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+Životní jubilea 
únor 2013
100 let Hanousková Marie
92 let Ing. Vanek Pavel
91 let Klímová Jarmila
90 let Třešňáková Marta
89 let Kotěšovcová Libuše
88 let Bohuslavová Milada
87 let Kloudová Růžena
84 let Matějková Libuše
83 let Dousek František

Podholová Helena
82 let Černoch Josef

Gucková Marie
80 let Janoutová Julie
79 let Chudá Růžena

Švorcová Ernestína
Zavadil Jiří

78 let Nebesař Antonín
77 let Semrádová Jiřina 
76 let Menšová Růžena

Bína František
Zahrádková Hana

75 let Barták Zdeněk

+Krátce z jednání 
zastupitelstva 

16. 1. 2013

ź Zastupitelé rozhodli o zrušení záměru 
prodeje pozemků města pro stavbu Aquazoo 
Bechyně poté, co původní zájemce 
(Environmentální centrum AQUAZOO, 
o. p. s.) oznámil, že od svého záměru 
definitivně odstupuje.

ź Schválen prodej dalších volných 
bytových jednotek Na Libuši. 2+1 za kupní 
cenu 285.000,- Kč a 3+1 za kupní cenu 
480.000,- Kč.

ź Schválen prodej částí pozemků v k.ú. 
2Sudoměřice u Bechyně (celkem 1213 m ) za 

účelem přestavby křižovatky silnic II/135 
a II/137 v obci a k.ú. Sudoměřice u Bechyně.

S ohledem na rozsah některých přijatých 
usnesení není možné všechna zveřejnit ve 
zpravodaji. Všechna usnesení zastu-
pitelstva a jejich úplná znění jsou zveřejněna 
na úřední desce a na webu města 

případně jsou 
k nahlédnutí na MěÚ.

(fs)

(www.mestobechyne.cz), 

Reprodukovaný obrázek jsme použili 
pro nastávající masopust. Loňského roku 

Obrázky z historie obce jsme se podrobně věnovali tomuto období 
Sudoměřice u Bechyně (od Tří králů do Popeleční středy, letos 

13. 2. 2013). Masopustní čas byl spojen Tato písnička zaznamenává hromadný 
s rozvernou zábavou, veselím; zvláště výkup sedláků z roboty (1848).
posledních pět dní, ale vrcholil v třídenním „Publikace vznikla z popudu obecního 
čase, kdy poslední den – úterý, byl ten kronikáře pana Františka Stacha, který si 
nejveselejší. Někde veselý čas provázely malováním sudoměřických dějin krátil 
průvody masek.dlouhou chvíli při léčení úrazu. Pan Stach 

Zábava a dobrá nálada se neobešly bez je obecním kronikářem již více než 40 let. 
dobrého jídla a pití. Většinu pohoštění Kroniku píše svědomitě a pátrání v historii 
obstaraly vepřové hody. Den vepřových obce je jeho velkým koníčkem. Malované 
hodů měl i praktické důvody, kromě dějiny obce začal zpracovávat jako 
pohoštění masek a sousedů naplnil spíže pomůcku pro sebe, aby se lépe orientoval 
na zimu zásobami masa, slaniny, sádla v důležitých datech a meznících v historii 
a škvarků. Připomeňme si tradiční obce. …Pro velký zájem po výstavě 
pochoutky masopustu: jitrnice, jelita, v obecním úřadě byl jen krůček k tomu 
tlačenka a z masové směsi, které se vydat dějiny knižně (jako kalendář).
nevešly do střívek, se pekl prejt, také Chápejte ji, prosím, jako dárek k 660. na-
zvaný „nevešlo“, klobásy, škvarky. rozeninám obce Sudoměřice a jako vřelé 
Nesměly chybět koblihy, Boží milosti poděkování kronikáři obce panu Františku 
(fánky), koláče podle zvyku v kraji a jednot-Stachovi… Zalistujte v následujících 
livých hospodyň. Nu, a pivo. Nesměla stránkách, letopočty a strohá fakta jsou 
chybět stopečka slivovice, vonné boro-zde doplněny o laskavý humor a nápadité 
vičky, becherovka i jiné destiláty.obrázky.“

Veselý, vydařený a hojný masopust!Za obec Sudoměřice u Bechyně 
Stanislav Houdek, starosta obce. –ap–

Masopust

Z obsahu:
Kulturní kalendář 5
Ze škol 8
Zhodnocení investic 10
Volby v Bechyni 11
Příspěvky do březnového čísla 
posílejte nejpozději 18. 2. na 
propagace@kulturnidum.cz

1. Miloš Zeman 
2 717 405 hlasů, tj. 54,80 %

2. Karel Schwarzenberg
2 241 171 hlasů, tj. 45,19 %

Výsledek druhého kola 
prezidentských voleb



Když duši bolí v kříži

+Vzpomínka na paní 
Hanu Staškovou

Na webových stránkách města můžeme 
pročítat životopisy celé řady zasloužilých 
osobností s Bechyní spjatých. A ejhle, mezi 
nimi jsou dva moji přímí příbuzní, jeden 
z matčiny a druhý z otcovy strany: dědeček 
Jan Nehasil a strýc Pavel Stašek. Dědečka 
si, bohužel, pamatovat nemohu, zemřel totiž 
týden po mém narození, zato na strýce mám 
vzpomínek pravděpodobně srovnatelně 
s jeho žáky z keramické školy.

Asi se nepodivíte, že matematika v sobě 
nezapřel ani mimo školní lavice, třeba když 
naši rodinu vítal při příjezdu na prázdniny 
slovy: „A kolik Vás tu vlastně je?“

Řečeno slovy Karla Poláčka, bylo nás 
pět: rodiče Jiří a Hana, a my děti Jan, Ivana 
a Olga.

A tím jsem konečně zamířila k další 
z rodinných osobností, a tou byla moje ma-
minka, paní ing. arch. Hana Stašková, CSc. 

Narodila se v roce 1920 v jugoslávském 
Kavadaru jako prostřední dítě Jana a Milady 
Nehasilových, kteří tam pobývali v rámci 
dědečkových služebních lékařských povin-
ností. Do školy už chodila v Bechyni, na 
reálku v Táboře. Mimochodem, do pozdního 
věku ráda jezdívala na setkávání 
„prvňáčků“, po nichž viditelně pookřávala.

V roce 1935 získala stipendium tehdejší 
francouzské vlády a studovala a v roce 1938 
odmaturovala na dívčím lyceu v St. Ger-
mainu u Paříže. Domů psávala téměř jednou 
týdně dopisy rodičům a sourozencům, 
v nichž líčila svá studia, 
internátní život, dojmy z cizí 
země, francouzské reálie, cesty 
po Francii, stesk po domově, po 
Bechyni.

Tamní pobyt ji ovlivnil na celý 
další život a vytvořil z ní 
obdivuhodně myslící, samo-
statnou bytost, stojící na 
vlastních nohách. Dal jí do 
života takovou výhodu, že – ač 
architektka – mohla se živit 
později i překlady umělecky 
zaměřených děl (např. José 
Pijoan, Dějiny umění, řada 

kapitol z dílů 1, 3, 4, Odeon 1977 nebo Jean 
Laude, Umění černého světadílu, Odeon, 
1973). Vzpomínám na její noční ťukání do 
psacího stroje, aby včas splnila své 
překladatelské povinnosti. 

Byla absolventka ČVUT, architektury, 
kterou dostudovala po válce a nastoupila 
nejprve do kresleného filmu, ale převážnou 
část svého života pracovala ve Výzkumném 
ústavu výstavby a architektury v Praze. Její 
znalost francouzštiny, angličtiny a němčiny jí 
umožňovala aktivně pracovat v UIA, 
tj. Mezinárodní unii architektů, účastnit se 
seminářů a sympozií doma i v zahraničí 
(Francie, Španělsko, severské státy i státy 
nám socialistickým zřízením k bratrství 
určené), psát do časopisů (např. Archi-
tektura). Z cest si přivážela nesčetný 
fotografický materiál, fotografie jsou plné 
staveb historických, sakrálních, ale i běž-
ného bydlení od sídlišť až po vilové čtvrti, 
občas je na nich i její francouzská přítelkyně 
ze studií Jacqueline, španělská Margaritta či 
bulharská Keč.

Oceňuji až nyní, jak muselo být obtížné 
zkloubit náročné povolání s péčí o rodinu, 
i když nás děti nevychovávala nějakými 
příkazy a zákazy, ale spíš nenápadně svým 
příkladem, svou pílí, pracovitostí, oběta-
vostí, rodinnou soudržností.

Do Bechyně se vždycky ráda vracela, 
zejména když už byla v důchodu, jezdila tam 
za vzpomínkami na dětství a navštěvovat 
svou sestru Miladu Hruškovou, tetu Míňu. 

Máma zemřela v roce 2001 a já 
uchovávám v její pozůstalosti plnou stovku 
dopisů, které poslala jako patnáctiletá až 
osmnáctiletá slečna z francouzského 
předválečného pobytu, přičemž jsem se 
s nimi seznámila až po její smrti. Uplynulo 
téměř osmdesát let od doby, co je napsala. 
Přála jsem si, aby byly uchovány nejen 
v naší rodině, ale zdá se mi, že mají smysl 
i v širším historickém kontextu. Po jejich 
přečtení si člověk uvědomí, jaký rozdíl je 
studovat v cizině tehdy a nyní, jak už jako 
mladá dívka dokázala komentovat své 
studium, francouzskou společnost, kulturu, 
cestovala, porovnávala s naší republikou. 
A jak milovala svoji rodinu, její vánoční a jiné 
rituály, po nichž se jí tolik stýskalo. 

Rozhodla jsem se proto poskytnout tuto 
korespondenci projektu s názvem Národní 
kronika. Jedná se o společný projekt nadace 
Charty 77/ Konta Bariéry a Národního 
muzea, podrobnosti lze nalézt na 
www.sensen.cz, vložila jsem tam už dopisy 
z roku 1935, a to 17. 12. 2012 a 4. 1. 2013. 
Do této Národní kroniky může přispívat 
kdokoliv, kdo má zájem uchovat svědectví 
pro budoucnost o sobě, svém okolí a své 
době a zprostředkovat ji spoluobčanům.

Já, moji sourozenci i naše děti vděčíme 
mamince Haně Staškové za mnohé, byla 

Hana Stašková roz. Nehasilová 
v době studií na lyceu

Psychologie má za sebou velmi dlouhou 
tradici, která se kryje s tradicí filozofickou 
(také se na filozofických fakultách dodnes 
studuje) a poměrně krátkou historii coby 
samostatný vědní obor. Její zakladatelé byli 
skutečnými vědci s pozoruhodnými život-
ními osudy. U většiny z nich vrchol jejich 
kariéry spadal do první poloviny neklidného 
dvacátého století. Pro svůj původ a názory 
byli často nuceni k emigraci. Ani jeden 
z totalitních režimů psychologii nepřál.

