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ECHYŇSKÝ
ZÁŘÍ 2015

+ Životní jubilea 
září 2015
91 let Kabátová Anastázie
85 let Chaloupková Milena
84 let Ing. Procházka Josef

Šťastná Stanislava
83 let Koucký Jan

Semrád Karel
82 let Bosák Josef
81 let Hrušková Marie

Krischkeová Marie
Sazmová Jiřina
Vozábalová Alice

80 let Čábela Miloslav
Stachová Anna

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

Vitha Karel
75 let Blažková Jiřina

Chaluš Karel
Kordinová Věnceslava
Křikava Karel
Tupá Margita

MĚSTSKÝ ZPRAVODAJ
B

DNES VAŘÍ...

Dnes porušíme tradici a uvaří 
Městské muzeum v Bechyni, 
nicméně s přizvanou kuchařkou. 

Houby, jak vidno, nerostou, vyrostly ale 
u nás v muzeu. V neděli 2. 8. jsme zahájili 
výstavu s názvem Houby v našem kraji. 
Zapůjčené velice věrné modely hub jsou 
doplněny fotografiemi pana Milana Hořejší-
ho (tyto jsou prodejné). Během vernisáže se 
zde konzumovalo několik houbových spe-
cialit. Jednohubky slečny Blanky Jahnové 
nás nadchly. Recept dáváme k dispozici. 
U nás doma se z hub vařila klasická mícha-
nice, řízky, houbová omáčka. Houby 
naložené v octě se často stávaly přídavkem 
do bramborového salátu. Kolegyně Zuzka 
Šimonová zmiňuje jakýsi houbový koláč 
z receptů své babičky, který jiní mohou 
nazývat hubník. Navštivte tuto poučnou 
i milou výstavu. Termín jsme prodloužili do 
1. října. V tento den uváděný jako svátek 
seniorů zveme všechny seniory do muzea 
zdarma. Těšíme se na vás. 

JJ
Jednohubky s žampionovou pěnou 

Ingredience: máslo, žampiony, cibule, 
vejce, žervé, listové těsto, sůl, kmín.

Cibuli nakrájíme a orestujeme na másle. 
Přidáme nasekané žampiony, osolíme, 
přidáme kmín. Dusíme pod pokličkou do 
měkka, přebytečnou tekutinu necháme 
vyvařit. K hotovým houbám přimícháme 
žervé a vše rozmixujeme. Vyválené listové 
těsto nakrájíme na obdélníčky, potřeme 
vejcem a upečeme v troubě dozlatova. 
Upečené tvary horizontálně rozřízneme 
a plníme připravenou pěnou.

Z obsahu:
I. etapa Písecká dokončena 3
300 let Paarů na Bechyni 5
Kultura 8
Příspěvky do říjnového vydání 
posílejte nejpozději 17. září na 
propagace@kulturnidum.cz

+ ZLATÁ SVATBA

Padesát let společného života, zlatou 
svatbu, oslavili manželé Václav a Věra 
Matyáskovi v sobotu 1. 8. 2015. Václav 
a Věra Matyáskovi uzavřeli manželství dne 
31. 7. 1965 v obřadní síni města Bechyně 
a zde také po padesáti letech proběhla 
slavností událost, kdy jubilanti symbolicky 
obnovili manželský slib a vyměnili si prsteny 
za účasti svých blízkých a před starostou 
obce Ing. Pavlem Houdkem. 

Srdečně blahopřejeme.

K Zemi se blíží asteroid o průměru 
4 km. Vědci zjistili nebezpečí srážky 
v roce 2045. V rámci projektu Expedice 
vesmír 2015 se hledala posádka rakety, 
která k asteroidu poletí, prozkoumá jej 
a na základě zjištěných informací 
o horninovém složení se pokusí jej 
z kolizní dráhy se Zemí odklonit.

A podařilo se! Mise byla úspěšně 
splněna, planeta Země byla zachrá-
něna a nás může těšit, že jednou 
z pečlivě vybrané posádky byla i Alena 
Kupská z Bechyně. Gratulujeme!

V říjnu 2015 bude v Česku otevřeno 
centrum ELI Beamlines s nejvýkonnějšími 
lasery, které dosud lidstvo vytvořilo. Přidá 
se tak k dalšímu velkému projektu 
v oblasti laserů – HiLASE – které u nás 
v poslední době vznikly pod vedením 
Fyzikálního ústavu Akademie věd. Tento 
významný počin světové fyziky roku 2015 
doprovází unikátní populárně-vědecká 
soutěž, která dělá z dětí kosmonauty 
a z kosmonautů děti. Soutěž je koncipo-
vána jako vědecko-populární simulace, 
v níž se účastník prakticky seznámí se 
všemi důležitými etapami přípravy k cestě 
do vesmíru. Pod dohledem odborníků se 
seznámí s moderní technikou, využi-
telnou při vesmírných výzkumech, či 
chystanou ke skutečné kosmické misi. 
Hlavní cenou pak je parabolický let 
letadlem, při němž se finalisté soutěže 
dostanou do stavu beztíže. 

Věříme, že Alena Kupská, která byla 
vybrána do mise ze 150 finalistů, nám 
někdy příště povypráví o svých zážitcích.

Čerpáno z www.vesmir.cz



+ REKONSTRUKCE 
STROMOŘADÍ 
V LIBUŠINĚ ULICI

Na žádost města Bechyně byla 
provedena ve spolupráci s Národním 
památkovým ústavem České Budějovice 
kontrola lip a dubů v Libušině ulici. Zaměřili 
jsme se na jejich zdravotní stav. Stromů se 
sníženou vitalitou je nejvíce v úseku před 
kinem, kde roste 9 lip. U některých lip se 
začíná rozpadat koruna. Následně autorizo-
vaný krajinářský architekt Bc. Jaroslav Šíma, 
DiS zpracoval studii rekonstrukce stromořadí 
v Libušině ulici. I z této studie vyplývá, že 
nejvíce poškozené stromy jsou mezi vjezdy 
do Křižíkovy čtvrti a desátá lípa je vlevo od 
vjezdu do středu Křižíkovy čtvrti. Volili jsme 
ze dvou variant. Buď zachovat poměrně 
vitální 4 lípy, ošetřit je řezem a následně 
zajistit korunu vazbou, ostatní pokácet. 
Zajištění vazbou není nikdy 100 %, často se 
pád větví pouze zpomalí. Druhá varianta byla 
pokácet všech 10 lip a nahradit tyto stromy 
novými. Po několika jednáních a zvažování 
výhod a nevýhod obou variant jsme 
přistoupili k druhé variantě. Volbu této 
varianty ovlivnilo umístění stromů v zeleném 
pásu mezi silnicí a frekventovaným chod-
níkem u školy, kde případným pádem větve 
hrozí velké riziko úrazu. V místě kácených lip 
bude vysázeno 7 vzrostlých lip srdčitých. 
Opět se zde vytvoří alej stejnověkých 
stromů. Pro zajištění prostoru pro růst korun 
je vhodnější řidší spon. Na jaře 2015 město 
Bechyně vysadilo na protější stranu ulice 
8 ks okrasných třešní, které navazují na 
stávající alej. Zvolená kombinace dvou 
druhů stromů v jedné sekci odpovídá i histo-
rickému stavu. K tomuto poměrně velkému 
zásahu v Libušině ulici bylo Městským 
úřadem Tábor, odborem rozvoje, vydáno 
rozhodnutí na rekonstrukci stromořadí 
v Libušině ulici, která je součástí Městské 
památkové zóny Bechyně.

L. Blažková

+ ZMĚNA TRVALÉHO 
POBYTU A VYDÁNÍ 
NOVÉHO OBČANSKÉHO 
PRŮKAZU

u kteréhokoliv obecního úřadu obce s  rozší-
řenou působností (kromě Městského úřadu 
Tábor také například Městský úřad Týn nad 
Vltavou). Pokud jste tedy provedli změnu 
trvalého pobytu, dostavíte se do 15 pracov-
ních dnů na obecní úřad obce s rozšířenou 

Místem trvalého pobytu je adresa, kterou působností, oddělení občanských průkazů. 
si občan zvolí. Je to evidenční údaj sloužící Po předložení občanského průkazu a vyda-
převážně pro potřebu úřadů, soudů, či pro ného potvrzení o změně místa trvalého 
další agendy (volby apod.). Občan může mít pobytu, vytiskne úředník žádost se všemi 
jen jedno místo trvalého pobytu, a to potřebnými údaji a občan potvrdí podpisem 
v objektu, který je podle zvláštního právního jejich správnost a úplnost. Fotografii pořizuje 
předpisu označen číslem popisným nebo úředník při podání žádosti. Tato výměna 
evidenčním a který je určen pro bydlení, občanského průkazu je bezplatná. Občan-
ubytování nebo individuální rekreaci. Na ský průkaz se strojově čitelnými údaji je 
základě trvalého pobytu nevzniká právo vyhotoven do 30 dnů ode dne podání žádosti 
k bytu či domu. příslušnému obecnímu úřadu obce s rozší-

Pokud jste se např. stali nájemci bytu řenou působností. 
v Bechyni a chcete se na tuto adresu přihlásit Dále upozorňujeme, že v letošním roce 
k trvalému pobytu, dostavte se na ohlašovnu končí desetileté období od hromadné 
Městského úřadu v Bechyni, odbor vnitřních výměny občanských průkazů prováděné 
a sociálních věcí, matrika, 1. patro, č. dveří v roce 2005. Doporučujeme Vám ověřit si, 
212. K přihlášení trvalého pobytu je potřeba zda nekončí platnost i Vašeho občanské-
předložit platný občanský průkaz (děti do 15 ho průkazu. Doporučená lhůta k podání 
let rodný list) a vyplnit přihlašovací lístek. žádosti je 30 až 60 dnů před koncem plat-
Dále občan doloží smlouvu o nájmu bytu, nosti stávajícího občanského průkazu. 
pokud je nájemcem, v případě vlastnictví 
bytu (domu) či práva z věcného břemene 
doloží výpis listu vlastnictví z katastru 
nemovitostí nebo kupní či darovací smlouvu 
zapsanou na katastrálním úřadu. Za občana 
mladšího 15 let změnu trvalého pobytu 
provádí zákonný zástupce. Správní popla-
tek, který se hradí na místě, je 50,- Kč za při-
hlášení se k novému trvalému pobytu. Při 
změně místa trvalého pobytu oddělí 
ohlašovna vyznačenou část občanského 
průkazu (roh). Současně vydá potvrzení 
o změně místa trvalého pobytu, které budete 
nosit společně s občanským průkazem do té 
doby, než Vám bude vyřízen nový občanský 
průkaz. Ohlašovna zapíše provedenou 
změnu trvalého pobytu do základního 
registru obyvatel bez zbytečného odkladu, 
nejpozději do 3 pracovních dnů.

Občanský průkaz 
Bechyně je městem s pověřeným obec-

ním úřadem a jako takový nevydává občan-
ské průkazy. Naším příslušným obecním 
úřadem obcí s rozšířenou působností, který 
vykonává agendu občanských průkazů, je 
Městský úřad Tábor. O vydání nového 
občanského průkazu si ale můžete požádat 

+ ZATEPLENÍ MŠ 
JAHŮDKA 
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V dubnu letošního roku byly zahájeny 
práce na stavbě „Zateplení MŠ Jahůdka 
v Bechyni“. Projekt je financován z 56 % 
z Fondu soudržnosti EU (což tvoří 85 % ze 
způsobilých výdajů) a Státního fondu 
životního prostředí (což tvoří 5 % ze 
způsobilých výdajů) v rámci Operačního 
programu Životní prostředí a z 44 % 
z rozpočtu města. V polovině srpna byly 
stavební práce úspěšně dokončeny.

Hlavním záměrem projektu bylo zlepšit 
energetické vlastnosti obálky objektu 
a zamezit tak tepelným ztrátám. Na základě 
energetického auditu byla navržena opatření 
vedoucí ke snížení spotřeby energie 
zlepšením tepelně technických vlastností 
obvodových konstrukcí objektu, a to zatep-
lením obvodových stěn a zateplením střešní 
konstrukce. Předmětem stavby byly stavební 
úpravy stávající budovy MŠ, kterou tvoří 
pavilon A, pavilon B a spojovací krček.

