitřku věcí a jsou 
sebepropagaci. Nezbývá tedy, než abychom toho-vyjádřeny citem. Hledal především výraz, zhuštění 
to zapomenutého básníka barvy objevovali nyní.dojmů, esenci prožitku, v němž jako by se 

ztotožňoval s věcmi a ději. Jeho umělecký výraz Lenka Kolihová Havlíková
vycházel z postoje k životu a vztahu k přírodě. 
Poezie, kterou do svých obrazů vkládal, je Město Bechyně vyjadřuje hlubokou soustrast 
zachycením všední krásy prostých věcí, kterou všem pozůstalým. Jaroslav Koliha zůstane navždy 
dokázal vidět. Po nucené výstavní pauze se na zapsán do historie našeho regionu.
výtvarnou scénu vrátil v roce 1990, kdy mu bylo 

Dnešní datum svádí k politickému 
rozjímání. „Politika je špína, kromě té, kterou 
hodláme dělat my.“ – říká politik. „Do politiky 
jdou lidé: a) pochybného charakteru, nebo 
b) které moc brzy zkazí, popřípadě c) zcela 
neschopní“ – myslí si občan. Občan je velmi 
dobře seznámen se svými právy, pro která 
nemusel hnout prstem, protože ona jsou 
výsledkem dlouhého politického vývoje 
(boje). Práv pro občana je v současné době 
neúměrně víc, než jeho povinností ke státu. 
Kdykoli jedu vlakem, vidím okolo sebe dobře 
živené, oblečené, ale i (rozhovory nelze 
přeslechnout) informované lidi. Rozum však 
často zůstává stát nad tím, jak diskutující 
s informacemi zacházejí. Slepec by podle 
hovorů lehce nabyl dojmu, že projíždí 
rozkradenou a spálenou zemí.

Kdybych se rozhodoval vstoupit do 
politiky, zpytoval bych své svědomí podle 
následujících bodů. Čím častěji bych si mohl 
odpovědět „ano“, tím víc bych pravděpo-
dobně měl odborných kompetencí a lidských 
předpokladů k výkonu politické funkce.

1. Mám za sebou splněné projekty 
a úkoly, které jsou nadstandardní svým 
rozsahem a složitostí. ano/ne

2. Kdybych dnes zemřel, hodil by se na 
můj náhrobek nápis těchto slov: „Zde leží 
poctivý a slušný člověk.“ ano/ne

3. Věnoval jsem se, popřípadě se věnuji 
dobrovolnictví nebo charitě. ano/ne 

4. Když mluvím s druhými, dokážu jim 
skutečně trpělivě naslouchat, to mimo jiné 
znamená, nechám je domluvit až do konce.

 ano/ne
5. Cítím se dostatečně a široce vzdělán. 

To znamená, z každé oblasti lidské činnosti 
(právo, kultura, ekonomie, historie, politika, 
náboženství atd.) vím něco a v některé 
oblasti jsem odborník. ano/ne

6. V mém životě byly situace, kdy jsem 
tzv. nevěděl „kudy kam“, které jsem však se 
ctí zvládl a poučil se z nich. ano/ne

7. Jsem spíš nekompromisní k sobě 
samému a tolerantní k druhým. ano/ne

8. Čím jsem starší, rozrůstá se okruh 
lidí, kterým vděčím za jejich nezištnou 
pomoc. ano/ne

9. Mám zkušenosti z řízení a vedení 
většího počtu lidí. ano/ne

10. Jsem schopen postavit se proti 
většinovému názoru a bez větší hořkosti 
přijmout prohru. ano/ne

Vstoupit do politiky vyžaduje odvahu. Má 
to ale háček. Jenom moudrý člověk je 
schopen posoudit, má-li jí dostatečně nebo 
ne. Jedná se zejména o odvahu změnit do 
značné míry svůj dosavadní život, vystavit 
se kritice, přijímat rozhodnutí s daleko-
sáhlými důsledky a učit se denně z nových 
situací.

Kariérista se pozná podle tří zásadních 
znaků: a) jeho dosavadní výsledky jsou 
žalostné, b) nikdo nechápe, jak se mohl tak 
vysoko vyšvihnout, c) strhává na sebe moc, 
která mu nepatří. 

Nebylo by od věci, kdyby voliči svého 
kandidáta podrobili posouzení na základě 
podobných navržených kriterií. 

PhDr. Jaromír Matoušek
j.m.psychologie@seznam.cz 
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Babí léto je v plném proudu, a tak jej využijme k další procházce po 
okolí Bechyně. 

Tentokrát vyrazíme z náměstíčka mnoha jmen v Zářečí směrem 
vzhůru ke krásné soše sv. Jana Nepomuckého, kde se na rozcestí 
vydáme po cestě doprava. Před posledním stavením podle žlutého 
turistického značení  pěšinou doleva do kopce. Po strmějším 
výstupu nás čeká návrší s polem. Pěšinou se vydáme vpravo kolem 
lesa a u sloupu elektrického vedení nás odmění nádherný výhled na 
bechyňský zámek tyčící se nad údolím řeky Lužnice. 

Vydáme-li se podél stráně nad řekou směrem po proudu, dojdeme 
k pomyslnému rozcestí, kde nám cedulka 
oznámí, že se zde směrem vpravo dole 
nachází lezecká trasa Via ferrata (obtížnost 
mezi D/E, vede strmými až převislými 
stěnami, spadajícími až do řeky, návrat 
stejnou trasou). My se však vydáme vlevo po 
stezičce údolím, přes potůček a opět vzhůru, 
kde poté pokračujeme nad strání po pěšině. 
Mineme stavení po levé ruce a stezka nás 
dovede k chatové osadě Židova strouha. 
Zde si můžeme vychutnat pohled na Lužnici 
a také na vlastní oči vidět, jak neuvěřitelně 
vysoko dosáhla hladina řeky při povodních. 

Směrem po proudu dojdeme až k roman-
tickému ústí Židovy strouhy. Zdejší krása 
přírody opravdu stojí za návštěvu. Napojíme 
se znovu na žlutou trasu, která nás zavede 
obloukem po cestě lesem a přes pole se 
záchytným bodem Kopaniny – U Křížku zpět 
do Zářečí.

V. Š.

 zahneme

Chodíme, chodíme  okolo Bechyně

Diakonie Broumov, spolupracovníci a římskokatolické farnosti Bechyňska pořádají 

SBÍRKU VĚCÍ PRO CHUDÉ
Darovat můžete: zachovalé oděvy, obuv, lůžkoviny, ručníky, záclony, látky (alespoň 1 m, 
ne odstřižky), kuchyňské a ostatní domácí potřeby, hračky, mobily, počítače, rádia, 
sportovní potřeby, dílenské nářadí apod.
Pozor, nepřijímají se: televize, ledničky, automat. pračky, monitory, dětské kočárky 
a jízdní kola a nábytek.

V Bechyni bude sbírka na obvyklém místě na konci nádraží ČD blízko autobusového 
nádraží a Tesca, kde bude přistaven vagón

v sobotu 18. října 2014 od 9 do 15.30 hod.
a v neděli 19. října 2014 od 10 do 12 hod.

V okolí Bechyně je dalších 6 sběrných míst s různým datem a dobou příjmu věcí. 
Máte-li problém s dopravou věcí, nebo chcete-li bližší informace, volejte 
na tel. č. 737 709 047. (v případě nedostupnosti na 721 385 062)

Věci budou odeslány vagónem do centra občanského sdružení Diakonie, charitativní 
organizace v Broumově, odkud se po roztřídění poskytuje materiální pomoc potřebným 
lidem u nás i v cizině. V rámci této pomoci také sdružení zaměstnává lidi, kteří by jinak těžko 
sháněli práci. 

Více o Diakonii najdete na www.diakoniebroumov.org 

Stoupání: 403 m
Klesání: 403 m
Min. nadm. výška 356m

Celková délka trasy 4,1 km
Max. nadm. výška 409 m
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+
ohrožujícími jejich život, resp. zhoršujícími každý, kdo přispěje 500 Kč ročně, TAK, A JE TO TADY!
zásadně kvalitu jejich života, jimž léčbu kolektivním členem (podnikatelský sektor) 
nehradí zcela nebo hradí nedostatečným se stane každý, kdo ročně přispěje 2.000 Kč. 
způsobem stát prostřednictvím zdravotních Odměnou a dokladem o členství je propůj-

Nadační fond Hrajeme o život zahájí pojišťoven a v jejichž silách není ze sociál- čení loga, předání samolepky s logem a 
svou činnost v sobotu 27. září 2014 ních důvodů úhrada léčby z vlastních zdrojů. jedno triko s logem fondu. Pokud přispěje 
v 19.00 před večerním představením někdo více, násobí se počet samolepek a trik 
letošní přehlídky Sokolovská čurda. Jak si to představujeme? Amatérské poměrně s výší příspěvku.