Člověk je určen biologicky (tělo), kulturně 
(společnost) a spirituálně (duchovno). 
Biologická určenost člověka je doménou 
zejména lékařských věd a tím i psychiatrie. 
Zájem psychologie často leží v prostranství 
mezi čistým biologičnem a společenským 
tlakem na jedince, ale i v prostoru mezi 
kulturou a tím, co se leckdy zdráháme naz-
vat duší. Psychologové dávno vědí, že 
přijde-li za nimi člověk s jakýmkoli problé-
mem (např. poruchy spánku, neschopnost 
soustředění, problémy s pitím či nadváhou), 
téměř vždy stojí v pozadí problém vztahový, 
tedy společenský. Často se jedná o špatnou 
komunikaci v rodině, na pracovišti, ale 
i o určitou formu sociální vyloučenosti, jejíž 
tragičnost může jedinec skrývat za hrdou 
maskou soběstačnosti. Při tomto všem bolí 
duše. I ti, co v ní nevěří, ji cítí. 

V údělu člověka je snášet i nenadálé 
tragédie. Zůstává-li v nich člověk zcela 
neotřesen, vzniká podezření, že je s ním 
něco v nepořádku. Buď samotný fakt 
tragédie popřel, a potom je vážné 
nebezpečí, že se důsledky projeví později v 
pozměněné, maskované podobě, nebo se 
jedná o jedince s poruchou citů. První 
uvedený případ patří do kapitoly, která se 
odborně nazývá posttraumatická stresová 
porucha, ten druhý nás vede k podezření, že 
se jedná o jedince s poruchou osobnosti. 
Posttraumatická stresová porucha leckdy 
vyžaduje odbornou pomoc. S lidmi s poru-
chou osobnosti je to složitější, protože 
například citová otupělost je jim dána. Jsou 
takoví ve struktuře svého charakteru, která 
se mění jen minimálně. Někdy sice dovedou 
city zahrát, ale ve skutečnosti je neprožívají.

Reakce na nenadálou tragédii je 
u většiny lidí bouřlivá a prochází různými 
fázemi. Ona bouřlivost je normální reakcí na 
nenormální situaci. Nebýt v takovém období 
sám a vyhledat odbornou pomoc, je první 
krok k navrácení rovnováhy. Ústup stre-
sových příznaků a duševní nepohody je 
rychlejší a trvalejší.

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

prostě báječná. Proč i my k Bechyni 
tíhneme, máme jistě v genech. Doufám, že 
tato minulost se propojí s přítomností 
a budoucností přes moje bezvadné vnuky 
Adámka a Lukáška, kteří nám při 
prázdninových bechyňských pobytech 
sdělují, že „teď jsme přes prázdniny 
Bechyňáci“. Jejich prababička by z toho 
měla určitě radost.

Ivana Kolářová, dcera

P.S. Moje srdečné poděkování patří 
bratranci Martinovi Gärtnerovi, na jehož 
popud jsem vzpomínku napsala.
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počet se skutečně měnil. Z historie běhání do Původně jich bylo 233, kvůli 
sesuvu půdy a stavebním „Bechyňských schodů“ 
úpravám je jich dnes 226 
(KČT). Jak jsou vzorně (použito záznamů z kroniky „Bechyňských 
uzavřené konce žulových schodů“ turistického oddílu mládeže 
schodů od podesty vzhůru Ještěrky, autorem úvodního slova je 
(dáno plotem ve zdi pozemku zakladatel závodu pan Milan Vít)
a vpravo opěrnou zdí bývalé 

Historie běhání do schodů vlastně sahá mateřské paarovské školky 
až do samé dávné minulosti lidstva. Vždyť jeptišek), druhá delší část 
právě někde tam a tehdy, když první opice schodů, protože je ve volném 
přišla na nápad postavit se pouze na zadní prostoru, je mírně křivolaká. 
a použít je pro přesun, tak tam to všechno A l e  o d t u d  j e  j e d e n  
začalo. Běhalo se po zadních, padalo se na z nejkrásnějších pohledů na 
čumec a přední „nohy“ sloužily stále více část Bechyně: na krásné údolí 
k jiným účelům, hlavně jako opora před pády, Lužnice, na celé Zářečí, okolní 
případně jako pomocný, tzv. přední náhon krajinu a pohled nahoru nám 
při běhání do kopců a strání. Trvalo to však ukáže bechyňský zámek 
ještě dlouho než se našel zvídavý opičák i františkánský klášter. Prostě 
„ŠODA“, který si nechtěl špinit přední a pro pohádková scenérie obdivo-
cestu do kopce vyhloubil ve strání zvláštní vaná nejen návštěvníky, ale 
otvory po kterých lze stoupat do kopce lehce i samotnými Bechyňáky. 
i bez pomoci rukou. Nápad se rychle šířil, Většina fotografií je pořízena 
opice se opičily a vrtaly díry do všech kopců. ze zdola, postupujeme také 
Jak se lidstvo vyvíjelo, zdokonalovaly se tak. Chceme Vám představit i 
i stoupací díry a ty byly po svém vynálezci dvě kapličky.
pojmenovány názvem „SCHODY“. Po levé straně ve stráni je 

Vlastní „Schody bechyňské“, navazující umístěna malá zděná kaplič-
na cestu od známé hospůdky „Pod Skalou“, ka. V orámovaném výklenku 
nám nejlépe potvrzují výše uvedenou teorii je obrázek sv. Anny, která drží 
vývoje. Vždyť i dnes lze spatřit jak pán všeho dvě kamenné desky s Desa-
tvorstva vracející se notně ochmelen či terem a s Pannou Marií 
orumován často i rukou co opory použíti v pozadí. Původně zde byl 
musí, aby čumec sobě o schody nerozbil. obraz sv. Anny, jak vyučuje 

Dnes se nedá přesně určit, zda právě tyto Pannu Marii, z roku 1760. Na protější pravé 
skutečnosti, či spíše snaha vymyslet pro straně je prostá kaplička s výklenkem pro sv. 
bujnou omladinu ve věku do 99 let sportovní obrázek. Obrázky se střídaly, byly ničeny, 
šou, vnukla před čtyřiceti lety našim před- ukradeny. Ve spolupráci režiséra Jana 
chůdcům myšlenku uspořádat první ročník Kačera, ak. malířky H. Schoonerové a 
aprílového běhání dvojic do „Bechyňských keramičky Anny Bosákové vznikl nápad na 
schodů“. obnovu této kapličky. Keramický obraz ve 

O správnosti této myšlenky nás však výklenku znázorňuje sv. Františka z Assisi. 
přesvědčují každý rok desítky účastníků Nová kaplička je z r. 2006.
aprílového běhání do schodů, ze kterých se Ale i sportovní aktivity tu mají své místo, 
v cíli stávají spokojení výherci maxirohlíků, vždy na přelomu března a dubna se konají 
perníkových medailí a dalších dobrot. tradiční závody.

A tak se běhání do schodů stalo Po zdolání posledních schodů se 
bechyňskou tradiční sportovní akcí, na které ocitáme v Klášterní ulici, po levé straně taras 
se setkávají a sportují již celé generace 
dědů, otců, synů i vnuků. 

Nejdelší a nejzajímavější jsou Zářečské 
schody. Mají bohatou historii, ovšem o celé 
nevíme a kdo ví, jestli se dovíme. Patrně 
nejstarší stopa je vyobrazení rytiny cesty 
z knihy od Bartoloměje Paprockého z Glogol 
Posloupnost knížat a králů českých, vydaná 
v Praze r. 1602. Byla to vskutku jen cesta, 
kvůli prudké stráni nepoužitelná pro většinu 
pěších, natož povozů. Proto se zářečtí 
i bechyňští obyvatelé rozhodli pro postavení 
stupňovitých schodů v prudké stráni, které 
by zkrátily přístup obou částí do města. 
Vzdálenost silnice od zářečského mostu pod 
zámkem byla příliš dlouhá. Jsou to schody 
lomené, většina z nich donedávna byla 
z „placáků“, které zpevňovaly žulové 
obrubníky. Od hlavní podesty, odsud 
lomené, byly pak žulové. V poslední době 
byly „placáky“ nahrazeny dlažebními 
kostkami, pro mě, staromilce, ztratily půvab. 
Mnoho sázek se uzavřelo na počet schodů; 
někdo zapomněl poslední schod v zářečské 
uličce na pravém břehu Lužnice. Ale jejich 

zvaný po léta Pod okresem a pravá strana je 
již zmíněná bývalá mateřská školka jeptišek, 
ještě jsou pamětnice, které ji navštěvovaly.

 –ap–

Petr Chaloupek 
předseda Klubu českých turistů 

Bechyně 

ź V letošním roce se uskuteční již 
40. ročník závodu běhání do bechyňských 
schodů (termín 6. 4. 2013).

ź Závod se koná vždy první dubnovou 
sobotu. 

ź Zakladateli a organizátory závodu byli 
členové turistického oddílu mládeže 
Ještěrky Bechyně. Současným pořadatelem 
je Klub českých turistů – odbor Bechyně. 
Zároveň letos chystáme setkání bývalých 
členů tur. oddílu Ještěrky. 

ź Bechyňské schody jsou závodem dvojic 
(jedna dvojice tvoří jeden soutěžní pár), v cíli 
rozhoduje čas pomalejšího. 

ź Trať vede přes 226 kamenných schodů, 
přibližné převýšení činí 80 m. 

ź Na původních diplomech byl uváděn 
počet 233 schodů. Asi tím, jak se schody 
sesouvají, dochází při opakovaných 
opravách k jejich redukci (někde je místo 
dvou schodů udělán jeden)

ź Děti do 8 let startují na zkrácené trati, 
která má 81 schodů. 

ź Všichni startující obdrží pamětní listy, 
pro všechny jsou připraveny tradiční chutné 
odměny (perníkové medaile, veliké rohlíky, 
věnec buřtů …).

Bechyňské schody
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Jako houby po dešti 
         

VOKOLEK, Václav: Posvátná místa jiho-
východních Čech. Neznámé Čechy 4.
Praha, MF 2012.

Ve čtvrtém svazku cyklu Neznámé Čechy 
se představí region na jih od Prahy a na 
východ od Vltavy až po hranice s Moravou. 
Máme možnost objevit mnoho inspirativních 
míst, která skrývají svědectví o historických 
událostech nebo poskytují duchovní zážitek. 
Obrazově velmi dobře zdokumentované 
monumenty nám připomínají jejich zašlou 
slávu. Autor se zabývá nejen velkými městy 
(České Budějovice, Český Krumlov, 
Jindřichův Hradec, Tábor), ale dozvíme se 
také o Vyšším Brodě, Slavonicích, Milevsku 
a navštívíme stará poutní místa Lišov, 
Chlum u Třeboně, Klokoty, Borovany.

