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+ Životní jubilea 
leden 2016

98 let Zíková Anežka
96 let Ralbovský František
93 let Lahodná Marie
91 let Kavanová Božena
90 let Vanková Helena
87 let Lukášová Ludmila

Pokorný Bohumír
86 let Krajcar Otto

Kuděj Vladislav
Sirovátka František
MUDr. Trnková Olga

85 let Bartoš Oldřich
Koliha Miroslav

82 let Mašková Jaroslava
Zavadilová Božena

81 let Blažek Josef
Dobiáš Jiří
Doleželová Anežka
Vlášek Josef

79 let Lukáš Bohumil
78 let Matějková Jarmila

Nováková Milada
77 let Kvarda Jan

Lacinová Anna
76 let Kmentová Jiřina
75 let Tomek František

MĚSTSKÝ ZPRAVODAJ
B

Z obsahu:

Kulturní kalendář 8
Zápis dětí do I. tříd 12
Příspěvky do únorového vydání 
posílejte nejpozději 18. ledna na 
propagace@kulturnidum.cz

Rozpočet města 2016 3

2  16
At se nám nový rok vylíhne do pohody

+ ÚSPĚŠNÁ BENEFICE 
PRO DpS

Před vyprodaným hledištěm benefičního 
představení v bechyň-
ském kulturním domě předal Jaroslav Dušek 

poukaz v hodnotě 30 tisíc Kč jako 
polovinu našeho zisku ze vstupného.

„ČTYŘI DOHODY“ 

paní ředitelce Domova pro seniory Aleně 
Sakařové 

 Jsme 
velmi rádi, že jsme si mohli sami vybrat, 
komu bude tato částka určena, a jistě jsme 
vybrali dobře. Adresáta druhé poloviny 
výtěžku si pak zvolil pan Dušek.

Poděkování patří nejen jemu, jeho 
kolegům, ale také Veřejně prospěšnému 
spolku ANAON, který celou věc zastřešoval.

Zvláštní poděkování pak patří všem, kteří 
si zakoupili lístek, a tak přispěli na 
dobrou věc. Bez vás, diváků, 
bychom tak skvělou akci 
nemohli uskutečnit. 

Za Kulturní středisko 
města Bechyně

Marie Jahnová



+ POPLATEK ZA 
KOMUNÁLNÍ ODPAD 
V ROCE 2016

Oznamujeme občanům s trvalým 
pobytem v Bechyni, že od ledna 2016 je 
možné platit poplatek za komunální odpad 
v pokladně MěÚ Bechyně nebo převodem na 
účet číslo 19-0701467359/0800, s přísluš-
ným variabilním symbolem. Výše poplatku je 
600 Kč. Osoby, které dovrší v roce 2016 
70 let věku a osoby starší, zaplatí 500 Kč. 
Poplatková povinnost se týká rovněž osob, 
které mají trvalý pobyt na ohlašovně 
městského úřadu (nám. T. G. Masaryka 2, 
Bechyně).

Poplatek mohou stejným způsobem platit 
majitelé staveb určených k individuální 
rekreaci, bytů nebo rodinných domů, kteří 
nemají v Bechyni trvalé bydliště, v jejichž 
nemovitostech není hlášena žádná osoba 
k trvalému pobytu. Číslo účtu i variabilní 
symbol jsou stejné jako v minulých letech. 
Výše poplatku činí 600 Kč bez věkového 
zvýhodnění.

Splatnost poplatku je 30. 6. 2016. 
Složenky nebudou rozesílány.

Veškeré dotazy týkající se poplatku za 
komunální odpad Vám zodpovíme na tel. 
čísle 381 477 035 nebo na mailové adrese 
vankova@mestobechyne.cz. Podrobné 
informace je možné získat v obecně závazné 
vyhlášce města Bechyně č. 3/2015, která je 
k dispozici na webových stránkách města 
Bechyně www.mestobechyne.cz.

Marcela Vaňková 
referentka finančního odboru

+ SBĚR TEXTILU 
V BECHYNI

Prosíme občany: Chcete-li přispět, 
odkládejte do těchto speciálních 
kontejnerů použitý a nepotřebný textil 
zabalený a zavázaný do igelitových tašek 
nebo pytlů. S textilem je ručně mani-
pulováno. Volný textil se může znehodnotit.

Do kontejneru 
 veškeré nepotřebné ošacení, ložní 

prádlo, záclony, bytové textilie, ručníky, 
ubrusy, rovněž párová nositelná obuv

 koberce, matrace, molitan, stany, Bechyně při sběru textilu spolupracuje se 
spací pytle, netextilní materiály, výrazně dvěma společnostmi. Proto v Bechyni máme 
znečištěné a mokré textilie. na textil kontejnery červené, které provozuje 

Myslete prosím na to, že s tímto ma-společnost DIMATEX a jsou označené 
teriálem bude při zpracování ručně manipu-logem Textileco, a kontejnery bílé provozuje 
lováno.společnost REVENGE, a.s.
Umístění kontejnerů na textil v Bechyni:Do červených kontejnerů v rámci celé ČR 

 sídliště Na Libuši bylo v roce 2015 sesbíráno více než 4 000 
u Hermíny, ulice Za Trubným a parkoviště tun textilu. 
v Čechově uliciVámi darované oblečení, boty a hračky se 

 sídliště Na Libuši u Terna, sváží na třídící linku, kde se rozhodne 
u sběrného dvora, sídliště Písecká, sídliště o dalším způsobu využití. Vybraný textil 
Obránců míru, Školní ulicepomáhá potřebným prostřednictvím Čes-

kého červeného kříže (oděvy jsou distribu- L. Blažková
ovány do sociálních zařízení či ošacovacích 
středisek, které ČČK provozuje), ale také 
pomáhá v rozvojových zemích. Část 
oblečení také míří do sítí secon handů. Po 
vyčerpání možných způsobů využití oble-
čení, bot a hraček tak, aby posloužily svému 
původnímu účelu, se tyto materiály dále 
recyklují a zpracovávají pro použití např. 
v automobilovém průmyslu jako čistící hadry, 
při výrobě koberců, izolací apod. Z této 
komerční činnosti jsou hrazeny náklady 
spojené s provozem sběrné sítě. 