Stavební úpravy představovaly:
opravu svislé hydroizolace spodní stavby 
provedení liniové drenáže podél pavilonu A
sanaci trhlin na fasádě objektu (atikového 
zdiva)
opravu a zateplení obvodového pláště 
objektu
opravu a zateplení střešního pláště včetně 
nadezdění štítových atik u pavilonu B
osazení nových klempířských prvků
osazení nové hromosvodové soustavy
provedení nového okapového chodníku
vyregulování otopné soustavy

Realizací provedených opatření dojde 
k dosažení vyššího standardu pro energetic-
kou náročnost budovy, zamezení tepelných 
ztrát, snížení spotřeby energie, úspoře 
finančních prostředků na provoz budovy 
a snížení emisních hodnot. Z hlediska 
architektonického jde především o nový 
výraz budovy. Použitím kontaktního zateplo-
vacího systému došlo ke sjednocení výrazu 
fasády, což přispělo k výrazně kvalitnějšímu 
vzhledu objektu MŠ. 

 Ilona Zvolánková
 vedoucí investičního odboru
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Druhá etapa spočívá v rekonstrukci 
stávajícího parkoviště u č.p. 830, která 
proběhne během měsíce září a října. V celé 
ploše parkoviště bude provedena výměna 
podloží v předpokládané tl. 40 cm, pod 
chodníky v tl. 20 cm. V prostoru parkoviště je 
navrženo 16 kolmých parkovacích stání, 
z toho 1 stání je vyhrazeno pro osoby 
s omezenou schopností pohybu. Parkovací 
stání budou dlážděná, pojezdová komuni-
kace na parkovišti bude opatřena asfaltobe-
tonovým krytem. 

Dešťové vody ze zpevněné plochy 
parkoviště budou odvedeny pomocí dvou 
nových uličních vpustí do stávající jednotné 
kanalizace. Na nižších stranách parkoviště 
budou zřízeny silniční drenáže. Drenážní 
rýhy budou obaleny filtrační geotextilií, 
vyplněny kamenivem a zaústěny do uličních 
vpustí. V rámci stavby dojde také k rekon-
strukci veřejného osvětlení a přilehlých částí 
chodníků, k úpravě přilehlých travnatých 
ploch a k osazení nového dopravního 
značení. Pro stavbu je nutné provést kácení 
stávající zeleně – živý plot a jeden strom 
o malém průměru kmene. Jako náhradní 

První etapa výstavby nových parko-
vacích stání na sídlišti Písecká byla 
zahájena v měsíci květnu a ukončena 
v měsíci srpnu letošního roku. Jednalo se o 
výstavbu nového parkoviště u č.p. 919. 
Ještě před vlastní výstavbou tohoto 
parkoviště muselo dojít k přeložce telekomu-
nikačních kabelů jako vyvolaná investice. 
Parkoviště s kolmými parkovacími stáními 
bylo vybudováno na stávající částečně 
zpevněné a travnaté ploše. Vjezd na 
parkoviště je řešen jako chodníkový přejezd. 
Vzniklo zde celkem 48 parkovacích míst, 
z toho 3 stání pro tělesně postižené. 
Pojízdné plochy parkoviště mají asfaltobe-
tonový povrch, parkovací stání a chodníky 
jsou z betonové dlažby. Chodník u č.p. 919 
byl prodloužen ke křižovatce s komunikací 
vedoucí k ulici Za Trubným, v křižovatce bylo 
vytvořeno místo pro přecházení. Odvodnění 
všech zpevněných ploch je provedeno Součástí projektu byla také výstavba nového výsadba budou osazeny 3 nové okrasné 
pomocí uličních vpustí s kalovým prostorem veřejného osvětlení, úprava přilehlých stromy. 
a košem na zachycení hrubých nečistot, travnatých ploch a trvalé dopravní značení. Během realizace stavby dojde k určitým 
které jsou napojeny na stávající kanalizaci. Plochy určené k zatravnění byly ohumuso- dopravním omezením. Po celou dobu stavby 
Pro odvedení prosakujících srážkových vod vány a na přelomu měsíce října a listopadu nebude možno v tomto prostoru parkovat 
jsou pod silniční plání uloženy podélné zde bude ještě vysazeno 12 nových stromů. žádná vozidla. Jelikož před zahájením 
silniční drenáže vyplněné drceným kame- Měsíc srpen nebyl z vegetačního hlediska rekonstrukce parkoviště došlo k výstavbě 
nivem obaleným filtrační geotextilií. pro výsadbu stromů vhodný. nového parkoviště u č.p. 919, kde vzniklo 

nových 48 parkovacích stání, nebude se 
obyvatelům sídliště Písecká po dobu stavby 
vyhrazovat žádná jiná plocha pro parkování. 
V rámci stavby budou na staveništi probíhat 
práce, které v nezbytné míře omezí zvyklosti 
obyvatel sídliště a ztíží jejich pobyt. V zájmu 
všech subjektů podílejících se na realizaci 
stavby je, aby k tomu docházelo co nejméně. 
Současně v zájmu zhotovitele stavby je, aby 
nedocházelo k ohrožení života a zdraví 
zaměstnanců i vás spoluobčanů včetně 
vašich dětí. Proto všechny obyvatele sídliště 
Písecká žádáme, aby respektovali pokyny 
stavby a řídili se jejich upozorněními. 
Věříme, že omezení způsobená stavbou 
vám vynahradí kvalitně a bezpečně reali-
zované a dokončené dílo. O dopravních 
omezeních budou obyvatelé sídliště Písecká 
a ostatní obyvatelé města informováni 
formou letáků a článků zveřejněných na 
webových stránkách města. 

 Ilona Zvolánková
 vedoucí investičního odboru

+ První etapa výstavby nových parkovacích stání 
na sídl. Písecká ukončena, druhá etapa bude 
zahájena v září letošního roku 
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+ ODSTUPOVÉ 
VZDÁLENOSTI OD 
HRANIC POZEMKŮ 
SOUSEDŮ

podsklepená nejvýše do hloubky 3 m na 
pozemku rodinného domu nebo stavby pro 
rodinnou rekreaci, která souvisí nebo 
podmiňuje bydlení nebo rodinnou rekreaci, 
neslouží k výrobě nebo skladování hořlavých 
látek nebo výbušnin, nejedná se o jaderné 
zařízení nebo stavbu pro podnikatelskou 

Stavební úřady se opakovaně setkávají 
činnost, je v souladu s územně plánovací 

s námitkami účastníků řízení, zpravidla 
dokumentací, je umisťována v odstupové 

přímých sousedů, kteří protestují proti 
vzdálenosti od společných hranic pozemků 

umístění sousední stavby na hranici po-
nejméně 2 m, plocha části pozemku 

zemku. Je mnoho stavebníků a vlastníků 
schopného vsakovat dešťové vody po jejím 

nemovitostí, kteří si své stavby umisťují bez 
umístění bude nejméně 50 % z celkové 

povolení stavebního úřadu a pak se tyto 
plochy pozemku rodinného domu nebo 

stavby, zejména stavby umístěné blíže než 
stavby pro rodinnou rekreaci. 

2 m od společných hranic pozemků, stávají 
Výjimky z odstupových vzdáleností jsou 

stavbami nepovolenými, tzv. „černými“. Pak 
možné pouze za určitých podmínek a da-

se stavebník i vlastník této stavby vystavuje 
ných ustanovení. Většinou se jedná o území, 

nejen finančnímu postihu, neboť poruší 
kde jsou zvláště stísněné územní podmínky, 

stavební zákon, ale vede se s ním i následné 
jedná se o velmi úzké parcely, pozemky ve 

řízení o odstranění této stavby.
svahu či v jinak dramatickém terénu, kde 

Obecné požadavky na umisťování staveb 
nelze třeba právě kvůli vysokému sklonu 

a vzájemné odstupy staveb stanoví vyhláška 
terénu využít plně celý pozemek, zástavbu 

č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na 
terasovitou s nutností budování rozsáhlých 

využívání území ve znění pozdějších 
opěrných zdí či teras, zabezpečujících static-

předpisů. Je třeba si uvědomit, že základním 
kou bezpečnost stavebního pozemku, apod.

principem a účelem odstupových vzdále-
O výjimce z obecných požadavků na 

ností staveb je bezesporu zajistit kvalitu 
využívání území pro územní řízení rozhoduje 

zástavby, údržbu stavby a v neposlední řadě 
a posuzuje stavební úřad příslušný rozhod-

i komfortní bydlení, tzv. celkovou „pohodu 
nout ve věci. Pro územní souhlas se výjimka 

bydlení“ nejen uživatelů stavby, ale i vlast-
nepřipouští a na povolení výjimky není právní 

níků sousedních nemovitostí.
nárok. Je třeba si také uvědomit zásadní 

Na pozemcích staveb pro bydlení lze 
otázku požárního rizika. Každá stavba má 

kromě stavby pro bydlení umístit stavbu 
svůj „požárně nebezpečný prostor“. Ten 

nebo zařízení související s bydlením či 
nemá přesahovat hranice pozemku. Velikost 

bydlení podmiňující. Je vždy nutné dobře 
požárně nebezpečného prostoru je vymeze-

znát podmínky pro její umístění. Stavební 
na právě danými odstupovými vzdálenostmi. 

zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování 
Který vlastník pozemku či nemovitosti by 

a stavebním řádu v platném znění v § 79 
právě stál o to, aby sousedova stavba 

uvádí pouze konkrétní stavby a zařízení, 
ohrožovala jeho vlastnictví? Rovněž tak 

které nevyžadují rozhodnutí o umístění 
údržba stavby na hranicích pozemků je 

stavby ani územní souhlas. Mimo jiné 
značně komplikovaná a zasahuje do práv 2

i stavba do 25 m  zastavěné plochy a do 5 m souseda. Výše uvedená vyhláška také jasně 
výšky s jedním nadzemním podlažím, stanoví, že stavba ani její část nesmí 

+ PRODEJ VOLNÝCH 
BYTŮ NA LIBUŠI

Město Bechyně nabízí k prodeji volné 
bytové jednotky v domech na sídlišti Na 
Libuši. Jedná se o bytové jednotky různé 
velikosti, různé kvality, čemuž odpovídá 
i odlišná výše minimální nabídkové ceny. 
Byty se prodávají do vlastnictví kupujícího za 
nejvyšší nabídku tzv. obálkovou metodou. 
Na webových stránkách města jsou zveřej-
něny nabídkové listy všech 16 nabízených 
bytů včetně příslušných formulářů a rovněž 
pravidla, podle nich se prodej uskutečňuje. 
Postup při podání žádosti je velmi jedno-
duchý, ale pokud by si zájemce přece jen 
nevěděl rady, může se samozřejmě obrátit 
na majetkový a právní odbor městského 
úřadu (JUDr. Anna Hrušková, Věra Křížová), 
kde dostane všechny potřebné informace. 
Před podáním žádosti o koupi bytu lze vřele 
doporučit sjednat si schůzku s pracovníkem 
spol. BYTENES Bechyně spol. s r.o. panem 
Soumarem a byt si řádně prohlédnout. 

Byty, které nejsou v takovém stavu, aby 
umožnily okamžité nastěhování, mají tu 
výhodu, že jejich kupní cena je nižší a majitel 
si je může rekonstruovat přesně podle svých 
představ. Neváhejte, jde o výhodnou koupi. 
Navštivte webové stránky města Bechyně 
a rozmyslete se. Zároveň máte příležitost 
podívat se na zcela novou podobu webových 
stránek města, které jsou, jak doufáme, 
nejen hezké, ale také přehledné s dostatkem 
užitečných informací. 

Dne 29. července 2015 
převzala Místní organizace 
Českého rybářského svazu 
Bechyně od starosty města 
– Ing. Pavla Houdka, 
užitkový automobil Nissan. 