–ap–

+Co nového v Bechyni

Musím vám oznámit radostnou událost 
v rodině. Bechyňská rodina se rozrostla 
o nové obyvatele. O jednu příjemnou ženu 
a konečně i o jejího manžela, doktora 
psychologie, který, ač varován, chce zde 
zavést svoji praxi. Uvažuji, že by měl 
ordinovat v některé temné uličce ve staré 
části Bechyně. Řada občanů se totiž 
domnívá, že k vykonávání tohoto řemesla 
patří křišťálová koule a černý kocour na 
rameni.

V poslední době má Bechyně poněkud 
špatné zkušenosti s novými „doktory“. 
Osobně mu doporučuji vystavit v ordinaci 
všechny své diplomy a akreditace a používat 
brýle s černými obroučkami, ve kterých 
vypadá velmi doktorsky. Co se týče dalších 
zatím nezodpovězených otázek, působí 
velmi mužně.

Do rukou se mi dostala doktorova 
navštívenka, kde uvádí, čemu všemu se 
věnuje zejména (samozřejmě jen co se týče 
léčby). Sebekriticky přiznávám, že všechny 
vyjmenované psychologické problémy vlast-
ním. Zvláště mě zaujalo strádání nejasného 
původu. No, pokud bude chtít uzdravit 
všechny bechyňské postižené, tak se nadře 
až–až.

Musím rovněž prozradit, že je také 
autorem dvou knížek básní, které jsou 
k disposici v naší knihovně. Měl jsem to 
potěšení obě knížky skousnout a mohu říci, 
pokud se jim budete věnovat, zjistíte, ve 
který den je nejlépe navštívit jeho ordinaci. 
Více vám neprozradím. Je jen chvályhodné, 
že se věnuje i tomuto lukrativnímu koníčku.

P.S. Měl jsem to potěšení být jedním 
z prvních pacientů na vernisáži ve vinotéce. 
Můžu doložit, že jsem byl nadmíru spokojen 
se stanovenou diagnózou i radou. Děkuji.

MG

+U kláštera v Bechyni 
je nové zábradlí

+Přijďte zkusit podnikat 
nanečisto

Attavena, o.p.s. přichází s projektem 

„Podnikám a vynikám“. 
Je to příležitost zapojit se do bezplatného 

vzdělávacího kurzu, který ukáže jak umně 
skloubit vlastní podnikání a rodinu. Cílovou 
skupinou jsou ženy s dětmi do 15 let. 

Každý člověk při hledání práce alespoň 
jednou pomyslel na to, že by mohl podnikat. 
Proč si tedy naprosto nezávazně nevy-
zkoušet, jestli by vám sedlo podnikatelské 
prostředí nebo zda váš nápad, který máte, 
opravdu nezrealizovat? Od února se mohou 
například maminky po mateřské dovolené 
naučit nejen jak správně vést podnik od 
podnikatelského plánu, přes účetnictví až po 
marketing, ale také si naučené dovednosti 
vyzkoušet na víkendových workshopech 
pod vedením odborníků. Zjistíte tak, co lze 
čekat od podnikání, jak ho vést a neudělat 
chyby a přitom si vydělat a být úspěšný. Při 
vybraných aktivitách navíc bude zajištěné 
hlídání dětí.

Pokud byste snad již podnikali a také 
byste se chtěli do projektu zapojit, máme pro 
vás nabídku kurzů šité pro podnikatele. 
Všechny aktivity jsou v projektu bezplatné.

Pokud Vás projekt zaujal, zavolejte nebo 
napište a zúčastněte se nezávazné 
informační schůzky. První schůzka se koná

v úterý 12. února 2013 od 9.30 
v sídle Attaveny, o.p.s., Husova 45, České 
Budějovice. 

Pro více informací kontaktujte Zuzanu 
Karasovou:
774 223 428,
zuzana.karasova@attavena.cz
 nebo se podívejte na:
http://podnikamavynikam.webnode.cz/.

Projekt „Podnikám a vynikám“ je 
financován z prostředků ESF prostřed-
nictvím Operačního programu Lidské zdroje 
a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.
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Anežka Černá

Život začíná slovem láska
z lásky se rodí děti,

je to však v životě jen částka
co život umí přinést.

Přinese hezké chvíle i polibky
také smutek a horké chvilky,

to však je ale málo
o čem se jiným jen zdálo.

Láska a nenávist často chodí spolu
víra se mění a nevěra se lepí k tomu,

cit a soucit znějí taktéž stejně,
ale srdce má-li to vážit, není to stejné. 

Narodí-li se děti z lásky
pak láska dělí se na jiné lásky, 
nevěra, utrpení – končí soucit,

jak tahle slova slepit a s nimi soužit.

Ale děti jsou tu a chtějí žít,
tak, aby měly o čem snít,
když byly malé žily doma,

musí slyšet ta sladká slova.

Mámino pohlazení, políbení,
pohádku o princezně k tomu,

nesmí pocítit lítost matky
a smutek jejich domu. 

Život se neskládá
jen z krásných chvil

přijde i bolest, lítost – co já vím 
a každou chvilku musíš přenést.

Přenést, tak jak přes rozbouřenou vodu
na suchou zem

a začít znovu a znovu,
někdy pomohou jen slova.

Někdy i ticha kraj,
pak poznáš na chvilku ráj,

uvěříš sladkým slovům
a cítíš bolest i trpkost k tomu. 

Udržet radost v rodině,
je často trpčí než hořká bylině,

čas její chuť spláchne
a život znovu začíná.

Znovu a zas znovu díváš se zpátky,
co ti život dal,

nejsou to jen rány a bol,
je tam štěstí z dětí a života kol. 

Nechci to prožít znovu zpět,
chci jen, aby děti měly jiný svět,

svět lepší jak v pohádce
a nepoznaly nic o hádce. 

O lži a nevěře o hrozné válce
chci, aby žily jak v pohádce,

to přejí všechny matky svým dětem,
aby kráčely štastně svým světem. 

ŽIVOT

Dovolte nám v tomto čísle zveřejnit 
báseň jedné z našich čtenářek, paní 
Anežky Černé.
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PRO DĚTI

Sobota 23. února / 15.00 hod. / Velký sál 
/ Vstupné děti 30 Kč, dospělí 40 Kč
Vypravte se s námi do pařezové cha-
loupky, kde si Křemílek a Vochomůrka 
připravili různé hry a soutěže a také malé 
překvapení. Nejoriginálnější masky obdrží 
Řád pařezové chaloupky. Celý program 
zahájí taneční kroužek staré školy.

DĚTSKÉ MAŠKARNÍ 

ODPOLEDNE

FILM

OZVĚNY ANIFESTU
Pondělí 18. února / 19.00 hod. / Malý sál / Vstup zdarma

 Stíny kolem nás i v nás

KURZY, PŘEDNÁŠKY

Pátek 8., 15. a 22. února, 1. března 2013 / Velký sál KD
Pátek 8. března závěrečný ples / Vstupné 100 Kč

TANEČNÍ PRO VŠECHNY

DIVADLO

BECHYŇSKÉ PERLENÍ XIX. ročník
Pátek 1. – sobota 2. února / Prostory KD / Vstupné 20–40 Kč

PLESOVÁ SEZÓNA

KULTURNÍ KALENDÁŘ

Sobota 16. února / 20.00 hod. / Velký sál KD / Vstup 120 Kč
Hraje AlfaBand
Předprodej vstupenek stánek Ondřejovi

RYBÁŘSKÝ PLES

Pátek 8. března / Velký sál / Vstup 100 Kč
Hraje RM Band
Předprodej vstupenek v kanceláři KD, 
rezervace on-line na www.kulturnidum.cz.

ZÁVĚREČNÝ PLES 

Tanečních pro všechny

Sobota 9. března / Velký sál KD / 120 Kč
Hraje Vysočinka
Předprodej Knihkupectví Petra Voka

HASIČSKÝ PLES

Pondělí 25. února / 19.00 hod. / Velký sál / V předprodeji 220, 
na místě 250 Kč

, rezervace on-line vstupenek 
na stránkách www.kulturnidum.cz

V novém pořadu kromě nestárnoucích písní uslyšíte i uvidíte celou 
řadu současných diskotékových hitů. Nově se můžete těšit kromě 
písniček i na komické scénky. 
Manažer skupiny Hanky Panky k pořadu dodává: „V pořadu 
minimálně vzpomínáme na to, co už u nás diváci mohli vidět, chtěli 
jsme, aby pořad Diskohrátky byl od koncepčního pojetí až po 
jednotlivá vystoupení jiný, určitě stojí za to přijít se podívat“.
Předprodej vstupenek v kanceláři KD

HANKY PANKY – DISKOHRÁTKY

ZÁBAVA

Úterý 26. února / 19.00 hodin /
Velký sál KD / 
Vstupné 220, 200, 180 Kč
Zábavná talkshow se 
zajímavými hosty.
Předprodej vstupenek 
od 4. ledna v KD 
Rezervace on-line 
na www.kulturnidum.cz.

HVĚZDY JAK JE NEZNÁTE

hosté: JAN KRAUS, 

TEREZA ČERNOCHOVÁ, 

VÁCLAV D. KOSÍK

Sobota 16. února / 10.00 hod. / Malý sál / Vstup 35 Kč
Na zahrádce pod lesem je zima. Vše je schováno pod bílou 
sněhovou peřinkou. Ale kde se tu vzaly stopy ve sněhu? A komu 
patří? Tak to vrtá hlavou strašákovi Pašákovi. A dokonce i kos Boss 
přiletí na obhlídku. Oba se schovají za plůtek. Nejprve je vystraší 
stará babka, pak dědek a nakonec koza. Že by snad chtěl někdo na 
zahrádce škodit? Ale co vás nemá. To jen zahrádkou právě prošel 
masopustní průvod maškar. Pojďte se s námi pobavit i vy. Třeba se 
svezeme i vláčkem Chytráčkem.
Hraje divadlo Kapsa, www.divadlokapsa.cz

KTERAK SKŘIVÁNEK 

VÁNEK MUSEL VRZNOUT

aneb masopustní pohádka

Vernisáž v pondělí 11. února / 17.30 hod. / Galerie 2+1 v KD 
Klarisa Kleinerová, absolventka FaVU VUT v Brně, Ateliér 
performance, vedoucí prof. Tomáš Ruller
Kateřina Zemanová (roz. Valášková), absolventka FaVU VUT 
v Brně, Ateliér papír a kniha, vedoucí doc. dr. Jiří Kocman
Kratochvíla Jan, student FUD UJEP v Ústí nad Labem, Ateliér 
performance, vedoucí doc. Jiří Kovanda
Pořádá: OS Klášter, Kulturní středisko města Bechyně, ZUŠ 
Václava Pichla v Bechyni
Ukončení výstavy 29. 3. 2013.

K+K+K

VÝSTAVY

Právě probíhá v Galerii U Hrocha
Zveme všechny zájemce na výstavu fotografií táborské fotografky 
Vlasty Štegerové. Výstavu můžete navštívit v rámci akcí v rodičov-
ském centru a na malém sále KD.
V případě zájmu výstavu zpřístupníme i mimo tuto dobu, 
volejte 381 213 338.