Jsme tím poctěni a máme radost, že (ochotnické) divadlo je společenství lidí Snem je, abychom triček a samolepek 
i s naším přispěním mohlo vzniknout něco spojených jedním tématem. To nás inspi- viděli a potkávali co možná nejvíce. 
tak úžasného a smysluplného. rovalo k rozhodnutí: Jestliže toto společen- Samozřejmostí je, že všichni členové orgánu 

Dovolte mi citovat pár vět ze stanov ství dokázalo pomoci jednomu člověku, proč nadačního fondu pracují pro fond bez 
nadačního fondu: by nemohlo pomáhat i jiným.  A to je to, co je nároku na odměnu.

nosnou myšlenkou celého projektu. Nyní nezbývá, než se řádně opřít do Historie vzniku
Herci rádi používají úsloví „budeme hrát propagace, ať můžeme začít pomáhat co Nadační fond (dále jen fond) vznikl jako 

jako o život“, a to bylo dalším impulsem. nejdříve.zůstatek z tzv. Konta Franta, jež bylo 
Tímto projektem totiž můžeme „hrát o život“ Pokud budete mít jakékoli dotazy, či založeno v závěru roku 2013 iniciativou 
doopravdy. Pokud se spojí všechny naDivadelního klubu Jirásek Česká Lípa na 
amatérské soubory v ČR je to obrovská síla podporu léčby svého člena Františka 
a dá se tedy pomoct mnoha lidem.Zborníka. Léčení jeho zhoubného nádoru 

Pokud každý soubor v republice sehraje díky nedoporučení KOC Liberec nefinan-
jednou ročně jedno benefiční představení covala VZP a náklady na ozařování protony 
a jeho výtěžek pošle na transparentní účet v PTC Praha tak nezbývalo řešit jinak, než 
nadačního fondu, získá se velmi velká vlastním financováním. Nebývalá vlna 
částka. solidarity konto brzy naplnila. Dárci byli Držte nám palce 

Při odhadu počtu amatérských divadel-jednotlivci, skupiny a zejména amatérské a přejte nám divadelní 
ních souborů, které se budou chtít zapojit, divadelní soubory. Protože obnos na kontu „Zlomte vaz“.
vychází něco kolem 1.000 souborů. Při výrazně převýšil dosavadní náklady na 

Ing. Martin Volnýprůměrném příspěvku 2.000 Kč dojdeme léčení, rozhodl se František Zborník věnovat 
Divadlo bez zákulisí, z. s.k částce 2.000.000. To je velmi velká suma. podstatnou část zůstatku do tohoto nově 

SokolovMimochodem stačí na protonovou léčbu pro vzniklého fondu. Důležitým důvodem bylo 
4 lidi. Nebo stačí na 8 kochleárních podpořit, využít a pomoci pěstovat tuto 
implantátů pro děti. Pokud se bude brát lidskost a solidaritu tak, aby nezanikla tímto 
pouze doplatek, tak dokonce pro 20 dětí. ojedinělým činem.

Samozřejmě, že chceme oslovit i veřej-Účel fondu
nost a subjekty mimo oblast amatérského Fond byl založen pro pomoc financování 
divadla. Individuálním členem se stane léčby pacientů v ČR s diagnózami vážně 

bídky pomoci, obraťte se na předsedu 
správní rady Františka Zborníka
(zbornik.frantisek@vratislavice101010.cz) 
nebo na místopředsedu 
správní rady Martina 
Volného
(volny38@seznam.cz).

+ Přesídlit keramickou 
expozici z Bechyně? 

Nikdy!

Psát o historickém propojení města 
Bechyně s keramickou výrobou a tvorbou je 
jako zkoušet národ z hlasitého počítání do 
desíti. Keramika je pýchou města a zakotvila 
už na stránkách mnoha slovníků i v miliónu 
srdcí návštěvníků expozice v zámeckém 
pivovaru.

Expozice keramické tvorby v Bechyni 
představuje urostlý strom, který může lidský 
nerozum přesadit do jiného města, ale půjde 
o čin hanebný a ostudný, bude to obyčejná 
zlodějina. Krok, vymykající se mravnému 
jednání a pravidlům slušnosti. Trhat hluboké 
kořeny a hrnout bolest až do konečků větví.

Nic tradičního se rušit nesmí, protože jak 
by to v kraji vypadalo, kdyby Alšovu 
jihočeskou galerii stěhoval někdo z Hluboké 
do Tábora a slavné Prácheňské muzeum 
z Písku do Českých Budějovic? 

Nájem za „keramickou galerii“ v soukro-
mém prostoru je náhle drahý. Ale město 
Bechyně usiluje o zachování klenotní 
expozice za svými hradbami a nabídne 
sbírce nový domov. Chce to jen trochu času 
a než se plán naplní, je třeba zalehnout 
v zákopech a bránit dědictví našich dědů 
a otců.

Napnout do luků tětivu trpělivosti 
a nepřetržitě střílet do nemravně uvažujících 
úředníků šípy s hroty argumentů.

Pavel Šmidrkal, bechyňský rodák

+ Bechyně je keramická

Moje první návštěva v Bechyni před 
osmnácti lety byla „keramická“. A potom 
každý rok v létě nejméně jednou, spíš 
dvakrát, jsem prošla stálou výstavu 
keramiky v pivovaru.

A přibírala k návštěvě expozice i své 
přátele. Byli potěšeni. Uchvátil je panora-
matický výhled z mostu do údolí Lužnice a ze 
zámku na Zářečí, ale teprve zhlédnutí 
expozice keramiky bylo to pravé „do třetice 
všeho krásného.“ Obrat Bechyni o tento třetí 
div města je záškodnické rozhodnutí. Nelze 
ho uznat, natož mu vyhovět. Postavit se mu 
do cesty je povinnost všech, kterým krásná 
Bechyně leží na srdci. 

Petra Skluzáčková
malířka

+ Letci vzpomínali

Areál vojenského letiště v Bechyni opět 
na chvíli ožil příslušníky bývalých leteckých 
útvarů. 

Setkání bylo motivováno historickým 
datem 17. září 1944, kdy na pomoc SNP 
přiletěl na Slovensko, na letiště Zolná 
– Očová československý stíhací pluk z býv. 
SSSR, aby aktivně podpořil boj za svobodu 
ČSR. Tento den se dříve slavil jako Den 
čs. letectva.

Všechny přítomné srdečně přivítal sou-
časný velitel posádky plk. Ing. Robert 
Bielený a přislíbil podpořit další spolupráci 
s Klubem vojenských důchodců. Předseda 

klubu pan Otakar Michal stručně připomněl 
historické události. Dále promluvil pan 
Vladimír Petr z Ministerstva obrany, obor 
péče o vojenské veterány, a uvedl možnosti, 
které lze využívat. 

Vzácnými hosty byli generálové letectva 
v. v. pánové Ing. Zdeněk Štorek a Ing. Josef 
Diblík. „Do Bechyně se velice rád vracím,“ 
zdůraznil plk. Ing. Míla Neuberg, další host 
a jeden z prvních velitelů stíhací letecké 
divize.

Pozornost na sebe upoutala také ukázka 
z dokumentárního filmu o přistání letců na 
Slovensku. Následovaly fotografie z činnosti 
Klubu vojenských důchodců.

Při výborném občerstvení bylo dost času 
i na osobní přátelské debaty a vzpomínky. 
Na závěr měli účastníci možnost projet se 
autobusem po celém areálu letiště a po-
rovnat, co se tady změnilo, což ocenili 
hlavně členové odbočky Svazu letců ČR.

Velice děkujeme všem organizátorům 
z Klubu vojenských důchodců a hlavně 
velení 15. ženijního pluku za možnost 
uspořádat vzpomínkovou akci v takovém 
rozsahu.

za KVD Otto Waldhaus



+ RC Hrošík slavilo 5. narozeniny

V sobotu odpoledne 6. září se v bechyňské klášterní zahradě slavily páté narozeniny 
Rodičovského centra Hrošík. Počasí bylo nádherné, a tak se zahrada brzy zaplnila rodiči s 
dětmi. Maminky mohly prodat i nakoupit na burze dětského oblečení a hraček. Některé 
šikovné maminky prodávaly hračky a šperky, které samy vyrobily.

Na děti čekalo malování na obličej, trampolína a hraní v „Hrošíku“ postaveném na zelené 
trávě. Kromě občerstvení v podobě koláčků a buchet připravených dobrovolnicemi čekal 
návštěvníky program, při kterém mohli rozhýbat tělo. Nejprve si děti zacvičily a zazpívaly se 
Soňou Houdkovou. Za odměnu pak přišel zlatý hřeb oslavy – krásný dort věnovaný paní 
Hanou Filipovou. Pět svíček na něm symbolizuje pět let, po které již náš „Hrošík“ poskytuje 
zázemí rodičům s dětmi. Za tu dobu se v něm vystřídalo na 20 dobrovolnic a přišlo si do něj 
pohrát přes 3500 návštěvníků. Kromě pravidelných heren jsou v centru pořádány 
přednášky s odborníky, tvořivé a hudební dílničky nebo různé závody a soutěže. 

Po sladké přestávce pokračoval program vystoupením Zumbačat pod vedením paní 
Niny Capouchové a následně předvedla divákům ukázku piloxingu cvičitelka Romana 
Honsová. Na krásné odpoledne navázalo v podvečer letní kino s filmem Ať žijí duchové. 
Všem účastníkům akce velmi děkujeme za to, že přišli a že podpořili Rodičovské centrum 
i finančními příspěvky, za které bude moci být obměněno vybavení v herně. Obzvláště pak 
děkujeme všem dobrovolnicím 
za to, že ve svém volném čase 
Hrošíka provozují, že poskytují 
zázemí pro děti při různých 
kulturních akcích a že nám 
pomohly připravit i tuto vydaře-
nou oslavu narozenin. Doufá-
me, že se akce dětem i rodi-
čům líbila a že s námi přijdou 
oslavit narozeniny Hrošíka 
opět za rok.