Dalším krokem, kam se textilní materiál 
dostane, pokud ho již nelze nosit nebo jinak 
zpracovat, je jeho rozedrání na vlákna, která 
jsou využita k produkci vlákna nového.

PATŘÍ

NEPATŘÍ

Červené kontejnery:

Bílé kontejnery:

+ SÍDLIŠTĚ NA LIBUŠI 
MÁ NOVÝ CHODNÍK 

V říjnu a listopadu loňského roku došlo 
k vybudování nového chodníku včetně 
veřejného osvětlení v trase vyšlapané pěší 
stezky na sídlišti Na Libuši ve vnitrobloku 
bytových domů č.p. 615–623. Nový chodník 
zkrátí cestu pěších ze sídliště směrem 
k autobusovému nádraží a k centru města. 
Zároveň v rámci stavby byla upravena 
křižovatka dvou větví ulice Na Libuši včetně 
vytvoření nového místa pro přecházení.  
Opravena byla také parkovací stání u byto-
vého domu č.p. 620 a parkoviště naproti 
novému domu pro seniory. Dále byla 
výškově upravena přídlažba podél asfaltové 
komunikace v úseku od MŠ ke křižovatce 
u autobusového nádraží. 

Ilona Zvolánková
vedoucí investičního odboru
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+ Zastupitelstvo schválilo rozpočet města 
Bechyně pro rok 2016

Zastupitelé na svém jednání dne 16. 12. 2015 schválili rozpočet města na rok 2016. 
S ohledem na uzávěrku zpravodaje zveřejňujeme pouze základní údaje o rozpočtu. Celý 
materiál k rozpočtu města  je zveřejněn na webu města (www.mestobechyne.cz).

Celkové příjmy rozpočtu ve výši: 114 185 685,- Kč
Financování (pol.8115) ve výši 28 269 104,- Kč
Celkové zdroje ve výši 142 454 789,- Kč

Běžné výdaje ve výši 105 979 789,- Kč
Kapitálové výdaje ve výši 36 475 000,- Kč
Celkové výdaje ve výši 142 454 789,- Kč

+ KRÁTCE Z JEDNÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA 
16. 12. 2015

ź Schválen rozpočet města Bechyně pro 
rok 2016

§ celkové příjmy 114.185.685 Kč
§ celkové výdaje 142.454.789 Kč
§ tř.8 Financování 28.269.104 Kč

ź Schválen prodej další bytové jednotky 
Na Libuši o velikosti 2 + 1 za kupní cenu 
271.000 Kč.

ź Schválen prodej části pozemku par.č. 
500/1 dle KN (ve zjednodušené evidenci č. 

2PK 51 díl 1) o výměře 171 m  v k.ú. Senožaty 
u Bechyně. Jedná se o pozemek u bývalého 
areálu zemědělského družstva.

ź Schválena směna částí pozemku 
par.č. 2037 a 597/4 v k.ú. Bechyně o výměře 

273 m , za část pozemku par.č. 595/3 v k.ú. 
2Bechyně o výměře 73 m .

ź Schválen prodej části pozemku par.č. 
21805 v k.ú. Bechyně o výměře 15 m . Tato 

část pozemku je připlocena k zahradě ve 
vlastnictví žadatele o prodej.

ź Schálena koupě pozemku par.č. 1980 
v k.ú. Bechyně. Jedná se o pozemek 
v sousedství zahrady mateřské školky.

ź Schváleno uzavření smlouvy o budou-
cí smlouvě kupní, jejímž předmětem je 
koupě částí pozemků par.č. 281, 282 a 283 
v k.ú. Bechyně potřebné pro provedení 
stavby „Bechyně – obnova schodiště 
vedoucího z Klášterní ulice do ulice Pod 
Schody“, přičemž přesná výměra částí 
pozemků potřebných pro provedení výše 
uvedené stavby bude vymezena geometric-
kým plánem po dokončení této stavby.

ź Zastupitelstvo projednalo zprávu o čin-
nosti finančního a kontrolního výboru včetně 
zápisů z jejich jednání. Zpráva byla zastupi-
telstvem přijata bez nutnosti dalšího opatření.

ź S ohledem na rozsah některých 
přijatých usnesení není možné všechna 
zveřejnit ve zpravodaji. Všechna usnesení 
zastupitelstva a jejich úplná znění jsou 
zveřejněna na úřední desce a na webu 
města (www.mestobechyne.cz), případně 
jsou k nahlédnutí na MěÚ.

(fs)

!

 

Na Libuši začaly ve větší míře prosychat starší stromy. Proto u nich odborný 
pracovník provedl zdravotní řez.

Už více jak rok se nejen aktivní senioři 
setkávají v prostorách Rodičovského 
centra Hrošík, aby si popovídali o různých 
tématech nebo jen tak zavzpomínali na 
staré časy v Bechyni a jejím okolí. Všem, 
kteří více či méně pravidelně přinášejí 
svou trošku do mlýna našeho BABÍHO 
LÉTA, bych chtěla touto cestou podě-
kovat. Čas s nimi strávený se mi totiž 
velmi vyplácí. Pokaždé odcházím oboha-
cena troškou jejich moudrosti, nadhledu, 
vědomostí a také vzácného klidu, který 
z nich vyzařuje. Ačkoliv musím přiznat, že 
se maličko stydím, jak se jim ve zna-
lostech nemohu rovnat, příjemný pocit ve 
mně zůstává ještě dlouho po skončení 
setkání. 