VLASTA ŠTEGEROVÁ – výstava fotografií

Sobota 23. února / 21.00 hod. / Velký sál / Vstup 50 Kč
Naše akce je sponzorským darem pro chráněné dílny mentálně 
postižených ve Zběšičkách. Vystoupí zde několik kapel a celou akci 
zakončíme velkou diskotékou.
Speciální hosté:
DR.KARY & MR.COCOMAN alongside WILDA PANDA
Nejoblíbenější dvojici MCs na poli „digitálního reggae“ v ČR bude 
za djským pultem krýt záda jeden z nejznámějších českých reggae 
djs, který nám zahraje i svůj set složený zejména z česky zpívaných 
reggae písniček a exkluzivních dubplatů. Live zazní takové pecky, 
jako TAK UŽ TO BAL, KRYSY, SEDĚLA U VODY, JEDNA LÁSKA 
nebo třeba RAGGA KARNEVAL a DINGY DING.
Pořádá Agentura Lion.

CHARITATIVNÍ KONCERT s diskotékou

HUDBA
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TĚŠTE SE NA BŘEZEN

Kulturní středisko města Bechyně, U Nádraží 602, tel: 381 213 338, 776 381 203, e-mail: reditel@kulturnidum.cz

Otevírací doba herny:
Pondělí   9.00 – 11.00 hodin
Středa 15.00 – 17.00 hodin
jednotlivé vstupné 15 Kč, 
zvýhodněná permanentka 100 Kč/10 vstupů

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

Středa 13. února / 15 – 17 hodin / RC Hrošík / Vstupné 10 Kč
Jedná se o bleší trh, kdy si mohou maminky mezi sebou měnit, 
prodávat věci po dětech, po sobě.

Středa 27. února / 15 – 17 hodin / RC Hrošík

Připravujeme na březen

PRODEJNÍ VÝSTAVA maminek tvořilek
Středa 27. března / 15 – 17 hodin / RC Hrošík / Vstupné 10 Kč
Výstava je zaměřená na jarní a velikonoční tématiku.

HROŠÁK

OPIČINY SKOPIČINY

RODIČOVSKÉ CENTRUM 

HOTEL MEZI DVĚMA SVĚTY 
Čtvrtek 21. března / 19.00 hod. / Velký sál / Vstup 50 Kč
V tajemném hotelu se setkáme s pěti zcela odlišnými lidmi v 
okamžiku pravdy, v okamžiku, kdy všichni vidí svůj život a před nimi 
je více než jenom nejistá budoucnost. O životě, smrti a lásce je tento 
podivuhodný příběh, kterým nás provádí záhadný Doktor S. a který 
se dotkne nás všech. Hotel mezi dvěma světy je jemnou a přece 
napínavou hrou o věčném údělu všech lidí na světě.
V podaní DS Lužnice.

+Knihovna v roce 2012

V loňském roce jsme obsloužili 7172 čtenářů, kteří si odnesli 
23 517 knih a 2 789 časopisů. Registraci zaplatilo 512 zájemců 
o pravidelné čtení, z toho 107 z řad dětí do 15 let. Kromě půjčování 
knih z našeho fondu 18 737 knih jsme nabídli i novější knihy 
z výměnného fondu Městské knihovny Tábor a nakoupili 379 
knižních novinek, vyřadili 94 kusů poškozených. 

Kromě výpůjční absenční služby, kdy si čtivo registrovaní čtenáři 
odnesli domů, si vybírali ze 14 titulů časopisů a novin, mohli si 
posedět a nerušeně přečíst i ti bez registrace, kterým jsme půjčili 
dokumenty jen prezenčně v knihovně. 

Tak jako každý rok i vloni jsme se snažili získat a oslovit nové 
zájemce o čtení a dění v knihovně. Každoročně spolupracujeme se 
školami a při besedách si s dětmi povídáme o knížkách a jejich 
autorech, procvičujeme zábavné vyhledávání informací z tištěných 
papírových nebo elektronických zdrojů, čteme, soutěžíme apod. 
Vyzkoušeli jsme si, jak funguje elektronická čtečka knih, která se 
stále víc zabydluje i na našem trhu. 

S prvňáčky jsme se vypravili kolem knihovny za pohádkami, jak 
dobře si osvojili čtení nám předvedli při slavnostním Pasování na 
čtenáře na konci školního roku. 

Vyhlásili jsme soutěž pro školáky Kamarádi bechyňské 
knihovny, při které děti získávaly body za návštěvu knihovny, 
přečtené knihy, zodpovězené úkoly nebo za příchod do knihovny s 
vyučujícím. Obě věkové kategorie vyhrály třídy ze základní školy 
Libušina ulice a odměnou jim byly dva velké dorty od ČSOB 
Pojišťovny, se kterou spolupracujeme. 

Výstavy výkresů, básní a říkanek, knih, fotografií se představily 
v průběhu celého roku. Prodejní výstavou dětských knih jsme rok 
ukončili. 

S dospěláky jsme se ve spolupráci se Svazem diabetiků znovu 
vrátili k výročí Rožmberků a při jarní procházce Bechyní jsme si 
o jejich životě četli na neobvyklých místech, vyhlásili jsme 
nejvěrnějšího čtenáře a pozvali ho spolu s dalšími 15 nejdéle 
registrovanými na posezení se starostou města a ředitelem 
kulturního domu. 

Za velmi povedené považujeme pátrání po předcích s názvem 
Jak se píše rodopis pod vedením zkušeného genealoga, který 
svým vyprávěním a svými zkušenostmi zaujal besedníky nejen 
z Bechyně, ale i okolí. Hojnou účast jsme zaznamenali i při 
veřejném čtení pověstí u nasvícené kašny zvelebeného náměstí za 
letního úplňku. 

Postarali jsme se i o rozmnožení vyzkoušených receptů na 
pečené dobroty, které si čtenáři odnášeli spolu s vypůjčenými 
knihami a tím podpořili akci Sladký život s knihovnou. 

Na podzim jsme se zabývali zdravím. Uspořádali výstavu knih 
z našeho fondu o zdraví a alternativní medicíně. Na tu plynule 
navázala výstava obrazů O.S. Fokus Tábor s názvem Rozum 
a emoce, které předcházela výměna oken v celém kulturním domě. 
Dnes si už můžeme říct, máme to za sebou, do knihovny nám 
nefouká a můžeme zase s chutí začít nový rok, těšit se na věrné 
čtenáře a vítat ty nové, kteří se k nám již nyní chystají!

Zimní měsíce lákají k procházkám zimní sněhovou krajinou. 
Řádně vymrzlí přijdete domů, uvaříte si lahodný čaj, přikousnete 
něco dobrého, najdete klidný koutek ve vaší domácnosti, sáhnete 
po pěkné knize, kterou Vám rádi půjčíme a nerušeně se ponoříte do 
strhujícího děje. Letos si to už určitě dopřejte, ať to není opět jen 
utopie!

A co to je, když se řekne… utopie?

Za vlády Jindřicha VIII. snil o ideální lidské společnosti 
znamenitý právník, politik, myslitel a básník Thomas More. Morův 
obraz ideálního státu nebylo vědecké pojednání, nýbrž básnický 
sen, román, kde se nepřihlíží k nedokonalosti lidské povahy 
a k objektivním hospodářským podmínkám. More ostatně už 
jménem svého šťastného ostrova Utopia (z řečtiny, znamená žádná 
země, země, která neexistuje) naznačil, že jde o krásnou vidinu. 

„Utopie jsou často jen předčasné pravdy,“ říká francouzský 
básník Alfonse de Lamartine.

(zpracováno podle OLGA SPALOVÁ, Co to je, když se 
řekne…Velké Bílovice,TeMi CZ 2007) 

EH

+TANEČNÍ KROUŽEK

V letošním školním roce zahájil nově svoji činnost taneční 
kroužek při ZŠ Libušina. Děti trénují 1× týdně pod vedením 
H. Wolfové, I. Paletářové a M. a R. Rayových v prostorách 
Kulturního domu v Bechyni.

Vzhledem k velkému počtu přihlášených dětí je třeba k tréninku 
dostatečně velký prostor, což KD dětem poskytuje. Díky vynikající 
spolupráci s Kulturním domem, zejména pak s ředitelem KSMB 
Mgr. Štěpánem Ondřichem, mají děti z tanečního kroužku 
propůjčený prostor k tréninkům zdarma. Jako protislužbu nabídl 
taneční kroužek vystupování na různých akcích města Bechyně, 
v poslední době Ples města Bechyně, vystoupení pro seniory apod. 

Kroužek velmi děkuje svým sponzorům – Městu Bechyně, 
Keramice Sušer Eurocera s.r.o. a firmě Jambor – uhelné sklady 
s.r.o., díky kterým může být pořízeno vybavení pro taneční kroužek, 
např. jednotné oblečení na plánovaná veřejná vystoupení.

Ing. Markéta Rayová



+Testování žáků 
5. a 9. třídy 

v informační gramotnosti

Na konci listopadu roku 2012 se žáci naší 
páté a deváté třídy zapojili do testování infor-
mační gramotnosti společnosti „Scio“, které-
ho se zúčastnilo 247 základních škol – 6 349 
žáků pátých tříd a 6 099 žáků devátých tříd. 

Gepard (Evaluace informační gramot-
nosti CZ. 1. 07/1. 1. 00/14. 0225) je projekt 
zaměřený výrazně do oblasti práce s infor-
macemi, tj. na „informační gramotnost“ jako 
takovou, vztahuje se již k žákům na základní 
škole a uplatňuje se pak po celý život. 
Technické použití ICT jako nástroje je do jisté 
míry méně důležité než jeho smysl: práce 
s informacemi, jejich získání, zpracování 
a předání dalším osobám.

Žáci naší školy si s obtížnými otázkami 
poradili na výbornou. Pátá třída obsadila 
v rámci ročníků celé ČR 95. místo z 334 
tříd a ve srovnání celé ČR se umístila 
494 ze 737 tříd. Ještě lépe si vedli 
žáci deváté třídy. V rámci srovnání 

ročníků v celé ČR se umístili na 157 
místě ze 403 tříd, v rámci ročníků a 
základních škol obsadili 112. místo z 357 
a ve srovnání v rámci celé ČR obsadili 
157. místo ze 737 tříd. Za úspěchem je 
práce všech vyučujících základní školy.

Rozvíjet dovednosti, které pomáhají 
obstát v současném světě, zároveň 
p o d p o ř i t  k o n c e p t  i n f o r m a č n í  
gramotnosti a doplnit spektrum 
existujících testů je to, co dosud na 
školách chybí. 