Za KSMB Štěpán Ondřich
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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 / 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
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.
Kurz 10 lekcí / 600 Kč, přihlášky mailem: 
romana.honsova@gmail.com či sms: 721 111 541

KDYŽ DUŠI BOLÍ V KŘÍŽI
Pondělí 27. října / 16.30 hodin / RC Hrošík / Vstupné 30 Kč
Zajímavé povídání o problémech, které nás trápí, s psychologem 
PhDr. Jaromírem Matouškem. Tentokrát na téma „

“.
Jak se ubavit 

k smrti

Čtvrtek 16. října – neděle 19. října / Kulturní dům
25. celostátní dílna středoškolské dramatiky a mladého divadla, 
která je zdarma přístupná veřejnosti. Program na plakátech.

SM SYSTÉM
Středy 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. 
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.

NOVINKA

NOVINKA

MUZEUM

STÁLÁ EXPOZICE O HISTORII 

MĚSTA BECHYNĚ

Ivana Kolářová: MÝMA OČIMA – obrazy

Jiří Kolář: FOTOTOULKY BECHYŇSKEM
Vernisáž v pátek 3. října od 16.30 / Městské muzeum
Výstava potrvá do 31. října.

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.

VÝSTAVY

Věra a Stanislav Martincovi – keramika
Vernisáž v sobotu 4. října / 15. hodin / Galerie Galvína
Prodejní výstava potrvá do 9. listopadu 2014. ZMĚNA ČASU!

NAHLÍŽENÍ
KURZY, PŘEDNÁŠKY, DÍLNY

Úterý 21. října / 19 hod. / Velký sál / Vstup 190, 220, 250 Kč

Hrají: Naďa Konvalinková, Jana Boušková, Václav Vydra 
a Matěj Hádek, .
Předprodej v kanceláři KD.
Rezervace on-line na www.kulturnidum.cz

Autorský záměr Roberta Thomase je jasný a působivý – pobavit 
diváka a dát mu překvapivou pointu. Zdánlivě všední situace ze 
zdánlivě všedního dne se odehrávají v útulné pařížské kavárničce. 
Postavy jsou napsané brilantně a s velkou láskou. Ať už patří na 
stranu dobra či zločinu jsou plné humoru a člověčenství. Zejména 
příběh nazvaný „Zlatý pan ministr“ ťal přímo do naší žhavé 
současnosti. 

Martin Davídek nebo Martin Kubačák

DIVADLO

ZLATÝ PAN MINISTR V TURECKÉ 

KAVÁRNĚ Tři komické skoro detektivky z Paříže

BABÍ LÉTO
Čtvrtek 23. října / 17.00 hod. / KD Bechyně – RC Hrošík / Vstup 
zdarma
Srdečně zveme aktivní seniory k posezení a popovídání o životě u 
šálku čaje. Na programu také promítání filmu o stavbě 
bechyňského mostu.

NOVINKA
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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 / 9.30–10.30 hodin / děti 1 – 3 roky

+

+

+

+

ZÁVODY ODRÁŽEDEL
Středa 1.října / 9.00–11.00 hod. / dopolední herna RC Hrošík

MALUJEME NA OKNA
Středa 8. října / 9.00–11.00 hod. / dopolední herna RC Hrošík

PODZIMNÍ BURZA DĚTSKÉHO 

OBLEČENÍ
Sobota 25. října / 9.00–12.00 hod. / KD
Věci si každý prodává sám a pro prodávající bude prostor otevřen 
od 8.30 hodin. Poplatek za plochu stolu činí 50 Kč nebo 25 Kč za 
polovinu stolu. Prosíme prodávající o rezervaci stolu na emailu: 
rchrosik@centrum.cz

Vstupné 15 Kč (zvýhodněná permanentka 100Kč / 10 vstupů)
Bližší informace na tel. č. 733 344 473.

RODIČOVSKÉ CENTRUM 

PRO DĚTI

PŘIPRAVUJEME

+Bechyňské knihovně je 150 let

Není to tak dávno, kdy jsme vzpomínali výročí dostavby 
kulturního domu. Městská knihovna zde získala v té době 
dostačující prostory a patřičné vybavení. Otevřela se tím nová 
etapa její existence. Co tomu předcházelo a čím vším si knihovna 
za své existence prošla? Skalní fanoušci knihovny (p. Josef Štefl...) 
a milovníci Bechyně nám poskytli cenný historický materiál. 
Krátkou zprávou v časopise Světozor z roku 1870 se pravdě-
podobně odstartoval život knihovny už v roce 1864! 

Počátky knihovnictví v našem městě jsou těsně spjaty s rozvo-
jem církevního života. Je velmi pravděpodobné, že v klášteře 
Menších bratří po jeho dostavbě v roce 1257 došlo k založení 
církevní knihovny, i když nám pro toto tvrzení chybí přímé důkazy. 
Ale už v 16. století byla knihovna františkánského kláštera uspořá-
dána a sepsána do katalogu, který však zůstal nezvěstný. 
Předpokládá se, že se stal obětí drancování města protestantskými 
vojsky v roce 1619. Nejstarší dochovaný soupis knih bechyňského 
konventu pochází z let 1675–1685. V roce 1916 obsahuje tato 
knihovna 3870 titulů. Rokem 1950 klášterní knihovna zaniká 
a knihy jsou pravděpodobně z větší části zlikvidovány… Další 
významnou knihovnou nevídaných rozměrů byla knihovna Petra 
Voka z Rožmberka. Na bechyňském zámku začal budovat 
knihovnu, jež se později stává universálním souborem celé tehdejší 
evropské vzdělanosti. Po smrti Petra Voka byla kolem roku 1647 
převezena do Prahy a pak uloupena Švédy a zavezena do 
Stokholmu. Léta plynula a z hlouby času se vynořuje pokrokové 
smýšlení osvíceného děkana Františka Slámy, který v 19. století 
první vyslovil myšlenku na zřízení knihovny ve městě. Jednalo se 
však s největší pravděpodobností o školní knihovnu v roce 1860. 
Založil první Čtenářský spolek v Bechyni. V jeho úsilí pokračoval 
místní buditel a mecenáš všeho českého pan učitel Josef Dvořák. 
Začal shromažďovat dostupné knihy, které dostal darem nebo 
nakoupil. Mnohé byly ve velmi špatném stavu a potřeboval peníze 
na jejich převazbu. Zorganizoval tak ve prospěch knihovny ples, 
později secvičil s žáky nejedno divadelní představení. Darované 
knihy pro mládež byly odevzdány školní knihovně a ostatní položily 
základ měšťanské knihovně, která pod vedením pana purkmistra 
Karla Valtra a za pomoci Jakuba Čermáka v roce 1864 začala ve 
městě působit a měla 668 svazků. Postupem času se knihovna 
ocitla ve vlhké a plesnivé místnosti, kde knihy značně trpěly. 
Zlepšení nastalo až přemístěním občanské knihovny do 1. patra 
dnešního hostince Protivínka v roce 1919, kde byla otevřena 
Husova veřejná čítárna, a to každou neděli od 1 do 2 hodin po 
poledni. Arnošt Chleborád, uznávaný odborník na historii Bechyně, 
ve své knize Popis okresu Bechyňského uvádí, že v roce 1926 už 
knihovna půjčovala 1989 svazků a byla podporována obcí 
příspěvkem 50 haléřů za každého občana v Bechyni.

Sobota 25. října / 10.00 hod. / Velký sál KD / Vstup 40 Kč
Klasická činoherní pohádka s písničkami o statečném kováři 
Mikešovi. Na své cestě za štěstím potká kamarády Bobše a Kubu. 
Společně se vydají vysvobodit tři ztracené princezny. Cestou musí 
Mikeš čelit mnoha nástrahám. Musí porazit čaroděje Černovouse, 
ale také si poradit s proradností svých přátel. Vysvobodí ztracené 
princezny a získá lásku nejkrásnější z nich? 
Hraje Divadelní soubor Tábor. Na motivy pohádky B. Němcové.

NEOHROŽENÝ MIKEŠ

UGANDA, těžký život v přírodním ráji
Čtvrtek 13. listopadu / 19 hod. / RC Hrošík / Vstupné 
dobrovolné
Poutavé vyprávění Věry Karasové s ochutnávkou pravé ugandské 
kávy a prodejem výrobků domorodců pro charitativní účel.

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

Středa 19. listopadu / 19 hod. /Malý sál / Vstup 150 Kč na místě / 
120 Kč v předprodeji od 13. října v kanceláři 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.