Zvláštní poděkování bych chtěla 
věnovat pánům Martinu Gärtnerovi 
a Josefu Šteflovi, kteří mi s Babím létem 
velmi pomáhají, a těmto setkáváním 
popřát dlouhého trvání. 

Věra Štěpánková, KSMB

PODĚKOVÁNÍ
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Občané uvítali rozšíření asfaltového 
povrchu v ulici kolem výkupu, kde 
bývala jen bahnitá krajnice.

Stejně si chválí vybudování chodníku 
od autobusového nádraží k přechodu 
přes hlavní silnici. Zvýšila se tak 
výrazně bezpečnost chodců.
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+
Nová si uvědomuje, že něco takového by vepsané do zdravotnické dokumentace při DŘÍVE VYSLOVENÉ 
nechtěla. Nechtěla by být napojena na přijetí pacienta do péče nebo hospitalizaci. 

PŘÁNÍ přístroje, udržována při životě za každou DVP se zapíše do zdravotnické doku-
cenu a zatěžovat tím celé své okolí. Dlouho mentace, sepisuje ho zdravotník, podepi-
o tom přemýšlí, pak vše konzultuje s lékařem suje pacient a jeden svědek. Podpis 
a po jeho poučení sepisuje Dříve vyslovené pacienta nemusí být úředně ověřen. Takové 
přání, kterým do budoucna odmítá DVP je ovšem účinné pouze vůči zdra-
přístrojovou podporu životních funkcí. votnickému zařízení, kde bylo sepsáno. 

Stejně jako je dnes běžné, že si člověk DVP neznamená legalizaci euthanasie. 
může prostřednictvím závěti či odkazu Zákon výslovně zakazuje respektovat DVP, 
uspořádat podle svých představ své jehož obsahem je návod k takovým 
majetkové poměry pro případ smrti, tak postupům, jejichž výsledkem je aktivní DŘÍVE VYSLOVENÉ PŘÁNÍ, tři oby-
možná jednou bude běžné, že si člověk způsobení smrti (např. vypnutí přístroje…).čejná slova, termín, který se dostal do 
dopředu, po předchozím a pečlivém roz-našeho právního řádu teprve nedávno a do Vedle DVP si pacient při přijetí do péče 
myslu a po řádném poučení lékařem určí, co podvědomí lidí zatím asi jen velmi málo. může také určit osobu, která má právo 
bude nebo nebude chtít v určité zdravotní 

s navrhovanou léčbou udělit souhlas Domácí hospic Jordán Tábor ve spo- situaci, kdy sám nebude schopen již 
namísto něj v případě, že toho pacient není lupráci s domácím hospicem Cesta domů rozhodnout. Již dnes to právo umožňuje. 
nebo nebude sám schopen. Další možností uspořádal zajímavý seminář na téma DŘÍVE Dojde-li k situaci, že nemocný člověk již 
je tzv. předběžné prohlášení upravené VYSLOVENÉ PŘÁNÍ. Specialisté na medi- o sobě a své léčbě nebude schopen 
občanským zákoníkem. Podle něj je možné, cínské právo a lékařskou etiku vysvětlovali rozhodovat z důvodu svého nepříznivého 
aby pacient předem určil, kdo jej má význam tohoto termínu, nabídli několik zdravotního stavu sám, budou muset o jeho 
v rozhodování o další péči zastupovat, obecných úvah a také konkrétních dopo- záležitostech rozhodovat jiní. Ti pak 
případně koho by si přál za opatrovníka. ručení, jak a kdy je možnost sepsat DŘÍVE zohlední jeho vůli spravovat jeho záležitosti 
Zástupce či opatrovník, který za pacienta VYSLOVENÁ PŘÁNÍ, a to jak z pozice včetně lékařských postupů podle jeho DVP. 
rozhoduje, rozhoduje ne podle sebe, ale tak, lékaře, tak z pozice člověka – pacienta. 

Z pohledu práva lze DVP chápat jako jak by si pacient sám přál, kdyby své přání 
Právní úprava DŘÍVE VYSLOVENÉHO pacientův informovaný souhlas nebo mohl vyslovit, či tak, jak je uvedeno v DVP.

PŘÁNÍ (DVP) je upravena článkem nesouhlas s platností do budoucna. DVP má 
DŘÍVE VYSLOVENÉ PŘÁNÍ je samo-9 Úmluvy o lidských právech a biomedicíně, přednost před stavem nouze, kdy je 

zřejmě vysoce individualizovaný dokument, § 36 zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních zdravotník jinak povinen zachraňovat 
který lze sepisovat po zvláště velmi pečlivém službách a použije se na ni i obecná právní pacientův život. Platí, že DVP, které je 
uvážení, zvážení všech okolností a po úprava § 38 občanského zákoníku. pořízeno způsobem předvídaným zákonem, 
řádném a důkladném poučení lékařem. 

musí zdravotník brát vážně. Pro jeho DVP je termín, kterým se označuje projev 
ignorování by musely existovat přesvědčivé Zatím nejsou zkušenosti s aplikací této vůle člověka staršího 18 let ohledně toho, 
důvody. nové právní úpravy. Jde o oblast medicín-jakou léčbu si do budoucna přeje či nepřeje 

ského práva, oblast velmi zajímavou v době, kdy o něm budou rozhodovat jiní, co Zákon umožňuje pořídit DVP dvěma 
a potřebnou, ale stále ještě v počátcích. pro sebe v určité zdravotní situaci bude způsoby. Člověk – pacient si může DVP 
Zkušenosti, které teprve přijdou, budou jistě považovat za přirozené, přijatelné nebo už sepsat sám, jeho podpis musí být úředně 
velmi cenné, a to jak pro pacienty, tak i pro extrémní a to v situacích, kdy již nebude ověřen a jeho součástí musí být poučení 
zdravotníky. Jak v oblasti práva, tak schopen o péči o sebe rozhodovat nebo se lékařem o pacientově zdravotním stavu 
v nastavení systému ve zdravotnictví čeká k ní vyjadřovat. Každého může v každém a o následcích DVP. Lékař, který je oprávněn 
toto téma jistě ještě dlouhá cesta. věku potkat nehoda, nemoc, která ho zbaví toto poučení pacientovi poskytnout, je 