Mgr. Jan Pekař, ředitel školy 

+

ráda?“ Vítězství v druhé kategorii si svými 
výkony zasloužily Markéta Šímová a Nicola 
Sopková. Porotu také velmi zaujal herecky 
přirozený a hlasově zajímavý Štěpán 
Koudelka.Úspěch našich žáků 

O měsíc později, dne 16. 1. se v zasedací v komunikační soutěži
síni táborské matriky konalo regionální kolo 
této soutěže. Hlavní tváří poroty byla 

V době předvánoční se na naší škole 
i v tomto roce známá televizní moderátorka 

konalo školní kolo soutěže Mladý 
a pedagožka rozhlasových a moderátor-

Demosthenes – soutěže, v níž se měří 
ských škol Jana Adámková. 

a hodnotí komunikační schopnosti a doved-
Naši školu reprezentovali oba vítězové 

nosti žáků druhého stupně. Každý soutěžící 
školního kola – Marian Ray v kategorii 

si připravil svůj vlastní monolog, většinou se 
šestých a sedmých tříd a Markéta Šímová 

jednalo o úvahy na nejrůznější témata, 
v kategorii osmých a devátých tříd. 

subjektivní popisy či vnitřní monology věcí. 
V konkurenci takřka čtyřiceti soutěžících se 

Hodnocena tedy byla nejen obsahová 
oba naši řečníci umístili na předních místech 

stránka díla (originalita, téma, volba 
a dosáhli výrazného úspěchu. Markéta 

jazykových a stylistických prostředků), ale 
Šímová se přednesem svého osobně 

také stejnou měrou způsob, jakým byl 
laděného monologu umístila na skvělém 

monolog prezentován (kontakt s diváky, 
třetím místě. Marian Ray se svou „Úvahou 

gestika, mimika, celkový hlasový projev).
o životě nákupního vozíku“ dokonce ve své 

Je velmi potěšující, že se této soutěže 
kategorii s přehledem zvítězil a vybojoval si 

zúčastnilo celkem dvacet žáků ve dvou 
tak postup do kola krajského. Toto kolo je 

kategoriích. V kategorii šestých a sedmých 
organizováno jako korespondenční, kdy 

tříd zaujalo diváky několik zajímavých 
soutěžící nahrají svou prezentaci jako DVD 

monologů – „příběhy“ nákupního košíku, 
záznam a pošlou porotě k hodnocení. 

starého hadru, počítačové myši, ale též staré 
Doufáme tedy, že se nám podaří vytvořit 

pirátské lodi. Zajímavé bylo také zamyšlení 
nahrávku kvalitní po stránce herecké 

na téma Vánoc a Mikuláše. Vítězi této 
i technické, která Marianovi umožní co 

kategorie se stali Marian Ray a Lucka 
nejlepší umístění i v krajském kole.

Lázničková.
Oběma žákům – Markétě i Marianovi 

Druhá kategorie již nabídla několik velmi 
patří samozřejmě velká pochvala a dík za 

povedených monologů, tentokrát ztvárně-
skvělou reprezentaci naší školy.

ných po herecké stránce zajímavě a efektně. 
Mgr. MgA. František OplatekZaujala témata o srdci, o morbidnosti 

lidových pohádek, o lidstvu, o cestě na 
základnu, ale také „o ničem“. Zážitkem byla 
i upřímná zpověď na téma „koho mám nejvíc 

+Projekt 8.A – Nemoci 
životního stylu

V měsících listopad a prosinec se žáci 
osmé třídy v hodinách výchovy ke zdraví 
a přírodopisu věnovali tématu „Nemoci 
životního stylu“.

Žáci se rozdělili do pěti skupin. 
Každá skupina si vybrala jedno 
onemocnění  (deprese,  in fark t ,  
rakovina, revmatická onemocnění, 
závislost na lehkých drogách) a o něm 
vyhledala co nejvíce informací. Tyto 
informace následně zpracovala a vytvořila 
prezentaci v programu PowerPoint 
a nástěnný obraz.

Cílem tohoto projektu je si uvědomit, že 
nesprávná výživa, sedavý způsob života, 
konzumace alkoholických nápojů a kouření 
do velké míry ovlivňují vznik a rozvoj 
civilizačních chorob, a je proto důležité zvolit 
si ten správný způsob stravování a styl 
života, abychom se osobně s těmito 
nemocemi neshledali.

Mgr. Jitka Radvanová

+Vánoční dílničky aneb 
jídelna praskala ve švech

Dne 19. prosince proběhly pod záštitou 
maminek, které pracují ve výboru SRPDŠ, 
vánoční dílničky.

Na akci připravili učitelé národní školy 
vánoční besídku, na které vystoupili naši 
nejmenší. S trochou do mlýna přispěl 
i dramatický kroužek s vánoční hrou. 
V neposlední řadě na děti čekaly i dárky, 
protože byli odměněni nejlepší sběrači 
léčivých bylin.

A pak již vypukla pracovní nálada. Na 
rodiče a děti čekalo dvanáct dílniček, a tak 
bylo co okukovat a vyrábět. Zdobily se 
perníčky, vyráběli andělé, děvčata měla 
možnost vytvořit dárek pro maminky, 
protože se vyráběly krásné šperky. Řada 
dílniček se zaměřila na vánoční ozdoby. 
Vznikaly ze třpytivých drátků, korálků, 
přírodních materiálů, po chvilce se leskly 
i vánoční koule a stromečky ze stužek.

V jídelně se pil čaj, vánoční punč, jedly se 
vánočky a horečně se pracovalo. Přestože 
měla akce končit kolem devatenácté hodiny, 
svítilo se ještě o hodinu déle. Děti se 
nechtěly od práce odtrhnout.

Děkujeme všem pedagogům, vychova-
telkám i maminkám, které se jak sponzorsky, 
tak i pracovně na dílničkách podílely.

Děkujeme i rodičům, že přišli svoje děti 
podpořit.

Těšíme se na další akci a slibujeme, že 
akce bude pořádána na více místech školy, 
abychom se tam pohodlně všichni vešli.

Mgr. Milena Borková



+Exkurze do Goethe
–Centra v Českých 

Budějovicích

V úterý 18. 12. 2012 se konala návštěva 
Goethe centra v Českých Budějovicích. 
Zúčastnili se tentokrát žáci všech ročníků, 
kteří se učí německý jazyk jako druhý cizí 
jazyk, tj. 7., 8. a 9. ročníku. Všichni žáci 
zhlédli pohádku bratří Grimmů „Bremen 
Stadtmusikanten“ v němčině s německými 
titulky. Poté plnili různé úkoly, které souvisely 
s příběhem. Současně si procvičili částečně 
známou slovní zásobu a doplnili si pak 
některá nová slovíčka. Program probíhal 
v malém, ale útulném prostředí Goethe 
centra v Českých Budějovicích při čaji 
a vánočním cukroví. Poté mohli žáci také 
navštívit vánoční trh na náměstí a popřípadě 
dokoupit některé vánoční dárky.

Pavlína Novotná

+Olympiáda 
v německém jazyce

Ve čtvrtek 13. 12. 2012 se sešli žáci 
9. ročníku, kteří se učí němčinu. Odvahu 
našli jen tři a své síly si změřili v konverzaci 
v německém jazyce. Čekal je originální 
poslech v němčině a poté odpovídali na 
různé otázky, které souvisely se slyšeným 
textem. Pak následovala část vlastního 
ústního projevu, tj. krátce se představit, 
popsat obrázek dle výběru a nakonec hovořit 
o tématu, které si vytáhli. „Přísná“ porota ve 
složení: paní učitelka Irena Vozábalová, 
Božena Kabíčková a Pavlína Novotná 
nakonec rozhodla, že 1. místo obhájil Viktor 

Škopan z 9.B, na 2. místě byla Zdenka 
Sosnová také z 9.B a na 3. místě Majda 
Blažková z 9.A. Všem účastníkům děkujeme 
za přípravu na soutěž a za odvahu účastnit 
se. Viktorovi pak přejeme hodně úspěchů 
5. února 2013 v okresním kole v Táboře.

Pavlína Novotná

+Irena Nováková vystavuje 
v Galerii Na chodbě

Po roce a půl se do naší Galerie Na chodbě vrací výstavou obrazů Irena Nováková 
a představuje své práce z posledního období. Výstava s názvem Sprejem a tiskem byla 
zahájena velmi příjemnou komorní vernisáží v sobotu 5. 1. 2013 a potrvá do 26. 2. 20123 
Srdečně zveme! 

Mgr. Irena Nováková (1975) studovala na SUPŠ sklářské v Kamenickém Šenově a potom 
na Pedagogické fakultě JCU v Českých Budějovicích (obor Učitelství ZUŠ – výtvarný obor). 
Účastnila se skupinových výstav (Wortnerův dům v Českých Budějovicích, Dům umění 
v Českých Budějovicích, Galerie v Pacově, Kulturní dům ve Veselí nad Lužnicí – 2004 a 2007, 
Městský úřad Planá nad Lužnicí - 2009). Samostatně vystavovala v Divadle Pod čepicí 
v Českých Budějovicích, v Galerii Na chodbě SUPŠ Bechyně (2011) a v divadle Viola Praha 
(2012). V současnosti se zabývá malbou a keramikou.

+Informace o přijímacím 
řízení na školní rok 

2013/2014

Ve dnech 3. a 4. 1. 2013 proběhlo první 
kolo talentových zkoušek pro příští školní 
rok. Už z podzimních burz škol a dnů 
otevřených dveří bylo jasné, že zájemců 
nebude tolik jako loni. Není se co divit, 
v Jihočeském kraji je letos o 1200 žáků 
devátých tříd méně, než v minulém školním 
roce. Podle očekávání je naplněn obor 
grafický design, na ostatních oborech, tedy 
na keramice, průmyslovém designu 
a multimediální tvorbě, jsou volná místa.

Druhé kolo přijímacího řízení na tyto 
tři obory se uskuteční 25. 2. 2013, 
přihlášky přijímáme do 22. 2. 2013. 
Zároveň upozorňujeme, že na nově 
otevíraný učňovský obor Výrobce  
a dekoratér keramiky, připravovaný ve 
spolupráci s firmou Laufen CZ s.r.o., 
přijímáme přihlášky do 15. 3. 2013. Máme 
radost, že první přihláška již přišla.

Zároveň si dovolujeme pozvat na den 
otevřených dveří. Proběhne v pondělí 
11. 2. 2013 od 8.00 do 16.30. Je určen pro ty, 
kteří by měli zájem o studium oborů, na nichž 
jsou volná místa, a pro zájemce o učební 
obor.