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

HUDBA

AMERICAN PIE PÁRTY
DNB SPECIÁL KD BECHYNĚ 

Sobota 25. října 2014 / 20–22hod. / VIP vstup 39 Kč, 22–03 hod. 
Vstup 59 Kč / Velký sál
!!!!!!!!!!!!!!!DNB DJS THE VINYL SCRAPERS 3X DJS!!!!!!!!!!!!!!!!! 
RAPPERS SHOW: TIFFY JAY, P-JAY ft. KUBINA, DEPRES ft. 
MC MROŽ, DEIVIS ft. ANGEE, RONNER ft. ALLIEN 
► DJ ŠELY, MC TIFFY JAY 

Městská knihovna 
v hostinci U Šašků

(dokončení na str. 8)



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

Dne 10. října 1964 uspořádala 
Estráda ALFA PLZEŇ v divadelním sále 
na Protivínce program jen a jen pro 
mládež zcela v duchu nenárodní cizí 
kulturové hudebně-rytmické jedno-
tvárné manie anglických BETLES, a to 
hudba zcela cizorodá – nenárodní bez 
jakéhokoliv vztahu k naším hudebním, 
národním tradicím lidové i umělecké 
tvorby.

Sám nemohu dobře pochopit co na 
těchto melodiích je pro mládež tak 
přitažlivého. Interpretace je zcela 
v duchu provokující výstřednosti bez 
hlubšího prožitku přednesu a hudeb-
ních znalostí.

Dne 17. 10. 64 došlo v zatáčce 
(u Kerasu) na silnici směrem na 
Radětice ke srážce nákl. vozu s trak-
torem. Škoda na obou vozech je značně 
vysoká a jen duchapřítomností řidiče 
nedošlo k usmrcení. Typické pro naše 
úzké silnice velká vozidla, a nakonec to 
hlavní nepřiměřené rychlosti v nepřeh-
ledných zatáčkách a situacích.

Vybral Martin Gärtner

pozn. redakce: Jedná se o doslovný 
přepis originálu

+ Nová kaplička na Prádle, 
zepředu sv. Martin, zezadu E.ON+Máme v Bechyni nový dům, tentokrát 

Holubí

Další písemné zprávy o městské knihov- ź 2006 revize a hloubková aktualizace fondu 
ně jsou z roku 1935, kdy už fond knihovny ź 2007 grant na nákup nového knihovnic-
tvoří 2458 svazků, sídlí v budově městské kého systému Clavius
spořitelny na náměstí (v bývalých stájích ź 2008 online katalog dostupný pro čtenáře 
poštovního úřadu) a je otevřena i pro přes internet, výmalba knihovny
lázeňské hosty každou sobotu od 11 do 12 ź 2011 revize a aktualizace fondu po 5 letech 
hodin. Knihovníkem byl pan Illín a pomáhal ź 2012 výměna oken 
mu kroužek nadšených studentů. Během ź 2013 grant MK ČR na obměnu počítačů 
války došlo k přerušení činnosti a v pade- a zakoupení multifunkční barevné tiskárny 
sátých letech se knihovna přestěhovala na ź 2014 nový elektrický rozvod zásuvek, 
náměstí do bývalého hostince U Šašků výměna zářivek, bodová světla v čítárně, 
naproti restauraci Panská. Od roku 1967 se čímž se velmi zlepšily světelné podmínky 
knihovna profesionalizovala a mohla tak v interiéru knihovny, dokončení bezbariéro-
rozvíjet své služby soustavněji. Pokud jsem vého přístupu do knihovny
se při sepsání historie knihovny dopustila Pobočka knihovny ve Hvožďanech:
nějakých nepřesností, prosím reagujte, ź 2003 zřízena pobočka 
abych mohla záznamy opravit. ź 2010 revize knih aktualizace fondu, 

vyřazování knih, využíván hlavně výměnný Použité zdroje: CHLEBORÁD Arnošt; Popis 
soubor knih z MěK Bechyně a Táboraokresu bechyňského, Bechyně 1928
ź 2013 celková rekonstrukce objektu bývalé ŠATRA Josef; Paměti města Bechyně 1.díl 1912
školy, kde sídlí knihovnaHÝBL František; Počátky minoritů v Čechách a na 

Moravě, Český časopis historický1896, str. 338 A s kým jste se setkávali při návštěvách 
Knihovny a čtenáři českomoravští. Světozor, 12, knihovny:
1870; https://digi.ceskearchivy.cz Taťána Součková, Marcela Kávová, Ivana 

A nakonec předkládám jen stručný Dvouletá, Karla Votřelová, Nina Jindrová, 
přehled nejdůležitějších událostí z činnosti Radka Novotná, Kateřina Poláková, Iveta 
knihovny, o kterých se snažíme pravidelně Kolářová, Libuše Jindrová, Jaroslava 
informovat v městském zpravodaji: Švadlenová, Eva Houdková, ve Hvožďanech 
ź asi od r. 1970 knihovna metodicky Dita Klasnová.
spravuje vesnické knihovny (Březnice, EH
Hodětín, Hodonice, Sudoměřice u Bechyně, 
Bechyňská Smoleč, Čenkov, Radětice, 
Hvožďany, Dobronice, Haškovcova Lhota, 

v říjnu nabízíme vyřazené knihy k prodejiZáhoří, Černýšovice, Bežerovice), do 
kterých rozváží výměnné soubory knih 22. 10. v 17 hod. lucerničková dílna pro 
ź 1985 výmalba, výměna podlahové krytiny děti. Vydlabeme dýni, řepu nebo bramboru 
ź 1995 zakoupen 1. počítač a modul a posvítíme si v dušičkovém čase
knihovního systému Lanius pro ukládání Anorexie = hladem ke kráse? – besedování 
knihovního fondu, internetové připojení s Petrou Dvořákovou o anorexii pro žáky 
ź 2002 půjčování knížek přes automa- II. stupně ZŠ (v rámci akce Maraton čtení – 
tizovaný systém Lanius, konec metodického autoři čtou svá díla v knihovnách)
obvodu, zrušení výměnného fondu knih, výstava dokumentů k 150. výročí městské 
získání grantu od MK ČR na nákup dalšího knihovny
PC připojeného k síti Internet půjčujeme audioknihy 
ź 2004 k dispozici 6 počítačů, z nichž slouží 

v rámci výročí knihovny vyhlašujeme 
veřejnosti 2 pro internet a 2 pro online 

AMNESTII DLUŽNÍKŮ. Při vrácení výpůjček 
katalogy knihovního fondu a 2 zajišťují 

21.–31. října budou pokuty zrušeny.
výpůjční služby Lanius
ź 2005 grant MK ČR na bezplatné připojení Pozor: 10. října bude knihovna uzavřena 
k internetu z důvodu konání komunálních voleb

  Podzimní čas ve znamení 

  TÝDNE KNIHOVEN:

§
§

§

§

§
§
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+HUDEBNÍ PRODUKCE 
v Lázních Bechyně

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

2. 10. čtvrtek Allegro band
5. 10. neděle Technicz
7. 10. úterý RM band
9. 10. čtvrtek Technicz

11. 10. sobota Countrio
12. 10. neděle Cora
14. 10. úterý Echo
16. 10. čtvrtek Allegro band
19. 10. neděle Mr. Driver
21. 10. úterý RM band
23. 10. čtvrtek Technicz
26. 10. neděle Countrio
28. 10. úterý Echo
30. 10. čtvrtek Mr. Driver

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

3. 10. pátek Ševětínka
10. 10. pátek Mr. Driver
17. 10. pátek Ševětínka
24. 10. pátek Cora
31. 10. pátek Ševětínka

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

6. 10. pondělí Escalona
13. 10. pondělí Luňáčci
20. 10. pondělí Malá muzika
27. 10. pondělí Mr. Driver 

Bližší informace 
na tel. 777 710 248

+ Rekonstrukce osvětlení 
v kulturním středisku

V letošním roce jsme byli úspěšní v získání dotačních prostředků 
Nadace ČEZ na rekonstrukci osvětlení v prostorách přísálí kulturního 
domu, městské knihovny a kancelářských prostor.

V rámci rekonstrukce osvětlení byla vyměněna zářivková a přidána 
bodová svítidla v čítárně a přísálí kulturního domu.

V městské knihovně, přísálí kulturního domu i kancelářích bylo 
současné osvětlení nevyhovující a nedostačující. Pro zkvalitnění pořá-
daných kulturních akcí, služeb městské knihovny a zlepšení pracovních 
podmínek v kancelářích bylo vhodné stávající osvětlení . 
Původní světelné zdroje již nevyhovovaly jak z hygienických, tak 
i ekonomických důvodů. Při zlepšení svítivosti se zlepší pracovní 
podmínky a kvalita práce v kancelářích, zpříjemní se prostředí 
návštěvníkům kulturních akcí a městské knihovny. Díky těmto 
proběhlým úpravám došlo k zhodnocení všech stávajících rekonstru-
ovaných prostor. 

Rekonstrukce proběhla dle předpokladů a na základě smlouvy 
s nadací ČEZ. Chtěl bych za dotační příspěvek jménem Kulturního 
střediska města Bechyně nadaci poděkovat.

Mgr. Štěpán Ondřich 

modernizovat

Prodejní fotografie pana Jiřího Koláře 
jsou vystavovány pod názvem Fototoulky 
Bechyňskem.