Vozidlo bylo zakoupeno formou sdružených 
prostředků, kdy realizaci projektu podpořila 
Nadace ČEZ, město Bechyně a MO ČRS 
Bechyně. 

Svěřený pick-up nebude užíván pouze k 
výkonu rybářského práva, brigádnické 
činnosti a výkonu povinností rybářské stráže. 
Bechyňští rybáři se zavázali k úzké 
spolupráci s městem. Zejména při řešení 
krizových situací poskytneme nejen tento 
vůz, ale budeme připraveni pomoci naší 
technikou, prostředky a vlastními silami.

Jménem MO ČRS Bechyně děkuji všem 
členům městského zastupitelstva za 
vstřícnost a podporu při realizaci projektu, 
děkuji nadaci ČEZ a děkuji členům výboru 
MO ČRS.

S pozdravem Petrův zdar!
Ivan Horňák, 

předseda MO ČRS Bechyně

+

přesahovat na sousední pozemek.
Je vždy dobré předem konzultovat záměr 

s příslušným stavebním úřadem a seznámit 
sousední vlastníky pozemků a staveb na 
nich s danou problematikou, a předejít tím 
nejen sousedským sporům, ale v neposlední 
řadě i porušení stavebního zákona a ostat-
ních právních předpisů. 

 odbor VaŽP
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+ 300 let rodiny Paarů na 
Bechyni

dochovala jeho korespondence s Mozartem. Čtvrtý kníže Karel Václav přebral 
V Paarovském paláci ve Vídni koncertovala knížectví ve 14 letech. Střídavě sídlí ve Vídni 
v roce 1786 řada Mozartových přátel z Čech, a na svých državách v Čechách. Revoluční 
včetně slavné zpěvačky Josefíny Duškové. dny 1848 prožívá ve svém paláci ve Vídni. 

Když je město plné revoltujícího obyvatel-Jan Václav je povýšen do knížecího Mezi opomíjená výročí  
stva, prchá pod rouškou tmy z bouřlivé Vídně stavu a mimo jiných privilegií si koupil právo letošního roku  i 300 let 
do klidné Bechyně v zakrytém kočáře. I zde na ražení vlastních zlatých a stříbrných od příchodu dynastie Paarů 
se ale vzmáhá vlna vlastenectví: „Kníže vida mincí. Tuto minci Paarové skutečně užívali, na bechyňské panství. Není 
tu prouditi jiný život, potlačil svoji aristokratic-byl to tolar a půltolar Jana Václava z r. 1771. v možnostech MZ, abychom 
kou hrdost a alespoň naoko se přizpůsobil Profesor Nedoma při návštěvě bechyňského zde zveřejnili celou ságu 
novým poměrům. Častěji zavítal mezi lid zámku v r. 1884 viděl „ocelový dost málo slo-tohoto rodu. Přesto se 
a hleděl vyhověti jeho přání.“ Je zde nucen žitý přístroj na ražení peněz Paarovských.“pokusím popsat několik 
řešit i další bolest – vlnu odchodu obyvatel rodinných okamžiků, které Následníkem Jana Václava a 2. knížetem 
do Ameriky: „Lidé podléhají mámení zisku-se udály v průběhu let a v rodě Paarů se stal jeho jediný syn Václav. 
chtivých agentů a chvátají, aby svůj statek co možná je dnes uslyšíte K němu se váže i nepotvrzená informace – 
nejdříve prodali a co možná nejdříve z Čech poprvé. prohrává v kartách za jednu noc smiřické 
se do Ameriky vystěhovali. Mnohé živnosti panství. Víme o něm, že kníže většinu roku Začneme u Jana Leopolda z Paaru, přicházejí za velmi levnou cenu do cizích pobýval ve Vídni a vedl nádherný dvůr, říšského hraběte, který se v roce 1715 oženil rukou, jelikož při stále se množícím odpro-doprovázel urozenou šlechtu po Evropě. Na se sirotkem Marií Terezií, hraběnkou ze dávání statků není ani dostatečný počet taková vydání však jeho příjmy nestačily, Šternberku, dědičkou bechyňského panství. kupujících domácích lidí. Největší chvat a tak se brzy dostal do neřešitelných dluhů. 

Proč sirotek? Roku 1700 dne 13. 6. u prodávání statků panuje mimo Bechyně František Šubert v 1882 v knize Z Českého 
majitelé bechyňského panství Jan Josef ze v dědinách Hodětín, Zběšice a Radětice. jihu na str. 84 uvádí: „...snad se také veselost 
Šternberka a jeho choť Marie Violanta Z Hodětína chce veškeré občanstvo své po místech dědívá (po Petru Vokovi). Jeden 
Terezie i s tříletou dcerkou utonuli na zpá- statky prodat a vyjednává o koupi celé vsi hrabě Paar Bechyni držící – tak se vypravuje 
teční cestě z Říma v řece Innu nedaleko s knížetem Karlem z Paarů“. Rozvážný pří-– prohrál r. 1780 za jednu noc v kartách celé 
Oettingu. Touto tragedií bechyňská větev stup a vysvětlování knížete uklidňuje obyva-panství smiřické…“ Svými dluhy a neuvá-
Šternberků vymřela. Páter františkánského telstvo, přesto z Bechyně a jeho okolí ženými koupěmi nemovitostí přivedl panství 
kláštera v Bechyni Jindřich Labe Turnovský odchází několik desítek lidí a zakládají do svízelného stavu vrcholícím v roce 1800 
píše: „Tělo hraběte nebylo objeveno a při v Minnesotě novou, americkou Bechyni.vyhlášením konkurzního řízení nad pan-
balzamování mrtvého těla hraběnky se A jsme v pořadí u pátého knížete – Karla stvím v Čechách i ve Štýrsku a byly mu 
zjistilo, že v mrtvém hraběnčině životě plod Jana Václava Paara. Kníže nebyl aristokra-odňaty veškeré říšské a zemské hodnosti. 
mužského pohlaví, s kterým na čtvrtý měsíc tem z minulého století v duchu robotnictví, Po zaplacení části dluhů vlastní rodinou jsou 
chodila, byl zmařen.“ Jedinou dědičkou byl dobrého srdce a soucitný, opak svého mu všechny hodnosti navráceny, ale panství 
značného jmění se stává sirotek, který zůstal otce. Než se oženil, byl vojákem, byv pový-co do rozlohy je podstatně menší.
v Bechyni a cesty do Říma se nezúčastnil – šen na rytmistra, přebral všechny zásoby dle Jen jeden z jeho synů měl potomky – byl mladší dcera Marie, narozená v roce 1699. soupisu od svého předchůdce, aniž se to Jan Karel, potomní 3. kníže Paar. I on byl 

Marie Terezie jako věno přináší do sňatku přesvědčil o správnosti skutečných zásob. vojákem a zúčastnil bojů proti Turkům a pak 
s Janem Leopoldem z Paaru mimo jiné Jako hrabě a šlechtic důvěřoval čestnému proti Francii, dosáhl v armádě hodnosti 
i pražský palác Platýz na Národní třídě. Byla slovu, že skladiště jest v úplném pořádku. generála, po těžkém zranění odchází 
tu založena proslulá šermířská škola, poš- Ale pak při generální prohlídce shledalo se, z armády a ujímá se panství.
tovní úřad, konaly se zde koncerty a plesy, že mnoho schází. Musil zaplatit asi 80 tisíc 

Neúroda v roce 1817 a následná drahota vystupovali tu umělci. Jana Leopolda Paara zlatých a byl degradován na obyčejného 
byla ještě násobena opětovným zavedením připomíná busta, umístěná na schodišti vojína a poslán do války Šlesvik Holštýské, 
dávno již zrušené a zakázané dávky „Ovsa předního křídla do Národní třídy. odkud prý poslal své matce v psaní 
pro myslivecké psy“ knížecí vrchností, která 

vojanského cizopasníka, nad čímž matka Jejich manželství nebylo jen o plesech se vymlouvala na znovu se objevivší vlky 
zaslzela… Vrátiv se z války roku 1864, chodil a radovánkách, z archivních dokumentů se v lesích. Rolníci se bránili, zamykali stodoly, 
v sešlém obleku vojanském za trest, dozvídáme, že nadělali spoustu dluhů, ale panští pochopové uráželi zámky – tomu-
nevšímám od otce, ani bratří a sester. Proto o čemž vypovídá císařský reskript z roku to bezpráví odolávali hospodáři bežerovičtí, 
byl málomluvný a uzavřený. Na něho nám 1732, kterým jim byla uložena povinnost smolečtí a všechlapští. Jménem generála 
zbyla památka jeho 80. narozenin. To byla splácet ročně 10.000 zlatých dluhu. Zároveň Paara, majitele zdejšího panství, bylo roku 
vysekána na skále pod zámkem nad byli císařem vyzváni k vzájemnému usmí- 1819 povoláno vojsko z Jindřichova Hradce.
potokem Smutná, naproti cestě k Veisha-ření. V této době již měla Marie Terezie 

Když bežerovičtí spatřili vojáky vcházet rům, knížecí korunka a pod ní letopočet 1834 důvěrný styk s Janem Danielem hrabětem 
do vsi, skočili do stodol a zpřelámaly násady 7/7 1914. Nápis je na skále vidět dodnes…z Gastheimu. Dochovaný dokument z roku 
u cepů. Za ten přečin byly všichni povoláni ke 1729 císaře Karla VI. to jasně dokládá. Šestý kníže Alfons hrabě Paar byl 
krajskému soudu do Tábora. V čele odpůrců V něm císař vyzývá nejvyššího pražského slavnostně uvítán na Bechyni v květnu 1901 
stáli: rychtář Kroupa a 80letý bývalý rychtář purkrabího, aby ji – Marii Terezii – pozval se svoji manželkou, princeznou Windisch-
Matěj Hruška. Ten se ospravedlňoval tím, že k soudu jménem císaře a napomenul ji, aby grätzovou. Ale již 26. září 1903 odpoledne ve 
tato daň již byla dávno zrušena. Vše bylo řádně spravovala svěřený majetek a pře- 3 ½ hod odnášeli majorátního pána, hraběte 
zamítnuto a oba odsouzení neušli výplatě rušila veškeré styky s „jakýmsi“ Gasthei- Alfonse Paara, do nové hrobky vedle prvoro-
holí. Nespravedlnost se dostala až do Vídně mem. To bylo v době, kdy Jan Leopold dlel zeného synáčka, téhož roku začátkem srpna 
k císaři Františku. Kníže Paar jezdíval každý v Itálii a manželku zanechal v Čechách. Jan pochovaného – Mrtvola hraběte přivezena 
rok do Vídně na Vánoce a při této příležitosti Leopold Paar umírá ve Vídni v roce1741 a již byla dne 25. září v 9 ½ hod v noci dráhou 
se dostavil i s přáním k císaři. Za řeči se císař rok po smrti manžela si hraběnka bere Jana z Lublaně. Několik týdnů prodléval na 
František vyptával mimo jiné i na poměry Daniela hraběte z Gastheimu. návštěvě v Bledu ve ville u svého tchána, 
a události na jeho bechyňském panství. 

knížete Windischgratze. Dne 19. září chtěl Syn Marie Terezie a Jana Leopolda Jan Slovo k slovu, krátce řečeno. Císař prý se tak 
se vrátit do Bechyně, téhož dne účastnil se Václav Josef Paar byl pro neshody rodičů rozhorlil, že „… Co bylo dál nevíme, ale na 
honu na kamzíky. Stalo se?! Praví se, že pro vychováván Šternberky. Jan Václav se Nový rok 1820 přivezli z Vídně mrtvolu 
náhlý zánět slepého střeva odvezen osobně stýkal s Wolfgangem Amadeem knížete Paara a pochovali ji v klášteře 
k operaci do Lublaně, odkud bylo 22. září Mozartem. Už v roce 1762 pozval malého u františkánů. Od té doby nebyla vybírána 
telegrafováno, že skonal, maje věku 35 let. Mozarta do svého paláce ve Vídni. Když se dávka ovsa pro myslivecké psy…“
Zanechal 22letou vdovu, hraběnku Eleonoru Mozart roku 1784 přestěhoval do Vídně 

Aby knížecí úředníci uklidnili rozbou- v naději na pohrobka…natrvalo, navštěvoval Václav Josef z Paaru 
řenou hladinu na panství po incidentu jeho proslulé koncerty. Kníže z Paaru se stal Jeho syn, také Alfons Paar, jako 
s „ovesnou daní“, nabídli v roce 1820 městu také členem stejné zednářské lóže, která čtrnáctiletý přebírá po smrti svého dědečka 
starou kašnu z bývalé zámecké zahrady – zadávala a platila Mozartova díla. Jan správu nad panstvím, ale jeho spravování 
město ji s radostí přijalo a postavilo na dolní Václav Paar byl roku 1786 zvolen předsedou musí přenechat do své plnoletosti své 
náměstí. Do ní byla přivedena voda dřevě-této zednářské lóže. Z té doby se také poručnici – matce Eleonoře.
nými trubkami z rybníka Trubného…

patří
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Jak to bylo dál?