Jiří Novotný, SUPŠ Bechyně
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PATŘÍ NEPATŘÍ

PAPÍR

modrá

noviny, časopisy, reklamní letáky, kartony, 
sešity, papírové obaly, krabice roztrhané na 
menší kusy, balicí papír, lepenka, kancelářský 
papír, sešity, obálky

do kontejneru nepatří mokrý, mastný 
nebo jinak znečištěný papír, uhlový 
a voskovaný papír, použité plenky

PLASTY 
+
NÁPOJOVÉ KARTONY

žlutá

sešlápnuté PET lahve, plastové nádoby a 
lahve, plastové kelímky, sáčky a fólie, čisté 
plastové obaly od mléka, jogurtů a ostatních 
mléčných výrobků, plastové tašky, prázdné 
plastové obaly od šamponů, kosmetiky a 
čistících prostředků
nápojové kartony (papírové krabice od mléka, 
vína, džusů ap.) 

do kontejneru nepatří bakelit, guma, 
PVC, linoleum, pneumatiky, novo-
durové trubky, plastové obaly od 
chemikálií, olejů motorových i jedlých 
a barev

SKLO BAREVNÉ 

zelená

bílé nebo barevné sklo, vymyté skleněné 
láhve, zavařovací sklenice, tabulové sklo

do kontejneru nepatří keramika, 
porcelán, autosklo, drátěné sklo 
a zrcadla

Kontejnery na tříděný odpad, co kam patří a nepatří,
od ledna 2013 třídíme i nápojové kartony

+

zkvalitnění manipulace a třídění odpadů §výstavba výtlačného vodovodního řadu 
a následně jejich využití. V měsíci prosinci a čerpací stanice z Bechyně do Hvožďan, na 
2012 byly stavební práce na této stavbě kterou získalo město dotaci ze SFŽP
z důvodu špatných klimatických podmínek §výstavba kanalizační stoky B1 ve Hvož-
zastaveny a rozběhnou se znovu na jaře ďanech – 2. etapa 
2013. §výměna podlahové krytiny v kuchyni MŠ

V červnu 2012 byly na náměstí T. G. Ma- §obnova vzduchotechniky v kuchyni MŠ
saryka namontovány nové parkovací §výměna oken v I. pavilonu ZŠ Školní Zhodnocení investic 
automaty. Pachatelé, kteří původní parko- §obnova kapličky na návsi ve Hvožďanech

města Bechyně vací automaty poničili, byli Policií ČR §úprava plochy před kaplí na novém 
za rok 2012 a investiční plány dopadeni. Větší část hodnoty poničených hřbitově

automatů uhradila městu pojišťovna, zbylou §plynová přípojka a vnitřní rozvod plynu č.p. na rok 2013
část město vymáhá soudně na pachatelích. 134 (obřadní síň)

Rok 2012 navázal na rok 2011 realizací Dále bychom chtěli zmínit další stavební §zpracování projektové dokumentace na 
velkých investičních akcí. akce, které v průběhu roku 2012 proběhly: obnovu opěrné zdi v Klášterní ulici za 

V měsících červnu až prosinci 2012 §statické zajištění a oprava stropní Městským úřadem směrem k zámku
probíhala rekonstrukce východních ulic konstrukce v suterénu kulturního domu §zpracování projektové dokumentace 
okolo náměstí T. G. Masaryka, která zahr- §výměna vnitřních rozvodů kanalizace stabilizace svahu nad Plechamrem 
novala ulice Klášterní, Kašpara Malého, v suterénu kulturního domu §zpracování projektové dokumentace na 
Valtrova, Široká a část ulice Libušina. §oprava chodníku v Písecké ulici směrem ke rekonstrukci vodovodu a kanalizace na sídl. 
Rekonstrukce se týkala kanalizace, vodovo- stadionu 5. května – 2. etapa včetně odlehčovací 
du, veřejného osvětlení, povrchů, sadových §rozšíření veřejného osvětlení v Seno- stoky pro dešťové vody a obnovy otevřených 
úprav a mobiliáře. Z důvodu špatných žatech příkopů za stadionem
klimatických podmínek firma nedokončila §rekonstrukce osvětlení v Tyršově ulici 

Ilona Zvolánková, investiční odbor 
obnovu opěrné zídky před klášterem podél Křižíkova parku, kterou finančně 
a neosadila tam zábradlí. Tyto práce budou podpořila Nadace ČEZ
za vhodných klimatických podmínek ukon- §oprava ohradních zdí na novém hřbitově 
čeny v první třetině roku 2013. Jelikož po včetně terénních úprav prostoru za hlavním 
několikaletém snažení se městu nepodařilo vchodem 
na rekonstrukci náměstí a okolí získat dotaci §obnova fasády a výměna oken budovy kina 
z ROP, projekt byl financován z rozpočtu §výměna vnitřních rozvodů elektroinstalace 
města a úvěru. Zároveň byl na náměstí v průjezdu a garáži č.p. 4
T. G. Masaryka a v přilehlých ulicích §výměna komínové vložky komínového prů-
namontován obecní bezdrátový rozhlas, chodu a napojení na stávající kotel v č.p. 4
který finančně podpořila Nadace ČEZ. Během roku 2012 probíhaly také 

V srpnu až září 2012 probíhala výměna drobnější opravy komunikací a chodníků.
výplní na budově kulturního domu. V admi- Město finančně podpořilo několik 
nistrativní budově byla vyměněna okna projektů v rámci programu regenerace 
a vchodové dveře, v kulturní části pak Městských památkových zón:
vchodové dveře a prosklené stěny. Na tuto §oprava hradební zdi židovského hřbitova
akci získalo město dotaci ze SZIF. Výměnou §výměna svinovací rolety garáže č.p. 167
výplní došlo ke snížení spotřeby energie na A co nás čeká v letošním roce:
vytápění, byla eliminována hlučnost z ven- §bude zahájena rekonstrukce západních 
kovního prostředí a zajištěno lepší zabez- ulic okolo náměstí T. G. Masaryka zahrnující 
pečení objektu proti vniknutí cizí osoby. ulice Dlouhá, Masokrámská a Soukenická, 

Na začátku měsíce září 2012 byla která se bude týkat rekonstrukce kanalizace, 
zahájena výstavba nového sběrného dvora. vodovodu, veřejného osvětlení, povrchů, 
Projekt je financován z 90% z Fondu sadových úprav a mobiliáře
soudržnosti EU a SFŽP a z 10% z rozpočtu §stavební úprava veřejné plochy u č.p. 207-
města. Výstavbou sběrného dvora dojde ke 208 v Písecké ulici

+Sbor pro občanské 
záležitosti 

– výročí svatby

Sbor pro občanské záležitosti města 
Bechyně mimo jiné zajišťuje osobní 
gratulace k výročím zlaté (50 let společného 
života) a diamantové svatby (60 let 
společného života). 

Manželé, kteří mají významné výročí 
svatby, mohou sdělit s časovým předstihem 
datum a místo uzavření manželství na 
matrice Městského úřadu Bechyně a 
domluvit se na způsobu gratulace. Tedy zda 
si přejí osobní gratulaci pana starosty, či zda 
si přejí obnovit svůj manželský slib v 
bechyňské obřadní síni, případně mohou 
navrhnout jiný způsob gratulace od 
zástupců města. Také rodinní příslušníci 
mohou kontaktovat pracovnice matriky MěÚ 
Bechyně a společně se domluvit na 
slavnostním průběhu blahopřání ke zlaté či 
diamantové svatbě. 

Rádi přijmeme veškeré Vaše podněty, 
a to i telefonicky na čísle 381 477 028.

D. Cibulková
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Volba Prezidenta ČR 25. a 26. ledna 2013

Bechyně – 2. kolo
  

Okrsek č.1 Okrsek č.2 Okrsek č.3 Okrsek č.4 Okrsek č.5 Okrsek č.6 Okrsek č.7 CELKEM

Kandidát % % % % % % % %

1 MUDr. Zuzana Roithová,MBA 19 5,76 19 4,24 24 5,61 8 2,05 45 7,33 29 6,25 5 6,49 149 5,4

2 Ing. Jan Fišer, CSc. 30 9,09 68 15,18 61 14,25 48 12,31 73 11,89 69 14,87 11 14,29 360 13,1

3 Ing. Jana Bobošíková 12 3,64 13 2,90 15 3,50 10 2,56 6 0,98 9 1,94 0 0,00 65 2,4

4 Taťana Fišerová 10 3,03 10 2,23 10 2,34 9 2,31 13 2,12 13 2,80 4 5,19 69 2,5

5 MUDr. Přemysl Sobotka 8 2,42 8 1,79 6 1,40 4 1,03 17 2,77 13 2,80 1 1,30 57 2,1

6 Ing.Miloš Zeman 61 18,48 116 25,89 120 28,04 128 32,82 151 24,59 95 20,47 21 27,27 692 25,2

7 Prof.JUDr. Vladimír Franz 23 6,97 43 9,60 40 9,35 35 8,97 48 7,82 31 6,68 4 5,19 224 8,1

8 Jiří Dienstbier 48 14,55 63 14,06 73 17,06 73 18,72 119 19,38 75 16,16 13 16,88 464 16,9

9 Karel Schwarzenberg 119 36,06 108 24,11 79 18,46 75 19,23 142 23,13 130 28,02 18 23,38 671 24,4

CELKEM 330 448 428 390 614 464 77 2751

Celková účast voličů v Bechyni - 1. kolo = 62,63 %

počet 
hlasů

počet 
hlasů

počet 
hlasů

počet 
hlasů

počet 
hlasů

počet 
hlasů

počet 
hlasů

počet 
hlasů

  

Volba Prezidenta ČR 11. a 12. ledna 2013
Bechyně – 1. kolo

  

č
ís

lo
 

k
a

n
d

id
á

ta

Okrsek č.1 Okrsek č.2 Okrsek č.3 Okrsek č.4 Okrsek č.5 Okrsek č.6 Okrsek č.7 CELKEM

Kandidát % % % % % % % %

6 Ing. Miloš Zeman 120 40,82 262 57,58 247 62,22 257 65,39 329 54,56 221 49,22 48 62,34 1484 55,6

9 Karel Schwarzenberg 174 59,18 193 42,42 150 37,78 136 34,61 274 45,44 228 50,78 29 37,66 1184 44,4

CELKEM 294 455 397 393 603 449 77 2668

Celková účast voličů v Bechyni – 2. kolo = 60,73 %

počet 
hlasů

počet 
hlasů

počet 
hlasů

počet 
hlasů

počet 
hlasů

počet 
hlasů

počet 
hlasů

počet 
hlasů

čí
sl

o
 

ka
n

d
id

á
ta

1.kolo 2.kolo

% účast % účast

1 582 330 56,70 584 295 50,51

2 703 448 63,73 708 456 64,41

3 730 429 58,77 728 402 55,22

4 684 393 57,46 696 393 56,47

5 905 619 68,40 892 605 67,83

6 692 466 67,34 690 451 65,36

7 114 77 67,54 113 77 68,14

Celkem 4410 2762 62,63 4411 2679 60,73

V
o
le

b
n
í 

o
kr

se
k

Zapsáno v 
seznamu

Skutečně 
odvolilo

Zapsáno v 
seznamu

Skutečně 
odvolilo

1. kolo: 11. a  12. ledna 2013

2. kolo: 25. a 26. ledna 2013

Účast voličů  za jednotlivé okrsky - Bechyně

1. kolo: 11. a  12. ledna 2013

VÝSLEDKY ZA CELOU ČR

Volba Prezidenta ČR

celostátní účast 61,31 %

Miloš Zeman 1 245 848 hlasů 24,21 %

Karel Schwarzenberg 1 204 195 23,40

Jan Fischer 841 437 16,35

Jiří Dienstbier 829 297 16,12

Vladimír Franz 351 916  6,84

Zuzana Roithová 255 045  4,95

Taťana Fischerová 166 211 3,23

Přemysl Sobotka 126 846 2,46

Jana Bobošíková 123 171 3,39

 hlasů  %

 hlasů  %

 hlasů  %

 hlasů  %

 hlasů  %

 hlasů  %

 hlasů  %

 hlasů  %

Volba Prezidenta ČR



+Bechyňský rodák 
Václav Pichl

poddaného Františka Pichla z Bechyně měl syn se stal slavným architektem. Zasloužil 
v rodokmenu šenkýřů a zedníků nějakého se o vybudování mnoha významných budov 
muzikanta. Václav Pichl se hudbě a zpěvu zdobících Vídeň.
učil již od 7 let u místního kantora Jana V souvislosti se vzpomínkou na našeho 