Bechyní chyceni

Výše zmíněná výstava zahajuje výstavní 
cyklus Městského muzea „Bechyní chyceni“. 
Jedná se o projekt, ve kterém bychom 
návštěvníkům rádi zprostředkovali neprofe-
sionální tvorbu místních rodáků anebo těch, 
kteří se do Bechyně rádi vracejí anebo jsou 
s naším městem jinak spjati. Věříme, že se 
v následujících letech podaří vybírat zají-
mavá témata pro tato společná setkání. 

Městské muzeum vás srdečně zve na 
Za vaše náměty a podněty budeme rádi vern isáž výs tavy  Ivany a  J i ř ího 

(tel. 774 911 067, muzeum@kulturnidum.cz)Kolářových, která se koná v pátek 3. října 
Mezi potenciální vystavovatele mohou od 16.30. 
patřit i sběratelé apod. Část Mýma očima představí obrazy paní 

J. Š.Ivany Kolářové. 
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+ OVOV – úspěch na 
republikovém finále 

v Praze

Výrazný úspěch zaznamenal žák naší 
školy Michal Strejc na republikovém finále 
Odznaku všestrannosti olympijských vítězů. 
Ve své kategorii dokázal vybojovat krásné 
3. místo ze 40 svých vrstevníků a zúročil tak 
kvalitní prázdninovou přípravu na tento 
závod. 

Celého RF se účastní okolo 1200 
soutěžících v kategoriích jednotlivců a druž-
stev. Dvoudenní závodní program na Julisce 
byl orámován bohatým doprovodným 
programem, např. seskokem parašutistů, 
účastníci vytvořili v barevných tričkách 
olympijské kruhy, což se setkalo s ohrom-
ným potleskem. Mladí sportovci měli 
možnost se setkat s mnoha bývalými 
i současnými olympioniky, např. Jarmilou 
Kratochvílovou či Danou Zátopkovou. 
Zakladatelé tohoto projektu, olympijští 
vítězové v desetiboji Robert Změlík a Roman 
Šebrle, kladou důraz především na vše-
strannost mladých sportovců, takže uspějí 
především ti, kteří zvládnou všech 
10 disciplín na kvalitní úrovni. 

Michalovi se daří především v silově-
vytrvalostních disciplínách, jakými jsou kliky 
(v těch předvedl druhý absolutně nejlepší 
výkon ze všech startujících na RF – 124 kliků 
za 2 minuty!), leh sedy, shyby a v běhu na 
1000 m. 

Do tohoto sportovního projektu je naše 
škola zapojena již čtvrtým rokem a podruhé 
se nám podařilo dostat jednotlivce na 
republiku, což je v obrovské konkurenci 
našeho kraje obrovský úspěch. V druž-
stvech se naši žáci umísťují v horní polovině 
výsledků na krajském kole, ale oproti velkým 
táborským školám je účast na republice 
téměř nemožná. Proto bych chtěl ještě 
jednou vyzdvihnout Michalův výkon a pře-
devším jeho zodpovědný přístup ke sportu. 
Přál bych si, aby takových šikovných žáků, 
co mají rádi sport a pohyb, bylo na naší škole 
co nejvíce a nestrávili dětství jen bezduchým 
vysedáváním u počítačů. 

Mgr. Jan Pazourek

+ Netradiční sporty 
v 8. A

Letošní školní rok již tradičně v naší třídě 
zahajujeme neobvyklým způsobem. Po 
adaptačním kurzu v šestém ročníku, turnaji 
ve stolním tenisu v sedmičce, přišly nyní na 
řadu soutěže v netradičních sportovních 
disciplínách. Ve středu 10. září odpoledne 
nám počasí přálo, a tak nic nebránilo 
zahájení našeho sportovního odpoledne. 
Kromě marodů se sešla celá třída, což je 
hlavním cílem těchto setkání. Soutěžilo se 
v pěti disciplínách. První zkouškou byly 
závody na chůdách, následoval slalom 
s pingpongovým míčkem, hod polenem 
a skok za roh. Sportovní část zakončily 
závody trakařů dvojic. Následovalo určení 
pořadí a psaní diplomů. K večeři se grilovalo 
masíčko, klobásky, špekáčky či paprika. 
S plnými žaludky jsme vyhlásili výsledky a po 
19. hodině se rozešli domů. Poděkování 
patří nejen všem žákům za hrdinné výkony, 
odpoledne plné smíchu a dobré nálady, ale 
i panu učiteli L. Syrovátkovi za tradiční 
pomoc na těchto akcích. Více foto na 
stránkách naší školy.

Mgr. M. Petr, třídní 8. A

+ Hurá do školy Odpoledne přišli prvňáčci do školy ještě 
jednou, tentokrát ve sportovním oblečení. 
Čekalo na ně odpoledne plné her a soutěží, 
které se vzhledem k nepříznivému počasí 
uskutečnilo v tělocvičně. Dobrou náladu Po prázdninách se škola opět rozezněla 
nepokazily ani špekáčky upečené pouze dětským křikem a smíchem. Nejvíce se těšili 
v troubě.naši prvňáčci, kterých letos přišlo 31. 

Děkujeme rodičům za bohaté občer-Dopoledne se společně s rodiči a prarodiči 
stvení a spolupráci při hrách a doufáme, že přivítali v nově upravených třídách se svými 
vydařený začátek školního roku bude děti učitelkami, s panem ředitelem a panem 
provázet po celou první třídu.starostou. Domů si odnesli spoustu dárků 

a svoje první učebnice a sešity. Tř. uč. S. Ingrová a Z. Kotounová
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+ Stará škola s novým 
názvem

1. září v odpoledních hodinách se sešli 
zaměstnanci „staré“ školy na malé odpo-
lední slavnosti v souvislosti s přejmeno-
váním školy na Základní školu Františka 
Křižíka Bechyně. Pozvali jsme též bývalé 
zaměstnance školy, představitele Města 
Bechyně i vedení „nové“ školy. Velice si 
vážíme toho, že naše pozvání přijala 
i pravnučka Františka Křižíka paní Helena 

Shoonerová, od které škola 
obdržela dar s věnováním – portrét Františka 
Křižíka od Maxe Švabinského. 

Proč zrovna Základní škola Františka 
Křižíka? Jméno Františka Křižíka se nám 
vybaví v souvislosti s bechyňskou elinkou, 
s obloukovou lampou, Křižíkovou fontánou 
a dalšími vynálezy. Ne všem je však známo, 
že František Křižík pocházel z velmi chudých 
poměrů a jen svou snahou, pílí, houžev-
natostí a vytrvalostí se dokázal stát světově 
uznávaným technikem a vynálezcem. 

V dnešní době děti nemají zájem 
o technické obory, bojí se matematiky, 
vytrácí se manuální zručnost. Právě na 
příkladu osobnosti Františka Křižíka bychom 
chtěli vzdělávat i naše žáky a zájem 
o technické obory v nich znovu probouzet. 
Snažíme se proto připravovat projekty, které 
by měly dnešní mládež k technice více 
přitáhnout. Již druhým rokem spolupra-
cujeme s COP Sezimovo Ústí v projektu 
„Rozvoj technického vzdělávání v Jiho-
českém kraji“, v němž se naši žáci seznamují 
s robotikou, s prací na 3D tiskárnách. Naše 
škola se zapojila do projektu „ICT nás baví“. 
Tento projekt je zaměřen na další vzdělávání 
pedagogických pracovníků v oblasti ICT, na 
konci projektu škola obdrží 16 notebooků. 
Uvědomujeme si, že je nutné modernizovat 
i celkové vybavení naší školy. Proto jsme 
v rámci 34. výzvy ROP NUTS II JZ 
požádali o evropskou dotaci ve výši 1 
500 000 Kč na modernizaci vybavení 
školy. V případě, že se podaří 
dotaci získat (výsledky se 
dozvíme v měsíci listopadu), 
budou zakoupeny 4 interaktivní 
tabule (nyní jich má škola 6), 
bude modernizováno vybavení 
ško ln ích d í len,  z lep šena 
vybavenost tříd novými lavicemi 
a novými tabulemi, nakoupeny 
finančně náročné učební pomůcky, 
které bychom z běžného rozpočtu 
školy nenakoupili. Držte nám palce.

Mgr. Milan Kožíšek, 
 ředitel Základní školy Františka 

Křižíka Bechyně 

Schmausová – 

+ Loučení s prázdninami

Naše škola uspořádala pro děti 
odpoledne plné her a zábavných úkolů s 
názvem Loučení s prázdninami. Zúčastnilo 
se ho 64 dětí, 2 miminka a několik maminek. 
Na děti čekaly nástrahy v tělocvičnách – 
skákání v pytlích, házení raketkou, překáž-
ková dráha s trampolínou nebo driblinková 
dráha. Své znalosti zúročily na dalších 
stanovištích při poznávání zvířat a luštění 
rébusů. Na závěr každý dostal diplom, 
smajlíka pro radost  a sladkost.

Mgr. Jaroslava Hrnčárková

Zprávičky 
z Jahůdky

Během prázdnin byla 
vymalována spojovací 

chodba, instalovaly se hrací 
prvky na školní zahradu z dotace 

ČEZ – Podpora regionům ve výši téměř 
167 tis. Kč a škola se připravovala na nový 
školní rok. Nastoupily nové děti, které se 
postupně adaptují. Škola má naplněnou 
kapacitu – 198 dětí. O děti pečuje 
15 pedagogických pracovnic a jedna 
asistentka pedagoga, 6 kuchařek a 6 pro-
vozních pracovnic. 