možnosti rozhodovat o sobě a své léčbě, všeobecný praktický lékař, lékař v oboru DŘÍVE VYSLOVENÉ PŘÁNÍ, tři obyčej-
a proto se možnost DVP jeví jako celkem paliativní medicíny, nebo jiný lékař, pod ná slova, která mohou mít neobyčejný 
užitečná. jehož odbornost spadá zákrok, kterého se význam pro člověka v určité životní situaci. 

DVP týká. Lékař by měl pacientovi Mohou být obrovskou pomocí nejen pro Paní Nová sleduje v televizi reportáž 
poskytnout součinnost při sepisování DVP pacienty, ale také pro jejich okolí, rodinu, o slavné osobě, která po nešťastném pádu 
tak, aby bylo smysluplné a účinné. Takto blízké, zdravotníky. Je velkou úlevou pro skončila v kómatu na přístrojích. Její stav se 
sepsané DVP je pak závazné pro všechny okolí, když ví, co si jejich drahý přeje.již tři roky nezměnil i přes intenzivní 
zdravotníky. Druhou možností je DVP zdravotní péči a podpory celé rodiny. Paní JUDr. Anna Hrušková

+ HLAVNÍ INVESTIČNÍ 
AKCE MĚSTA 
V ROCE 2016

Obnova opěrné zdi v Klášterní ulici konvektory budou nahrazeny podlahovým 
topením. Jedná se o sanaci opěrné zdi v Klášterní 

ulici za budovou MěÚ, která vyrovnává Výměna oken ZŠ Františka Křižíka, 
výškový rozdíl mezi svažitým terénem 3. etapa 
a výškovou úrovní nivelity místní komuni- Jedná se o výměnu stávajících dřevě-
kace. V rámci této stavby dojde také k rekon- ných oken jihozápadního průčelí budovy ZŠ Rekonstrukce sídliště 5. května, 2. etapa 
strukci místní komunikace za rubem této Františka Křižíka.Jedná se o rekonstrukci komunikací, 
opěrné zdi, veřejného osvětlení, kanalizace Oprava bytového domu sídliště Obránců chodníků, veřejného osvětlení, vodovodu 
a vodovodu umístěných pod touto komuni- míru č.p. 803–806a kanalizace na sídl. 5. května v úseku od 
kací a k opravě vodovodu, který prochází Jedná se o stavební úpravy bytového č.p. 896 (ordinace MUDr. Řezníčkové) k č.p. 
opěrnou zdí směrem do ulice Pod Schody. domu č.p. 803–806 spočívající ve výměně 248 a dále části ulice Za Trubným od č.p. 248 
Stavební úpravy sídliště Na Libuši, oken, vyzdění meziokenních vložek a scho-k č.p. 251. V rámci této stavby dojde také 
1. etapa – blok bytových domů č.p. dišťových stěn, opravě vnějšího pláště, k rekonstrukci chodníků a veřejného 
647–656 provedení nové fasády a výměně ocelových osvětlení na sídl. 5. května podél řadových 

Jedná se o stavební úpravy stávající závěsných balkonů. domů č.p. 831–845 a č.p. 870–886. Zároveň 
komunikace, parkovacích stání, přístupo-s obnovou gravitační kanalizace bude pod Opravy chodníků a komunikací 
vých chodníků k bytovým domům, zeleně stávající křižovatkou místních komunikací  Zastupitelstvo města Bechyně schválilo 
a opravě kanalizace vnitrobloku mezi sídl. 5. května a ulice Za Trubným vybudo- do rozpočtu na rok 2016 2 mil. Kč na opravy 
bytovými č.p. 647 – 656 na sídl. Na Libuši. vána odlehčovací komora k odlehčení chodníků a 2 mil. Kč na opravy komunikací. 
Výměna topení a podlahy v tělocvičně ZŠ dešťových vod, které budou odváděny nově O tom, které chodníky a komunikace budou 
Školní vybudovanou odlehčovací stokou ulicí Za opraveny v roce 2016, rozhodne Rada 

Trubným do říčky Smutná. Dále v ulici Za Jedná se výměnu stávající podlahy města Bechyně v první třetině roku. 
Trubným dojde k vybudování kanalizačního z dřevěných vlysů za novou sportovní Ilona Zvolánková
výtlačného řádu pro možnost odkanalizování podlahu z litého polyuretanu. Zároveň dojde vedoucí investičního odboru
RD v západní části této ulice. k výměně topení – stávající otopné 



12 trestných bodů, o čemž je mu zasláno Některé změny spojené 
oznámení obecního úřadu obce s roz-

s novelou zákona šířenou působností. 
Proti provedení záznamu mohl pan o občanských průkazech 

K. podat námitky, ale poštovní zásilku si Vydávajícím úřadem uvedeným na účinné od 1. 1. 2016 nepřevzal a v důsledku fikce doručení začala dokladu bude ten obecní úřad obce s roz-
běžet lhůta pro podání námitek, kterou pan šířenou působností, u kterého občan požá-
K. promeškal. dal o vydání cestovního pasu. V případě, kdy 

Obecní úřad obce s roz šířenou občan při podání žádosti sdělí, že si přeje 
působností následně uložil rozhodnutím převzít cestovní pas na jiném úřadu, bude 
panu K. sankci spočívající v zákazu řízení převzetí cestovního pasu zpoplatněno 
motorových vozidel, přičemž rozhodnutí správním poplatkem ve výši 100 Kč. Tento 
bylo rovněž doručeno fikcí. Do 5 dnů od správní poplatek bude vybírán při převzetí 
nabytí právní moci rozhodnutí byl pan cestovního pasu. 
K. povinen odevzdat řidičské oprávnění, tuto 
povinnost nesplnil a spáchal tím přestupek, 
za který mu byla uložena pokuta 10 000 Kč.

