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MĚSTSKÝ ZPRAVODAJ
BECHYŇSKÝ

DUBEN 2012

+Životní jubilea 
duben 2012
88 let Hrubá Vlasta

Pítra Jaroslav
87 let Dohnalová Jarmila

Mikšovská Jiřina
86 let Čiháková Vlasta

Englická Květuše
Haškovcová Jaroslava
Klobásová Anna

84 let Dlouhá Marie
82 let Hlasová Božena

Kopečková Anna
Snášelová Marie

78 let Jarešová Jiřina
Krejčová Jitka 
Švarcová Marie

77 let Fuchmannová Zděnka
Soryčová Jana

76 let Filová Stanislava
Kuthanová Vojtěška

75 let Slavíková Marie

Redakce se omlouvá za chybně uvedený 
měsíc v minulém vydání.

DUBEN je již čas velikonoční, největší křesťanský svátek. Připomněli jsme 
si tyto svátky vícekrát. Představme si výtvarnou podobou poslední Ježíšovu cestu se 
14 zastaveními křížové cesty od malíře Josefa Jíry.

Pak následovaly dny veselejší, dny Zmrtvýchvstání Páně, Hod Boží velikonoční, 
Velikonoční pondělí s pomlázkou a koledníky, jehož obnovení s malými i většími 
koledníky se opět vrátilo.

Takže požehnané, pěkné a veselé velikonoční svátky 
Vám všem přeje redakce

3. zastavení – Ježíšův první pád 11. zastavení – Ježíšovo ukřižování

+
občanské vybavenosti.Krátce z jednání 
ź Schválen prodej části pozemku č. par. zastupitelstva 

2519/11 v k.ú. Hvožďany u Bechyně za cenu 
221. 3. 2012 2.000,- Kč/m . Na tento pozemek zasáhl pozemku č. par. 1195/13 v k.ú. Bechyně 

stavbou garáže vlastník sousedícího z majetku města Bechyně. Jedná se 
2ź Schválen prodej pěti volných bytových pozemku výměrou 12 m . pozemky v prostoru bývalého OSP.

jednotek Na Libuši.
ź Vydán souhlas s převzetím účelové ź Odsouhlasen převod částí pozemků 

1+1 v čp. 685 za kupní cenu 400.000,- Kč, komunikace HPC 2 v délce 297,95 m a šířce v k.ú Bechyně, které jsou zastavěny 
2+1 v čp. 654 za kupní cenu 289.000,- Kč, jízdního pruhu 4 m s krajnicemi 0,5 m na silnicemi II/122,II/135 a III/1354, z vlastnictví 
1+1 v čp. 698 za kupní cenu 330.000,- Kč, pozemku p.č. 2478/3 v k.ú. Hvožďany města do vlastnictví Jihočeského kraje. 
1+1 v čp. 699 za kupní cenu 244.560,- Kč u Bechyně ,  vybudované  ČR-MZ,  Převod těchto pozemků město podmiňuje 
a 2+1 v čp. 689 za kupní cenu 281.111,- Kč. Pozemkovým úřadem Tábor v rámci možností  bezplatným zatěžováním 
ź Schválen záměr prodeje pozemků komplexních pozemkových úprav ve pozemků věcnými břemeny ve prospěch 

par.č.1481/15 a par.č.1481/21, každý Hvožďanech, v celkové účetní investiční města a převodem některých pozemků 
2

o výměře 48 m  v k.ú. Bechyně za cenu 110,- Jihočeského kraje v k.ú. Bechyně do hodnotě stavby ke dni předání ve výši 
2

Kč/m . Jedná se o zaplocené pozemky. 2.147.182,11 Kč. vlastnictví města Bechyně.

ź Schváleno pořízení změn územního ź Neschválen bezúplatný převod S ohledem na rozsah některých přijatých 
plánu Bechyně. Navrhované změny se týkají pozemků PK č. 816, 818, 2055 v k.ú. usnesení není možné všechna zveřejnit ve 
pozemku parc. č. 408/1 v k.ú. Bechyně Bechyně, které jsou ve vlastnictví Úřadu pro zpravodaji. Všechna usnesení zastu-
v lokalitě Zářečí. Žadatel navrhuje změnu zastupování státu ve věcech majetkových, pitelstva a jejich úplná znění jsou zveřejněna 
funkčního využití na bydlení. Další změny se do vlastnictví města Bechyně. na úřední desce a na webu města 
týkají pozemků par. č. 1027/1, 1027/2, ź Schválen záměr směny části pozemku (www.mestobechyne.cz), případně jsou 
1027/6, 1027/7 v k.ú. Bechyně (areál č. par. 1195/2 v k.ú. Bechyně, který je ve k nahlédnutí na MěÚ.
bývalého hotelu Jupiter). Žadatel navrhuje vlastnictví soukromých osob, za část (fs) změnu funkčního využití na plochy 

+Vítání občánků

Dne 22. března 2012 byli přivítáni 
starostou města Bechyně, panem 
Mgr. Jaroslavem Matějkou, tito noví občánci:
Tereza Fojtová, Lucie Mitanová, Stanislav 
Šafář, Laura Jandová, Justýna Valenčíková, 
Karolína Doudová, Pavel Jedlička, Jakub 
Vysoký, Jiří Kinter, Michal Nejedlý.

Z obsahu
Kulturní kalendář 5

Příspěvky do květnového čísla posílejte do 
19. dubna na propagace@kulturnidum.cz

Prodej bytů na Libuši 12



Mám před sebou text Majky Čechů pohromy, jiná poznání, jiné 
SLOVA JSOU KAMÍNKY …Chci Vás informace a nemám a nikdy jsem 
s textem seznámit ještě „za tepla“, vždyť neměl tu pravou víru v to pravé 
kamínky jsou také věčným tématem poznání, abych už nemusel vidět 
a sbírkovou záležitostí. Kamínky, oblázky, a slyšet a vnímat a promýšlet, 
kameny jsou krásné, proč bychom je jinak takže ten plán, ve kterém 
sbírali na polích, v úvozech, u moře? Jsou existujeme, vůbec neobsahuje 
také však předmětem našeho rozjímání. nějaký článek, pravidlo, zadání, 

že máme poznat a doznat, že 
SLOVA jsou kamínky velikých pouští, kde máme vědět a být uklidněni, ale 

můžeš zabloudit a zahynout žízní – ale naopak má jako hlavní směrnici, 
můžou to být kvádry pevných staveb – třeba abychom se nikdy nedověděli, jak to 
čínských zdí, které mají oddělit, zahradit všechno vlastně je, že nejsme něčím 
cestu z jedné země do druhé, ale mohou konečným a úplným, že jen tak plkáme, co 
z nich být postaveny schody na rozhledny se dočteme, co je dáno našimi zážitky 
přátelství – mohou sdělit veliké myšlenky, a i naše zdánlivě nejmoudřejší poznatky 
ale sdělují i spousty žvástů a nesmyslů – tak a teorie jsou proudem postupného pozná-
a já chci, aby slova sdělila plno na první vání, které nikdy není definitivní.
pohled nebo poslech nesmyslného, ale když Leč v těch peřejích a proudech něco 
nic jiného, tak veselého, ač třeba leckomus plavalo a žádné vlny a víry to nepotopily, kole do lesa a tam jsem kácel nebo naopak 
nepochopitelného – jak převést ve slova ta něco, čeho jsem se přidržel a nadechnul se sázel stromy a pak jsem se vykoupal v řece 
kvanta času, roky, které mohou být a přežil. A nebylo to nějaké absolutní vědění a všechny filozofie a teorie hmoty a vesmíru 
mnohonásobně delší myšlenkami, které se a poznání, ani víra v nějaké učení a teologii, jsem vypustil z hlavy, a když jsme si ještě 
v nich zrodily a větvily se a množily. A jak to bylo to ono nejobyčejnější, to nejprostší s dětmi dokončili den až k dobré večeři 
teď stihnout, když jsem to nechával a nejjednodušší, žití a bytí, dýchání, běhání a popřáli dobré noci, bylo z toho něco jako 
nezapsané. Jak teď z písmenek složit celou a práce. Byl to pohled do nebeské výšky pocit pohody a štěstí.
tu knihovnu prožitého, promyšleného, v noci na hvězdy a měsíc, takový pocit Tak jsem tedy naťukal z písmenek 
procítěného. Když jsem na to nedbal, abych přímého spojení s prostorem nad námi. potřebná slova a napsal nějaký začátek. 
to každý den zapsal, jak teď dát dohromady S jakým nadšením a důvěrou čtu zprávy A teď můžu ťukat dál a líčit narození 
ty nenapsané knihy. astronomů a kosmologů o jejich poznatcích a dětství, rozpad republiky a válku a to 

Odrazovalo mě, jak se pracně stránka po za pomoci přístrojů pohybujících se ve rozjaření po válce a pak šílenství atomového 
stránce smolí kniha, co se tomu musí hvězdném prostoru. Jsou to nezpochyb- zbrojení a obnovení kapitalismu a rozebrat 
věnovat péče, než to je načisto, pak je z toho nitelné vědecké průzkumy, nevyvratitelná všechnu historickou i současnou krásu 
jeden spis do té hory knih v knihovnách fakta, ze kterých vyvozují svoje teorie a bídu, hrůzy a štěstí lidského bytí a všechno 
a archivech a kdo to bude číst? Přesto ale a projekty. to proložit svými úvahami a postřehy a líčit 
kdekdo píše a vydává knihy. Jistě, když Tak čtu nadšeně a důvěřivě o jejich rok po roce, osobu po osobě, rodinu a město 
pěkně popořádku vylíčím všechno od poznáních a modelech hmoty a vesmíru a stát a státy a Evropu a Ameriku, magora 
prvních nepatrných vzpomínek přes dětství s nadějí, že budu mít jistotu jak to je. Takže Hitlera a jak se tolik národů a států spojilo, 
a celý život až do posledních dnů, bude to víme tolik a žasneme, že jsme složeni aby ho přemohli, líčit detaily špatnosti 
originál, jako je originál každý list stromu, z biliónů buněk a každá buňka je jako malá a ubohosti lidí okolo mne a lidí z celého 
každý květ na louce, každý den z miliardy továrna a dohromady to je naše tělo a mozek světa. Můžu to všechno vůbec vypsat 
roků. A co jsem objevil, aby to stálo za to? a dokonale to funguje – prostě vědecké a popsat? Můžu domyslet kořeny toho všeho 
Vymyslel jsem něco nového? Převrátil jsem poznání hmoty a vesmíru. Až přišla teorie dění? Můžu mít  dobrá vysvět lení 
běh světa? Přišel jsem na to, jak všechno o velkém třesku. Když se zpětně promítne a postřehy? Můžu Vám něco vysvětlit tak, 
vzniklo a kdo to vymyslel? Vypátral jsem, jak současný stav vesmíru, tak se dojde k tomu, aby Vás to poučilo, abych se poučil i já?
je to s posmrtným bytím? I můj mozek se že před 13 miliardami let celý vesmír byl Je tedy tady nějaký velmi složitý balík 
těmito věcmi zabýval a může být někomu nulový bod a pak někdo škrtnul sirkou buněk, který se musí denně dostatečně 
k něčemu dobré, co já vymyslel? a z nulového bodu tedy z ničeho to najíst a musí to jídlo dokonale strávit 

Rád čtu a probírám, když někdo něco explodovalo a je propočítáno, jak po a proměnit v energii, která se proměňuje 
vymyslí a může hodnotit a rozebírat teorie, miliontinách vteřiny vznikalo to, co je dnešní v jeho život a je tu nějaký mozek složený taky 
filozofie, kosmogonie a náboženství, ale vesmír, a tedy i my. Pak mě také pobavilo, z biliónů buněk a ten má takový svůj malý 
zatím se mi nestalo, abych poznal, že něco když se svého času řešilo, jestli jsou černé vesmír, který je odrazem celého vesmíru, 
z toho je to pravé a nezpochybnitelné, že se díry, že se o tom hlasovalo. Tak když a vlastně se všechno odehrává v tomto 
to musím naučit a už se nemusím s něčím všechno vzniklo z nuly, mohlo to vzniknout malém vesmíru.
jiným otravovat, prostě budu pánem světa ze slova. Slovo si umím představit spíš než Potkáváme se, naše pohledy se protnou 
a vesmíru – aspoň ve svém světě a vesmíru. to, že celý vesmír se scvrkne na singularitu, a na okamžik jsme zahlédli něco, co jsme 

Takže jsem se nikdy nedočetl něčeho kdy je všechno tak malé, že se to vejde do každý sám. Jsme takoví běženci času a jsou 
absolutního, co by beze zbytku zaujalo mou ničeho. Tak jak je to se vznikem hmoty nás miliardy a každý máme svou trasu, jen 
mysl a dalo mi jistotu, že vím to, co jsem chtěl a vesmíru a nás a slunce a hvězd a kdo to tak se naše pohledy protnou a nikdy se 
vědět, a že už po něčem jiném nemusím vymyslel, že z jedné buňky vyroste dítě nezřečíme, nikdy se nepoznáme – prostě je 

pátrat. Pořád jsem tedy hledal a i když a najednou přijde na svět hotový člověk? nás moc na to, abychom se sblížili.
někdy jsem na nějaký čas myslel, že Takže ta naděje, jak všechno vědecky 