Kdo má zájem, celé povídání o dynastii 
paarovské rodiny najde v městské knihovně. 
Jako spolek rodáků bychom rádi uspořádali 
k tomuto tématu výstavu, máme slíbeny 
příspěvky i od sedmého knížete Alfonse i 
jeho bratra, velkopřevora Karla. A najdou-li 
se nějaké zdroje, snad i tištěnou verzi…

Nakonec ještě osobní vzpomínka Mikiho:

Alfons Paar byl čestným náčelníkem 
Skautů v Bechyni od samého počátku 
založení této organizace v Bechyni. Nejen 
že povolil na svém panství skautské tábory 
a skautské Lesní školy, ale také nabádal své 
hajné a lesmistra, že musí dát skautům dře-
vo na topení. Po II. sv. válce také skautům 
nabídl dřevěný barák, který zbyl na zahradě 
v zámku po německé posádce. Skauti 
přestěhovali barák do Eliášky, nad pana 
Bauera. Samozřejmě, že potřebovali 
i nějaké nové řezivo na tento barák i na 
skautský tábor, který měli u rybníka Rytíř 
v Černické oboře. Vesele řezivo vozili ze 
sudoměřické parní pily na káře půjčené 
z nádraží. Vše se zdařilo, stavba podsad na 
táboře i klubovna byla hotova. Z paarské 
kanceláře ale přišla faktura na dva tisíce 
korun. To byla rána! Kde na to vzít? Miki 
s dalšími junáky se tedy vypravil o pomoc ke 
knížeti. Hoši mu vysvětlili problém, kníže 
pokýval hlavou, vzal od nich fakturu a na 
částce škrtnul poslední nulu a podepsal se. 
Pak jim povídá: „ Nula mě ani vás nic nestojí 
a těch dvě stě korun máte ve skautské 
pokladničce.“ K tomu se nedalo co říci, jen 
to, že hoši poděkovali …

Za pomoci archivních dokumentů 
a městské kroniky zpracoval Josef Štefl

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

Vybral Martin Gärtner

V současné době je realizován záměr 
investiční rekonstrukce – truhlářské 
provozovny v bývalém objektu Stolar 
v hodnotě přes 50.000 Kčs. Je budován 
hlavně sklad na materiál, protože provoz 
nemá mimo dřevěné kůlny dostatečný 
sklad pro suchý materiál, jednak rozši-
řován provoz směrem do Uhelných 
skladů. Provoz pod vedením s. Valenty je 
velmi aktivní. Rozvoj provozu vyžaduje 
toto opatření jako jedno ze základních, ke 
kterému by mělo přistoupit další opatření 
modernizace strojových vybavení, neboť 
požadavky na práce provozovny radi-
kálně rostou.

Přece jen již se zdá, že se podaří ve 
městě nejvíc žádané tj. výstavba kultur-
ního domu. Vládní zvelebovací komise 
výstavby a komise výstavby Jihočeského 
KNV povolila výstavbu v orient. nákladu 
4.300.000 Kčs SPOLEČENSKÉHO 
DOMU v Bechyni v rámci akce „Z“
Projektant: Vojenský projektový ústav 
Praha
Zahajovací termín: rok 1966
Potřeba 250.000 cihel

Nemůže být většího úspěchu, ale také 
ohromné starosti, kterou přebírá MěNV 
i komise pro výstavbu na svá bedra.

Jen je třeba, aby si všichni „Hejslovani“ 
uvědomili, že nejen slova, ale hlavně poc-
tivá práce a mnoho hodin dřiny uskuteční 
toto horoucí přání obyvatel, a že bude po-
třeba mnoho nervů, aby nad základním 
kamenem vydržel dech až do slavnost-
ního přestřižení pásky při otevření.

+ LÉTO V DOMOVĚ PRO 
SENIORY

nedosáhli. Zato se všichni výtečně pobavili 
a užili si odlehčenou a humornou atmosféru 
a skvělé pohoštění. 

Příchod léta jsme oslavili tradiční akcí již 
pátým ročníkem Vítáním léta. Hráli a zpívali 
tradiční Dudácká kapela a Duo PE-JA. 
Klientky na akci napekly linecká sluníčka a 
sponzorským darem od DOMITY Tábor jsme 
dostali 200 koláčů. Vítání léta se zúčastnili 
mnozí příbuzní a přátelé našich klientů, 
dobrovolníci a studenti ze SUPŠ s paní 
vychovatelkou Jiřinou Koreckou, kteří nám 
pomáhali s doprovodem klientů do jídelny a 
se servírováním koláčů a kávy. Odpolední 

Léto se pomalu chýlí ke svému konci a my zábava se vydařila, lidé si pochvalovali 
bychom vás rádi informovali o tom, jak naši písničky, koláčky a některým vše zvedlo 
senioři prožívali tento letní a horký čas. náladu natolik, že se dali i do tance.

V červnu, poprvé v novém domově, jsme Počátkem července přijala pozvání do 
uspořádali pro klienty „bazárek“ oblečení domova správkyně muzea paní Jana 
a doplňků. Nakupování je pro člověka Janáčková, aby nám představila stálou 
v produktivním věku jedna z nejběžnějších expozici městského muzea. Ukázala nám 
a mnohdy i oblíbených činností. Ne všichni historické předměty, u kterých jsme tipovali 
klienti mají možnost dojít si do obchodu jejich dřívějších využití. Při té příležitosti nás 
a vybrat si oblečení dle svého gusta. Aktivi- pozvala na říjnový program do muzea 
zační místnost v domově se na jeden den k příležitosti Dne seniorů. Pozvání jsme rádi 
proměnila na second hand, ve kterém jsme přijali a určitě muzeum navštívíme.
nabízeli zachovalé oblečení věnované mno- V červenci také proběhlo baletní a pěvec-
hými dárci. Klienti v průběhu celého dne ké vystoupení manželů Soni a Ciancarla 
přicházeli, zkoušeli a vybírali oblečení podle Ruggieri. Program obsahoval italské, špa-
svého vkusu  a aby se v něm cítili dobře. nělské, francouzské a americké melodie, 

Na tradiční soutěž v kuželkách a petan- operetní árie i taneční hudbu. Celý program 
que, který pořádá G-centrum Tábor, se byl pro všechny velkým kulturním zážitkem.

 pět klientů V Bechyni se svého času konaly slavné 
našeho domova. Dařilo se jim zejména poutě a mnozí klienti je mají stále v paměti. 
v petanque, ale na vítězství tentokrát Proto navazujeme i na tuto tradici a pořádá-

vydalo nás řádně reprezentovat

me pouťové zábavy. K poslechu zahrál pan 
Petr Vozka oblíbené písně, podávaly se 
pouťové koláče (napečené klientkami), 
rozdávaly se papírové růže, štěstíčka 
a dokonce si klienti mohli nechat věštit osud 
od krásné věštkyně. 

Během prázdnin jsme pořádali výlety po 
Bechyni a okolí. Zúčastnili jsme se exkurze 
do družstva Agra Březnice, kde nám ochotně 
poskytl výklad ředitel společnosti Vladislav 
Hájíček. Dále jsme si udělali hezkou pro-
cházku v zámeckém parku a jindy jsme zase 
vyrazili do cukrárny na náměstí na nějaký ten 
pamlsek, který klienti doslova zbožňují. 
A neopomněli jsme se podívat k řece do 
Zářečí, nakouknout do dílen místních 
keramiků a posedět v hospůdce Na kovárně. 
Káva a tradiční bábovka, kterou jen pro nás 
paní hostinská napekla, nám udělaly velkou 
radost. Velké poděkování.

V nejbližší době nás ještě čekají dožín-
ková zábava s grilováním při harmonice, 
beseda s knihovnicí z městské knihovny na 
téma Vlasta Javořická, vystoupení klientů 
z ÚSP Zběšičky se skupinou Teddy band 
a oslava svátku seniorů s dechovkovou 
kapelou Klasik. 

proběhla v srpnu instalace dvou 
venkovních cvičebních strojů v atriu domova.

Tak takto bohaté bylo jaro a léto v našem 
novém Domově pro seniory Bechyně. Na 
tomto místě vás informujeme o akcích 
většího charakteru, ale vedle nich se klienti 
zapojují do mnoha dalších aktivit, které jsou 
plánované jak ve skupině, tak naše 
aktivizační pracovnice docházejí za klienty 
individuálně, aby každý uživatel služby byl 
denně alespoň na chvíli zaměstnaný a mohl 
si uvědomit svoji důležitost. Zásadou pro nás 
všechny je to, že nikoho do ničeho nenutíme, 
vždy jen nabízíme a motivujeme. 

Mgr. Marie Ondřichová
a kolektiv aktivizačních pracovnic

Z grantu, respektive z dotace Jihočes-
kého kraje 

Vážení spoluobčané,

obracíme se na vás s prosbou 
o pomoc, respektive o spolupráci. Jak 
mnozí z vás víte, protože jste náš nový 
Domov navštívili, máme poměrně velké a 
dlouhé chodby, které bychom rádi 
vyzdobili obrázky, plakáty a podobnými 
výtvory. Může se jednat i o živé květiny. 

Hledáme touto cestou dárce, kteří se 
potřebují nějaké takové věci „zbavit“, ale 
je jim líto obrázek jen tak vyhodit. My se ho 
rádi ujmeme a instalujeme ho na místo, 
kde bude dělat radost našim seniorům, ale 
i zaměstnancům zpříjemní pracovní 
prostředí.

Předem našim dárcům děkuji za jejich 
velkorysost.

Mgr. Alena Sakařová, ředitelka
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+ XXIII. BECHYŇSKÝ 
FESTIVAL 
DECHOVÝCH HUDEB

Opět po roce se sešli milovníci dechovky 
v neděli dne 2. 8. 2015 na fotbalovém 
stadionu v Bechyni, aby si poslechli krásné 
lidové písničky, pobavili se s přáteli a prožili 
krásné nedělní odpoledne. Již 10 let po sobě 
se tato přehlídka dechových hudeb konala 
na tomto stadionu a musím znova s potěše-
ním konstatovat, že to byla dobrá volba 
organizátorů z městského kulturního stře-
diska přemístit jej sem z klášterní zahrady, 
neboť je zde na malé ploše zajištěn veškerý 
servis, a to jak pro diváky a posluchače, tak 
i pro účinkující.

Úderem 13. hodiny předstoupili před 
tribunu moderátorka Helenka Hýnová, 
starosta města Ing. Pavel Houdek 
a v „blaťáckých krojích“ ředitel kulturního 
střediska Mgr. Štěpán Ondřich s manželkou, 
čímž dokladovali skutečnost, že i na 
Bechyňsku se chodilo dříve v těchto 
slavnostních krojích. Jmenovaní pozdravili 
všechny účastníky této přehlídky, kterých se 
sešlo na 600, přivítali také a poděkovali všem 
sponzorům a pořadatelům, zakladateli 
tohoto festivalu Janu Šupálkovi, který opět 
přijel až z Liberce, kde nyní žije, textaře 
Jaroslava Hájka z Kaliště a hudebního 
skladatele Josefa Ištvánka z jižní Moravy, 
kteří jsou pravidelnými návštěvníky.