O sankci se pan K. dozvěděl při 
namátkové kontrole provedené Policií 
České republiky. Následně může být 
obviněn z trestného činu maření výkonu 

Občanské průkazy se občanům starším V tomto případě bude možné hotový úředního rozhodnutí, za což mu hrozí trest 
70 let budou nově vydávat s platností na doklad převzít pouze v místě podání žádosti. odnětí svobody až na dva roky. 
35 let od data vydání dokladu. V případě Správní poplatek za vydání cestovního pasu 
změny některého údaje zapsaného v tako- s biometrickými údaji ve lhůtě do 6 pracov-  Pan J., kterému byl po rozvodu zrušen 
vém občanském průkazu (např. údaj o místě ních dnů činí 4000 Kč, pro občany mladší údaj o adrese místa trvalého pobytu, 
trvalého pobytu) bude však přesto nutné 15 let 2000 Kč. Zároveň se zrušuje vydávání a místem nového trvalého pobytu se stala 
občanský průkaz vyměnit. cestovních pasů bez biometrických údajů ve adresa sídla ohlašovny, ukončil před třemi 

zkrácené lhůtě do 15 dnů s dobou platnosti lety svou podnikatelskou činnost. Z pod-
na 6 měsíců. nikání mu zůstal dluh na zdravotním 

pojištění ve výši 20 000 Kč. Tento závazek 
nehradil. 

I nadále bude možné podat žádost 
Po třech letech, kdy nekomunikoval Máte evidovánu adresu o vydání občanského průkazu na kterém-

a nepřebíral poštu, protože dojížděl za prací 
koliv obecním úřadu obce s rozšířenou trvalého pobytu na adrese a na dluh zapomněl, začal dlužnou částku 
působností, přičemž vydávajícím úřadem sídla ohlašovny? vymáhat exekutor. Dlužná částka se 
uvedeným na dokladu bude ten obecní úřad 

vyšplhala až na 50 000 Kč. Exekuce byla 
obce s rozšířenou působností, u kterého 

nařízena srážkami ze mzdy, rozhodnutí si 
občan požádal o vydání občanského 

pan J. nevyzvedl a na základě fikce doručení 
průkazu. V případě, kdy občan při podání 

nabylo rozhodnutí právní moci. O exekuci se 
žádosti sdělí, že si přeje převzít občanský 

pan J. dozvěděl následně až od svého 
 průkaz se strojově čitelnými údaji na jiném 

zaměstnavatele. 
úřadu, bude převzetí občanského průkazu 
u obecního úřadu obce s rozšířenou 
působností, který občan uvede v žádosti, Žádáte o zprostředkování zpoplatněno správním poplatkem ve výši 
100 Kč. Tento správní poplatek bude vybírán kontaktu? 
při převzetí občanského průkazu. 

 
 K žádosti o zprostředkování kontaktu je 

možné připojit důvod pro zprostředkováni Pokud má občan trvalý pobyt na území Uložením oznámení o uložení zásilky 
kontaktu, který bude současně s kontaktními České republiky a nemá občanský průkaz, je a výzvy s poučením na vhodném místě 
údaji kontaktující osoby sdělen při povinen požádat o jeho vydání po dovršení v sídle ohlašovny jsou po uplynutí lhůty 
zprostředkování kontaktu kontaktovanému. 15 let, nejpozději však do 30 dnů ode dne, deseti dnů splněny podmínky fikce doručení; 

O zprostředkování kontaktu bude kdy dosáhl věku 15 let. desátým dnem se považuje písemnost za 
kontaktující osoba vždy vyrozuměna, tj. doručenou. 
Ministerstvo vnitra sdělí kontaktující osobě, 

Upozorňujeme, že i nepřevzatá písem-
že její kontaktní údaje byly předány Některé změny spojené nost nabude právní moci a stane se tak 
kontaktované osobě. 

vykonatelnou. Nevyzvednutí písemnosti s novelou zákona V případě, že šetřením bude zjištěno, že 
adresátem neznamená, že po adresátovi 

kontaktovaná osoba zemřela, bude o této o cestovních dokladech 
nikdo nic nemůže chtít, protože o tom nebyl 

skutečnosti kontaktující srozuměn. Údaje účinné od 1. 1. 2016 srozuměn. 
o datu a místě úmrtí budou nadále sděleny 

Řízení pokračuje dál! Nepřevzetím pošty pouze osobě blízké. 
je možné promeškat např. lhůtu na odvolání 
a poškodit takovýmto chováním pouze 
vlastní osobu. 

 Pan K. má evidovánu adresu místa Více informací naleznete na webových 
trvalého pobytu na adrese sídla ohlašovny, stránkách Ministerstva vnitra:
fakticky však bydlí v bytě u své přítelkyně. http://www.mvcr.cz/
Často jezdí autem a při svých cestách se 
občas dopustí dopravního přestupku. Vytvořilo Ministerstvo vnitra, 
Postupně má v registru řidičů zapsáno odbor správních činností, 2015 

Podat žádost o vydání cestovního 
pasu a převzít vyhotovený cestovní pas 
bude možné na kterémkoliv obecním 
úřadu obce s rozšířenou působností. 

Občanům, kteří potřebují urychleně 
vycestovat do zahraničí, se na žádost 
vydá ve lhůtě do 6 pracovních dnů 
cestovní pas s biometrickými údaji 

Doba platnosti občanského průkazu s platností na 10 let, občanům mladším 
občanů starších 70 let 15 let s dobou platnosti na 5 let. 