Na děti čekají pravidelně jedenkrát 
v měsíci divadelní představení, předškoláci 
mají možnost přihlásit se na výtvarný, 
hudební a keramický kroužek, výuku hry na 
flétnu a břišní tance. ZUŠ zde opět 
organizuje dramatickou výchovu. Nejstarší 
děti budou absolvovat kurz plavání 
v plaveckém bazénu v Táboře. 

V rámci spolupráce s rodiči budou 
organizovány akce Podzimníčci, 
z nichž bude instalována 
v prostorách školy výstava, 
tvořivá odpoledne s rodiči, 

sbírání hliníku a oleje apod. 
Více na
 www.msjahudka.cz 

BV

+ INFORMACE ZE SUPŠ 
BECHYNĚ

Školní rok už nabral obrátky a s tím 
souvisí i řada akcí v naší škole. Během září 
proběhl kurz Start pro studenty prvního 
ročníku všech oborů, velmi zajímavý 
uměnovědný zájezd do Itálie s názvem Řím 
– kolébka evropské civilizace a plenér pro 
studenty druhých ročníků. Rozběhla se také 
praxe druhého ročníku učebního oboru 
Výrobce a dekoratér keramiky v bechyň-
ském závodě firmy Laufen CZ s.r.o., což je 
pro nás i pro firmu něco zcela nového. 
V sobotu 13. 9. 2014 jsme v rámci Dnů 
evropského dědictví předváděli točení ve 
dvoře Národního památkového ústavu 
v Českých Budějovicích. V Galerii M 
v Milevsku proběhla výstava maturitních 
prací ze školního roku 2013/2014 a ve škole 
skončila výstava výsledků 26. Meziná-
rodního keramického sympozia Bechyně 
2014.

Řada dalších akcí bude také v nejbližší 
době. Dovolujeme si pozvat bechyňskou 
veřejnost a zájemce o studium na dny 
otevřených dveří, které se v podzimním 
termínu chystají na pondělí 6. 10. a 3. 11. 
2014 od 8.00 do 16.30. Připravujeme opět 
přípravné kurzy pro zájemce o studium na 
naší škole (proběhnou 18. 10. a 16. 11. 
2014) a zájemce o studium upozorňujeme, 
že na čtyřleté studijní obory s maturitní 
zkouškou je nutno podat přihlášky do 30. 11. 
2014.

Rozběhne se také každoroční kolotoč 
burz škol (Tábor, Písek, Jindřichův Hradec, 
Prachatice, Strakonice), zúčastníme se 
veletrhu Vzdělání a řemeslo v Českých 
Budějovicích (1. – 3. 10. 2014), obešleme 
v rámci expozice Asociace středních a 
vyšších odborných výtvarných škol ČR 
letošní Designblok v Praze (začátek října 
2014), studenti grafiky pojedou na Bienále 
grafiky Brno 2014. Zároveň chystáme 
výstavu grafických prací do RC Hrošík 
(proběhne během října 2014), 15. 10. 
v 17.00 pak proběhne vernisáž výstavy 
výtvarné skupiny Devět + (pedagogové 
naší školy a přizvaní hosté) v Městské galerii 
v Karlových Varech. O všech těchto 
a dalších akcích školy budeme čtenáře 
podroběji informovat v dalších číslech 
Městského zpravodaje.

Na závěr si dovolíme pozvat bechyňskou 
veřejnost a návštěvníky města na Dny 
otevřených ateliérů 2014. Bude možnost 
točit na hrnčířském kruhu, modelovat, 
dekorovat keramické výrobky v malírně, 
pracovat v ateliéru grafiky a kreslit či 
malovat. Tato akce se koná v sobotu 

a v neděli 11. – 12. 10. 2014 od 10.00 
do 17.00, rozpis bude vyvěšen na 
dveřích školy a na webových 
stránkách: 

Jiří Novotný, SUPŠ Bechyně

(www.supsbechyne.cz).

Helena Schmausová – Shoonerová



+ Změna příjmení po 
rozvodu manželství

Rozvedení manželé (muž nebo žena), 
kteří již nechtějí nadále užívat příjmení, na 
kterém se dohodli při uzavření manželství, 
mají možnost vrátit se ke svému původnímu 
příjmení. Oproti dřívější jednoměsíční lhůtě 
je nyní nově stanovena v občanském 
zákoníku šestiměsíční lhůta, ve které může 
rozvedená osoba požádat o navrácení ke 
svému původnímu příjmení. Lhůta šesti 
měsíců se počítá od právní moci rozsudku 
o rozvodu manželství. Oznámení o svém 
rozhodnutí vrátit se k původnímu (dřívěj-
šímu) příjmení může učinit rozvedená osoba 
u kteréhokoliv matričního úřadu. Oznámení 
se činí ústně do protokolu nebo písemně. 
Předkládanými doklady jsou: platný doklad 
totožnosti, oddací list a rozsudek o rozvodu 
manželství s vyznačenou právní mocí. 
Správní poplatek se nevybírá, je-li oznámení 
učiněno ve lhůtě stanovené zákonem, tedy 
do šesti měsíců po nabytí právní moci 
rozsudku o rozvodu.

Pokud rozvedený manžel zmešká 
zákonnou šesti měsíční lhůtu pro oznámení, 
že přijímá zpět své dřívější příjmení, může si 
i po této lhůtě kdykoliv podat žádost o změnu 
svého příjmení. Podání žádosti o povolení 
změny příjmení umožňuje zákon o matri-
kách a žádost se projednává ve správním 
řízení. V takových případech o žádosti 
o povolení změny příjmení rozhoduje 
matriční úřad, v jehož správním obvodu je 
žadatel přihlášen k trvalému pobytu. Za 
vydání povolení změny příjmení na dřívější 
příjmení nebo rodné, kdy se změna povoluje 
správním rozhodnutím, zaplatí žadatel 
správní poplatek ve výši 100,- Kč.

Helena Příhodová

+ Informační centrum 
Jaderné elektrárny 
Temelín

V pondělí 15. září 2014 navštívili 
Informační centrum Jaderné elektrárny 
Temelín zástupci města Bechyně a tím splnili 
jednu z posledních podmínek reklamního 
plnění pro získání finanční dotace na tři 
významné bechyňské akce, a to soutěž 
hasičských družstev u příležitosti svátku 
sv. Floriána „O pohár starosty města 
Bechyně“, „Koloběžková Grand prix 
Bechyně a „Bechyňský festival dechových 
hudeb“.

Návštěvy v Infocetru Temelín se 
zúčastnilo celkem 15 lidí, a to zejména 
zástupců organizátorů zmiňovaných akcí. 
Byli seznámeni s historií jaderné elektrárny, 
způsobem výroby elektrické energie 
a i s výhledem do budoucna. Zhlédli 
instruktážní filmy a s velkým zájmem si 
prohlédli vystavené mechanické modely 
znázorňující provoz elektrárny a výrobu 
el. energie.

Účastníci exkurze se shodli na tom, že šlo 
o zajímavou akci, na které měli možnost 
dozvědět se řadu zajímavých údajů 
o elektrárně, většina konstatovala, že i když 
bydlí nedaleko elektrárny, byli v infocentru 
poprvé.

Jaroslav Matějka, starosta města

Sbor dobrovolných hasičů Bechyně 
pořádá 

v sobotu 18. října 2014
zábavné odpoledne pro děti s názvem

Cesta městem plná her, zábavy 
a pohádkových bytostí začne v klášterní 
zahradě, děti budou na trasu odcházet 

libovolně od 15.00 hod.
Cíl trasy bude v areálu nového 

Hasičského muzea 
(vedle autobusového nádraží). 

Vstupné dobrovolné, výtěžek bude 
věnován na ceny, které si děti z akce 

odnesou.

Srdečně zveme všechny děti i jejich rodiče!

POHÁDKOVÁ 
BECHYNĚ

+ Tradiční prázdninové 
lumpačení

Sbor dobrovolných hasičů Bechyně 
a Levicový klub žen uspořádaly 23. srpna 
opět na stadionu zábavné sobotní 
odpoledne pro všechny děti. Zalumpačit si 
přišlo 60 dětí a podpořit je přišli i rodiče. Bylo 
to odpoledne plné soutěží a her, nechyběla 
diskotéka se soutěžemi, kterou vedl Pepa 
Lidral z Tábora. Hasiči pobavili děti 
vytvořením pěny. Jako tradičně ženy upekly 
dětem koláče a nakonec se opékaly buřty. 
Jak se baví bechyňské děti se přišel podívat 
starosta města pan Jaroslav Matějka. Hasiči 
i ženy děkují za bohatý sponzorský dar ve 
formě sladkostí a hraček prodejně Pepa na 
sídlišti Obránců Míru a panu Mikovi za 
možnost občerstvit na stadioně. 
FC Bechyně zajistil posekané a upravené 
dolní hřiště. Díky všem a na příští lumpačení 
s dětmi se těší hasiči a ženy.

starostka SDH Uličná Jenovéfa

se v bufetu 

+ !!!VEŘEJNÉ 
OZNÁMENÍ!!!