Poté dostali prostor k vystoupení kapely 
podle pořadí uvedeného v přehledném 
programu. Jako první nastoupila nejstarší 
jihočeská dechovka – Babouci, s kapelníkem 
Petrem Shýbalem, která si zachovává svůj 
tradiční styl hry i hudební nástroje.

Po nich nastoupil dvanáctičlený Dechový 
orchestr Temelín, který po loňské ztrátě 
svého zakladatele a kapelníka Jaroslava 
Košnáře převzala Lenka Petrášková, kterou 
ve zpěvu doprovázel Jan Píšek. Kapela 
dosáhla v minulosti mnoha ocenění v zahra-
ničí a hraje skladby od klasiky, přes českou 
dechovku až po světovou populární hudbu.

Dalším výrazně menším osmičleným 
souborem byla Šumavská osmička s kapel-
níkem Otakarem Havelkou a zpěváky Ivanou 
Zemanovou, Dášou Babánkovou a Petrem 
Mrkáčkem. Cílem tohoto souboru je propa-
gace české lidové písničky a zachovávání 
tradic jihočeské dechové hudby.

Poté nastoupila Černovická dechovka 
z Vysočiny, s kapelníkem Josefem Záhorou v klášterní zahradě. Měl jsem tu čest být 
a zpěváky Jarmilou Kořínkovou, Hanou přitom a rád na to vzpomínám, např. rok 
Svitákovou a Milošem Vyhnálkem. Tato 1999 – 8. ročník, kdy tehdy zpívali Jana 
kapela vystoupila v Bechyni poprvé a hraje Popelková a Lukáš Grmolec, jeho sestra 
převážně písničky autorů z Vysočiny – Michaela a Zdeňka Galiová. Nyní se kapela 
Jaroslava Hájka, Slávka Smišovského, Ištvánci představila v Bechyni jako tempe-
Ladislava Prudíka, Vlasty Dvořáka a také ramentní mladý soubor, který zahraje 
Jana Lipolda. i náročnější skladby pro potěšení všech, 

Velice očekávanou kapelou byli muzikanti zváště když je dirigoval Jožka Ištvánek. Však 
ze Šardic, kteří nesou název po přítomném se jim dostalo i velkého aplausu od publika, 
dlouholetém učiteli a zakladateli Mladé kdy museli přidávat. Každopádně byli 
muziky, kdy tuto vedl jako umělecký vedoucí Ištvánci velkým oživením této přehlídky.
– Jožkovi Ištvánkovi – IŠTVÁNCI. Kapela Posledním souborem, který nastoupil na 
vystupuje ve slováckých krojích v osmnácti- podium, byla „domácí“ Keramička s kapel-
členém složení včetně sólistů a zvukaře. níkem Petrem Törökem, kterého ve zpěvu 
Kapelníkem je Milan Bělík, uvaděčkou jeho doprovodili Helenka Hýnová, Iveta Hantá-
sestra Dagmar Bělíková a zpěváci Nikol ková a Aleš Kovář. Tato jihočeská kapela 
Tománková, Jana Popelková, Petr Čumba prochází generační obměnou, která nese 
a Lukáš Grmolec. Tady bych chtěl připo- spousty odříkání a hlavně starostí pro kapel-
menout skutečnost, že jsem mohl zavzpo- níka i uměleckého vedoucího Vladislava 
mínat s některými účinkujícími z této kapely Sudu, je však třeba smeknout před tím, že se 
na jejich dětské začátky, když pod vedením jim daří udržet vysokou úroveň hudební 
Josefa Ištvánka vystupovali v Bechyni jako produkce, na čemž má podíl i jejich několik 
soubor Mladá muzika, a to bylo ještě televizních pořadů a zcela jistě také fakt, že 

jejich písničky se hrají 
také na Rádiu Dechovka, 
které bylo založeno právě 
za účelem propagace 
tohoto žánru a vysílá 
nepřetržitě, za což mu 
patří velké poděkování. 
Keramička vystu puje 
v typických blatských 
krojích a patří mezi naše 
přední dechové orchestry. 
Její každoroční vystou-
pení na tomto festivalu má 
vysokou společenskou 

úroveň a jistě tomu tak bude i na příštím 
ročníku, kam nás všechny pozvala 
moderátorka Helenka Hýnová, která tento 
festival vedla svými vlastními vstupy, 
rozhovory i minisoutěžemi mezi diváky 
a bavila nás v přestávkách mezi jednotlivými 
nástupy kapel.

Tečku za celým festivalem udělala 
Keramička spolu s ostatními muzikanty, kteří 
se vešli na podium, při společném koncertu 
písniček Bechyňské setkání – dirigoval 
Vladislav Suda, Moje česká vlast a Zůstaň tu 
s námi – dirigent Jožka Ištvánek.

Závěrem bych chtěl poděkovat všem těm, 
kteří se podíleli na přípravě a chodu tohoto 
23. ročníku Bechyňského festivalu decho-
vých hudeb a také všem účinkujícím i divá-
kům a posluchačům za skvělou atmosféru 
a budeme se těšit na příští rok do Bechyně 
na 24. ročník.

Karel Novotný
Misionář a propagátor dechové hudby 

Leština u Světlé nad Sázavou
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www.kulturnidum.cz

KULTURNÍ KALENDÁŘ září 
2015

RODIČOVSKÉ CENTRUM 

MUZEUM

PRO DĚTI

KURZY

Zahájení v pátek 18. září 2015 v 19.00 hod. ve velkém sále KD 
Lektoři: Jiří Beneš, Hana Wolfová. 
Kurzovné 1200 Kč prodloužená 100 Kč, věneček 120 Kč, gardenka 
390 Kč. Přihlášky v kanceláři KD nebo ke stažení na 
www.kulturnidum.cz.
Tel. 776 381 203, email: program@kulturnidum.cz

KURZ TANCE 
A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY !

Herna  od 2. září otevřena 
pondělí, středa 9.00 – 11.00 hodin
jednotlivé vstupné 15 Kč,
zvýhodněná permanentka 100 Kč/10 vstupů

Sobota 5. září / od 14.00 hod. / 
Před Kulturním domem
Soutěže s náčelnicí Klekí Petrou, 
výstava prací hrošíčat, kmenový 
oheň (buřty s sebou)!
Od 20.00 hodin promítání filmu 
Páni kluci v rámci letního kina

Středa 9. září / 9.00–11.00 hod. / RC Hrošík – výtvarná dílna

Středa 16. září / 9.00–11.00 hod. / RC Hrošík – výtvarná dílna

Středa 23. září / 9.00–11.00 hod. / RC Hrošík

Středa 30. září / 9.00–11.00 hod. / RC Hrošík– výtvarná dílna

Úterky nebo pátky dle rozpisu / 9.30–10.30 hodin / děti 1–3 
roky / vstupné 15 Kč 
(zvýhodněná permanentka 100 Kč / 10 vstupů)
Bližší informace na tel. č. 733 344  473.

+ DÁME SBOHEM LÉTU 
Z HROŠÍKOVA 
HŘBETU 
aneb oslavíme 6. narozeniny RC 
Hrošík

+ KOULELO SE KOULELO 
    ČERVENÉ JABLÍČKO...

+ DUPY, DUPY, DUP, JEŽEK UŽ JE TU 

+ SOUTĚŽ ODRÁŽEDEL

+ VEM SI ŽLUTOU TUŽKU, NAMALUJ 
    MI HRUŠKU...

+ DĚTSKÉ HRÁTKY A CVIČENÍČKO 

do 1. 10.  

modely a fotografie (1. 10. senioři vstup zdarma)

do 1. 10. 

Výstava k 160. výročí ochotnického divadla v Bechyni 

HOUBY V NAŠEM KRAJI

160 LET OCHOTNICKÉHO 
DIVADLA V BECHYNI 

GALERIE
GALERIE GALVÍNA
5.–27. 9.  obrazy

 sklo

Vernisáž 5. září v 15 hodin

PETR OTŘÍSAL sr.
PETR OTŘÍSAL jr.

GALERIE U HROCHA
brazy 

(výstava je prodejní) V případě zájmu výstavu 
zpřístupníme i mimo akce v pracovní době, volejte 778 545 507.

JAROMÍR MATOUŠEK – o

KULTURNÍ KALENDÁŘ

Sobota 19. září / 10.00 hod. / Malý sál KD / Vstupné 40 Kč
Jedna z nejznámějších pohádek bratří Grimmů o tom, jak si kozlík, 
čuník a kočička hledali nový domov, když je jejich staří pánové 
vyhnali. Při svém putování narazí v černém lese na kohouta, který 
hledá pomoc pro Kordulku. Té se totiž loupežníci usadili 
v chaloupce a ona jim musí sloužit. Když se ovšem ke zvířátkům 
přidá toulavý Janek, mají se loupežníci nač těšit! Veselá a svižná 
pohádka plná písniček pobaví malé i velké diváky. 
Hraje: divadlo KAPSA  Andělská Hora 

ZVÍŘÁTKA A LOUPEŽNÍCI aneb 
O JANKOVI A JEHO ZVÍŘÁTKÁCH

PÁNI KLUCI – letní kino
Sobota 5. září / 20.00 hod. / Před KD / Vstup zdarma

POSLEDNÍ VÝZVA! 

Ještě přijímáme přihlášky

GALERIE 2+1 

MARKÉTA KALIVODOVÁ, MATĚJ ŘÍZEK, PETR SCHANDL
Prohlídka po dohodě na tel. 778 545 507 nebo v kanceláři KD

TŘI:0

MUZIKÁL DUŠEVNÍ AKTIVITY
BABÍ LÉTO 
ŘEMESLA A ŽIVNOSTI VE STARÉ BECHYNI

Čtvrtek 17. září / 17.00 hodin / RC Hrošík / Vstup zdarma
Příjemné posezení a popovídání nejen pro seniory. Přijďte se 
podělit o své znalosti či vzpomínky a dozvědět se něco nového 
o historii našeho města.

Pondělí 28. září / 19.00 hod. / Velký sál KD / Vstupné 220 Kč
Příběh plný napětí, emocí, nenávisti i zrady na motivy života Marie 
Antoinetty – arcivévodkyně rakouské, císařské princezny 
rakouské, královské princezny uherské a české.
Vstupenky on-line na www.kulturnidum.cz, v kanceláři KSMB 
a Městském informačním centru.

TEP KRÁLOVSKÉ KRVE
původní 

český 
muzikál



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

POHYBOVÉ AKTIVITY

Každé pondělí od 7. 9. / 18.00–19.00 hod. / RC Hrošík 
Zdravé a efektivní cvičení pro všechny věkové kategorie. Zvyšuje 
sílu a flexibilitu svalů, odbourává bolesti zad, kloubů, páteře, 
pomáhá získat pevné, dlouhé a štíhlé svaly, ohebnou páteř a klouby 
bez bolestí, příznivě ovlivňuje koncentraci a dýchání.

PILATES

TANEC

Sobota 19. září 2015 / 20.00 hod. / Velký sál KD / Vstup 50 Kč
Vystoupení mladých kapel z našeho regionu. 

LADÍ/NELADÍ
HODNĚ PODNĚ
VEJLET
VO106

 (folk-punk Soběslav)

 (psychedelic-folk Bechyně)

 (rock-punk Bechyně)

Sobota 26. září / 19.00 hodin / Velký sál KD / Vstupné 100 Kč
Přijďte oprášit své taneční umění ještě před začátkem plesové 
sezony! Večerem provází manželé Bolkovi. 

TANČÍRNA

HUDBA

Každé pondělí od 7. 9. / 19.00–20.00 hod. / RC Hrošík
Je intenzivní, zábavné cvičení ve vyšším tempu, spojení prvků 
pilates, tance a boxu, kterým dochází ke spalování kalorií a zároveň 
k posílení a vytvarování svalů.

PILOXING®

Každé úterý od 8. 9. / 18.30–19.30 hod. / RC Hrošík
Jedná se o účinný dynamický trénink celého těla, zlepšuje 
výkonnost a vede ke zrychlení metabolismu – hubnutí.