§

Převzetí vyhotoveného občanského 
průkazu na kterémkoliv obecním úřadu 
obce s rozšířenou působností 

Od 1. 1. 2016 jsou pro Vás ukládána 
oznámení o uložení zásilky a výzvy 
s poučením na ohlašovně, v jejímž 
správním obvodě máte hlášen trvalý 
pobyt.

Od 1. 1. 2016 došlo ke zkvalitnění 
ydání občanského průkazu po služby.

dovršení 15 let věku občana

Může se stát i Vám! 
§

V

INFORMACE PRO OBČANY ČESKÉ REPUBLIKY
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+ NOVÝ ROK

Od nepaměti byl u starých Čechů 
počátek roku zimní slunovrat. Nebyl 
ničím jiným než osmým dnem Vánoc, 
zvaným ochtabem. Naši předci tedy 
počínali Nový rok 25. prosincem. 
(První leden byl zaveden roku 46 
před naším letopočtem do kalendáře 
samotným Gaiem Juliem Caesarem)

Naši předci se loučili se Starým 
létem a vítali Nový rok hlučně, 
s muzikou a vesele. Podle starých 
zvyků si mezi sebou posílali přátelé 
„dary nového léta“ se srdečným vin-
šováním. To se v době rozmachu 
poštovních služeb rozšířilo na 
zasílání Novoročních pohlednic. 
Bohužel dnes raději SMS zprávu…

Nový rok byl opředen mnohými 
pověrami, jednu netradiční uvádím: Na Nový A proč tři králové a proč je na starém lísku 
rok se „načíná“ vánočka, v níž je zapečeno C † M † B †? Naši předkové si nedovedli 
hrachové zrnko. Kdo hrášek ve svém kousku představit, že poutníci přinášející do jesliček 
najde, bude po celý rok dítětem Štěstěny… dary jsou obyčejní lidé. Kdo byl tehdy bohatý 

A již přichází předvečer svátku svatých a mohl si dovolit rozdávat dary? Jen králové! 
Tří králů, tomuto dni se také říkalo Svato- A písmena jsou odvozena od věty Christus 
večer svíček. To se v chrámech světila voda Mansionem Benedicat, což v překladu 
a křída na psaní. Svěcenou vodu si věřící znamená „Kriste, požehnej toto obydlí.“ 
odnášeli do svých domovů, aby jí pokropili A pozor! Často mylně uváděné plusy mezi 
celé obydlí, chlév, pole, zahrady a tím zbavili písmeny jsou ve skutečnosti třemi kříži, které 
své obydlí všeho zlého a sami byli odolní symbolizují Nejsvětější trojici.
veškerému pokušení. Celý den před svát- Kantor chodil s koledníky z prostého 
kem Tří králů býval velmi slavnostní, schá- důvodu. Jeho plat nedostačoval k uživení 
zela se celá rodina a večer se vykonávaly rodiny, proto si psaním a malůvkami 
prastaré obyčeje, např. lití olova či pouštění svěcenou křídou „přilepšoval.“ Za napsání 
svíček po vodě v prázdných skořápkách „tří králů“ se dávala peněžitá koleda, groš 
ořechů. Podle pověry se o půlnoci před i více. Tato dávka byla zpočátku dobrovolná, 
svátkem Tří králů proměňuje voda ve víno. ale ponenáhlu se stala zvykem a později 
V dávných dobách se tato proměna udála po povinností. Kde byla v očekávání tučná 
celou hodinu – od 23 do 24 hodin, pak jen po koleda, psal kantor písmena ozdobná, 
tu dobu, co bijí hodiny. O takovou výhodu se různými větvičkami, lístky a křížky dozdo-
náš předek připravil svojí chamtivostí – bená a za nimi nebo před nimi napsal 
pokud bylo víno ve studních a kašnách po letopočet. 
celou hodinu, lid tento vzácný mok Podle starých análů se třemi králi, 
nestřídmě pil a pak se choval bezbožně… Kašparem, Melicharem a Balthasarem, 

V předvečer Tří králů chodívala na chodili ještě dva Židé či dva zákoníci a čert. 
Táborsku chasa s klibnou. Klibna znamená, A koledovalo se od Štědrého dne do svátku 
že se obchůzka děje na památku krále Tří králů.
Baltazara, jenž přijel na bílém velbloudu do Koledníci při vstoupení do obydlí veršo-
Betléma poklonit se Ježíškovi. Klibna tedy vaně notovali: 
podle lidového výkladu značí velblouda. Ale „My tři krále, my jdeme k vám, štěstí, 
byli to dva přestrojení za kobylu. zdraví, vinšujem vám, štěstí, zdraví, mnohá 
S kobylou jde sedlák a dva kozlové. léta! My jsme k vám přišli z daleka. 
Doprovází je harmonika a při vstupu do Z daleka jest cesta naše, chceme znáti 
chalupy kozlové trkají přítomné ve světnici srdce vaše. Náš kamarád černý v zadu, 
a pan domácí se snaží schovat, ale pantátu vystrkává na vás bradu! On bude všady 
vždy doženou. Sedlák od klibny začne: „Dej kouřiti, s námi o dárek prositi!“ 
Pán Bůh dobrej večer! Vedu na prodej Po nezbytném vykouření světnice 
kobylu. Tak, pantáto, kupte ji!“ „Co za ni?“ a obdržení několika grošů odcházeli k další 
„Dvě stě zlatých. Koupíte ji?“ „Ne, je moc chalupě. Písně se zpívaly tak dlouho, dokud 
drahá.“ „Tak, prosím vás, dejte mi něco pro nebyl nápis dohotoven. V pozdější době bylo 
ni.“ A hospodář jim dá trochu ovsa. Sedlák učitelům zakázáno psaní tří králů“ a někteří 
poděkuje a průvod jde o dům dál… hospodáři nechtěli „koledy“ odvádět, trvali 