Obec Březnice nabízí k prodeji 
stavební parcely pro rodinné domy. 
Parcely jsou umístněny v klidné části na 
okraji obce v blízkosti dvou rybníčků mimo 
oblast záplavového území. V obci je 
obecní úřad, pošta, obchod se smíšeným 
zbožím, pohostinství, kulturní dům, 
sportovní areál s fotbalovým, víceúče-
lovým a dětským hřištěm. 

2
Cena stavební parcely je: 295 Kč za m . 

Bližší informace získáte na tel. číslech: 
724 180 226, 606 035 684.

Pozvánka na

Den otevřených 
dveří v DpS 

Bechyně,

který se uskuteční

8. 10. 2014 
od 15.00 do17.30 hodin

V rámci Dnu otevřených dveří se 
uskuteční setkání rodinných příslušníků 

s ředitelkou Domova pro seniory
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+ Zpět v roce 1976 a co dál?
Demografický vývoj obyvatel Bechyně 
od roku 1713 do roku 2013 
a možnosti ovlivnění jejího vývoje po roce 2013

Městem se Bechyně stala kolem roku 1323. Okresním městem 
1850 až 1949. Pověřený obecní úřad od roku 1993.

Bechyni provázela od konce 18. století do roku 1950 dlouhodobá 
stagnace (mezi 2–2,5 tisíci obyvateli). Od roku 1950 do roku 1993 
nastal nárůst na 2–3 násobek počtu obyvatel, jehož příčiny jsou 
obecně známé (z 2 na 6 tisíc obyvatel). V roce 1993 dosáhl počet 
obyvatel svého maxima tedy 6221 obyvatel. 

Od roku 1996 nastává hluboký stálý úpadek z důvodu ukončení 
činnosti řady průmyslových závodů a služeb. Rozhodující pro pokles 
obyvatel bylo zrušení letiště, 3 závodů výroby keramiky, zrušení 
stavebního závodu Okresního stavebního podniku, snížení počtu 
zaměstnanců v Závodu sanitární keramiky, zrušení Podniku komunál-
ních služeb, zrušení letního sídla Akademie věd a úbytek klientely 
v bechyňských lázních. Převážnou část těchto činností nelze v žádném 
případě znovu obnovit. K zastavení poklesu a pro možný nárůst počtu 
obyvatel vede několik cest. 

Představení Bechyně jako turisticky atraktivního místa s bohatým 
kulturním, relaxačním a sportovním vyžitím. Jednou z cest je oprášení 
zašlé slávy Bechyně jakožto celosvětového centra keramiky a návrat 
k označení „Mekka keramiků“. Prezentace historicky světově 
nejúspěšnějších keramických prací na bechyňském náměstí, které by 
si zasloužilo pojmenování Mezinárodní dvůr keramiků a stalo se tak 
celoročním muzeem. 

Nejekonomičtějším řešením je využití prací účastníků sympózií 
v Bechyni, které jsou fyzicky umístěny v depozitáři Mezinárodního 
muzea keramiky a keramické školy. 

Další cestou, která je proveditelná je využít stávajících ubytovacích 
kapacit a rozšířit je o relaxační a wellnes služby, a poskytnout tak 
návštěvníkům kvalitní ubytovací standard.

Tato cesta je podmíněná zefektivněním čerpání evropských dotací, 
které se do této doby, bohužel, nepodařilo dostatečně využít.

Ludvík Janků 

rok Počet obyvatel Pozn.
1713 633 duší katolíci přibližně nad 10 roků
Kon. 18. st. > 2 tisíc neoficiální údaj
1843c 2236 (Češi)
1850c 2374
1869c 2380
1880c 2225
1890c 2118
1900c 2109 27,76 km  2106 Čechů
1910c 2157
1914 2169 neoficiální údaj
1921c 2122
1926 2342 neoficiální údaj
1930c 2188 7,76 km  (7 Němců, 38 cizinců)2

1939 2518 Výpočet ČSÚ
1947c 2251
1950c 2306
1961c 4512 (4410) 10,49 km  Senožaty (od 1980)2

1970c 4820 (4718) 10,35 km2

1976 5220
1980c 5689 (5360) 21,27 km  Hvožďany (od 1980), Senožaty2

1986 5922
1989 5855
1991c 6151 (5880) 21,28 km2

1993 6221 (ca5950) Absolutní maximum všech dob
1996 6130
2000 6089
2001c 5931 (5679) 21,20 km2

2006 5681
2010 5485
2011c 5277
2013 5225

+
džusů apod. Do kontejneru nepatří bakelit, žárovky. Veškerý elektroodpad se recykluje. PROČ TŘÍDIT ODPADY
PVC, novodurové trubky, plastové obaly od Ve sběrném dvoře máme kontejnery na 
chemikálií, olejů motorových i jedlých nábytek, dřevo, pneumatiky, kov a odděleně 
a barev. sbíráme polystyren a barevné kovy.

Ve vaší ulici nebo někde poblíž máte Papírové pytlíky, noviny, časopisy i kra- Ve sběrném dvoře je umístěn eko sklad 
zajisté barevné kontejnery na třídění bice od různého zboží vhazujeme do na nebezpečný odpad – oleje, obaly od 
odpadů. Možná už je dávno využíváte, modrého kontejneru. Krabice před uložením barev, olejů a chemikálií. 
protože recyklace odpadů je potřebná. do kontejneru rozložíme, aby nezabraly Ve sběrném dvoře a ve vestibulu 
Pokud zatím netřídíte, chtěli bychom vás cenné místo v kontejneru. Použité papírové městského úřadu jsou umístěny kontejnery 
přesvědčit, že to má smysl. pleny a mastný papír do kontejneru na baterie a také na tonery a cartridge.

nedáváme. Z toho všeho plyne, že třídění je pro další 
Odpadů je stále víc a víc a tak nezbývá, Do zeleného kontejneru patří bílé i barev- využití odpadů velmi důležité – vlastně 

než se snažit z nich vybírat složky, ze kterých né sklo, skleničky, sklenice od nápojů rozhoduje o tom, jestli půjde odpady dále 
se dá něco dalšího vyrobit, tedy hlavně a kompotů a tak dále. Porcelán a zrcadla do využít či nikoliv. 
papír, sklo, plasty, nápojové kartony a textil. kontejneru nedáváme. Využívání sběrného dvora je pro občany 
Předpokladem jejich použitelnosti pro další V Bechyni máme více než rok 6 kon- Bechyně, Hvožďan a Senožat zdarma. 
výrobu je jejich čistota. Pokud doma lidé tejnerů na textil. Do těchto kontejnerů lze Využívat sběrný dvůr zdarma mohou i maji-
odpad netřídí a hodí vše do jednoho koše, ukládat použité čisté oblečení, bytový textil, telé chat, chalup a bytů, ve kterých není 
který vysypou do popelnice před domem, obuv a plyšové hračky. nikdo trvale hlášen k pobytu, stavby jsou 
vznikne vždy jen nerozdělitelná páchnoucí Pro obsah kontejnerů podle barvy přijede umístěny na k.ú. Bechyně, Hvožďany nebo 
směs, z níž se už nedá nic použít. I kdyby se auto a odveze komoditu nejdříve na dotři- Senožaty a zároveň jejich majitelé vBechyni 
o to „popeláři“ pokusili, stejně by to k ničemu ďovací linku. Zde vytřídí věci, které tam platí poplatek za odpad.
nevedlo. Vytříděné složky odpadu jsou nepatří, a odpady se rozdělí na požadované Vyzýváme občany Bechyně, Hvožďan 
především surovinou pro průmysl a ten má složky – například se oddělují noviny a Senožat, aby třídění odpadu věnovali 
své kvalitativní požadavky na dodávanou a časopisy od kartonů. PET lahve se dělí pozornost. 
surovinu, byť druhotnou. podle barev a oddělí se od plastových folií a Je třeba si uvědomit, že za každý 

ostatních plastů, vytřídí se plastové kilogram odpadu uložený do popelnice nebo 
Jak na to správně? květináče. Jde to udělat, protože odpady v odpadkového koše a následně odvezený na 
Pokud si dáme trochu práce a odpady už barevném kontejneru už jsme předtřídili skládku, zaplatí město 2 Kč. S tímto 

doma rozdělíme do tašek, je to něco jiného. doma. Protože tyto odpady nejsou znečiš- odpadem jsou problémy, neboť nikdo v okolí 
PET lahve, kelímky od jogurtů a všechny těné běžným komunálním odpadem, dají se svého bydliště skládku nechce a poplatky za 
odpadní plasty jako pytlíky, v nichž kupujete použít pro další zpracování. uložení odpadu na skládku se budou stále 
pečivo, zeleninu a prakticky většina obalů od Do sběrného dvora lze vozit bioodpad – zvyšovat.
potravin, taky lahvičky od šamponů, kosme- odpad ze zahrádek, trávu, ovoce a větve. Provoz sběrného dvora ani odvoz 
tiky nebo domácích čisticích prostředků Bioodpad končí v kompostárně. tříděného odpadu není zdarma, za některé 
a obalové folie patří do žlutého kontejneru na Dále do sběrného dvora v rámci zpětné- vytříděné komodity musí město platit, mimo 
plasty. Do těchto kontejnerů v Bechyni ho odběru patří veškeré elektrospotřebiče, nebezpečný odpad je to ale stále méně, než 
ukládáme i nápojový karton, což jsou elektrické sekačky, hračky a drobné za odpad uložený na skládku.
zejména papírové krabice od mléka, vína, spotřebiče na baterie, zářivky a úsporné Ladislava Blažková
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Chceme to změnit, 
aby se Vám lépe žilo!