KRUHOVÝ TRÉNINK, TABATA

Každé čtvrtek od 3. 9. / 19.00–20.00 hod. / RC Hrošík
Zábavné dynamické cvičení, při kterém procvičíte celé tělo, 
zejména svaly nohou, hýždí, rukou a břišní svaly.

BOSU CARDIO®

Informace o Pilates, Piloxingu, Bosu Cardio a Kruhovém tréninku – 
Tabata u paní Romany Honsové na tel. 721 111 541, 
FB: Cvičení s Romčou Bechyně
Cena 65 Kč/lekce, možnost zakoupení permanentky na 5 lekcí za 
300 Kč či na 10 lekcí za 600 Kč. 

Každé úterý / 17.00–17.50 hod. / Klubovna KD
Je výrazně hravější než klasická Zumba pro dospělé a jsou 
eliminované určité pohyby, které by děti přijímaly rozpačitě a které 
nejsou vhodné pro jejich fyzickou konstituci. Cílem je rozvinout u 
dětí zdravý životní styl a včlenit fitness jako přirozenou součást 
jejich života. Info Nina Capouchová na tel. 737 825 662

ZUMBA PRO DĚTI

Pondělky od 7. 9. do 7. 12. / od 18.45 hod. / Klubovna KD
Orientální tanec je ideální pohyb pro všechny, kterým dělá jiný druh 
cvičení problémy. Zlepšuje se držení těla, odstraňují se různé bloky 
a celkově má tanec velice pozitivní vliv na zdravotní stav.
Bližší informace na  www.raeesah.wz.cz  nebo Kristýna Kvardová, 
tel. 721 503 325

FIT ORIENT

Středy od 7. října do 16. prosince / 8.30–9.30 a 17.30–18.30 
hod. / Klubovna KD
SM = stabilizační a mobilizační systém. Aktivní cvičení s elastickým 
lanem vhodná pro každý věk. Komplexní systém péče o pohybový 
aparát, funkci vnitřních orgánů a celkové zpevnění těla. 
Kurz 10 lekcí, info a objednání M. Bambasová, tel. 608 223 271

SM SYSTÉM

Sobota 10. října / 19.00 hod. / Velký sál KD / Vstup 70 Kč
Hra táborského souboru Kapota o tom, jak byl Jan Žižka vyslán 
z Blaníku, aby vyzvěděl, zda už je v Čechách nejhůře. 
Hraje: Divadlo KAPOTA

AŤ ŽIJÍ HUSITÉ
PŘIPRAVUJEME

Čtvrtek 5. listopadu / 19.00 hod. / Velký sál KD / Vstupné 300, 
280 a 250 Kč
One woman show Simony Stašové. 
Shirley Valentine je jméno dívky, kterou ta současná, čtyřicetiletá 
matka rodiny a manželka počestného občana, už dávno není. I když 
se musí starat hlavně o to, aby život její rodiny žijící v Liverpoolu 
běžel ve vyježděných kolejích, sny a touhy té dívky, kterou kdysi 
byla, v ní zůstávají. Snad proto podlehne návrhu své kamarádky 
a udělá něco, co se od ní neočekává – odjede na dovolenou do 
míst, kde se pěstuje vinná réva, do Řecka. A tam začíná nový život, 
nové dobrodružství, všechno to, co už považovala za ztracené. 
Bravurní komedie o hledání sama sebe, z dílny známého britského 
komediografa Willy Russella, je určena nejen všem ženám 
středního věku, ale všem, kdo mají rádi dobrou zábavu. 
Předprodej vstupenek od 1. září 2015 na www.kulturnidum.cz, 
v kanceláři KD a MIC Bechyně.

SHIRLEY VALENTINE

Sobota 10. října / 9.00 – 11.00 hodin / Přísálí KD

PODZIMNÍ BURZA 
DĚTSKÉHO OBLEČENÍ A POTŘEB

Úterý 13. října / 19.30 hod. / Velký sál KD 
/ Vstupné 250 Kč
Dvojnásobní držitelé slovenské divácké 
ceny OTO v kategorii Hudební skupina, 
společně s Richardem Müllerem čtyř-
násobní majitelé platiny za album Hlasy 
a Hlasy 2, oceněni Krištáľovým krídlom za 
Album roku, to je vokální skupina Fragile, 
která se letos chystá v rámci své CZ Tour 
2015 i k nám do Bechyně! 
Předprodej vstupenek již probíhá v kanceláři 
KD, v Městském informačním centru, na 
www.kulturnidum.cz lze zakoupit vstupenky 
on-line a nově lze i vstupenku poslat na 
chytrý mobil. Dále  jsou vstupenky v prodeji 
na www.ticketportal.cz

FRAGILE



KNIHOVNA

+ LÉTO

Jaké vlastně bylo? Napadlo mě zadat 
slovo léto do vyhledavače v katalogu knih 
a překvapil mě výsledek: Léto nespěchej, 
Léto plné kotrmelců, Léto přálo láskám, Léto 
s kovbojem, Léto stíhače, Léto v zahradě, 
Léto. Zima.

Docela zajímavý výběr a odpověď na 
úvodní otázku… Nezbývá než doplnit, léto 
bylo plné sluníčka a bylo vedro! Už při 
otvírání pouliční knihobudky na začátku 
prázdnin slunce pražilo a lidem se na 
náměstí do té výhně nechtělo, přesto došlo 
i na čtení ukázek z přinesených knih 
a omalování miniknihovničky, která si od té 
doby žije svým životem. Doplnili jsme knihy 
jen jednou a přesto je stále plná. Knihy se 
vyměňují a my s potěšením sledujeme, že se 
pořád čte a lidé knihy nechtějí likvidovat, 
raději je přinesou pro potěšení ostatním. 
Děkujeme!

Knihomilci si pro své čtenářské úlovky 
chodí nejen na náměstí, ale hlavně do 
knihovny. Děti loví už druhým rokem knižní 
perlorodky. Přidali jsme další tituly tentokrát 
označené zelenou samolepkou a uvítáme 
další lovce těchto literárních perel. Hra Lovci 
perel není povinná, ale je báječná! Děti 
objeví krásné příběhy, procvičí čtení 
a hlavně se naučí číst s porozuměním textu. 
A jak se mohou zapojit? Musí být registro-
vaným čtenářem, vyhledají si v regálech 
označené knihy s nápisem Toto je 
perlorodka, při vracení odpoví na 4 kontrolní 
otázky a po správných odpovědích získají 
perlu. V knihovně perly navlečeme na šňůru 
se jménem lovce a děti si mohou průběžně 

Slovenská vokální skupina 
Fragile vystoupí ve více jak 
dvaceti městech v rámci 
CZ TOUR 2015

Do 18. 9. 12.00 h posílejte odpovědi na 
otázky z minulého vydání Zpravodaje do 
soutěže o třikrát dvě vstupenky na 
adresu program@kulturnidum.cz!

Dvojnásobní držitelé slovenské divácké 
ceny OTO v kategorii Hudební skupina, 
společně s Richardem Müllerem, čtyřná-
sobní majitelé platiny za album Hlasy 
a Hlasy 2, oceněni Krištáľovým krídlom za 
Album roku, to je vokální skupina Fragile, 
která se letos chystá na své CZ Tour 2015. 

Vokální skupina Fragile je složená 
z populárních osobností, známých z různých 
televizních seriálů, divadelních, muziká-
lových produkcí či TV show pod vedením 
dirigenta a producenta Braňa Kostky. 
Skupinu dále tvoří Soňa Norisová – soprano, 
Jana Golis – soprano, Helena Krajčiová – 
alto, Svetlana Rymarenko – alto, Slavo 
Košecký – tenor, Vilo Csontos – tenor, Kamil 
Mikulčík – bass. Alternanti skupiny: Jana 
Boltižiar – soprano, Kamila Apetauer – 
soprano, Peter Lacho – tenor, Martin Madej 
– tenor, Jozef Hečko – bas. 

Věnují se interpretaci známých světo-
vých rock-pop hitů v působivých a velmi 
zajímavých originálních a cappella aranžmá 
– bez hudebních nástrojů. Všechno, co 
uslyšíte, je opravdu tvořeno jen hlasem 
a ústy interpretů v komorním a cappella 
provedení. Čistě vokální, jisté instrumentální 
prvky se v jejich hlasech uplatňují jako 
rytmická opora. 

Repertoár koncertu tvoří písně světových 
i domácích interpretů jako: Sting, Lord, 
Richard Müller, Karel Gott, Jason Mraz, 
Lorde, The Flying Pickets, Pharell Williams, 
The Real Group a mnoho dalších. Do svého 
repertoáru si připravili mimo skladby 
Bohemian Rhapsody, také nové aranže 
známých hitů legendární britské skupiny 
Queen. Proto zasáhnou široké divácké 
publikum a na své si přijdou všichni milovníci 
kvalitní muziky. 

Již třetím rokem skupina vystupuje 
s Richardem Müllerem v rámci projektu 
Hlasy po celé ČR s SR. Celé turné s více jak 
sto úspěšnými koncerty provázely nadšené 
reakce publika. Koncerty vidělo více jak 
padesát tisíc diváků, prodalo se na dvacet 
tisíc alb a i mnoho ocenění dělá z „Hlasů“ 
jeden z nejúspěšnějších projektů za 
poslední roky.

Fragile patří nejen ke slovenské, ale bez 
nadsázky i k evropské špičce. I proto 
reprezentovali Slovenskou republiku na 
výstavě Expo 2008 v Zaragoze, či účinkovali 
jako předkapela Suzanne Vega a Take 6 – 
desetinásobný držitel prestižního ocenění 
Grammy. Vystoupili také na koncertech  
Karla Gotta, zpívali s Helenou Vondráč-
kovou.

Vstupenky na tento unikátní koncert 
v Bechyni 13. října si můžete zakoupit 
také on-line na nových stránkách 
www.kulturnidum.cz. 

+MUZEJNÍ KNIHOVNA 
(muzeum se snaží 
otevřít veřejnosti)

Stává se nám v muzeu, že přijde badatel 
s konkrétním problémem a čeká, že 
muzejník začne snášet knihy a dokumenty 
apod. Nyní si může nově půl této služby 
vykonat pohodlně z domova. 

Na nových internetových stránkách 
Kulturního střediska města Bechyně, které 
najdete na adrese www.kulturnidum.cz, 
pokračujte na záložku muzeum a v podmenu 
naleznete muzejní knihovnu s odkazem na 
soubor se seznamem všech nabízených 
knih (aktuálně 445 ks). Tyto knihy mohou 
sloužit badatelům se zájmem o výtvarné 
umění, keramiku, dějiny regionu, apod. 

Sama bych upozornila na několikadílnou 
encyklopedii Archeologie pravěkých Čech 
a na encyklopedii Lidová kultura. Návštěvu 
je lepší předem domluvit na tel: 774 911 067. 

JJ

ulturní středisko města K Bechyně děkuje za 
podporu letních akcí:

Ministerstvu kultury České republiky, 
Jihočeskému kraji, Jaderné elektrárně 
Temelín, Českému rozhlasu České Budě-
jovice, Radiu Dechovka, městu Bechyně, 
MAS Lužnice, obci Sudoměřice u Bechyně, 
obci Vlastiboř, RC Hrošík, ZUŠ Václava 
Pichla, Panství Bechyně, Micro-epsilonu, 
Josefu Richterovi, SUPŠ Bechyně, Farnosti 
Bechyně, Sunshine Kabaretu, La Pellegrině 
pod vedením Dirkjana Horringy, městské 
policii, policii ČR, BYTENESu, FC Bechyně, 
Lázním Jupiter, Zahradnictví u Benešů, 
autodílně Hubáček, Drda Zámečnictví, 
Optice Ursíny, Turistickému Infocentru, DPS 
Bechyně, Jihočeské televizi, Kulturne.com, 
Čajobaru U sovy.