A přichází 6. leden – svátek Tříkrálový. na „psaní tří králů“, což na mnoha místech 
Bohužel již vymizelo zábavné volení krále, vyvolalo nepříjemnosti.
jenž byl pak určen, aby kropil podle obyčeje V dnešní době se však vytrácí staré zvyky 
stavení a psal křížky tříkrálové. Naši předci a přidávají se nová, netradiční znamení, 
zastrkovali do pečiva penízek a komu například se ke třem písmenům připisuje 
z domácích po rozkrájení připadl kousek zkomolené číslo 2, které vypadá jako 
s penízkem, byl králem. písmeno Z, aby nám, starším, připomenulo 

Koledou na Tři krále chodívali kromě při odchodu z domu, zda jsme nezapomněli 
žáků také učitelé a duchovní. Vykuřovali, klíče, mobil či zuby…
psali křížky, počáteční písmena tří králů 
a rozdávali tříkrálové lístky. Josef Štefl

muži 

„

Z historie Když duši bolí v kříži

Když do počítačového vyhledavače 
zadáme rok 1916, záhy objevíme odkaz na 
bitvu u Verdunu. Když totéž uděláme s ro-
kem 2016, první k rozkliknutí se nabídnou 
horoskopy. Čas je realita, takže realitou je 
i budoucnost a nic na tom nemůže změnit 
fakt, že ještě nenastala, že o ní víme jenom 
to, že bude. Pro nás živé platí, že minulost se 
stále zvětšuje a budoucnost zmenšuje. 
S vysokou mírou pravděpodobnosti vím, že 
když dnes neudělám nic špatného, zítra 
neponesu následky. Skutky minulosti mohu 
často odčinit, o činech zítřka to ale vědět 
nemohu.

Osobní úspěch roku 2016 může začít 
poctivou bilancí roku 2015. Co se povedlo, 
znovu si vychutnám, co ne, to rozeberu 
a prostuduji. Úspěch patří srdci, neúspěch 
rozumu. Dobré nakládání s rozumem člo-
věka nestresuje. A naopak „být s rozumem 
v koncích“ znamená, že jsme střízlivé 
uvažování nechali zaplavit negativními city. 
Je zdravé, když cit zůstává ve svých hra-
nicích a rozum v těch svých. Potom mohou 
spolupracovat. Dojde-li k promíchání, hovo-
říme, že buď cit kontaminoval rozum, nebo 
rozum kontaminoval cit. 

Co bude v roce 2016 (a dalších) nevíme. 
Na profilování kontur budoucnosti se podílejí 
dva nástroje. Jeden nespolehlivý, kterým je 
odhad, a druhý ještě nespolehlivější, kterým 
je přání. Vůbec to však neznamená, že 
odhady a přání je nutné zatracovat jen kvůli 
jejich nespolehlivosti. Když velmi dobře 
rozumím přítomnosti, mohu kvalifikovaně 
odhadovat blízkou budoucnost. Jak je to 
s přáními? Čím jsou skromnější, tím větší je 
pravděpodobnost, že se vyplní.

Zůstaňme ještě chvíli u přání, neb mají 
svým způsobem blízko k novoročním před-
sevzetím. Většinou si pro předsevzetí 
vybereme určitý výsek z našeho života, ve 
kterém konáme méně, než můžeme. Málo 
se hýbu, nenavštěvuji přátele, mizerně 
snídám, odkládám rozhodnutí … a chci, přeji 
si opak. Přání, chtění, předsevzetí předchází 
vůli. Právě s vůlí je kříž. Probudit ji k životu je 
pracné. Každá změna (o nic jiného u před-
sevzetí nejde) je vůlí podmíněna. Je třeba 
zvážit, zda opravdu chci do konkrétního 
předsevzetí investovat práci. Dojdu-li 
k tomu, že ne, je výhodné si nic nepřát. 

U skromných přání, kde je vysoká 
pravděpodobnost, že se vyplní, je však 
jeden drobný háček. Čím skromnější přání, 
tím menší překvapení a euforie z toho, když 
získáme to, co jsme ve vší skromnosti chtěli. 
Kdo je závislý na překvapení a euforii, ať si 
raději také nic nepřeje. Nesplnitelná přání 
(sny) nechť chovají ti, kteří potřebují být 
nešťastní. Sen o miliardové výhře dělá 
z člověka gamblera a sen (ve vší úctě k jeho 
nositeli) o světovém míru je možnou hudbou 
nedožité budoucnosti.

Nepřát si nic moc a plnit přání blízkým 
druhým je východisko. Blízcí si hlavně přejí, 
abychom je měli rádi. 

Šťastný rok 2016.

PhDr. Jaromír Matoušek
j.m.psychologie@seznam.cz
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RODIČOVSKÉ CENTRUM 
PROVOZ HERNY
Z technických důvodů se pravidelné herny 
v měsíci lednu nekonají. 
Provoz bude obnoven v měsíci únoru. 
Na všechny děti, maminky, tatínky, babičky a dědečky 
už se moc těšíme!

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

+ DĚTSKÉ HRÁTKY A CVIČENÍČKO
V LEDNU NA KLUBOVNĚ!!!

PLESOVÁ SEZÓNA

Zahájení 29. ledna 2016 / 19.00 hodin / Velký sál KD
Již tradičně pořádáme taneční kurzy pro absolventy základních 
tanečních a také pro ty, co již většinu zapomněli nebo se chtějí 
naučit něco nového. Kurzy povedou opět manželé Bolkovi 
z Milevska. Hlaste se už nyní v kanceláři KD, na email 
program@kulturnidum.cz a na telefonu 778 545 507 nejlépe 
v párech. Počet frekventantů je omezen. 
Kurzovné činí 1.100 Kč na osobu

I. lekce zahájení 29. ledna
II. lekce 12. února
III. lekce 19. února
IV. lekce 26. února
V. lekce   4. března
VI. lekce 11. března

Pátek 18. března 2016 / 20.00 hod. / Velký sál / Vstupné 120 Kč
K tanci i poslechu zahraje milevská kapela RMband.