Miloš Majka Čechjsem našel svůj klid a jistotu, vysvětlíme a pochopíme, nějak nevychází, 
přišly jiné zážitky, jiné a tak se chytám stébla a dívám se do modré 

Tento text, za který jsem vděčná, nám denní a černé noční oblohy a ono mě to 
představuje Majku z jiného úhlu pohledu, poučí a uklidní a vysvětlí víc než 
což jsem již před léty poznala. Není to jen ten všechna věda, všechny víry 
Majka na lodičce, s kytarou a písní na bývalé a náboženství a teprve ne 
sokolské plovárně, kterou dodnes miluje velké teorie a učení.
a snaží se o její obnovení, idol všech Naprostou j istotu 
tehdejších skautů a trampů, ale i člověk a klid a dobré spaní 
velice přemýšlivý, dalo by se říci filozofující jsem našel nejjed-
a mnoho našich filozofů a politiků by si tyto nodušším a nej-
řádky rozjímání mělo přečíst.prostším způso-

bem. Nejčastěji Majko, díky!
jsem ráno vyjel na – ap –

Kamínky Majky Čecha



+

spořitelny a četných pozemků. Byl zároveň 
předsedou místní školní rady, náměstkem 
okr. starosty, kterým byl p. Antonín Kovář, 
rolník ze Svinků. Správu města řídil 
s městskou radou a zastupitelstvem, do 
něhož právo voliti měly tehdy dle § 1. řádu 
volebního do obcí ze dne 16. dubna 1864 
č. 7 z. z. osoby fysické a osoby právní. 
Z osob fysických však jen ty, které byly buď 
čestnými občany nebo měšťany bez dalších 
podmínek, nebo byla-li taková osoba údem 
obce a mimo to občanem rakouským 
platícím v obci přímou daň z nějakého 
nemovitého statku, živnosti nebo přijmu, 
nebo konečně byla-li příslušníkem obce 
a mimo to měšťanem nebo veřejným 
úředníkem, doktorem rakouské university, 
pensionovaným důstojníkem, duchovním Jak to tehdy bylo v duchovní správě obce. Velmi početná 
skupina lidí, kteří neplatili přímých daní, nesli (pokračování)
je však stejně zakalkulované ve svých 

Do lázní a na letní byt jezdili jen lidé velmi životních potřebách, které museli kupovati, 
zámožní a k nim bývali zváni spisovatelé byla tedy vyloučena z rozhodování o správě 
a umělci. Všichni letní hosté tvořili spíše obce, nebyl-li někdo z nich náhodou 
přátelský společenský kruh, než samostatné veřejným definitivním úředníkem nebo 
jednotky tady náhodně se seznamující. Bytů duchovním. 
pro ně v městě bylo jen několik. Málokomu Voličové byli pak rozděleni do tří sborů 
z místního obyvatelstva byla poskytnuta dle výše placených daní. Volili sice muži 
příležitost účastnit se na životě této i ženy, ale právo býti zvolen náleželo jen 
společnosti. Nebyla také tak početná jako mužům. Voliti mohlo se i prostřednictvím 
nynější letní hosté, representovala se však jiného oprávněného voliče, předložil-li při 
valnou většinou skvělými jmény. volbě plnou moc. Osoby právnické 

Lázeňskou restauraci najímal majitel vykonávaly volbu skrze plnomocníka. 
lázní – tehdy MUDr. L. Kuhl – cizím 
restauratérům na dobu sezony. Otvírala se R. Burian
koncertem 1. května a zavírala koncem září. čas. Lázně Bechyně, duben/květen 1938
Ubytování v lázních obstarávala lázeňská (pokračování příště)
správa sama. Lázeňská hudba (tehdy trio: 
bři Kličkové – čelo a flétna a cizí konserva-
torista klavír) hrávala výhradně skladby 
koncertní. Tanec býval tehdy jen zvláštním 
výrazem mimořádného veselí, ne chlebem 
vezdejším jako za těchto časů. Letní hosté 
stravovali se tehdy pouze v lázních, na 
Panské a na Protivínce. 

Sokolské koupaliště nebylo. Byla pouze 
lázeňská plovárna dřevěnou stěnou 
rozdělená až do řeky na oddělení dámské a 
pánské. Měla kabin méně než dnes. Četné 
loďky byly při plovárně vždycky (dnes 
loděnice TJ Jiskra Bechyně – pozn. red.). 

Všechny vyhlídky za lázněmi byly již 
označeny jmény a opatřeny pevnými 
železnými zábradlími. 

Starostou města byl v r. 1912 pan Karel 
Plaňanský, majitel nynějšího domu 

Jako houby po dešti - aneb
Knižní novinky 
    z jihočeského
      regionu+

FIRST, Josef A.: Cesty kratší a delší.
P., Machart, 2012.

Kniha životopisných vzpomínek Josefa 
A. Firsta, jednoho z organizátorů woodcraftu 
v naší zemi. Po skončení 1. světové války 
pracoval v organizaci YMCA, kde byl 
organizátorem a propagátorem řady sportů. 
Spojuje ho s Bechyní další postava 
světového propagátora woodcraftu Miloše 
Seiferta – Woowotanna (1887–1941), 
profesora na reálce v Příbrami a na mnoha 
dalších místech. Měl dva bratry, Ladislava, 
profesora matematiky na brněnské univer-
zitě, nakonec jejím rektorem, Jaroslava, 
legionáře, profesora na pražské reálce 
a sestru Marii, která se provdala do Bechyně 
za pana učitele Pánka, později byl ředitelem 
školy. Miloš byl velice uzavřené povahy; brzy 
se seznámil s myšlenkou skautingu a byl 
jeho předním průkopníkem. Odpoutal se 
však od koncepce Svojsíkova Junáka 
a založil u nás sdružení Ligy lesní moudrosti. 
Jeho celoživotní láskou byl Ernest 
Thompson Seton, přeložil téměř celé jeho 
dílo, dopisoval si s ním a v Praze se také 
setkali, asi už pozdě, byli již oba na pokraji 
svých životních sil. Miloš napsal mnoho knih, 
příruček, brožur, časopiseckých článků. 
Poslední jeho cesta vedla do Bechyně k 
sestře Marii, kde také skonal a je pohřben na 
starém hřbitově; jeho hrob určitě poznáte 
podle prostého, hrubě otesaného kamene 
vpravo od centrálního kříže.

Již jednou jsem Vás upozornila na 
čtvrtletník Správy NP a CHKO Šumava. 
Z obsahu tohoto zimního čísla vybírám: 
Vývoj přírodních lesů Šumavy v modelech, 
ale skutečnost v přírodě bývá jiná, 
O nejstarších šumavských smrcích, Historie 
šumavských pralesů (Trojmezní, Jezerní 
hora), opět o kůrovci (nejen šumavské 
téma), o vzácné orchideji rašelinných lesů 
Bradáček srdčitý, Národní park Bavorský les 
a Schwarzwald, Splouvání řek v NP 
Šumava, Rožmberkové a Vimperk, o prvním 
vedoucím CHKO Šumavy skautu Ladislavu 
Vodákovi, s přezdívkou Letící Sokol, Na 
vozíčku po Šumavě. Také pro děti: Vlčí 
povídání s kvízem a obrázky na vystřihování 
Světem šumavské přírody.

Časopis pravidelně nacházím v knihku-
pectví Petra Voka v Bechyni.

–ap–
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neprofesionálních členů a zájemců z řad bronzové. Informace o třetím (posledním) Plenární zasedání 
laické veřejnosti a studentů archeologie. Po roce grantového projektu GA ČR, řešeného 

jihočeské pobočky úvodním projevu předsedy pobočky na Jihočeské univerzitě. Provedeny 
pozdravil shromážděné místostarosta mj. výzkumy rovinného polykulturního České archeologické 
Bechyně Jiří Beneš a pak ředitel Základní sídliště u Rataj (zachycena mohutná kulturní 

společnosti umělecké školy V. Pichla Jan Svoboda. vrstva a patrně část domu kůlové konstrukce 
Následovalo tradiční informační kolokvium z mladší /?/ doby bronzové) a zbytku v Bechyni dne 3. 3. 2012
na téma „Archeologické výzkumy, nálezy, halštatské mohyly u Rataj a rovněž 
vědecké projekty a nově vydaná literatura prospekce mnoha dalších lokalit.V sobotu 3. 3. 2012 se v refektáři 
v jižních Čechách v roce 2011“. Celkem zde ź T. Šálková (Jihočeská univerzita bývalého františkánského kláštera v Bechyni 
bylo předneseno 9 referátů, z nichž pro České Budějovice): Výsledky analýzy uskutečnilo pravidelné veřejné plenární 
přítomné bechyňské občany byly nejza- rostlinných makrozbytků a antrakologické zasedání jihočeské pobočky České 
jímavější hned první tři, týkající se Bechyně analýzy (od J. Nováka) ze sídliště mladší archeologické společnosti, na němž se 
či blízkého regionu: doby bronzové ve Hvožďanech (výzkum JU organizačně i finančně podílelo Město 

ź R. Krajíc (Husitské muzeum Tábor): v roce 2009).Bechyně. Jedná se o pravidelné každoroční 
Bechyně – plošný odkryv náměstí. Při Následující referáty se pak týkaly setkání nejen členů této archeologické 
rozsáhlém záchranném výzkumu byly výzkumů, nálezů a projektů z dalších společnosti, ale i dalších zájemců o tento 
učiněny nálezy z pozdní doby halštatské regionů především Jihočeského kraje. atraktivní obor. Tato akce se zatím 
(velký zahloubený objekt), pozdní doby Kromě této prezentace představila uskutečňovala především v Jihočeském 
laténské (dvojitý příkop a několik zahlou- některá pracoviště rovněž svou odbornou muzeu v Českých Budějovicích, v Prácheň-
bených chat), z 9. století n.l. (vrstvy regionální literaturu, kterou bylo možné ském muzeu v Písku nebo v Husitském 
v příkopech, chlebová pec aj.), z vrcholného buďto objednat, nebo přímo na místě muzeu v Táboře. Důvodem, proč se letošní 
středověku až novověku. Výzkum jedno- zakoupit.setkání uskutečnilo právě v Bechyni, byly 
značně potvrdil význam ostrožny v pravěku Poslední částí programu pak byla především loňské mimořádné objevy na 
i středověku jako jednoho z centrálních míst prohlídka interiéru klášterního kostela, kde bechyňském náměstí, které tak mohly být 
jihočeského regionu. všechny zájemce provedl a výklad podal pan prezentovány přímo na místě. Jednání se 

ź O. Chvojka (Jihočeská univerzita farář Zdeněk M. Kozubík, a na úplný závěr zúčastnilo přibližně 80 osob, zčásti 
České Budějovice): Struktura osídlení pak František Janda z Husitského muzea profesionálních archeologů, většinou však 
mikroregionu říčky Smutné v době v Táboře provedl všechny zájemce 

bechyňským náměstím s doplňujícím 
výkladem k výsledkům archeologického 
výzkumu v r. 2011.

Rád bych touto cestou poděkoval Městu 
Bechyni, které se jako spolupořadatel 
významně podílelo na tomto setkání, dále 
řediteli Základní umělecké školy V. Pichla, 
panu PaeDr. Janu Svobodovi, za poskytnutí 
a přípravu přednáškových prostor, jednateli 
firmy SEN, panu Františku Němcovi, za 
zapůjčení horkovzdušných ventilátorů a také 
panu faráři Zdeňku M. Kozubíkovi za 
prohlídku kláštera. Myslím, že se letošní 
setkání mimořádně podařilo a že si všichni 
zúčastnění z Bechyně odnesli ty nejlepší 
zážitky a dojmy.

Mgr. Ondřej Chvojka PhD.
předseda jihočeské pobočky České 

archeologické společnosti

+  Sbírka Rolničkové 
  dny 2012

V pondělí 23. dubna 2012 se opět do ulic 
Bechyně vydají dobrovolníci – studenti 
střední keramické školy se zapečetěnými 
kasičkami. Možná právě Vás požádají 
o příspěvek pro Diakonii ČCE – středisko 
Rolnička a jako poděkování Vám nabídnou 
symbolickou rolničku. 11. ročník sbírky 
„Rolničkové dny“ proběhne v týdnu od 23. do 
27. dubna i v dalších 9 jihočeských městech. 
Dobrovolníci budou v ulicích žádat o finanční 
příspěvek na zakoupení osobního auto-
mobilu. Díky němu budeme konečně moci 
nabídnout dopravu všem našim klientům se 
zdravotním postižením z táborského 
regionu. Zajistíme tím jejich každodenní 
ranní a odpolední cestu do školy a zaměst-
nání v Rolničce. 