Za pomoc při organizaci Standovi Fukovi, 
Jardovi Drdovi, Jirkovi Uchytilovi, Pavlu 
Vítovi, Radku Bendovi, Aleně a Pétě Kyria-
novým, Máje Kučerové, Danovi Dvořákovi, 
Janu Škorcovi, Jirkovi Novotnému, Josefu 
Šteflovi, Dagmar Cibulkové, Petru Plášilovi 
a v neposlední řadě panu starostovi 
ing. Pavlu Houdkovi.

Dále bych chtěl poděkovat Vám divákům, 
pro které vše děláme, a doufáme, že se Vám 
naše akce líbí.

Za Kulturní středisko města Bechyně

Mgr. Štěpán Ondřich

kontrolovat, jak si vedou v porovnání 
s ostatními!

Před prázdninami jsme povýšili na 
čtenáře čtyři třídy prvňáčků. Obdarovali jsme 
je knihou a čestným průkazem, abychom 
přispěli k rozvoji a podpoře čtenářství našich 
nejmenších návštěvníků. Chtěla bych jen 
touto cestou připomenout rodičům, že musí 
průkazku dětem aktivovat vyplněním 
přihlášky s doložením občanského průkazu 
při první návštěvě knihovny. 

Pro školáky nabízíme 9. září od 14 do 
17 hodin tvůrčí dílnu s názvem: Obalujeme 
knížky v knihovně! Přijďte si obalit knížky do 
školy za poplatek 5 Kč za knížku a vezměte 
si na pomoc i rodiče. Stejná akce proběhne 
i na pobočce ve Hvožďanech. 

Všem dětem přejeme příjemný nástup do 
školy a od září se vrací tradiční provozní 
doba (viz.www.kulturnidum.cz)

EH
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Pozdraveno budiž slunce. Tak nějak 
lze zhodnotit Kulturní léto v Bechyni

Počasí nás potrápilo pouze při první akci, 
později nám slunce opravdu přálo. 

Duhafest přes vytrvalý déšť přinesl 
pohodovou atmosféru a skvělý hudebně 
divadelní zážitek v sálu kláštera. Dvacátý třetí 
ročník Divadla v trávě byl hojně navštíven 
a každý milovník divadla si v pestrém 
programu vybral své. Festival dechových 
hudeb nabídl krom hudebního zážitku i pastvu 
pro oči milovníkům krojů. Bechyňské Doteky, které se snaží navázat na poutní tradici, se nesly 
napříč žánry a propojily kulturní část s duchovním programem v klášterním kostele 
Nanebevzetí Panny Marie.

Musím přiznat, že letošní Kulturní léto mě 
překvapilo velkým zájmem diváků o koncerty, 
přednášky, výstavy a letní kina. Nezbývá jen 
poděkovat Vám, divákům, za Váš zájem. 
Rozloučím se slovy Jana Skácela: Mé léto, ty 
už také šedivíš? Je tomu tak a podzim přijde 
zítra. Zas celé stromy budou odlétat, zas ptát se 
budem, kam a komu vstříc…

Mgr. Štěpán Ondřich
Ředitel Kulturního střediska města Bechyně 
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KINO BECHYNĚ ZÁŘÍ 2015 

Více informací a rezervace vstupenek: www.kinobechyne.cz

+HUDEBNÍ PRODUKCE 
v Lázních Bechyně

Taneční večery – kavárna
19.30–22.30 hod. Vstupné 25 Kč

1. 9. Út Technicz
3. 9. Čt Allegro
6. 9. Ne Cora
8. 9. Út RM band

10. 9. Čt Cora
12. 9. So Mr. Driver
15. 9. Út RM band
17. 9. Čt Allegro
19. 9. So Allegro
20. 9. Ne Escalona
22. 9. Út RM band

Václavská zábava
27. 9. Ne Countrio
29. 9. Ne Technicz

Taneční večery – sál
19.30–23.00 hod. Vstupné 35 Kč

4. 9. Pá Technicz
11. 9. Pá Ševětínka
18. 9. Pá Mr. Driver
25. 9. Pá Ševětínka

Pohlazení od písničky
určeno k poslechu – jídelna
vstupné 30 Kč
19.30–20.30 hod.

7. 9. Po Hašlerky
19.30–21.00 hod.

14. 9. Po Mr. Driver
21. 9. Po Luňáčci

Na žádné akci se nekouří!

1. ÚTERÝ VE 20.00

VETŘELCI – REŽISÉRSKÝ SESTŘIH
Horor / sci-fi – USA

Obnovená digitální premiéra 
kultovního sci-fi

Po velkém úspěchu obnovené premiéry 
Vetřelce v kinech, přichází na scénu opět 

Sigourney Weaver, aby při návratu na 
Zemi svedla boj se zákeřnými vetřelci.

154 minut, české titulky, 
mládeži přístupný od 12 let, 110 Kč

3. ČTVRTEK VE 20.00

DÁREK
Psychologický / thriller – Austrálie / USA
Simon a Robyn jsou mladý manželský 
pár, jehož život se odehrává přesně 
podle představ. A to až do dne, kdy 
náhodně potkají Gorda, Simonova 

dávného známého ze střední školy. Po 
několika dalších setkáních začínají být 

z Gordova chování znepokojení. A navíc 
se začnou objevovat záhadné dary, díky 

nimž se odkrývají podivná tajemství 
z minulosti.

107 minut, mládeži přístupný 
od 12 let, 110 Kč

5. SOBOTA V 17.00

V HLAVĚ
Animovaný / rodinný – USA

Původní film společnosti Disney Pixar 
V hlavě nás zavede do těch 

nejpozoruhodnějších míst, jaká vůbec 
mohou existovat. Emoce žijí na Hlavním 

velitelství, což je řídící centrum uvnitř 
mysli jedenáctileté Riley, odkud jí 

pomáhají vypořádat se s nástrahami 
všedních dní.

102 minut, český dabing, 
mládeži přístupný, 80 Kč

 
8. ÚTERÝ VE 20.00

KURÝR: RESTART
Akční / thriller –  Francie

Scenárista Luc Besson se vrací na 
plátna kin v nejlepší formě. Kurýr: 

Restart přináší zběsilé honičky, rychlá 
auta, zabijácky krásné ženy a pořádnou 

nálož akce.
96 minut, české titulky, 

mládeži přístupný od 12 let, 110 Kč

10. ČTVRTEK VE 20.00

ÚŽASNÝ BOCCACCIO
Komedie / historický – Itálie, Francie

Barvitá filmová adaptace Boccacciovy 
renesanční literární klasiky Dekameron z 
dílny uznávaných mistrů italského filmu.

121 minut, české titulky, mládeži 
přístupný od 15 let, 100 Kč

12. SOBOTA V 17.00 

BARBIE ROCK’N ROYALS
Animovaný / rodinný – USA

Nejoblíbenější kamarádka mnoha 
generací holčiček se konečně dočkala 

premiéry na filmovém plátně. Barbie se  
stane plnohodnotnou filmovou hvězdou 

jako rocková princezna. 
84 minut, český dabing, 

mládeži přístupný, 100 Kč

15. ÚTERÝ VE 20.00

SINISTER 2
Horor – USA

Před třemi roky vás v  temných sálech 
kin pořádně děsil horor Sinister a nyní 
opět přichází a s ním se vrací zlo, vrací 
se totiž Bagul, děsivý pohanský démon 

požírající dětské duše. 
97 minut, české titulky, 

mládeži přístupný od 15 let, 110 Kč

17. ČTVRTEK VE 20.00

NIKDY NENÍ POZDĚ
Hudební / komedie – USA

Meryl Streep se nám ve filmu Nikdy není 
pozdě představuje tak, jak jsme ji dosud 

nepoznali – v roli rockové zpěvačky 
a kytaristky.

101 minut, české titulky, 
mládeži přístupný od 12 let, 120 Kč

22. ÚTERÝ VE 20.00

GANGSTER KA
Krimi / thriller – ČR

Kriminální thriller je natočen podle 
námětu Jaroslava Kmenty, autora knihy 
„Padrino Krejčíř“. Gangster Ka zkoumá 
mechanismus organizovaného zločinu, 

vnáší světlo do šesti miliardového tunelu 
a snaží se objektivně ukázat zrod 

skutečného gangstera.
90 minut, mládeži přístupný 

od 12 let, 120 Kč

24. ČTVRTEK VE 20.00

LABYRINT: ZKOUŠKY OHNĚM
Akční / sci-fi – USA

Když Thomas a jeho kamarádi dokázali 
uniknout z vražedného labyrintu, doufali, 

že se dokážou vrátit ke svým starým 
životům. Nemohli se ale splést víc. Místo 
svobody je čekal pouhý postup do druhé 

fáze zkoušky připravené organizací 
Z. L. S. N.

129 minut, české titulky, 
mládeži přístupný od 12 let, 110 Kč

26. SOBOTA V 17.00 

MUNE – STRÁŽCE MĚSÍCE
Animovaný / rodinný –  Francie

Aniž by o to žádal, je malý Mune, snílek 
a šibal, v bájném světě jmenován 

strážcem Měsíce, tedy tím, kdo přináší 
noc a bdí nad sny. Mune ale přitahuje 
katastrofy a omylem umožní strážci 
temna, aby ukradl Slunce. S pomocí 

hrdého strážce Slunce Sohona a křehké 
Ciry se Mune vydává za neobyčejným 
dobrodružstvím, jež z něj učiní legendu 

mezi strážci! 
85 minut, český dabing, 

mládeži přístupný, 100 Kč

+ PODĚKOVÁNÍ 
PO VÝROČÍ

 

Hudební společnost La Pellegrina 
oslavila v létě 25. výročí kurzů v Bechyni. 
Více než sto hudebníků z celého světa jezdí 
každý rok do Bechyně, aby se zde české 
hudbě věnovali. Bechyně je známé 
nejen v Evropě, ale i v např. Japonsku, 
Austrálii a USA. Letos jsem si všiml, že 
Bechyňáci už vědí a jsou pyšní, že jejich 
krásné město má tak velký význam v hudeb-
ním světě. Letos se konaly v bechyňském 
klášteře dva kurzy. Vrcholem byl koncert 
v zámecké jízdárně, kde velikánský sbor 
s orchestrem a třemi českými sólisty 
předvedli Dvořákovu málo známou kantátu 
„Svatební košile“ na slova Erbena. Velice 
krásně program uváděli ředitelé ZUŠ 
a kulturního střediska, pan farář a starosta 
města. Můj kolega prof. Bernášek demon-
stroval, jak dobře bechyňští obyvatelé znají 
zpaměti první verše Erbenovy balady. 
Navzdory vysokým teplotám jsme s velkým 
potěšením muzicírovali. Velkou inspirací 
byla přítomnost vnuka 
slavného skladatele, a jeho rodiny.

místo 

Antonína Dvořáka III., 

Dirkjan Horringa, dirigent
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA FRANTIŠKA KŘIŽÍKA

1928

BECHYNĚ

ŠKOLA PRO DĚTI

+ ELEKTRONICKÉ 
TESTOVÁNÍ ZNALOSTÍ 
ŽÁKŮ 9. ROČNÍKU

Žáci 9. ročníku Základní školy Františka 
Křižíka Bechyně byli zařazeni do vzorku 
škol, ve kterých bylo v měsíci květnu prove-
deno výběrové zjišťování výsledků žáků 
v oblasti společenskovědních předmětů 
(zeměpis, dějepis, výchova k občanství) 
a přírodovědných předmětů (biologie, che-
mie, fyzika). Ověřování znalostí proběhlo 
prostřednictvím inspekčního systému 
elektronického testování InspIS SET. Ofici-
ální výsledky testování byly zveřejněny na 
konci měsíce června. Testování se zúčast-
nilo 2 311 škol (základní školy, víceletá 
gymnázia) z celé republiky. Škola v porov-
nání s ostatními testovanými školami 
nedopadla vůbec špatně, což udává násle-
dující přehledná tabulka:

Když duši bolí v kříži
Za čtvrt hodiny má přijít ráno předpo-

vězený déšť s bouřkou. Očividně nespěchá. 
Ani já nespěchám. Nespěchám nikam, za 
ničím, na nikoho. Je to tvrdě získaná 
dovednost. Začal jsem se o ni zajímat, když 
se jednoho dne v mé mysli vynořila otázka, 
proč má moje duše tolik škrábanců, modřin 
a boulí. Zdravý den má šestnáct hodin pro 
bdění. Neznám spěchajícího, kterému by 
tento čas stačil. Spěchající lidé mají plno 
nedodělků. Nemám čas, je věta, která 
prozrazuje poruchu sebeřízení. Tato poru-
cha jako mucholapka k sobě přitahuje další 
poruchy a nehodlá je pustit. Výsledkem 
bludu nedostatku času je intenzivní pocit, že 
spokojený život neexistuje. V tom se spě-
chající s jakousi zvrácenou radostí 
navzájem ubezpečují. Nemít čas a nebýt 
spokojený se stává normou. Když si stále 
spěchající konečně dovolí zábavu, musí si 
na ni čas přímo „urvat“, to samé dělávají i se 
spánkem. Obojí pak podle toho vypadá. 