Kandidáti pro volby do 
Zastupitelstva města Bechyně 
ve dnech 10. a 11. října 2014

 1. Ing. Ladislav Honsa, 53 let, 
ředitel střední školy

 2. Ing. Lenka Bakulová, 52 let,
příjem a kontrola dotací

 3. František Šťastný, 63 let,
podnikatel

 4. Ing. Jan Charypar, 34 let, 
středoškolský profesor

 5. Mgr. Jitka Radvanová, 39 let,
učitelka základní školy

 6. Mgr. Lucie Smolíková, 37 let,
učitelka

 7. Mgr. Romana Honsová, 26 let,
středoškolská profesorka

 8. Lýdia Domanická, 58 let, 
dělnice

 9. Ing. Jiří Kokeš, 72 let,
středoškolský profesor

 10. Ing. Martin Halama, 48 let,
podnikatel a dobrovolník

 11. Mgr. Marie Ondřichová, 31 let, 
pracovnice v sociálních službách

 12. Miloslav Hruška, 83 let, 
důchodce

 13. Miroslav Hraběta, 75 let,
důchodce

 14. Božena Čábelová, 78 let, 
důchodkyně

 15. Anna Sazamová, 81 let, 
důchodkyně

Vážení spoluobčané,
nejsme tu jen kvůli volbám… 
žijeme mezi vámi

My chceme pro Bechyni rozumná řešení bez ideologických nálepek. 
Jak to vidíte vy?

Protože zjišťujeme, že ve specifickém systému komunálních voleb nemá mnoho 
voličů jasno, připomínáme znova základní principy: 1) Volím celou kandidátní listinu, 
2) Volím kandidátní listinu, ale také vybrané kandidáty, kterým věřím, 3) Volím 
kandidáty z různých listin. V Bechyni je možné zakroužkovat maximálně 15 jmen. 
Doporučujeme pečlivě si přečíst informace pro voliče, kde je celý systém srozumitelně 
vysvětlen, ať váš hlas nepropadne.

 Vezměte osud svůj i města do vlastních rukou a jděte k volbám. Má to 
smysl. Nepodceňujte sílu svého hlasu, v tak malém městě rozhoduje každý z vás.

Všechny informace o nás včetně našeho volebního programu najdete na stránkách 
www.obcaneprobechyni.cz a na Facebooku.

A toto jsou naši kandidáti:

1. Ing. Pavel Houdek, 51 let, technik – lídr kandidátky
2. RSDr. Josef Mičan, 60 let, podnikatel
3. Marie Jahnová, 50 let, propagační pracovník
4. Jan Slípka, 28 let, přípravář – rozpočtář
5. Ing. Jaroslav Janáček, 45 let, vedoucí odboru
6. Marcela Jandová Chmátalová, 39 let, podnikatelka
7. Ing. Martin Herza, 36 let, podnikatel
8. Ivan Horňák, 50 let, podnikatel
9. Marie Berešová, 45 let, účetní

10. Ing. René Hartl, 60 let, podnikatel
11. Jakub Mára, 29 let, podnikatel
12. Mgr. Erik Machart, 54 let, majitel firmy
13. Naděžda Bílková, 60 let, podnikatelka
14. Ing. Petr Polanský, 68 let, důchodce
15. Jan Vosecký, 42 let, kamnář

ANO, i v Bechyni bude líp
Vážení spoluobčané,

Jestliže vás zaujala v minulém Městském zpravodaji představa hezkého, úspěšného 
a příjemného místa v Jižních Čechách a chcete-li s námi vytvořit turisticky zajímavé 
a kulturní město pro své obyvatele i pro návštěvníky, tak máte možnost vyjádřit svůj názor 
v blížících se komunálních volbách.

Nechceme dále přešlapovat na místě a dívat se na to, jak naše Bechyně ztrácí svůj 
mimořádný význam a se závistí sledovat dění v Třeboni a jiných městech v našem regionu. 
Tradice našeho města, které je zasazeno v krásné oblasti Jižních Čech, je především 
v lázeňství, turistickém ruchu, v keramice. Zejména tyto oblasti je potřeba rozvíjet. 
Chceme, aby návštěvníci odjížděli s nevšedními zážitky a rádi se k nám vraceli.

Bezpochyby zde mají co obdivovat, ale také se setkávají s věcmi, na které my jako 
občané být pyšní nemůžeme. Není potřeba čekat na něco, co se rodí roků patnáct za 
vynaložení vysokých prostředků, místo toho, aby se to stihlo za pět let. Nemusíme čekat 
tak dlouho, pokud budeme pracovat odpovědně, efektivně, s rozmyslem.

Všichni bychom si přáli žít v čistém a příjemném prostředí, kde jsme schopni příjemně 
trávit volný čas a solidně žít. Není hezké mít před očima neopravené fasády domů 
a nedobře využité objekty, provozované s vysokými náklady a čekat na zázrak.

Všichni bychom měli rádi více peněz, ale to také znamená umět s nimi zacházet, 
efektivně je spravovat a naplno využívat možností, které nám EU a náš stát nabízí. Musíme 
je také umět kontrolovat, aby se nám nerozkutálely. A v neposlední řadě, pokud se již něco 
potřebného postaví nebo zprovozní, nesmí se stát, že tato investice nebude plnit svoji 
funkci ve prospěch občanů města a přilehlých obcí. 

Možná, že vám při čtení tohoto článku vytanuly na mysli některé problémy, které vás 
trápí. V případě úspěchu ve volbách jsme schopni se postarat o kvalitní řešení, které nám 
všem bude především dlouhodobě a smysluplně sloužit. 

Komunální volby v Bechyni 10. a 11. října 2014
Kandidáti hnutí ANO 

 1. Ing. Zdeněk Pánek  5. Mgr. Klára Kabátová
„Jednička“ na kandidátce je člověk  6. Zdeněk Barták
s pevnými morálními hodnotami, výbor-  7. Bc. Zuzana Krystková
nými komunikativními schopnostmi, se  8. Roman Bareš
zkušenostmi s vedením kolektivu,  9. Vlastislav Hovorka
schopnostmi cíleného vyjednávání nejen  10. Andrea Podlipská
v českých podmínkách, ale i v obchodu  11. Vlasta Sušerová
zahraničním.  12. Ing. Jaroslav Bílý
 2. Petra Picková  13. Pavel Dousek
 3. Ing. Jiří Rejlek  14. MUDr. Lucie Chlupáčová
 4. Jiří Fábera  15. Ing. Václav Vomáčka

Nezávislí a TOP09

1. Ing. Pavel Dolínek, 33 let
2. Jan Bakule, 55 let
3. Nicole Šťávová M. A., 32 let 
4. Miroslav Beneš, 66 let
5. Ing. Martin Hlavnička, 44 let
6. Ilona Davey, 53 let
7. Ing. Michal Simota, 36 let
8. Jiří Růžička, 46 let
9. Ing. Miroslav Kalousek, 53 let
10. Mgr. Štěpán Ondřich, 37 let
11. Mgr. Martin Bílek, Th.D., MBA, 34 let
12. Mgr. Alena Sakařová, 56 let
13. Patrik Hartl, 33 let
14. Milada Dousková, 58 let
15. Jan Slípka, 53 let
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Provádíme rizikové kácení stromů 
v těžko přístupných místech. 

Tel: 606 931 760

Bechyňáci, lázeňáci, návštěvníci našeho města,

RODINNÉ HRNČÍŘSTVÍ PETR KABÁT 
vás zve k návštěvě obchodu s jejich výrobky. Potřebujete-li dárek pro 

přátele nebo si udělat radost, jistě si vyberete z bohaté nabídky jak 
dekorační, tak zejména užitkové keramiky.

Náměstí T. G. M. vedle Lékárny a Elektro Filip

+ BOWLINGOVÁ LIGA 
BECHYNĚ

Bowlingová liga Bechyně (BLB) tento 
měsíc odstartovala 2. ročník. Jako v před-
chozím se zúčastní 19 týmů, z toho čtyři 
čistě ženské. 

Turnaj č. 1 – soupiska týmů

Čabuzy, CandátiOld – A,GoGo, Zbytek – 
ženy, Zbytek – muži, Důchoďák, Spořka, 
Protivka – A, Protivka – B, Baby, Trubky, 
PP Štola, Micro, Pila H, Has tem, KerasOld 
– B, Krůta team.

Loňskými celkovými vítězi se stala 
„PROTIVKA A“ a v ženské části 
„SPOŘKA“.

Do boje o mistra Bechyně se celkem 
zapojí přes 100 lidí. Výsledky jsou 
průběžně sledovatelné na webových 
stránkách bowlingbechyne.cz

Čtyřikrát do roka probíhá také jedno-
denní souboj párů v bowlingu o hodnotné 
ceny. Před 14 dny se posledními výherci  
stali Helenka Michlíková a Jarda Slípka. 

Blahopřejeme.
Andrea Podlipská

TĚLOVÝCHOVA & SPORT
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