Sbírka probíhá v souladu se zákonem 
č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a její 
konání je ohlášeno Krajskému úřadu 
Jihočeského kraje, jehož kontrole také 
podléhá. Děkujeme vám všem, kteří nás 
během Rolničkových dnů podpoříte. 

Renata Gargulová 
(koordinátorka sbírky)

rvní červnový večer se rozsvítí z loňského roku nazvané Souhvězdí jisker. 
Souhvězdí jisker při vzácném Prodalo se ho už bezmála 20 000, a tak Pkoncertním setkání bratrů máme radost, že se naše písně stále těší 

Nedvědů a Věry Martinové v Klášterní zájmu posluchačů.
zahradě v Bechyni. Na co se můžeme těšit?

Kromě nás samozřejmě na skvělou Vzácné setkání - Souhvězdí jisker se 
Věru Martinovou. Připravila si koncertní jmenuje série koncertů stálic české 
sérii jejích největších hitů a to doslova! populární hudby bratrů Nedvědů a Věry 
Zavítáme s ní Až na vrcholky hor, projdeme Martinové. Jeden z nich se odehraje 
Pod sluneční bránou, uslyšíme Malý dům v pátek 1. června v 19:00 v bechyňské 
nad skálou nebo Dám si jedno blues a Klášterní zahradě. Vstupenky na tento 
další.unikátní (téměř tříhodinový) koncert dal 

Náš vlastní koncertní program je tvořen pořadatel do předprodeje už nyní. Ti, kdo si 
směsicí nových a nově zaranžovaných koupí vstupenky s předstihem, si mohou 
sk ladeb  a  samozře jmě dop lněn  být jistí, že nejen ušetří, ale určitě koncert 
nejznámějšími hity jako jsou Valčíček, uvidí. Koncerty bratrů Nedvědů bývají vždy 
Stánky, Frankie Dlouhán, Kamarád apod. téměř vyprodané. Prodávají se: v kanceláři 
Nejprve zahraje František své „nejkrás-Kulturního střediska města Bechyně, 
nější“ jako je: Kočovní herci, Proužek, U Nádraží 602, Bechyně nebo v Turis-
Devatenáct, Zvon.tických informacích Bechyně, nám. T. G. 

Kdo vás doprovodí během téměř Masaryka 5, Bechyně (tel.: 381 213 822, 
tříhodinového koncertu?602 843 442, 731 105 134) a v před-

Hrajeme moc rádi s naší kapelou prodejní síti www.ticketstream.cz.
složenou ze samých výborných muzikantů 

Promo rozhovor – kromě nás dvou, Honzy a Františka, 
Co vás vedlo k pojmenování koncertu i Vojta Nedvěd (syn Františka), Milan 

Vzácné setkání - Souhvězdí jisker? Plechatý, Petr Kocman a Jarda Petrásek 
Bylo to právě naše poslední CD (manžel Věry Martinové).
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KULTURNÍ KALENDÁŘ duben 2012

ORIENTÁLNÍ A BŘIŠNÍ TANCE
Každé pondělí od 19.00 hodin v klubovně KD
Bližší informace: Kristýna Kvardová, tel. 721 503 325 nebo 
www.raeesah.wz.cz

BOSU
Každá středa od 18.30 hodin v RC Hrošík

PILATES
Každý čtvrtek v klubovně KD
od 9 hodin cvičení pro ženy (střední zátěž), 
od 10.15 hodin pro ženy 50+ (protažení, cvičení pro pohodu) 
Bližší informace na tel.č. 775 182 010.

STREET DANCE
Každé úterý od 16.30 hodin v klubovně KD
Bližší informace na tel.č. 724 047 369.

Změna programu vyhrazenaL 

NOVĚ LZE VSTUPENKY NA AKCE 

REZERVOVAT 

NA WWW.KULTURNIDUM.CZ

ON-LINE !
PRO DĚTI

JAK BERUŠKA UŠKA 

O SEDMOU TEČKU PŘIŠLA

KUM NYE
Pátek 6. dubna – neděle 15. dubna / prostory KD /
Bližší informace na www.ekonom@kulturnidum.cz

NOVĚ LZE VSTUPENKY NA AKCE 

REZERVOVAT 

NA WWW.KULTURNIDUM.CZ

ON-LINE !

ZÁBAVA

Středa 25. dubna / 19.00 hodin / Velký sál / Vstupné 250 Kč
Bavič Karel Šíp a herec, spisovatel a komik Josef Alois Náhlovský 
jsou dvě hlavní tváře tohoto zábavného pořadu.
Improvizovaný pořad vychází z principu pořadu Všechnopárty. 
Zběhlý Krušnohorec odpovídá na zvídavé dotazy svého kolegy.
Předprodej v kanceláři KD, rezervace vstupenek na stránkách KD.

Sobota 21. dubna / 21.00 hodin / Velký sál / Vstupné 150 Kč
Přijďte si vyčistit hlavu a zapařit na velkou jarní zábavu s oblíbenou 
bechyňskou kapelou.

VODOVOD – taneční zábava

Sobota 21. dubna / 10.00 hodin / Malý sál / Vstupné 35 Kč
Divadlo KAPSA z Andělské Hory přiveze dětem pohádku o tom, jak 
se na paloučku u lesa zvířátka chystala na svatojánský bál a jak 
beruška na něj nemohla jít. Pomůžou jí kamarádi najít sedmou 
tečku a budou se spolu veselit? To všechno se děti dozví ve veselé 
pohádce se spoustou písniček.

TRADICE
BECHYŇSKÝ SLET 

ČARODĚJNIC
Pondělí 30. dubna / 17.00 hodin / sraz 
před kulturním domem
Letošní rej slaví osmnáctiny! Zapojte se 
do společné oslavy a přijďte ke 
kulturnímu domu, kde na Vás čeká 
velkolepý průvod městem. A aby oslavy 
plnoletosti byly velkolepé, vyhlašujeme 
soutěž o nejoriginálnější mávátko 
průvodu. Vyhodnocení soutěže proběhne 
před KD, kde budou připraveny hry 
a diskotéka pro děti.
Jako dárek k osmnáctinám vystoupí taneční 
seskupení STREET DANCE.
Neopomeneme také vyhlási t  Miss 
čarodějnici 2012.

FINANČNÍ GRAMOTNOST 3
Čtvrtek 19. dubna / 17.00 hodin / RC Hrošík / Vstupné 20 Kč
Cyklus přednášek ze světa financí uzavře p. Ing. Urban tématem 
„Znalosti, které jste se zatím nenaučili“.

Změna programu vyhrazenaL 

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. 
V případě zájmu od 11.00 hodin hrátky s batolátky. Bližší informace 

na tel. č. 776 381 203.VELIKONOČNÍ DÍLNA
Středa 4. dubna / 15 – 17 hodin / RC Hrošík
V herně si budeme společně tvořit velikonoční výzdobu do svých 
pokojíčků. Materiál bude k dispozici, s sebou potřebujete jen 
šikovné ruce.

PAPÍROVÁ MÓDNÍ PŘEHLÍDKA
Středa 25. dubna / 15 – 17 hodin / RC Hrošík
Společné vyrábění jarních a letních modelů z papíru. Následně si s 
dětmi uděláme módní přehlídku vyrobených modelů. Materiál bude 
k dispozici.

RODIČOVSKÉ CENTRUM 

Středa 23. května / 19.00 hodin / Zámecká jízdárna / Vstupné 
850 a 750 Kč
Jedinečný koncert nejpopulárnější české popové hvězdy 
a několikanásobné zlaté slavice v Bechyni. 
Předprodej vstupenek v kanceláři KD v Bechyni, v infocentru 
Bechyně a infocentru Jindřichův Hradec.
Předprodej, rezervace a zasílání vstupenek na dobírku zajištuje 
zámek Bechyně 603 419 590, info@zamek-bechyne.cz.

LUCIE BÍLÁ a PETR MALÁSEK

PŘIPRAVUJEME NA KVĚTEN

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

KURZY, PŘEDNÁŠKY, DÍLNY

VŠECHNOPARTIČKA
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tančit, soutěžit a dokonce vystoupí členové 
kroužku STREET DANCE a předvedou své 
taneční umění. Nebude chybět ani vyhlášení 
Miss čarodějnice 2012.

V dubnu nezapomínáme ani na naše 
nejmenší diváky. Divadlo KAPSA z Andělské 
Hory přiveze pohádku o berušce UŠCE, 
která ztratila sedmou tečku a nemohla na 
ples.

Také Vás čeká poslední z cyklu 
přednášek ze světa financí, p. V. Urban si 
tentokrát připravil znalosti, které jste se POZVÁNKA ZA 
zatím nenaučili.

KULTUROU Také aktivity RC Hrošík jsou tento měsíc 
pestré. Dobrovolnice si opět pro naše Měsíc duben je měsícem velikonočním, 
nejmenší připravily tvořivé herny. V té první a tak mi dovolte hned v úvodu popřát 
si děti vytvoří velikonoční ozdoby do příjemné a klidné svátky. V dubnu máme pro 
pokojíčku a mamince do kuchyně. V další Vás připravenou kulturní lahůdku v podobě 
dílně si děti vytvoří jarní a letní modely z zábavného pořadu „VŠECHNOPARTIČKA“. 
papíru, které pak budou prezentovat na Tato show je postavena na základě 
předváděcím molu. Přijďte si maminky hrát a oblíbeného televizního pořadu, ovšem Karel 
tvořit mezi nás – zvou srdečně dobrovolnice Šíp má zde jenom jednoho hosta a tím je 
z RC Hrošík.oblíbený bavič, učitel a spisovatel Josef Alois 

Závěrem mi dovolte ještě pozvánku na Náhlovský. Tito dva pánové společně 
červnové koncerty v Klášterní zahradě. proberou umělecké začátky tohoto zběhlého 
Začátkem měsíce (1. června) nás potěší Krušnohorce, zážitky ze studentských let, 
svým vystoupením bratři Honza a František své sportovní zážitky, zážitky z cest a to vše 
Nedvědi s hostem Věrou Martinovou. bude opředené veselými historkami. I diváci 
Vstupenky jsou již v předprodeji v kanceláři si přijdou na své svými dotazy.
KD.Po dlouhé odmlce v Bechyni opět 

V závěru školního roku (30. června) vystoupí kapela VODOVOD a všechny 
zveme všechny na DUHA Fest Bechyně. příznivce zve na velkou jarní zábavu.
Tato akce je propojením Jazzfestu Velkou zábavu si užijeme i na konci 
a Hodonice Festu. Během večera se měsíce, a to při tradičním čarodějnickém 
představí kapely ŽLUTÝ FIJALKY, kapela sletu. Letos oslavíme 18. ročník a budeme 
HI-FI PETRA WAJSARA, PESHATA, zlatý rádi, když se společně s námi přidáte k řadě 
hřeb večera - REPUBLIC OF TWO a na gratulantů. Dokonce Vám poradíme, jaký 
závěr vystoupí DUSOT DUSÍCÍCH SE dárek vzít s sebou. Vyhlašujeme totiž soutěž 
KRÁLÍKŮ. o nejoriginálnější mávátko průvodu. 

Pevně doufám, že dubnové akce Vás Mávátko může mít jakýkoliv námět, ovšem 
potěší a zaujmou. Věřím, že si určitě nejlépe čarodějnický. Nejoriginálnější 
vyberete tu, která Vám  nejvíc vyhovuje. Na výrobky budou vystaveny na chodbě KD 
shledanou za měsíc opět na těchto a autory originálně oceníme. Přijďte s námi 
stránkách.slavit do průvodu, který povede opět městem 

S.H.ke kulturnímu domu, kde se bude rejdit, 

+Čtenář roku

Rozloučili jsme se s Měsícem čtenářů, 
rozdali k výpůjčkám vyzkoušené recepty na 
pečení, představili čtečku e knih, rozjeli jsme 
jarní besedování s dětmi na téma poezie 
a už poosmé jsme přenocovali mezi 
knížkami s Andersenem. Stává se již tradicí, 
že knihovny vyhlašují své nejlepší čtenáře, 
bez nichž by si ani neuměly svou činnost 
představit. Cílem této aktivity je posilovat 
společenský význam a prestiž četby v rámci 
celé republiky a ocenit ty, kteří služby 
knihovny nejvíce využívají. Letos vybíráme 
nejvěrnějšího „Čtenáře roku“, který je 
nejdéle v evidenci naší knihovny. Stala se 
jím paní Ida Misařová, která se poprvé do 
knihovny přihlásila v roce 1958 a zůstala 
aktivní čtenářkou dodnes! Srdečně gratu-
lujeme, přejeme pevné zdraví a hodně 
pěkného čtení a hledáme vhodný termín pro 
předání tohoto ocenění. Pokud čtenářka 
postoupí do krajského kola „Čtenáře roku“, 
v případě vítězství ji čeká odměna v podobě 
peněžní poukázky v hodnotě 2000,- Kč na 
nákup knih dle vlastního výběru. K dalšímu 
postupu přejeme hodně štěstí!