Dnešní ráz uspěchanosti vychází, mimo 
jiné, z takzvaného „aktivizmu“, což je názor, 
že pouze pohyb, činnost a směřování 
k nějakému cíli má hodnotu a může dát 
lidskému životu smysl. Užívání dosaženého 
cíle však aktivizmus považuje za něco 
mrtvého. Aktivizmus je podobný dalšímu 
myšlenkovému směru, a to kolektivizmu. 
Ten nám říká, že vše, co člověk smyslu-
plného dělá, musí bezpodmínečně sloužit 
celku. Individuální spočinutí hodnotí jako 
okrádání kolektivu. 

Oba výše uvedené názory mají v ději-
nách dlouhou tradici. Objevily se ve 
starověku, ale dvacáté století je začlenilo do 
filozofických a ideologických systémů. 
Aktivizmus zpopularizovali existencialisté, 
kolektivizmus byl drasticky zneužit komu-
nismem. 

Myšlenky permanentní činorodosti a bez-
výhradné služby celku jsou nebezpečné též 
z psychologického hlediska. Člověk, který se 
nedokáže zastavit, který si neumí sám pro 
sebe vychutnat čas splněného úkolu a žene 
se dál, není zdravý. Utíká před sebou. Svůj 
útěk obléká do dresu a na prsou má nápisy, 
které jeho honbu ospravedlňují před sebou 
i před světem: „Ještě auto.“, „Ještě garáž.“, 
„Ještě lepší pozici v práci.“, „Ještě zářivější 
obraz ve společnosti.“ Ještě, ještě víc. 

Vím o lidech, kteří dosáhli neuvěřitelných 
vrcholů ve svém oboru, jsou znalci kultury, 
mluví několika jazyky, zůstali citliví k přírodě, 
jsou úžasnými společníky, skromnost a mo-
rálka jim je dána, jsou pomáhající. Spěchat 
jsem je neviděl, … ale (a to je asi důležité) 
dokážou se účinně ohradit proti obtěžování.

Většina spěchajících je hnána touhou po 
věcech a prestiži. Často se stává, že tuto 
touhu rozpozná někdo s „vyšší mocí“ 
a nedobrou vůlí. Mistr na dílně, samozvaný 
finanční poradce, je úplně jedno kdo. Ze 
spěchajícího za „zářivým“ cílem je rázem 
oběť. Stačilo myslet, jenže to se dělá v  sedě.

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

Druh testu Průměrná 
úspěšnost 

žáků 
naší školy všech škol

Přírodovědný test celkem
66 % 51 %

Společenskovědní test celkem
62 % 61 %

Přírodovědný test po předmětech
Chemie 56 % 50 %
Biologie 62 % 53 %
Fyzika 63 % 50 %
Společenskovědní test po předmětech
Zeměpis 56 % 53 %
Dějepis 64 % 59 %
Výchova k občanství 59 % 58 %

Po vypracování 1/3 testu byly progra-
mem odpovědi vyhodnoceny a žák buď 
pokračoval ve stejné obtížnosti testu, nebo 
byl na základě většího množství správných 
odpovědí automaticky přeřazen do vyšší 
obtížnosti testových otázek. Ve společen-
skovědním testu postoupili do vyšší obtíž-
nosti 4 z 18 žáků 9. třídy (tj. 22 % našich tes-
tovaných žáků, v rámci republikového testo-
vání postoupilo do vyšší obtížnosti 20,79 % 
žáků) a v přírodovědném testu dokonce 8 
z 18 žáků (tj. 44 % našich testovaných žáků, 
v rámci republikového testování postoupilo 
do vyšší obtížnosti jen 21,59 % žáků). 

Závěrem bych chtěl poděkovat všem 
našim nyní už bývalým deváťákům za jejich 
kladný přístup k testování a za velmi pěkné 
dosažené výsledky. Vždyť své znalosti po-
měřovali i se stejně starými studenty více-
letých gymnázií. Současně bych jim všem 
chtěl popřát hodně úspěchů při studiu na 
středních školách, které si vybrali.

Mgr. Milan Kožíšek, 
ředitel ZŠ Františka Křižíka Bechyně

Průměrná
úspěšnost

žáků

+

A co se sbírá? Především známky 
bývalého Československa a nyní České 
republiky a zemí z celého světa. Oblíbená je 
námětová filatelie jako třeba umění, sport, 
flora, fauna, skauti, kosmos, aerofilatelie atd. Kouzelnému slovu FILATELIE 
Známky lze získat výměnou v kolování z celé kdysi v klukovském věku podlehla 
ČR a novinkovou službou české pošty. Po snad většina chlapců a mnohdy i 
dobu schůzky slouží poradenská služba děvčata. Sbírat miniaturní obrázky na 
z celé oblasti filatelie.poštovních známkách bylo malým dobro-

družstvím, ale i prvním poznáváním celého Máte doma sbírku známek a nevíte co 
světa. s ní? Náš současný předseda klubu 

Tomuto kouzlu v roce 1928 podlehli p. Václav Kovařík Vám zajisté vždy ochotně 
i tehdy mladí nadšenci, pánové Alfons Paar, poradí. 
František Straka, pan Brandejs a další. Tak Otto Waldhaus
vznikl organizovaný klub českých filatelistů 
v Bechyni Tato dobrovolná organizace od té 
doby pracovala a stále pracuje bez 
přerušení do dnešní doby.

Vždy pokud to bylo možné se její členové 
snažili propagovat svoje město. Tak se 
Bechyně několikrát ocitla na různých 
poštovních ceninách. Objevila se známka 
s bechyňským mostem a dopisnice s vyobra-
zením kláštera a zámku. V Bechyni se 
konaly 3 oblastní výstavy poštovních 
známek a také jedna celostátní.

V klubu se vystřídalo mnoho nadšených 
sběratelů. V současnosti se výměnné 
schůzky konají pravidelně po celý rok, 
každou neděli od 9 do 11 hodin v hotelu 
U Draka. Sběratelé přijíždějí i odjinud , např 
z Týna nad Vltavou, Milevska, Strakonic, 
Písku a i z Prahy.

Členem se může stát každý zájemce, děti 
od 8 let se souhlasem rodičů.

Dne 23. září 
uplyne nejsmutnější rok našeho 

života od násilného 
a nedobrovolného odchodu 

z tohoto světa naší dcery, sestry, 
vnučky a hlavně maminky 

LUCIE POLANSKÉ. 
Kdo jste ji znali, vzpomeňte 

s námi i na e-mailu 
vzpominka.lucka@seznam.cz 

Děkuje rodina Polanských



+ DVANÁCTILETÝ 
MICHAL STREJC VE 
VOJENSKÉM 
ZÁVODU ŽELEZNÝ 
ŽENISTA 

Začátek letních prázdnin zahájil závod 
IRON ENGINEER, který prověřil výdrž 
téměř sto padesáti ženistů a ženistek z 
útvarů Armády České republiky i Ozbro-
jených sil Slovenské republiky a Hasič-
ského záchranného sboru z Českých 
Budějovic. Závod se konal v prostorách 
kasáren v Bechyni a jeho celková délka 
byla dvanáct kilometrů, na níž čekalo 
devatenáct překážek či disciplín. 

„Bylo to velmi náročné,“ uznal absolutní 
vítěz, kterým se stal nadporučík Michal 
Škobrtal z vojenské policie Praha s časem 
55:54 minut. Účastníci předem nevěděli, 
s čím se budou muset potýkat. Hned na 
začátku všichni proběhli sprchou z dekon-
taminačních rámů, pak museli přeskočit 
hořící slámu a následoval rozbahněný 
úsek. „Jednou z nejtěžších disciplín bylo 
překonání pontonu a vynesení dřevěné 
klády z vody, když do závodníků plným 
proudem stříkalo hasičské vodní dělo. 
Každý, kdo byl zasažen, byl proudem vody 
úplně odhozen,“ říká plukovník Robert 
Bielený, velitel 15. ženijního pluku, který 
závod zahájil a poté byl jedním z jeho 
účastníků. 

Při překonání dřevěné bariéry, jejíž 
výška byla 2,5 metru, se ukázala týmová 
práce, která byla jedním ze základních 
smyslů závodů. „Moc se mi líbilo, jak si zde 
vojáci pomáhali,“ vzpomíná nejmladší 
účastník závodu, host velitele a syn 
jednoho ze sudích, dvanáctiletý Michal 
Strejc. Se svým výsledným časem 1:15:56 
sekund skončil v polovině výsledné listiny 
kategorie jednotlivců. „Pro mě bylo nejtěžší 
přelézt betonovou zeď. Anebo proběhnout 
ohněm, protože mi sahal až po kolena.“ 
Betonová bariéra neboli větrolam, jehož 

Všichni dobří holubi se vracejí, 
proto se mezi Vás 1. 10. vrátím i já

http://frantisek.honsa.cz

Vyklízení domů a bytů.

Tel.: 603 239 487 
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TĚLOVÝCHOVA & SPORT

TURISTICKÝ  POCHOD  A  CYKLOTURISTICKÁ  JÍZDA

 Termín konání:  (sobota)
START POCHODU:   hodin

START: MUZEUM TURISTIKY – Bechyně, Široká ulice 48
TRASY PĚŠÍ:   CYKLOTRASY:  

Trasy vedou malebným okolím Bechyně, údolím řeky Lužnice a potoka
Židova strouha. Navštívit můžete Týn nad Vltavou, Koloděje nad Lužnicí, 

Dubový vrch, horu Tábor, Dobronice…  

BECHYŇSKÁ OSMA
5. září 2015

07:00 – 10:15

5 – 50 km 10 – 80 km, 

Informace :
Petr Chaloupek,  

Klub českých turistů  - odbor Bechyně, o.s.

Telefon:   
E-mail:  

737  529  220
bechyne.kct@seznam.cz

výška je šest metrů, se překonává pomocí 
lan. Jak nejmladší účastník hodnotí letošní 
ročník IRON ENGINEER? „Super. 
Celkově se mi to líbilo, bylo to 
dobrodružné.“ Rád by se zúčastnil znovu a 
dokonce by navrhoval delší trasu soutěže. 
Roste z něj budoucí ženista či olympionik?

Autor: 
kapitánka Mgr. Miroslava Štenclová, 

tisková a informační důstojnice 
15. ženijního pluku

Foto: nadrotmistr Zdeněk Burian

Startovné:
      30 Kč členové KČT 
      30 Kč děti do 15 let
      40 Kč ostatní
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Prodej slepiček

Drůbež Červený Hrádek opět prodává 
slepičky snáškových plemen Tetra 
hnědá a Dominant  ve všech barvách
Stáří: 14–19 týdnů
Cena: 149–180,– Kč/ks 

–Prodej: Bechyně  u vlakového nádraží
v neděli 20. září 14.00 hod.

    4. října 14.15 hod.
 18. října 14.00 hod.

Při prodeji slepiček výkup králičích 
kožek – cena dle poptávky
Případné bližší informace:
Po–Pá 9.00-16.00 hod.
tel. 601576270,606550204,728605840 