V roce 1805, 23. ledna, zemřel Václav Pokorného. Nejvíce však získal jako student rodáka Václava Pichla je třeba se zmínit 
Pichl, hudební skladatel, houslový virtuos, a zpěváček v březnickém jezuitském o občanech našeho města mající zásluhu, 
hudební pedagog. Jeho dílu byl věnován gymnáziu, později v Praze na Filosofii že jeho jméno žije v podvědomí Bechyňáků. 
III. Jihočeský hudební festival v Bechyni. a teologii. Na studia v Praze si vydělával jako Byl to především PhDr. Josef Hutter, usilující 
Bylo to v roce 1980, před jeho rodným housl ista ve Václavském semináři  o uznání rodného domku V. Pichla (dnes 
domem na bechyňském náměstí se usku- a v Týnském chrámu. Z honorářů si platil restaurace) jako státní památky. Velkou 
tečnil pietní akt. V jeho rámci vystoupilo varhanní a kompoziční hodiny (zvláště oporou mu byl právník dr. Vencálek z Brna. 
Talichovo kvarteto s ukázkami díla slavného v kontrapunktu) u proslulého Josefa Segera. Dr. Hutter získal i celou řadu dokumentů od 
rodáka. Vystoupil zde i Švédský komorní V třiadvaceti opouští po vzoru tolika svých paní Anny Zetkinové z USA. Z hlediska své 
orchestr. předchůdců, z důvodů ekonomických profese, hudební historičky, se o dílo a život 

V letošním roce uplynulo 208 let od jeho Čechy. Ve Vídni se zdokonaloval u slavného, V. Pichla hluboce zajímala. Je třeba se také 
smrti. Připomeňme si, kdo to byl Václav v té době, Antonína Vranického. Z Vídně ho zmínit a nezapomenout prvního ředitele 
Pichl. Narodil se 25. září 1741 v Bechyni, vedly cesta za živobytím nejdříve do Velkého hudební školy v Bechyni pana Josefa 
zemřel 23. ledna 1805 ve Vídni. Náš rodák, Varadína. Zde zastával místo druhého Matějky. Jeho zásluhou byly shromaž-
český muzikant, napsal 700 skladeb, včetně kapelníka u biskupa Potačiče. Měl čas na ďovány dokumenty o životě a díle V. Pichla. 
88 symfonií, stovky komorních děl, komponování i na poezii i dramatickou Rovněž bylo zásluhou třetí ředitelky 
houslových koncertů, spoustu klavírních tvorbu. Ta byla velmi ceněna prvním (tehdejší LŠU v Bechyni) Dagmar 
sonát, chrámových skladeb. Podle svě- biskupským kapelníkem Karlem Diggerem Černochové, že dnešní hudební ústav nese 
dectví dalšího českého emigranta té doby, z Ditteradorfu. Některá libreta V. Pichla název „ZUŠ Václava Pichla“. Dokladem 
budějovického rodáka Vojtěcha Jírovce, dokonce sám zhudebnil. toho, že tomu tak je, je keramická deska na 
patřil o patnáct let starší Mozartův současník Před kapelnickým místem v Petrohradě klášterní budově „Chrámu Nanebevzetí 
mezi tehdejší elitu jako člen Filharmonických dal přednost velmi známému orchestru Panny Marie“. Zhotovil ji keramik pan 
společností v Mantově a Boloni. Byl prvním pražského hraběte Ludvíka Hardiga. Zde Novotný.
houslistou Vídeňského hudebního divadla, pobyl dva roky. Po této době na dlouhé roky Mnoho osobností se zapsalo do podvě-
kapelník Marie Terezie. V průběhu jeho zakotvil v Miláně, kde jeho tvůrčí činnost domí obyvatel našeho krásného města. 
života se stal komorníkem a komorním vyvrcholila. Se svou dcerou, Příkladem jsou František Křižík, Evžen Illín, 
skladatelem arcivévodského páru v Miláně. vynikající pěvkyní, hostoval v řadě měst, Arnošt Chleborád, Rudolf Burian, Jindřich 
V této službě setrval nejdéle. Celkem 21 let. například v Benátkách, Římě, ale také Schenk, Jaroslav Podmol, Ludvík Sovák 
Byl vážený a provozovaný autor oper, i v Praze. Zde tvůrci českého slovníku, a celá řada dalších. Uzavírám vzpomínku na 
oratorií a děl symfonických a komorních. strahovskému premonstrátu Bohumíru našeho rodáka Václava Pichla myšlenkou 
Zkomponoval několik písní na české texty. Dlabačovi, sdělil svá životní a umělecká zemřelého přítele, kronikáře a povídkáře 
Perfektně ovládal kromě němčiny italštinu, data. Josefa Maška. „Má-li vlast naše milá 
francouzštinu i latinu, v níž napsal libreta Václav Pichl zemřel ve věku 64 let raněn dokonalého, věrného a plného dějepisu své 
k různým operám. Obětí francouzské mrtvicí při koncertu v paláci roudnického minulosti, i významných osob dočkati, 
okupace se, bohužel, stal jeho obrovský knížete Josefa Lobkovice, který byl české nestane se zajisté dříve, dokud paměti 
archiv. V ohni války byly zničeny Michlovy hudbě zvláště nakloněn. Dnes však víme jednotlivých míst i osob, jenž v minulosti na 
„Dějiny českých umělců v Itálii“. Nezachoval podle opisu Michlova úmrtního listu obecné věci mocně působily, v známost 
se ani jeho překlad libreta Mozartovy vystaveného farním úřadem u sv. Augusta nepřejdou!“
„Kouzelné flétny“ do češtiny jako jeden ve Vídni, že žil po záchvatu mrtvice ještě více 

V Bechyni 6. ledna 2013z dokladů jeho živého vztahu k rodné zemi. než půl roku. Zemřel 23. ledna 1805. 
Nepodařilo se zjistit, zda syn vrchnosti Josef ČernochMichlova rodina zůstala dále ve Vídni. Jeho 

tehdejší 
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+Ilja Hurník a Bechyně vzpomínám na vaše 
město, nikde se mi 
nekomponovalo tak, jako 
v přetopené knihovně 

Ilja Hurník, hudební skladatel, klavírista, Křižíkovské vily. Na 
hudební pedagog a spisovatel. V loňském koncertech jsem měl 
roce se dožil 90 let. Jeho vztah k Bechyni se ideá ln í  pos luchače  
začal vytvářet díky panu Josefu Matějkovi, všech možných povo-
řediteli hudební školy. Ve své knize „Cesta s lání. Tolik část citace 
motýlkem“, v kapitole „Ve společnosti,“ z dopisu pana profesora. 
strana 136, spolu organizovali „Cyklus V další části dopisu se 
komorních koncertů“. Byl to počátek zmiňuje o Bechyni tak, 
pozdějších interpretačních seminářů pro jak je popisovaná v jeho 
učitele hudebních škol z celé republiky. knize „Cesta motýlkem“.
Jednalo se o Jihočeský hudební festival Vzpomínáme na jeho 
organizovaný v Bechyni. Zakladatel byl klavírní recitál zajištěný 
Radoslav Kvapil spolu s Českou hudební Klubem přátel hudby ve 
společnosti. Semináře vedli nejen R. Kvapil, velkém sále Kulturního 
ale celá řada vynikajících hudebníků, jako domu. Psal se rok 1977. 
P. Štěpan, I. Štraus, J. Stivín, I. Hurník a celá Bylo to jedno z nezapo-
řada dalších. Křižíkova vila, tehdejší Dům menutelných vystoupení 
skladatelů, se stal místem, kam se Ilja Ilji Hurníka. Přejeme mu, 
Hurník rád vracel. Kde nacházel, vysoko nad ústy novinářky Věry 
řekou Lužnicí, klid, ticho pro svoji Drápalové, aby přes 
skladatelskou činnost. Díky manželům vysoký věk byl nadále 
Bartákovým, blahopřejícím panu profesorovi laskavým vyznavačem 
k jeho neuvěřitelnému věku, odepsal. Cituji hudby.
z jeho dopisu: Milí bechyňští, rád 

V Bechyni 6. ledna 2013, Josef Černoch 

Bechyně hudební – připomínáme 



MĚSTSKÁ 
POLICIE 
BECHYNĚ 
– radí, informuje

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

Události – výběr listopad-prosinec 2012:
MP Bechyně se zabývala v tomto období 
celkem 104 událostmi.

ź Na úseku veřejného pořádku (VP) 
kontrola dodržování vyhl. č. 3/2008 města 
Bechyně, kdy stále dochází k nedodržování 
uvedených zásad a pravidel – psa mít 
upevněného na vodítku a označeného 
ev. známkou, odstavené torzo vozidla na 
soukromém pozemku, který narušoval 
vzhled města, poskytnutí záznamu z kame-
rového systému pro potřeby šetření tr. činu 
PČR, poničené lavičky a nepořádek na 
tribuně sportovního areálu, kde strážníci 
instalovali záznamové zařízení, poničení 
dopravního značení, usměrnění osoby při 
jejím hrubém chování na ÚP
ź Proběhlo opakované měření rychlosti, 
kdy bylo zjištěno celkem 16 přestupců 
nedodržující stanovenou rychlost – nejvyšší 
naměřená rychlost v obci byla 86 km/hod. 
ź Každoročně se strážníci účastní školení 
zaměřené na taktické postupy při zákrocích 
a jednáních ve spolupráci s MP Tábor 
a Sezimovo Ústí a podzimní střelby tentokrát 
ve spolupráci s MP Veselí nad Lužnicí. 

KINO BECHYNĚ
ÚNOR 2013

9. sobota ve 20 hodin

RON SKY
Akční sci-fi komedie v koprodukci 

Finsko, Německo, Austrálie.
Do 12 let nevhodné, 93 minut, titulky, 

85 Kč

16. sobota ve 20 hodin

MERUŇKOVÝ OSTROV
Podmanivý příběh ženy zkoušené 

životem plným vášně, krutostí osudu 
a nespoutané lásky.