Přidejte se k nám:
19. dubna 2012 v 8.30 hodin od 

kulturního domu vycházíme na jarní 
procházku s městskou knihovnou a Svazem 
diabetiků v rámci kampaně „Čtení sluší 
každému“. 

Na netradičním místě se vystřídáme ve 
čtení zajímavé knihy. Věříme v pěkné 
počasí, ale jsme připraveni i na mokrou 
variantu! 

EH

A co předpovídají lidové pranostiky?
R Březen - za kamna vlezem; duben - ještě 

tam budem.
R Dubnový sníh pole hnojí a déšť jim 

požehnání přináší.
R Mokrý duben - hojnost ovoce.
R Je-li duben pěkný, bude květen ještě 

lepší.
R Bouřky v dubnu zvěstují dobré léto.
R Jak hluboko v dubnu namokne, tak 

hluboko v máji vyschne.
R Jaký duben - takový říjen.
R Hodně-li v dubnu vítr duje, stodola se 

naplňuje.
R Na svatého Jiří vylézají hadi a štíři.

+Připravujeme na květen

Muzejní podvečer – v pátek 4. května od 
17.00 hod. zveme na otevření dvou nových 
muzejních výstav s doprovodným progra-
mem.

Bleší trh – v sobotu 5. května proběhne 
od 9.30 hod. na dvorku muzea první 
bechyňský bleší trh. Pokud máte doma 
předměty, které je vám líto vyhodit a rádi 
byste jim našli nové majitele, přijďte je první 
květnovou sobotu nabídnout k prodeji.

Podrobnější informace se dozvíte 
v následujícím vydání bechyňského zpravo-
daje a na plakátech.

MAŠKARNÍ 
ODPOLEDNE

KSMB nabízí pronájem 

nebytových prostor v KD 

(bývalá pobočka sázkové kanceláře) 
269 m  od 1. 7. 2012. 

Bližší informace: tel. 606 911 007, 

e-mail reditel@kulturnidum.cz
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+Otevírání kostelů 

V únorovém čísle zpravodaje v článku na 
zadní straně byla mimo jiné otázka ohledně 
otevírání dveří kostelů, aby bylo vidět 
dovnitř. Přes mříže je však vidět poměrně 
špatně, je na nich pletivo proti ptákům 
a dveře se otvírají jen nepravidelně kvůli 
větrání a ohřátí interiéru kostelů. Nejlépe je 
zajít přímo do kostela. 

Možností je více. Dva velké bechyňské 
kostely jsou především Boží domy, kde se 
konají mše a další bohoslužby, zpřítomňující 
odkaz Ježíše Krista, ale před mší či po mši 
lze zajít na prohlídku. Běžně sem takto 
přicházejí lázeňští hosté či turisté. 

Konkrétně v době letního času se farní 
kostel na náměstí otevírá od pondělí do 
čtvrtka kolem 18.00 hod., pak je od 18.30 do 
cca 19.00 mše a zavírá se asi 20 minut po 
mši. V době zimního času je kostel v tyto dny 
otevřen od 16.30, mše je od 17.00. Malé 
změny jsou o Velikonocích a Vánocích. 
V pátek se kostel na náměstí otvírá 
celoročně asi v osm hodin ráno, mše je od 
8.30 do cca 9.00. Změny opět o hlavních 
svátcích. V neděli jsou mše od začátku 
adventu až do května ve farním kostele na 
náměstí a otevírá se cca v 7.15 ráno, mše je 
od 8.00 do cca 8.45 hod. Zbylou část roku 
jsou nedělní mše ve stejný čas v klášterním 
kostele. 

Již asi deset let je další možností 
prohlídky volný vstup do některého z kostelů 
téměř každou neděli a o vánočních svátcích 
po celý týden. Bývá to obvykle jedna hodina 
v odpolední době, oznámení najdete 
vyvěšené na farním kostele. O nedělích 
v době postní jsou místo toho v klášterním 
kostele pobožnosti křížové cesty a v květnu 
májové pobožnosti. Bližší údaje bývají ve 
vývěsce farního kostela a kostel můžete 
opět navštívit i k prohlídce. Klášterní kostel 
lze také zhlédnout s průvodkyní, pokud se 
sejde alespoň pět zájemců, bližší informace 
v infocentru na náměstí. Kromě toho jsou 
velké kostely otevřené při koncertech, 
pohřbech, úklidech apod. 

Malý kostel sv. Michala u starého hřbitova 
je odsvěcený, slouží pro kulturní akce, 
zejména výstavy, kterých je z různých 
důvodů stále málo. Nyní se začal užívat 
i jako smuteční síň. Za dobrého počasí zde 
někdy bývá volný vstup na Nový rok. 
V listopadu se zde koná pobožnost 
k památce zesnulých. 

Pokud tyto možnosti nestačí, lze se 
v případě vážného zájmu v jednotlivých 
případech domluvit na faře nebo na tel. 
737 709 047. 

Ing. Martin Halama, 
jeden ze tří bechyňských kostelníků

+
Přichází období renesance. Není vidět Dolní lázeň v Zářečí

jen ve stavebním slohu, ale i v novém 
( myšlení člověka.

Zjemnělý životní styl italské renesance 
s sebou přináší nový pocit ze života. Touha 
po reprezentaci a lesku, lepší bydlení, módní 
trendy dvorské kultury včetně hygieny i nový 
názor na přírodu.
Mění se i město Bechyně. 

r. 1569–1596
Petr Vok z Rožmberka Bechyni kupuje a je 
pro lid pánem dobrotivým. Po smrti svého 
bratra Viléma r. 1592 se stěhuje na Český 
Krumlov a Bechyně tím ztrácí mnoho. 
Přestal veselý život, rozsáhlé přestavby a je 

Známější historie bechyňského lázeňství zřejmé, že v brzké době Bechyni kvůli 
je ta, která se začala psát asi před třemi finančním problémům opustí a prodá.
staletími a vztahuje se k dnešním léčivým 

A proto píše městu Bechyni darovací listinu 
lázním, které byly založeny na léčivosti 

o 7 odstavcích, která začíná: “My Petr Vok 
minerálních pramenů a rašeliny.

z Rožmberka vladař domu Rožmberského… 
...Bod 6. Daruji městu tu „lázni“ pod 

14. století zámkem za mostem na druhé straně řeky 
Nejstarší zprávy vztahující se k lázeňství ležící, s tou vejminkou, že tam po věčné 

v Bechyni jsou však ze Zářečí. V Zářečí byly časy, každý lazebník bude šenkovati pivo 
lázně, dá se říct, již ve 14. století. První panské. Kdyby tam šenkoval pivo městské 
písemně doloženou historií lázní začneme nebo dal pivo jiné, zaplatí pokutu 5 kop 
u „Starých“ neboli „Dolních“ říčních lázní, a lázeň propadně v majetek knížecí.“
které jsou zmiňovány již kolem roku 1323, 
kdy na příkaz českého krále Jana 

r. 1596–1715
Lucemburského je město vyměřeno a zalo-

Roku 1596 se novým majitelem na 
ženo. Na ohražení dohlíží královský 

Bechyni stal již potřetí příslušník šternber-
podkomoří Oldřich Pluh z Rabštejna. 

ského rodu. Tito barokní kavalíři se s odpo-
Vystavět hradby nějaký čas jistě trvalo, 

vídajícím dobovým vkusem věnovali 
a proto si královský úředník mimo hradby 

katolické politice. Byli na Bechyni mecenáši 
města zakládá lázeň se zahradou. Oldřich 

mnohých církevních staveb, stačili i přesta-
Pluh z Rabštejna na Bechyni získává další 

vět exteriér zámku. Žádné zmínky o této 
majetky, a to dvůr u kláštera, 2 mlýny nad 

lázni nám nezanechali.
mostem, 1 mlýn pod mostem / myšleno 
dřevěný most v Zářečí / a 1 mlýn u soutoku 

r. 1715–1948 říčky „Stebnice“ Smutné do Lužnice. Lázeň 
Paarové se na Bechyni přiženili r. 1715. stála v Zářečí u zemské stezky vedoucí 

Marie Terezie Šternberková si bere Jana z Prahy přes Orlík, Bechyni a Soběslav do 
Leopolda z Paaru. Vláda tohoto starého Rakous.
lombardského rodu byla v dějinách Bechyně Voda byla vždy nerozlučně spjata 
ve srovnání s ostatními šlechtickými rody s životem. Odedávna v ní lidé viděli posílení 
nejdelší.Trvala nepřetržitě dvě a půl století.zdraví, uzdravení, ale i omlazení. Pro 

Paarové v Zářečí staví vrchnostenskou šlechtu, bohaté měšťany i církev se stává 
lázeň, kterou pronajímají. Lázeň je značena koupel oblíbeným zvykem. Sloužila 
cechem lazebníků – bílou korouhví se k hovorům, rozptýlení, mytí, radosti a stala 
zelenými věníky (větvičky) a otevřeným se, dá se říct, společenskou povinností.
břitem. Slouží střídavě i jako hostinec Lázní se dříve nazývala i obyčejná koupel 
a šenk. Tím je vysvětleno zdejší hojné ve vaně či volné přírodě. Lidé obdivovali 
popíjení v lázni a to, proč hospoda v Zářečí vodu jak čistou, tak vodu nápadné chuti, 
nesla název Dolní lázeň. barvy a teploty. Zprvu těmto vodám dávali 

vlastnosti nadpřirozené.
Proč lázně – lazebny vymizely?Voda žila v pověstech a pohádkách a byla 

18. stoletínositelem většinou kladných vlastností. 
Lazebnictví dohrálo svoji úlohu velkým Věřilo se v její účinnost, až zázračnost. 

rozvojem zdravotnictví v období vlády Marie Zvykem už z pohanských dob (Ketlové, 
Terezie a Josefa II. Přibývalo lékařů Germáni, Slované) je jarní čištění studánek 
a ubývalo lazeben. Nastalo určité hygienické a pramenů, vítání jara. Kultovní vztah k vodě 
vakuum. Lazebny zmizely bez náhrady se měnil v užitečný návyk hygienický.
a všude se zhoršily hygienické poměry. Ve A od pití vod a koupelí se přešlo 
městech i na venkově zmizela možnost k pokusům léčitelským.
řádného mytí a koupání. Na vesnici to řešili 
koupáním v kravském chlévě, kde bylo teplo.Dále je zaznamenáno o „Starých lázních“ 

A tak v 18. století provoz lázní – lazeben v Zářečí.
mizí úplně. Jedna z posledních lazeben byla r. 1530–1569
zrušena v Třeboni r. 1772.

Na druhém břehu Lužnice, naproti 
v Zářečí, stojí panská lázeň, která přísluší 

V příštím čísle: První známý lázeňský host k hradu. To znamená, že lázeň tu je i před 
na Bechyni a okolnosti jeho pobytu.příchodem Švamberků na Bechyni. Šíří se 

výroba keramického zboží, a tak tato 
vrchnost r. 1532 v Zářečí při lázni staví pro 
hrnčíře deset dřevěných domků, které jim 
pronajímá nebo prodává. Zářečí se mění 

Použitá literatura: v činorodou řemeslnickou čtvrť (10 hrnčířů, 
Bechyně, Rudolf Krajíc a kolektiv, 5 kamnářů).
Obrazy z dějin lázeňství, Vladimír Křížek

Pokračování)

Dagmar Faktorová
Lázně Bechyně s.r.o.

+Společnost rodáků 
a přátel Bechyně

srdečně zve své členy a příznivce na 
jarní setkání, které se koná 

14. 4. 2012 od 14 hodin 
v hotelu Jupiter.

J. Wodinská
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+Zeměpisná olympiáda
– postup na kraj

Naše škola navázala ve středu 
14. 3. 2012 na úspěchy z minulých let a 
v okresním kole zeměpisné olympiády 
získala díky Markétě Mušálkové (7.A) 
2. místo v kategorii B. Markéta postupuje do 
kola krajského. Ve stejné kategorii nás 
reprezentovala také Veronika Zuntová (7.A). 
Výborně si vedli i kluci v kategorii A. Honza 
Ruman (6.A) obsadil 6. místo a Filip Průša 
(6.A) za ním zaostal jen 1 bod a skončil na 
9. místě. V kategorii C jsme měli další dvě 
zástupkyně Majdu Blažkovou (8.A) 
a Zdenku Sosnovou (8.B), které si také 

porovnaly své vědomosti 
nejen s vrstevníky, ale 

i deváťáky táborského 
okresu a obstály velmi 
d o b ř e .  M a r k é t ě  
Mušálkové držíme 
palce do krajského 
kola a všem děku-
jeme za reprezen-
taci školy.

Mgr. Jana 
Meyerová

+Nejmladší atleti BAK 
Bechyně ve Včelnici 

Letošní seriál halových krajských 
přeborů uzavřelo měření sil nejmladších 
atletů a atletek v kategorii tzv. přípravky, 
které se uskutečnilo 25. února v Nové 
Včelnici. 

Původně měla startovat devítka repre-
zentantů, ale nemoc vystavila stop Jirkovi 
Němcovi, Alence Kupské a na poslední chvíli 
i Honzíkovi Podlipnému. Na start se tak ve 
včelnickém tunelu postavila šestice 
nejodolnějších: Matěj Bína, Adam Hovorka, 
Terezka Šlechtová, Anička Lašáková, 

Anička Blažková a Monča Turečková. Díky 
ochotě rodičů jsme se vezli osobními auty 
a nemuseli tak od časných ranních hodin 
cestovat vlaky či autobusy. 

Ve Včelnici se sešla velice silná 
konkurence, výjimkou nebyla ani účast 
čtyřiceti závodníků či závodnic v disciplíně. 
Přesto se atletům v zelených dresech 
s nápisem Bechyně na zádech několikrát 
podařilo proniknout mezi nejlepší.

Specifickou záležitostí soutěží přípravek 
je vyhlašování nikoliv nejlepších tří, ale 
medaile dostává rovnou pětice závodníků. 
Díky tomu jsme získali dvě medaile! Adam 
Hovorka byl 4. v dálce (skočil 356 cm), když 
byl nejlepší z ročníku 2002! Na stupně vítězů 
vystoupil i Matěj Bína, který skončil pátý ve 
skoku do výšky (105 cm). Adam byl dále 6. ve 
výšce a 7. na 50 m, Matěj se mezi elitu dostal 
i v medicinbalu, kde skončil na 7. místě. 

Dívkám se na stupně vystoupit nepoda-
řilo. Anička Lašáková a Monča Turečková si 
vyzkoušely sprinty na 50 m a 50 m překážek 
a skákaly do dálky, druhá Anička Blažková si 
také dala překážky a v medicinbalu získala 
15. místo za hod 5,99 m, Terka Šlechtová 
také házela „medíkem“, v dálce pak vyhrála 
soukromé mistrovství 3.A. Na padesátce ji 
odradila rána startovní pistole a nenas-
toupila…

Ve Včelnici tak skončily halové krajské 
přebory, pod střechou nás tak na začátku 
dubna čeká tradiční Bechyňská laťka a pak 
už hurá na stadion! Na přípravku a mladší 
žactvo opět již na konci dubna čeká start 
táborské Dětské atletické ligy! 

Mgr. Ruda Blažek

+Exkurze do Anglie V úterý jsme jeli na první část exkurze po 
Londýně. Začínala jízdou na Londýnském 
oku, které předcházelo 4D kino. Co to je? To 
je 3D promítání a čtvrtým rozměrem v kině Už jsme bechyňskou veřejnost informo-
jsou rozmary londýnského počasí – mlha, vali o naší exkurzi do Anglie.
déšť i jemné sněžení. A pak hurá na kolo. Ve zdraví a nabiti dojmy jsme se vrátili 
Fotili jsme si z něj různé budovy a památky – domů a zde je fotografie z našeho výletu 
Big ben, budovu vypadající jako okurka, a také názory našich žáků.
o které nám paní učitelka řekla, že je to 

Nejlepší zážitek z Anglie? Veverky! evropská zajišťovna i pro pojišťovny v ČR. 
Napsat o tom, co se mi nejvíc líbilo na Procházka po Londýně byla krásná a zážit-

zájezdu do Anglie? Těžký úkol. Už jenom kem byla i jízda dvoupatrovým autobusem 
cesta autobusem byla skvělá a co teprve k Národnímu muzeu. Pak jsme se vrátili 
zbytek! Hlavně se mi líbilo, že je v Londýně k našim náhradním rodinám. V Anglii se mi 
tolik gotických památek. Tento styl moc líbilo. 
architektury mám prostě radši než baroko Anička Pekelská 6.A
a podobné.

V neděli 26. 2. jsme se odpoledne vydali Ale co se mi líbilo doopravdy ze všeho 
autobusem do Anglie. Cesta byla dlouhá nejvíc? St. James's park. Ne kvůli všem těm 
a přes kanál La Manche jsme jeli květinám nebo vodnímu ptactvu, ale kvůli 
trajektektem, který jede asi 1,5 hodiny. Ke veverkám. Naprosto mě okouzlilo, jak se 
konci cesty bylo z trajektu krásně vidět na vůbec nebály lidí. Stačilo natáhnout ruku 
útesy Dover, které jsme o chvilku později s jídlem, nebo předstírat nabízení jídla, a ony 
navštívili. Poté jsme pokračovali na zámek přiběhly. Jen sušenky jim asi moc nevoněly, 
Leeds, kde jsme nejdříve prošli nádhernou jen je očichaly a odběhly pryč.
a velkou zahradou, než jsme došli až Ne, že by toho v Londýně a vůbec celé 
k zámku. Po prohlídce hradu jsme se vydali Anglii nebylo k vidění víc. Naopak, je tam 
k bludišti. Asi nikdo z nás si ho nepřed-spousta úžasných památek i nových staveb. 
stavoval tak veliké. Dostat se do středu Jen v Londýně je Tower, Tower bridge, 
bludiště k nízké zídce bylo docela obtížné, London eye, Westminsterské opatsví, Big 
ale nakonec jsme to všichni zvládli. Poté už Ben a parlament, Greenwich, dvoupatrové 
jsme pouze nasedli do autobusu a jeli do autobusy a spousta dalšího. A co teprve 
hostitelských  rodin.zbytek Anglie! Doverské útesy, Portsmouth, 

Zdenka Sosnová 8.BBrighton (ten jsem navštívila při předchozím 
zájezdu, před dvěma lety) a nespočet další Pro mne bylo zajímavým zážitkem 
věcí. návštěva přístavu Portsmouth, kde si 

Viděla jsem na zájezdu spoustu nádher- v docích můžete prohlédnout nejen muzeum 
ných a impozantních věcí, ale veverky byly věnované bitvě u Trafalgaru, ale i vlastní 
prostě nejlepší. bitevní loď Victory, na které admirál Nelson 

Markéta Mušálková, 7.A vyhrál nad v té době neporazitelným 
Napoleonem a kde byl zraněn a později Největší zážitek pro mne bylo Londýnské 
zemřel. Britové umí velmi dobře nabídnout oko. Před nástupem na něj nás zkontro-
dětem historii tak, aby si vše osahaly lovali, zda nemáme nějaké ostré předměty či 
a prožily, a zároveň aby neměly pocit, že výbušniny, a pak jsme jeli. Kolo se otáčelo 
jsou vzdělávány. asi 30 minut a my jsme viděli celý Londýn 

Mgr. Romana Švestkovájako na dlani – hlavně Houses of Parliement 
a Big Ben.

Vřele všem doporučuju.
Radek Šťastný, 8.B



dvě leporela. Připojili se k nám i žáci ze 6.A 
a ti se věnovali knize Pipi Dlouhá punčocha. 
Pro některé žáky to byla kupodivu neznámá 
dětská hrdinka, ale poslech příhod, které 
Pipi zažila, je dostatečně inspiroval k malbě. 
Během jarních prázdnin jsme práce odeslali 
do galerie a teď jsme všichni zvědavi, zda 
budou vystaveny opravdu všechny naše 
práce. Ve středu 4. dubna se zúčastníme 
nejenom vernisáže v hlavním sále AJG na 
Hluboké, ale i doprovodného programu, což 
je návštěva věže hlubockého zámku 
a prohlídka tiskárny PROTISK v Českých 
Budějovicích. Výstava potrvá do 29. dubna 
a tímto zveme rodiče žáků, kteří vystavují, 
a i všechny ostatní zájemce o dětskou 
výtvarnou činnost na prohlídku výstavy, 
která vždy přímo překypuje dětskou fantazií. připravili již zkušení žáci z 8. A, kteří věděli 
Podrobnosti o výstavě a o autorech, jejichž Naše škola se již počtvrté přihlásila do do čeho jdou, protože je to pro ně již třetí 
práce jsme odeslali do galerie, najdete na výtvarného projektu, který již pravidelně účast. Pracovali individuálně či po dvojicích 
stránkách: www.zslibusina.czvyhlašuje Alšova j ihočeská galerie a vznikly tak značně rozdílné práce. Dále se 

v Hluboké nad Vltavou. Tentokrát jsme se do projektu zapojili i žáci ze 7. A. Ti ale Mgr. Pavlína Novotná
věnovali tématu V knize ukryté. Práce pracovali ve dvou skupinách a vytvořili tak 

+

zahradami a zajímavým bludištěm. Večer 
jsme odjeli do hostitelských rodin. Na 
některých dětech bylo patrné napětí, 
očekávání, ale i zvědavost do jaké rodiny se 
dostanou a jací budou náhradní maminky 
a tatínkové…

Další den jsme pobyli v Londýně a 
prohlédli si City of Westminster – Londýnské 
oko, Houses of Parliament, Westminster 
Abbey, stráž jízdní gardy, Buckinghamský 
palác, Trafalgarské náměstí, Picadilly 
Circus, poschoďovým autobusem jsme 
odjeli do Natural History Museum.

Výlet do Portsmouth byl velkým 
zážitkem. Je to významný přístav s muzeem 
historických lodí. Velmi zajímavá byla 
prohlídka lodi HMS Victory, na které zahynul 
admirál Nelson a také nádherný výhled ze 
Spinnaker Tower, nejvyšší vyhlídkové věže Poznávací zájezd do 
v Británii. Portsmouth nám nabídl i své 

Anglie moderní nákupní centrum pro zakoupení 
suvenýrů a drobností na památku.Dva roky utekly jako voda a opět se konal 

Ve čtvrtek jsme se nadzemní drahou pěkný poznávací zájezd do Anglie, jehož se 
dostali do City of London, zaujala nás St. společně zúčastnili žáci obou základních 
Pauls Cathedral. V muzeu v Tower Bridge škol.
nás přivítala paní průvodkyně původem Cestovali jsme autobusem přes SRN, 
z Moravy a mezi exponáty byla i fotka Belgii, Francii. Nový moderní trajekt nás 
Karlova mostu, jako jednoho z nejhezčích převezl z Calais do Doveru, kde jsme se 
mostů světa, což nás potěšilo. Zaujala nás prošli po křídových útesech. Poté jsme 
strojovna, kde je zařízení zvedající most. Po navštívili hrad Leeds s jeho překrásnými 
prohlídce Toweru jsme jeli lodí do 
Greenwich, prohlédli si krásné panorama 
města, shlédli nultý poledník. Prošli jsme 
velkým parkem se stále zelenými trávníky 
a už kvetoucími jarními květinami.

Na zpáteční cestě jsme projel i  
Eurotunelem a zamířili směrem k domovu. 
Děkujeme řidičům, kteří jeli bezpečně a byli 
ochotní a vstřícní k dětem. Paní průvodkyně 
byla moc milá, svědomitá a poskytla nám 
mnoho zajímavých informací.

Žáci si prohlédli a poznali místa o kterých 
se učíme v hodinách angličtiny. Ochutnali 
anglickou kuchyni a viděli, jak se žije 
v anglických rodinách. Získaná osobní 
zkušenost je vždy k nezaplacení. Věřím, že 
tento zájezd pro ně bude velkou motivací pro 
studium angličtiny a dalších jazyků

Mgr. Miroslava Mičanová

Výtvarný projekt+Výtvarný projekt

+Úspěch v  matematické 
olympiádě

Ve středu 14. března 2012 se ve Veselí 
nad Lužnicí uskutečnil již 50. ročník městské 
matematické olympiády o cenu akademika 
Bohumila Bydžovského. Za účasti škol 
z Veselí, Soběslavi, Bechyně a Mladé Vožice 
bylo pro žáky připraveno celkem osm  
příkladů.

Zástupci osmé třídy z naší školy si 
nevedli vůbec  špatně. Vítězkou jubilejního 

50. ročníku se stala žákyně 
naší školy Nikola Sopková. 
Na čtvrtém místě se 
umístil Milan Panoch a 
sedmé místo obsadila 
Markéta Šímová.

Naše škola tak po-
kračuje v tradici z minu-
lých let, kdy žáci školy 

vždy obsazovali 
přední  místa 

c e l k o v é h o  
pořadí.
Poděkování 
pa t ř í  také  
vyučujícímu 
Mgr. L. Sy-
rovátkovi ,  
který žáky 
připravoval.