Do 12 let nevhodné, slovenská verze, 
102 min, 85 Kč

25. pondělí ve 20 hodin

KUBA
 – PERLA KARIBIKU

Zveme vás na další velmi úspěšné 
a zajímavé cestovatelské povídání 

s panem Miloslavem Martanem, spojené 
s projekcí.

Kuba je největším a zároveň 
nejrozmanitějším ostrovem Karibiku. Je 
velkým živým muzeem celé její historie, 
která na Vás dýchne z každého kroku. 
Kuba je ostrov plný života, rytmického 
tance, podmanivé hudby, výborného 

rumu, voňavých doutníků, nádherných 
koloniálních památek, historických 

automobilů, královských palem, 
romantických pláží s azurovým mořem 

a hlavně milých lidí.
Přístupné pro všechny, 

cca 90 minut, 50 Kč

********

PROGRAM KINA NA 
ÚNOR PRO DĚTI
KAŽDOU NEDĚLI 

OD 10 HODIN, VSTUPNÉ 
40 Kč

10. neděle

PEKLO S PRINCEZNOU
Pohádka o kurážné princezně Anetě, 

která se nechce vdát za nešiku ze 
sousedství v dávno smluveném sňatku. 

105 minut

17. neděle

POVÍDÁNÍ O PEJSKOVI 
A KOČIČCE 

Animované pásmo pro všechny.
64 minut

24. neděle

DEŠŤOVÁ VÍLA
Klasická romantická pohádka o dobru 

a zlu. Dešťová víla jde krajem 
převlečená za chudou ženu. Pozná, že 

lidé začali myslet hlavně na peníze 
a vytrácí se mezi nimi dobro a láska. 

Rozhodne se proto, že jim vezme vodu... 
Ale nebojte, jak už to v pohádkách bývá, 

nakonec dobro a láska zvítězí.
96 minut

ź Již pravidelně vznikají z důvodu 
efektivity smíšené hlídky (SH) strážník – 
policista, v tomto měsíci bylo uskutečněno 
8 SH – BESIP, kontrola hřbitovů, zadržení 
chovance DPL, měření rychlosti. 
ź Probíhá činnost dle potřeby některých 
organizací, např. KSMB při zajištění 
„Lampionového průvodu“. Prodlužujeme 
pracovní dobu ve vytipovaných dnech ke 
kontrole VP, např. 
ź Další činností je i příjímání podnětů od 
občanů, kteří žádají strážníky o pomoc, 
popř. oznamují nedostatky – poničený 
kovový sloupek kabelové TV, dlouhodobě 
odstavená vozidla, znečištěná komunikace
ź Preventivní besedy na I. ZŠ zaměřené 
na používání a nebezpečí zábavné 
pyrotechniky 
ź Ke konci roku se podařilo zajisti nového 
správce kotců, který krátce po nástupu měl 
již ve 3 případech „klienty“, kteří brzy našli 
své původní majitele.

Výběr činností na další období:
Na žádost vedení města provede MPB ve 

spolupráci s PČR kontrolu nočních podniků 
a nonstopů a znovu i chatové oblasti. 
Proběhnou preventivní besedy na DM SÚPŠ 
Bechyně a ZŠ zaměřené na návykové látky.
V plánu je zavedení občasných nočních 
služeb, zejména v pátek a sobotu. 

Za MP Bechyně Aleš Kabelka DiS

 při svátku sv. Mikuláše.

pondělí, úterý, čtvrtek, pátek
7:00–15:30 

středa – úřední hodiny 
8:00–10:00 14:00–16:00

+Jak dopadla Tříkrálová 
sbírka

sbírky na tři dny. V pátek vybíraly současně 
dvě skupinky, v sobotu a v neděli po jedné. 
V převlečení za krále se vystřídalo celkem 
7 dětí a 4 dospělí. Výtěžek je určen pro 

Letošní, v pořadí již pátá bechyňská diecézní Charitu v Českých Budějovicích 
Tříkrálová sbírka pro Charitu ČR proběhla a bude použit na pomoc nemocným, 
v pátek, sobotu a neděli 4., 5. a 6. ledna. handicapovaným, matkám s dětmi v tísni, 
Celkem se vybralo 14 879,- Kč, což je asi seniorům, uprchlíkům, bezdomovcům a na 
o 4 000 více než vloni. Podařilo se to díky zahraniční humanitární pomoc podle akutní 
štědrosti dárců, vydatné pomoci bechyň- potřeby. Všem dárcům srdečně děkujeme. 
ského skautského oddílu a díky prodloužení 

Ing. Martin Halama

K+M+B
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17 druhů stáčených vín
Kvalitní lahvová vína

Lhenická ovocná šťáva
Užitková a umělecká

keramika

Slevový  
kupon  10 %
Při koupi lahvových  

a sudových vín

obchod s vínem & galerie 

GalvínaGalvínaGalvína
Libušina 176

Platnost do 
28. 2. 2013

Platnost do 
28. 2. 2013

www.galvina.cz

Provádíme rizikové kácení stromů 
v těžko přístupných místech. 

Tel: 606 931 760

Oční optika
Soběslav, Palackého 64

Tel.: 381 214 996
Po až Pá:
So: www.mmoptik.cz

• Měření  zrakové  ostrosti  na
nejmodernějších přístrojích

• Aplikace  kontaktních čoček

Objednávejte  se  na  tel. č.: 381 214 996
nebo přímo v oční optice

Jsou Vaše ruce příliš krátké?

 Multifokální 

  

brýle

  

Váš 
problém vyřeší!

 

8 – 13   14 – 17         

8 – 11

MM Optik  - držitel   ocenění   společnosti

Bonus ušetříte tisíce

Sleva  10% až 30% z ceny obruby!

zhotovené u nás uvidíte!
Přes multifokální brýle

Essilor - výrobce multifokálních skel Varilux

TĚLOVÝCHOVA & SPORT

+Kanoistika 
– TJ Jiskra Bechyně

Kanoisté ani přes zimní období neza-
hálejí a připravují se na další sezónu, která 
startuje Jarními sjezdy v Bechyni 6.–7. 
dubna. Příprava probíhá jak v tělocvičně – 
každé úterý a sobotu, tak stále na vodě, 
dokud Lužnice nezamrzne, rozhodně to není 
sport pro zhýčkané povahy. Absolvovali 
jsme tradiční vánoční jízdu na Štědrý den 
z Dobronic do Bechyně a několikrát využili 
zvýšeného průtoku v řece k tréninkům na 
této trati. Koncem listopadu jsme zvítězili na 
15. ročníku Senátor cupu, kde proti sobě 
nastupují vodácké oddíly a obhájili tak 
loňský titul. Když je dostatek sněhu, 
vyrážíme i na běžky na Šumavu nebo na 
Jistebnicko. Jednoduše řečeno, vodáci 
sportují v každém ročním období za 
jakýchkoliv povětrnostních podmínek. 

Termín 13. ročníku raftových závodů 
vyšel krásně a symbolicky na 13. 7. 2013! 

za oddíl kanoistiky pazi

+Kulturní středisko města 
Bechyně zve a doporučuje

UDEBNÍ PRODUKCE Hv Lázních Bechyně

Taneční večery 
Vždy od 19.30 do 22.30 h, 
Vstupné: kavárna 25 Kč

  1. 2. pátek RM band
  5. 2. úterý Mr. Driver
  8. 2. pátek Cora
12. 2. úterý Technicz

Valentýnská zábava
14. 2. čtvrtek Cora

16. 2. sobota Mr. Driver
19. 2. úterý Mr. Driver
22. 2. pátek Mr. Driver
26. 2. úterý RM band
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OBČANSKÉ SDRUŽENÍ – ZDRAVĚ 
BYDLET V BECHYNI

Od roku 2011 existuje občanské sdružení 
Zdravě bydlet v Bechyni. Jedním z jeho cílů 
je prosadit v oblasti územního plánování 
návrat k přirozené návaznosti na starší 
zástavbu. Chceme dosáhnout toho, aby 
hlavním kriteriem při plánování výstavby 
bylo hledisko udržitelnosti životního 
prostředí. Chceme dosáhnout napojení 
lokality U Studen do silnice na Senožaty 
prodloužením ulic Příčné a Souběžné.

Sídliště 5. května bylo již před desítkami 
let vyčleněno k výstavbě rodinných domů. Je 
dokončeným celkem a tomu odpovídá i síť 
komunikací. Nové pojetí územního plánu 
předchozí záměr nerespektuje a napojení 
lokality U Studen pouze do sídliště přineslo 
velký nárůst automobilového provozu 
v některých částech sídliště tak, že tudy 
projíždí několik set aut denně. A to je dosud 
zastavěná přibližně polovina z vymezené 
plochy k výstavbě. Chceme, aby síť místních 
komunikací umožnovala nejkratší napojení 
do páteřních komunikací vedoucích našim 
městem a z města. Přivítáme podporu 
spoluobčanů vedoucí k prosazení ohledu-
plného plánování výstavby našeho města.

Václav Zelenka, předseda OS

Došlo po uzávěrce

Když do města dorazí paní Zima



Městský zpravodaj č.2/2013, den vydání: 1. 2. 2013. 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 2400 výtisků. ZDARMA. Inzerce (15 Kč/cm ) a příspěvky na tel: 381 213 338,

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

Lázní  Jupiter Bechyně s.r.o. 
na  

Masopustní hody
  

  v pátek a v sobotu 16. 2. 201315. 2.     
polévky, ovar, jitrnice, jelita, guláš

15. 2. 
posezení s harmonikou

od 19.00   
 

Tradičně ceny a výborná kvalita mírné 

  
  

Srdečně Vás zveme do restaurace

PRODEJ CHOVNÉ DRŮBEŽE
z veterinárně kontrolovaných chovů, 

které zaručují kvalitu a vysokou užitkovost

trasa č. 40 Smilovy Hory
? 11 h Smilovy Hory /u kostela/ ? 12 h Ml.Vožice /na náměstí, u zámku/
? 13 h Dražice /před kultur.domem/ ? 13,30 h Opařany /před OÚ/
? 14 h Bernartice /na náměstí/ ? 15 h Záhoří /na návsi u kostela/ 
? 16 h Bechyně /u vlakového nádraží/ ? 16,30 h Malšice /před kostelem/

Prodej 22. 2. 2013
Kuřice černé, červené, bílé /nesou bílá vejce/ stáří:12–18 týd. cena:120–180,-Kč
Chovní kohoutci 12–18 týd. 120–180,-Kč 
Slepice ve snášce 100,-Kč

!Sortiment, stáří a cena drůbeže se může lišit dle aktuální nabídky!

Drůbež, prosím, OBJEDNÁVEJTE na adrese: 
Gallus Extra s.r.o., Pražská 8, 586 01 Jihlava 
tel. 567 212 754, 567 214 502, mob. 731 701 331, po–pá 8–15 h! 
gallusextra@centrum.cz

PRODEJ CHOVNÉ DRŮBEŽE