Mgr. 
Jan Pekař, 

ředitel školy
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+
připraveny tři stanoviště, kde jsme si První pomoc 
vyzkoušeli umělé dýchání, resuscitaci 

16. 3. 2012 a volání na tísňovou linku. Také jsme se učili 
ošetřit popálení ruky 2. – 3. stupně, 

V pátek 16. 3. 2012 jsme vyvrknutý kotník, zlomené zápěstí, krvácení 
absolvovali kurz první pomoci na z nosu, tepenné krvácení z nohy atd. Modely 
Střední  zdravotn ické škole zraněných byly opravdu věrohodné, až to 
v Táboře. některé z nás zaskočilo. O to více nás pak 

Na škole nás mile přivítal samotné ošetřování bavilo.
zástupce ředitele pan Ing. Másílko Ukázka první pomoci byla velmi poučná 
a pak jsme prakticky nacvičovali a pojata zajímavou formou.
první pomoc. Žáci prvního ročníku 

Mgr. Jitka Radvanová + žáci osmé třídypod vedením učitelů měli pro nás 

+
sponzorům P. Lalákovi a M. Ouškovi, kteří V nových dresech 
svým finančním darem umožnili nákup sad 

vynikající úspěch sportovních dresů pro první i druhý stupeň 
naší školy. Takže premiéra v novém se 

Na okresním kole celostátní soutěže ve vydařila a snad bude i příkladem pro ostatní 
vybíjené ZŠ Preventan Cup 2011/2012 sportovce naší školy. 
v Táboře, které se konalo 29. 2., se velmi 

Výsledky: ZŠ BECHYNĚ, ŠKOLNÍ:úspěšně prezentovalo i družstvo naší páté 
2. S. Ústí  12:7třídy. Tým sedmi chlapců a čtyř dívek se 
Mik. z Husi  15:6mezi patnácti družstvy z okresu zaslouženě 
Jistebnice  15:6probojoval až do tříčlenného finále, kde nad 
Soběslav  17:7jeho síly byl pouze manšaft z pořádající ZŠ 

Helsinské. V závěrečném zúčtování tak naši Finálová skupina:
mladí sportovci obsadili překrásné 2. místo. Dražice 10:9

Poděkování patří našim reprezentantům Helsinská 8:14
za předvedené vynikající výkony a také Mgr. Milan Petr

+Literární projekt 
Pohádka nás baví

V době před jarními prázdninami se 3. B 
naší školy zúčastnila dvoudenního projektu 
nazvaného „Pohádka nás baví“. V jeho 
rámci se žáci seznámili s nejznámějšími 
autory i ilustrátory českých a světových 
pohádek, uvědomili si rozdíly mezi rozmani-

tými druhy pohádek a zjišťovali hlavní rysy 
tohoto populárního žánru. První den 
projektu pracovali formou skupin a dvojic 
s pohádkovými knihami, kterých se ve třídě 
nashromáždilo několik desítek – vybírali 
známé i méně známé pohádky, jejichž děj 
pak společně vyprávěli, ztvárňovali formou 
živých obrazů a ilustrovali. Seznámili se 
taktéž s podivuhodnými pohádkovými 
bytostmi a metodou volného psaní pak 
vymýšleli nejrůznější vlastnosti a příběhy 
z jejich „života“. Druhý den projektu pak 
nabídl žákům aktivity vycházející z drama-
tické výchovy – formou divadelních hádanek 
zpracovávali známé situace z pohádek 
a tvořili papírové loutky. V závěru projektu 
pak vyplnili jednoduchý opakovací test 
mapující znalosti pohádek K. J. Erbena 
a B. Němcové. Nakonec lze s potěšením 
konstatovat, že i v době záplavy televizních 
pořadů pro děti (často pochybné úrovně) 
klasická knižní pohádka žáky tohoto věku 
dokáže zaujmout a pobavit. 

Mgr. MgA. František Oplatek



V prvním březnovém týdnu jsme v naší 
škole přivítali skupinu deseti studentů a dvou 
profesorů z italského Trenta. Jednalo se již 
o sedmý ročník výměnných praxí (naši 
studenti byli v Trentu týden poté, od 10. do 
17. března).

+10. pohádkový den 
se Zdeňkem Troškou

Naše škola navázala v loňském roce 
spolupráci s Mapcentrem a Pohádkovým 
královstvím Zdeňka Trošky. První vlaštov-
kou této spolupráce bylo zhotovení 
prestižních cen Kapr Jakub za rok 2010. 

Letos spolupráce pokračovala. Výroční 
ceny za rok 2011 zhotovil pan David 
Stankuš, odborný učitel naší školy, a byly 
předány 16. 3. 2012 na náměstí v Netolicích. 
Akce, které se zúčastnilo téměř 1300 lidí, 
z toho 560 v maskách pohádkových bytostí, 
byla velmi zdařilá. Příští pokračování bude 
v březnu 2013 v Dačicích.

+Výstava porcelánu 
Šárky Schmelzerové

Od 13. března do 20. dubna je možné 
v naší škole zhlédnout výstavu autorského 
porcelánu MgA. Šárky Shmelzerové, která 
pod názvem Kapka porcelánu představuje 
dosavadní tvorbu absolventky ateliéru 
porcelánu doc. Pavla Jarkovského při FUD 
Ústí nad Labem. 

Jde o velmi inspirativní a něžnou kolekci 
autorského a užitkového porcelánu 
a originálního porcelánového šperku. 
Nápadité tvarování se prolíná s promyš-
leným jemným dekorem a čistotou prove-
dení. Dokládá, že porcelán je opravdu 
královskou disciplínou a že autorka tuto 
disciplínu bravurně ovládá. Kolekce je 
doplněna osmi fotografickými propagačními 
bannery. Vážíme si toho, že můžeme našim 
studentům a návštěvníkům školy předvést 
tak inspirativní výstavu, a srdečně zveme 
k její návštěvě.

Jiří Novotný, SUPŠ Bechyně

Do programu jsme zařadili výlet do 
Českého Krumlova. Tentokrát díky vstříc-
nosti kastelána krumlovského zámku, pana 
PhDr. Pavla Slavka, jsme mohli navštívit 
barokní divadlo, což byl i díky jeho výkladu 
opravdu mimořádný zážitek. V pondělí 5. 3. 
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Mateřská škola Jahůdka, Bechyně, Na Libuši 859 vyhlašuje

!! PŘIJÍMÁNÍ ŽÁDOSTÍ !!
K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

pro školní rok 2012/13

           které se bude konat ve čtvrtek 26. dubna 2012 od 8,00 – 15,30 hod.
a v pátek 27. dubna 2012 od 9,30 – 11,30 hod.

pro děti, které dovršily tří let, a pro děti, které ve školním roce 2012/13 dovrší tří let.
Před tímto datem je třeba si v MŠ vyzvednout tiskopis Žádost o přijetí k předškolnímu 
vzdělávání (též na www.msjahudka.cz) a evidenční list (pouze v MŠ).
K zápisu je třeba přijít s touto řádně vyplněnou žádostí, se zdravotním průkazem 
dítěte, průkazem totožnosti rodiče a potvrzením o očkování dítěte na evidenčním 
listu podle §50 zákona č. 258/2000 Sb.

Ve středu 3. 5. 2012 bude pro nově zapsané děti 
Den otevřených dveří v MŠ

od 8,00 do 10,00 hodin – přezutí s sebou.

Děti budou s rodiči jen sledovat činnosti a prostředí v MŠ a v době svačiny si mohou 
zapsané děti pohrát s hračkami v herně, pobyt nových dětí nesmí narušit provoz školy ani 
omezovat aktivity dětí v MŠ. Rodiče jsou povinni své děti usměrnit, dodržovat pravidla 
školy, dodržovat bezpečnost dětí a chránit majetek školy.

2012 přijal Italy na radnici pan starosta 
Jaroslav Matějka. Navštívili jsme expozici 
keramiky v Alšově jihočeské galerii, která se 
připravuje na novou sezónu, a také unikátní 
klášterní kostel. Pro zpestření jsme zařadili 
i výlet do Tábora a s profesory jsme udělali 
procházku po Písku.

To hlavní, proč k nám trentští studenti 
a jejich pedagogové přijeli, byla ale práce 
v dílnách naší školy. Připravili jsme vázy pro 
dekoraci, mísy pro zpracování v plastickém 
stavu, studenti měli možnost modelovat 
a točit na hrnčířském kruhu. Celý týden 
naplněný prací byl velmi příjemný a pevně 
věříme, že i v dalším roce se budeme moci 
těšit na naše italské přátele.

Poděkování patří všem odborným 
učitelům a zaměstnancům školy a domova 
mládeže, kteří přispěli ke zdárnému průběhu 
celé akce a personálu Penziónu U Pichlů, 
kde v příjemném prostředí proběhly dvě 
večeře. Zvláštní dík si zaslouží pan Rudolf 
De Fant, který celý týden působil jako 
překladatel a výrazně napomohl přátelské 
atmosféře, která celou výměnnou praxi 
provázela. +Italští studenti 

v SUPŠ Bechyně
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městem nabízeny k prodeji některé volné První kroky založeného SVJ:
byty bez nájemce. Jsou připravovány první 
smlouvy. 1. Schválení stanov a volba výboru
Situace I: dojde k prodeji prvního ź Do 60 dnů ode dne vzniku Společenství 

vlastníků bytových jednotek (den, kdy byla bytu v domě:
doručena poslední listina o nabývacím 

ź Prodejem prvního bytu se dům změní na právu jednotky) se jeho členové musejí sejít 
dům s byty ve vlastnictví. na shromáždění. Je třeba schválit stanovy Informace pro zájemce 

a zvolit výbor nebo pověřeného vlastníka ź Vlastnictví dosavadního vlastníka o koupi bytu Na Libuši
(podle odstavce 7 písm. b) a c) zákona budovy (města) se mění na vlastnictví 
o vlastnictví bytů).zbývajících nepřevedených jednotek v 

Někteří nájemci městských bytů na domě a na spoluvlastnictví společných částí ź Toto shromáždění vlastníků se může 
sídlišti Na Libuši již od majitele bytů – města domu. konat jen za účasti notáře, který o průběhu, 
Bechyně obdrželi nabídku k odkoupení volbě a složení orgánů společenství 

ź Právní stránku řeší zákon č. 72/1994 nájemních bytů do osobního vlastnictví. a schvalování stanov pořídí notářský zápis, Sb. (zákon o vlastnictví bytů).Nájemci bytů ve zbývajících domech obdrží jehož přílohu tvoří schválené stanovy 
nabídky v nejbližší době. ź Vlastník prvního bytu v domě prodaného společenství. 

z vlastnictví města kontaktuje naši Chtěli bychom touto cestou budoucím ź Pokud shromáždění neschválí stanovy 
společnost a domluvíme se na způsobu a vlastníkům bytů a zároveň těm, kdo koupi společenství, řídí se právní poměry spole-
výši plateb. bytu teprve zvažují, podat základní čenství vzorovými stanovami vydanými 

informace o tom, co je po koupi bytu čeká, nařízením vlády.§ Vlastník bytu samozřejmě nehradí 
jaké jim vlastnictví bytu přináší nová práva nikomu nájemné. ź Pokud se nesejde shromáždění k volbě 
a povinnosti. orgánů společenství nebo nejsou-li tyto 

§ Prozatím nebude stanoven ani fond 
orgány zvoleny, plní funkci orgánů Níže uvádíme popis situací, které oprav a příspěvky do něj. Dojde-li však 
společenství vlastník, jehož spoluvlastnický prodejem bytů postupně nastanou, stručný k potřebě opravy společných částí 
podíl na společných částech domu činí přehled prvních právních úkonů, souhrnné domu, bude se vlastník jediného 
nejméně jednu polovinu, jinak vlastníci informace o Společenství vlastníků jedno- prodaného bytu v domě na této opravě 
jednotek, kteří se stali členy společenství tek, co to vlastně je a jak funguje. muset podílet spolu s vlastníkem 
dnem jeho vzniku. zbývajících jednotek (městem), a sice Informace k uzavření nebo obsahu 
ź Náklady spojené s konáním 1. shromáž-dle výše svého spoluvlastnického smlouvy poskytnou zájemcům na měst-
dění nese Společenství vlastníků jednotek. podílu.ském úřadě JUDr. Anna Hrušková nebo 
ź Prvním krokem výboru, po obdržení pracovnice majetkového odboru paní Věra § I vlastník prodaného bytu by však měl 
notářského zápisu o osvědčení konání se Křížová. hradit zálohy na služby spojené s 
1. shromáždění, bude podání návrhu na užíváním bytu obdobně jako nájemci Informace k situaci po koupi bytu zápis do rejstříku společenství vlastníků bytů. poskytne v sídle společnosti Bytenes jednotek.

Bechyně spol. s r. o. jednatel společnosti 
pan Miroslav Král nebo pracovníci oddělení 

Situace II: dojde k prodeji bytů paní Olga Staňová a pan František 2. Zápis do rejstříku SVJ
Soumar. druhého bytu v domě:

ź Společenství vlastníků jednotek má 
Přijít informovat se můžete zcela dalších 60 dnů na návrh k zápisu do rejstříku ź Prodej druhého bytu je velice význam-

nezávazně, i pokud o koupi bytu teprve jen společenství vlastníků. Ten by měl obsaho-ným okamžikem, neboť prodejem druhého 
uvažujete. vat nejen výpis z katastru nemovitostí, ale bytu dochází ke vzniku Společenství 

také schválené stanovy z prvního shro-vlastníků bytových jednotek. Po vzniku jednotlivých Společenství 
máždění a notářský zápis.vlastníků jednotek novým vlastníkům se ź Společenství vlastníků bytových jedno-
ź Rejstřík společenství vlastníků jednotek všemi právními, ekonomickými, technic- tek vzniká, jako jediná z právnických osob, 
vede krajský soud. kými záležitostmi pomůžeme a zajistíme na základě ustanovení zákona, bez ohledu 

správný chod společenství. na vůli jeho jednotlivých členů, aniž by ź Společenství vlastníků jednotek má 
k samotnému vzniku společenství bylo omezenou působnost. Je způsobilé 
potřeba nějakého přímého právního úkonu vykonávat práva a zavazovat se pouze ve 

Aktuální situace (březen 2012): jeho členů. věcech spojených se správou, provozem 
a opravami společných částí domu, které ź Jednostranným prohlášením vlastníka ź Společenství vlastníků jednotek vzniká 
slouží i jiným fyzickým nebo právnickým budovy jsou vymezeny jednotky (byty). v domě s nejméně pěti jednotkami, z nichž 
osobám (§ 9 odst. 1 zákona o vlastnictví Vymezené jednotky a společné části domu alespoň tři jsou ve vlastnictví tří různých 
bytů). Pokud by společenství učinilo nějaký jsou vyznačeny v katastru nemovitostí. vlastníků, včetně původního vlastníka, a to 
úkon, který je v rozporu s rozsahem své 

dnem doručení listiny s doložkou ź Nájemci obdrželi, nebo ještě někteří působnosti, potom je tento úkon neplatný. 
o vyznačení vkladu vlastnického práva obdrží, nabídku k odkoupení bytu do Takové jednání může vést i k povinnosti 
do katastru nemovitostí poslednímu osobního vlastnictví. Tato nabídka obsahuje náhrady škody či trestní odpovědnosti. 
z těchto tří vlastníků (tzn. při odprodeji návrh smlouvy, přesné vymezení bytu, Společenství tedy zajišťuje pro své členy - 
bytů z vlastnictví města prodejem druhého společných částí domu, nákresy, cenové vlastníky jednotek výkon některých jejich 
bytu). podmínky atd. spoluvlastnických práv na společně 
Pozn.: V zájmu každého vlastníka jednotky vlastněných věcech, čili správu a provoz Pozn.: Společné části vyznačené v nákre-
je pečlivě uschovat osvědčení o vkladu majetku, který je v jejich spoluvlastnictví.sech byly vyznačeny na základě místních 
vlastnického práva, a to včetně obálky s šetření, jak sami obyvatelé domů nahlásili. ź Smyslem společenství je správa 
poznámkou o datu doručení, neboť toto Tyto společné části by měli být přístupné k společných částí domu, výběr a použití 
osvědčení a datum o doručení je velmi užívání všem nájemcům (budoucím finančních prostředků jednotlivých vlastníků 
důležitá skutečnost pro notářský zápis o vlastníkům) bytů v domě. Užívá-li někdo potřebných pro tuto správu.
osvědčení konání prvního shromáždění např. prádelnu a nemá ji vedenou v evidenci 

ź Společenství vlastníků jednotek je Společenství vlastníků jednotek.nájemního bytu, byla tato zaznamenána do právnická osoba, která může rozhodovat 
společných částí domu, neboť ji příslušný ź Členem společenstvím vlastníků se pouze ve věcech spojených se správou, 
nájemce slíbil vyklidit a ostatním zpřístupnit. automaticky stává každý vlastník bytu provozem a opravami společných části 

v domě. domu. O bytové jednotce rozhoduje ź Již nyní se z řad nájemcům přihlásilo 
každý z vlastníků sám.několik zájemců o koupi bytu. Zároveň jsou 
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3. Registrace k dani

ź Zákon o vlastnictví bytů přikazuje také 
povinnost registrovat se do třiceti dnů u 
správce daně, a to ode dne, kdy SVJ začalo 
pobírat příjmy podrobené dani nebo mu 
vznikla povinnost srážet daň nebo zálohy na 
ni (pozor: výběr poplatků z prodlení, výběr 
nájemného = daň z příjmů a to SVJ i členů, 
odměna členům výboru = forma mzdy, 
navazují další povinnosti).

Každé společenství musí mít minimálně 
dva orgány:

źshromáždění vlastníků (dále jen 
„shromáždění“)

źvýbor společenství (dále jen „výbor“)

Shromáždění je nejvyšším orgánem 
společenství. Zákonná lhůta pro první 
schůzi shromáždění je 60 dnů po vzniku 
společenství a svolává ji původní vlastník 
budovy, což je město.

Na první schůzi shromáždění se kromě 
schvalování stanov volí orgány spole-
čenství, tj. vždy výbor a eventuelně další 
orgány podle stanov společenství, tedy 
např. kontrolní komisi. O průběhu schůze 
musí být pořízen notářský zápis.

Shromáždění se musí konat alespoň 
jednou ročně a schází se z podnětu výboru 
nebo vlastníka či vlastníků jednotek, kteří 
mají minimálně čtvrtinu hlasů.

Aby bylo shromáždění vůbec schopné se 
usnášet, je třeba, aby byli přítomni vlastníci 
jednotek, kteří mají většinu hlasů a zákon 
zná celkem 

 :

źk přijetí usnesení o změně obsahu 
prohlášení vlastníka budovy, o schválení 

čtyři způsoby hlasování 
shromáždění

+
vystavená historická vozidla. Tuto akci Krátce z jednání rady 
pořádá Veteran car club České Budějovice.

města:

ź Schválena zadávací dokumentace 
ź Rada vyjádřila svůj nesouhlas pro veřejnou zakázku na stavební úpravy – 

s navrženou přepravní trasou vytěženého zateplení vnějšího pláště bytového domu 
materiálu při obnově rybníka Jordán č.p. 814–816 sídl. Obránců míru.
v Táboře s průjezdem přes Bechyni. K 
tomuto stanovisku rada přistoupila z důvodu 

ź V souvislosti s připravovanou 
obavy neúměrného zatížení dopravou při 

investiční akcí FC Bechyně „Instalace 
průjezdech nákladních aut přes město.

zavlažovacího systému travnaté plochy 
(fotbalové hřiště)“ rada města schválila 

ź Nařízením rady č.3/2012 byl vydán uzavření nové nájemní smlouvy s FC 
tržní řád, který stanovuje podmínky za nichž Bechyně.
lze na území města Bechyně uskutečňovat FC Bechyně byl zároveň vydán souhlas 
nabídku, prodej zboží a poskytování služeb k provedení výměny oken a dveří za účelem 
mimo provozovnu. snížení energetické náročnosti fotbalové 

tribuny z finančních prostředků grantového 
ź Rada schválila záměr uspořádání programu Jihočeského kraje.

nultého ročníku Bechyňských keramických 
trhů na náměstí T.G.Masaryka dne ź Schválena smlouva s firmou 
28.7.2012. LK-DOS s. r. o., jejímž předmětem je 

pronájem zařízení na měření rychlosti 
ź Vydán souhlas k využití náměstí silničních vozidel. Toto zařízení by mělo být 

T. G. Masaryka k zaparkování vozidel využito městskou policií pro měření rychlosti 
účastníků mezinárodní rallye „Křivonoska vozidel na některých komunikacích města. 
2012“ dne 5. 5. 2012 v době od 11.30 do 
16.30 hod., kdy bude možné si prohlédnout (fs)

+Pečovatelské služba 
v Bechyni

Město Bechyně je poskytovatelem 
terénní pečovatelské služby, tj. služby, která 
je poskytována v domácnostech klientů. 
Posláním služby je poskytování pomoci 
zejména seniorům a osobám se zdravotním 
postižením tak, aby byla zachována jejich 
důstojnost a podporována jejich samo-
statnost vedoucí k setrvání v jejich 
přirozeném domácím prostředí. Pečova-
telskou službu poskytuje město Bechyně na 
svém území, tedy pouze v katastrálním 
území Bechyně, Hvožďany a Senožaty. 

Pečovatelská služba je založena na 
smluvním vztahu mezi  př í jemcem 
a poskytovatelem služby. Poté, co si klient 
podá žádost o zavedení pečovatelské 
služby, projedná s ním sociální pracovník 
rozsah požadovaných úkolů a principy 
a způsoby poskytování služby, a žadatel 
o službu a město Bechyně následně uzavřou 
smlouvu o poskytování služby.

Pečovatelská služba zajišťuje např. 
rozvážku jídla, pomoc při zajištění chodu 
domácnosti (nákupy, pochůzky, pomoc při 
úklidu), pomoc při osobní hygieně apod. Za 
poskytování úkonů je klient povinen hradit 
cenu, jejíž maximální výše je stanovena 
prováděcí vyhláškou zákona o sociálních 
službách. V roce 2011 poskytovalo město 
Bechyně různé úkony pečovatelské služby 
celkem 68 klientům.

Bližší informace o pečovatelské službě 
jsou uvedeny na internetových stránkách 
města Bechyně nebo je lze získat na odboru 
vnitřních a sociálních věcí Městského úřadu 
v Bechyni. 

Kateřina Jančíková, DiS.
Odbor vnitřních a sociálních věcí

Ptali jste se
Slyšela jsem, že do 5 let se budou 

prodávat byty na sídl. Obránců míru. Jak 
to bude, když byt nekoupím? Když se 
najde jiný zájemce, budu se muset 
vystěhovat? 

Byty na Obránců míru v současné době 
nebudeme prodávat, o případném prodeji by 
muselo v budoucnu rozhodnout zastu-
pitelstvo města. Vždy jsme při prodeji bytů 
byli domluveni, že byty budeme prodávat 
pouze nájemníkům, nikoliv tedy třetím 
osobám. Nájemník, který z jakéhokoliv 
důvodu nemůže nebo nechce byt koupit, 
zůstává nadále nájemníkem se všemi právy 
a povinnostmi. Jsem přesvědčen, že této 
zásady se budou zastupitelé držet i nadále, 
že tedy nájemníkům, kteří byt nekoupí, 
žádné nebezpečí nehrozí.

Rádi bychom znali cenu našeho bytu 
nabízeného k prodeji Na Libuši. 

Pokud chcete znát cenu Vašeho bytu, 
můžete zavolat na č. tel. 381 477 020-1, ale 
v současné době by už měli mít všichni 
cenové nabídky v rukou nebo na podatelně 
k vyzvednutí.

Křížová Věra
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nebo změně stanov, o uzavření zástavní 
smlouvy o zástavním právu k jednotkám je 
zapotřebí souhlasu tříčtvrtinové většiny 
přítomných hlasů

źk přijetí usnesení o změně účelu užívání 
stavby, o změně stavby, jakož i o podstat-
ných změnách týkající se společných částí 
domu je zapotřebí souhlasu všech vlastníků 
jednotek

źke zvolení člena výboru nebo pověřené-
ho vlastníka je zapotřebí, aby pro něj hlaso-
vala nadpoloviční většina všech vlastníků

źv ostatních případech je k přijetí 
usnesení zapotřebí nadpoloviční většiny 
přítomných hlasů.

Výbor společenství vlastníků 

je výkonným orgánem společenství, musí 
mít vždy alespoň tři členy.

Výbor či pověřený vlastník má rovněž 
důležitou funkci statutárního orgánu 
společenství. Za výbor jedná navenek 
předseda, kterého výbor volí z řad svých 
členů.

Písemný právní úkon musí být vždy 
podepsán předsedou výboru a dalším 
členem výboru. Je-li statutárním orgánem 
pověřený vlastník, stačí k písemnému 
právnímu úkonu podpis jeho samotného. 
Funkční období výboru nebo pověřeného 
vlastníka určují stanovy, nesmí však 
přesáhnout 5 let.

Článek je k dispozici na webových 
stránkách společnosti Bytenes Bechyně 
spol. s r. o.: http://www.bytenes.cz 

Miroslav Král, 
jednatel společnosti 

BYTENES Bechyně spol. s r.o.



Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou
Mezinárodní muzeum keramiky v Bechyni
výstavní sezona 1. 5. –30. 9. 2012

Mezinárodní keramická sympozia 1966 / 2010
(vývoj, souvislosti, přehled...)

Ústav umění a designu Západočeské univerzity v Plzni 
/ateliér keramického designu/
+Luděk Míšek (individuální výstava)

1. 5. – 15. 7. 2012
Jan Benda (individuální výstava)
Iva Ouhrabková (individuální výstava)

4. 8. – 30. 9. 2012
Viktor Chalepa (individuální výstava)
Petra Šťastná (individuální výstava)

Vstupné: 
rodinné 60,- Kč

základní 40,- Kč 
snížené 20,- Kč

Každou neděli a ve 
státní svátky volný vstup 

do všech expozic 
a výstav AJG.

otevřeno denně
9 – 12    13 – 18 hod.

http://www.ajg.cz

KINO BECHYNĚ 
DUBEN 2012

3. úterý, 4. středa ve 20 hodin.

PERFECT DAYS – I ŽENY 
MAJÍ SVÉ DNY

Premiéra komedie ČR.
Originální komedie, jejíž hlavní hrdinka 

nestihla dospět.
Přístupné od 12 let, 110 minut, 65,- Kč

13. pátek, 14. sobota ve 20 hodin.

POKOJ V DUŠI
Jeden z nejúspěšnějších 

slovenských filmů.
Příběh přátelství a zrady.

Do 12 let nevhodné, 97 minut, 70,- Kč

17. úterý, 18. středa ve 20 hodin.

RODINA JE ZÁKLAD STÁTU
Premiéra filmu ČR.

Když vám hoří půda pod nohama, 
není nad rodinný výlet.

Přístupné od 12 let, 107 minut, 65,- Kč
 

24. úterý, 25. středa ve 20 hodin.

TWILIGHT SÁGA: 
ROZBŘESK
 – 1. ČÁST

Premiéra fantasy, romantického
 thrilleru USA.

Věčností to teprve začíná.
Přístupné od 12 let, 116 minut, 70,- Kč 

******
PROGRAM KINA NA DUBEN 

PRO DĚTI
KAŽDOU NEDĚLI OD 10 HODIN, 

VSTUPNÉ 40,-

1. neděle

KUKY SE VRACÍ
Dobrodružný film Jana Svěráka 

95 minut

8. neděle

O MALENCE
O Malence, Kocourek Mňouk, Krakonoš 

a mistr Jehlička, Fikmik, Hadí princ,
O Maryšce a vlčím hrádku.

89 minut

15. neděle

CESTA NA MĚSÍC
Animovaná komedie ve 3D.

85 minut

22. neděle

BROUČKOVA RODINA I. 
Královna Koloběžka I., Broučci z roští, 

Mikeš hrdina, Cvrček a slepice,
Krtek a buldozer, Janínek v mlze, 

Broučci a Berušky se hněvají, 
Krtek a raketa, Broučci staví dům.

64 minut

29. neděle

PLANETA 51
Animované dobrodružství 

od scenáristy Shreka 1 a 2.
91 minut

MĚSTSKÁ 
POLICIE 
BECHYNĚ 
– radí, 
informuje

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

komisí MVČR a následně po dobu zhruba 
1,5 měsíce absolvuje zácvik již v místě 
působení. Od 1. 6. 2012 bude strážník 
zařazen do přímého výkonu.
ź MPB ve spolupráci s vedením města 
připravuje rozšíření kamerového systému 
na náměstí T. G. Masaryka. 
ź Znovu apelujeme na cyklisty, kteří si 
neuvědomují nebezpečí vyplývající z nedo-
držování dopravních předpisů a výbavě 
kola. Hlavním problémem jsou neosvětlená 
kola!!! V některých případech má cyklista 
osvětlenou zadní část kola, ale ve směru 
jízdy není viděn. Pokuta za nedodržení 
silničního zákona může být až 2000,- Kč!!!Události, aktuality 
ź MPB ve spolupráci s TS Bechyně 

Dne 9. 1. 2012 MPB ve spolupráci upozorňuje řidiče na blokové čištění 
OO–PČR Bechyně zajišťovala místo vybraných parkovišť v polovině měsíce 
trestného činu – zničení parkomatů na dubna 2012. Zde je návrh plánu úklidu:
náměstí. I. etapa – PARKOVIŠTĚ na ul. Libušina, 
ź Dne 17. 1. 2012 ve stejné spolupráci Novodvorská, sídl. Obránců Míru
spolupracovala MPB při zajištění podezřelé II. etapa – PARKOVIŠTĚ u křižovatky 
osoby a důkazů – lékařky a gynekologické Libušina / Čechova / Michalská, ul. Školní, 
ordinace. ul. Gabrielova
ź V lednu MPB provedla odchyt dvou psů, III. etapa – podélné stání v ul. Písecká, sídl. 
kteří se naštěstí brzy vrátili k svým Písecká
majitelům. Dle zákona budou označeny lokality 
ź Každoročně MPB předává Ministerstvu určené k blok. čištění přenosným DZ (7 dní 
vnitra ČR statistiku své činnosti za r. 2011. dopředu) a následné přemístění DZ na další 
Zde je výtah ze statistiky: etapu. Zahájení vždy od 7.30 hod., po úklidu 

§MPB se zabývala celkem 664 událostí, odstranění DZ a uvolnění ploch. Blok. čistění 
z toho 399 přestupků řešila blokovou bude závislé na počasí.
pokutou v celkové částce 41 800,- Kč,

Výběr činností na další období-§21 přestupků předala správnímu 
březen/duben:orgánu,

§1 případ trestné činnosti nahlásila Osvědčila se spolupráce s OO–PČR, tudíž 
PČR. budeme pokračovat v součinnostních akcích 

ź I v roce 2012 vedení MPB připravilo s OO–PČR Bechyně – měření rychlosti, 
preventivní přednášky, tentokrát určené pro smíšené hlídky jeden policista a jeden 
ZŠ popř. SUPŠ v Bechyni. Vybraná témata – strážník při pochůzkové činnosti, kontrolu 
právní minimum, škodlivost alkoholu chat. oblastí, kontrolu nočních podniků. MPB 
a návykových látek, BESIP pro starší děti. se zaměří pomocí nového zařízení na 
V druhé polovině roku se zaměříme na „nešvar“ jara – nepořádek a skládky. 
prvňáčky, BESIP a zábavnou pyrotechniku. 
ź Z roku 2011 bylo třeba dořešit 4 vraky na 
k.ú. Bechyně. Z celkového počtu byl 
odstraněn MPB pouze jeden. Ostatní byly 
odklizeny před uplynutím zákonné lhůty.
ź V druhé polovině ledna proběhlo 
výběrové řízení na pozici nového strážníka, 
do kterého se přihlásilo celkem 10 ucha-
zečů. Z těchto osob postoupilo do dalšího 
užšího výběru pouze 5 zájemců, 4 se 
účastnili fyzických testů a pohovoru před 
komisí, která po uvážení vybrala jednoho 
strážníka. Tento strážník nastoupil 1. 3. 
2012, ale musí absolvovat rekvalifikační Aleš Kabelka DiS, 
kurz ukončený závěrečnou zkouškou před vedoucí strážník MP Bechyně

ź

Z důvodu personální změny se upravují 
úřední hodiny ve středu, a to s platností od 
1. 3. 2012, ostatní pracovní doba je 
nezměněna:
pondělí, úterý, čtvrtek, pátek

7:00–15:30 
středa – úřední hodiny 

8:00–10:00 14:00–16:00
Zároveň se od 1. 3. 2012 mění kontakt 

na strážníky – pohotovostní tel. linka bude 
pouze 725 575 260!!!
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+Bechyňští Osadníci 
podruhé

Po úspěšném loňském ročníku Osadníků 
z Katanu v Bechyni se koná další, tentokrát 
Velký turnaj v Osadnících. Kromě 
zajímavých cen mají dva nejlepší hráči 
zajištěnou účast na Mezinárodním 
mistrovství ČR v Osadnících z Katanu. 

Sejdeme se 
v sobotu 28. dubna v 9.00 hod.

ve staré škole. 

Startovné: 40,-Kč (do 18 let polovina). 
Více na
http://www.deskovehry.cz/index.php/Osadn
ici:Kvalifikace12:bechyne

Jozef Leškovský,
organizátor

+Tenisová akademie 
v tenisovém areálu 

JISKRA BECHYNĚ
Tenisová akademie by zahájila při 

dostatečném zájmu od 1. 4. 2012 tenisovou 
výuku dětí, mládeže a dospělých ve 
spolupráci s tenisovým oddílem JISKRY 
BECHYNĚ. Výuka bude probíhat v jeho 
areálu, který nabízí velmi kvalitní prostředí 
využití celoročního hraní. Kvalita tréninků je 
garantována nejen hráčskými zkušenostmi 
trenérů, ale také jejich vzděláním.

Tenisová akademie bude zaměřena 
hlavně na výchovu mladých tenistů v regionu 
Bechyňska, s cílem vychovat závodní hráče 
pro tenisový oddíl Jiskry Bechyně se snahou 
oživit dlouholeté  tradice tohoto oddílu.

Hlavní cíl je získání co nejvíce dětí 
předškolního věku v místních mateřských 
školkách a 1. ročnících základních škol. 
Snahou bude i zapojení dětí z okolních 
vesnic, které zůstávají doma s rodiči. Dalším 
cílem je oslovení mládeže a vyhledávání 
přirozených tenisových talentů.

Tréninky budou organizovány v sobotu, 
neděli a ve středu.

Školička: 4 – 6 let
Mládež: 7 – 21 let
Dospělí

Zimní období: říjen – duben, letní období: 
květen – září. Počet tréninkových hodin je 
možno ve všech kategoriích zvolit 
individuálně.
Zájemci se mohou přihlásit u šéftrenéra 
tenisové akademie Patrika Hartla.
Tel: 777 088 613, E-mail: 
hartl.p@seznam.cz

TĚLOVÝCHOVA & SPORT

Klub českých turistů 
Bechyně

zve všechny příznivce zdravého pohybu 
na 39. ročník aprílového závodu

BECHYŇSKÉ 
SCHODY

Termín: sobota 7. dubna 2012
Zápis startujících dvojic 8,30 - 9,00 hod. 
(sraz účastníků u schodů do Zářečí pod 
Domovem důchodců). Zahájení závodu, 
slavnostní slib závodníků v 9.00 hod. 

Startovné: děti do 14 let zdarma, 
starší 10,- Kč za osobu.

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

Za Klub českých turistů Bechyně 
předseda Petr Chaloupek

tel: 737 529 220

 

e-mail: chaloupek.velo@seznam.cz

NESEĎTE DOMA A PŘIJĎTE BĚHAT!!!

+Poděkování 
SDH Bechyně

Sbor dobrovolných hasičů Bechyně 
děkuje všem sponzorům, kteří přispěli 
svým darem ke zdárnému průběhu 
Hasičského plesu.

Starostka sboru 
Jenovéfa Uličná
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Prodám družstevní byt 
2v Týně nad Vltavou 2 + KK, 48 m , 

3. patro, výtah. Tel.: 603 198 641

Rádi vám pomůžeme s:

Vedením účetnictví

Zpracováním mezd

Přenesením daňové 
povinnosti DPH

Kontakt:
Avail s.r.o., tel: 777 912 063
Provozovna: Studenstká 
1655/1b, České Budějovice

Kontaktní osoba v Bechyni 
paní Hana Kábelová

ü
ü
ü

Radek Sedlář nabízí

ZEDNICKÉ PRÁCE:
obklady, dlažby, rekonstrukce RD, bytů, 
bytových jader. Zprostředkování 
a montáž plastových oken, dveří aj.

tel.: 605 55 88 59

Česká zemědělská univerzita v Praze

Provozně ekonomická
fakulta

KURZ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ
BAKALÁŘSKÉ STUDIUM (titul Bc.)
MAGISTERSKÉ STUDIUM (titul Ing.)

PNEU 
                    PNEU ZA 
INTERNETOVÉ CENY

INTERNETOVÉ 
AZ
 

INTERNETOVÉ 

    
    

    
 CENY

Tel.: 604 964 260, 606 682 339

Tel.: 604 964 260
        606 682 339

PROVOZOVNA V AREÁLU  LAUFEN.CZ

AUTODÍLNA PNEUSERVIS

www.chudlarsky-haslar.cz

PNEU 

Oční optika
Soběslav, Palackého 64

Jsou Vaše ruce příliš
krátké?

Multifokální brýle Váš 
problém vyřeší

Hledám vhodné kandidáty na pozici:

Specialista telemarketingu – Call centrum

Jedná se o práci na ŽL pro jednoho 
z největších vydavatelských domů v ČR.
Náplň práce:
ź prodej inzerce do známého časopisu 
ź komunikace se zákazníky ze segmentu 

malých firem prostřednictvím telefo-
nického oslovování

ź aktivní vyhledávání nových obchodních 
příležitostí

Požadavky:
ź vynikající komunikační schopnosti 

a argumentační dovednosti
ź obchodního ducha
ź samostatnost, zodpovědnost, profe-

sionalitu, schopnost práce pod tlakem
ź vlastní notebook, PC
ź živnostenský list (stačí zařídit až po 

zapracování)
Nabízíme:
źmotivující platové ohodnocení v závis-

losti na výsledcích (provize neomezeny)
ź po zapracování možnost práce 

z domova
ź volná pracovní doba
ź vhodné i pro absolventy, maminky na RD
źmísto výkonu práce: Bechyně
Kontakt pro zaslání CV: 
steflova @mf.cz, tel: 724  900 383
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