ZÁVĚREČNÝ PLES

TANEČNÍ PRO VŠECHNY

GALERIE

GALERIE GALVÍNA

Prodejní výstava výtvarné skupiny 9+ 
(vystavují pedagogové SUPŠ Bechyně a hosté)

ANDĚLŮM A RYBÁM – Vánoce 2015 

MĚSTSKÉ MUZEUM

Kocourkovi nemají společný tvůrčí program, spojuje je médium, ve 
kterém se vyjadřují, a to je fotografie, a občas se domluví na 
společné prezentaci. Pod názvem 4K již uspořádali výstavy 
v Domažlicích a v Chebu, nyní v Bechyni představí výběr z jejich 
fotografických cyklů. Ondřej (1968) nejnovější soubor fragmentů 
pražské kubistické architektury, Pavla (1973) také pohled na Prahu, 
ale zcela odlišný, na černobílých fotografiích zachycuje „živé“ město. 
Karel (1937) osobitý pohled na krajinu a Anna (1942) fotografiemi 
vzdává poctu výtvarným umělcům a tvorbu některých přímo cituje.
Výstava potrvá do 31. března 2016.

4K FOTOGRAFICKÁ VÝSTAVA 

GALERIE U HROCHA 

KULTURNÍ KALENDÁŘ leden 
2016

KULTURNÍ KALENDÁŘ

Upozorňujeme, že jsme na našich webových 
stránkách zprovoznili on-line předprodej vstupenek. 
Přes internetové bankovnictví si koupíte vstupenky 
pohodlně z domova a vytisknete si je. Majitelé 
chytrých telefonů si po stažení aplikace mohou 
vstupenku nechat poslat přímo do mobilu bez nutnosti 
si ji tisknout. !

www.kulturnidum.cz

Sobota 30. ledna / 20.00 hod. / Velký sál KD / Vstupné 120 Kč

K tanci a poslechu hraje kapela HORVÁTH BAND. Bohatý 
program a soutěže o ceny. 
Přivítáme sponzorské dary na ples, nabízíme možnost prezentace 
vaší firmy během akce i bezplatnou inzerci v některém dalším čísle 
Městského zpravodaje (v odpovídajícím rozsahu). 
Předprodej vstupenek v kanceláři KD a Městském informačním 
centru, rezervace on-line na www.kulturnidum.cz.

PF
 2

01
6

HR ŠÍKO

MĚSTSKÉ
MUZEUM
BECHYNĚ

PF 2016

PLES
BECHYNE
MESTA

XII.

+

+

+

RYBÁŘSKÝ PLES
HASIČSKÝ PLES

PLES PRO VŠECHNY

27. února

12. března (

18. března

 (Big Papa)

Happy Band 

a Hartmanická muzika)

(RMband)

DUŠEVNÍ AKTIVITY

Čtvrtek 21. ledna / od 17.00 hod. / RC Hrošík / Vstup zdarma
Posezení aktivních seniorů nad šálkem čaje. Téma bude uvedeno 
na plakátech.

BABÍ LÉTO

HLEDÁNÍ
Výstava obrazů 
bechyňské malířky 

Simony Churanové
Vernisáž výstavy 7. ledna 2016 
v 17.00 hodin
Prohlídka po dohodě 
na tel. 606 911 007 
nebo v kanceláři KD



Kulturní středisko města Bechyně, U Nádraží 602, tel: 776 381 203, 606 911 007, e-mail: program@kulturnidum.cz

POHYBOVÉ AKTIVITY

Každé pondělí / 18.00–19.00 hod. / Klubovna KD
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

Každé úterý / 18.30–19.30 hod. / Klubovna KD
Jedná se o účinný dynamický trénink celého těla, zlepšuje 
výkonnost a vede ke zrychlení metabolismu – hubnutí.

KRUHOVÝ TRÉNINK, TABATA

Každý čtvrtek / 19.00–20.00 hod. / Klubovna KD
Zábavné dynamické cvičení, při kterém procvičíte celé tělo, 
zejména svaly nohou, hýždí, rukou a břišní svaly.

BOSU CARDIO®

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

Každé úterý / 16.30–17.30 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

Každé pondělí 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

PRO DĚTI

Sobota 23. ledna / 10.00 hodin / Malý sál KD / Vstupné 40 Kč
Jistě už jste byli na poště. Ale určitě nevíte, co se tam děje v noci. 
Ale pan Kolbaba to ví. Ten doručí každý dopis, i když na něm 
třeba není adresa. Hlavně že je psán s láskou...
Hraje divadlo Dívadlo Praha

POŠŤÁCKÁ POHÁDKA
NA STOJÁKA
Lukáš Pavlásek, 
Pepa Polášek, Karel Hynek

Středa 10. února 2016 / 19.00 hodin / Velký sál KD / 
Vstupné 200, 180, 160 Kč
Předprodej od 1. prosince na www.kulturnidum.cz 
nebo v kanceláři KSMB či Městském informačním 
centru na nám. T. G. Masaryka.

Středa 23. března / 19.00 hodin / Velký sál KD / Vstupné 250, 220 
a 190 Kč 
Účinkují: Michaela Kuklová, Ivo Šmoldas, 
Veronika (Nová) Arichteva / Tereza Šefrnová 
Autor: Zdeněk Podskalský
Režie: Biser Arichtev

Komedie s detektivní zápletkou, tak by se dala charakterizovat tato 
divadelní inscenace – žena a její milenec, vracející se manžel, další 
žena hledající svého manžela. Je to ten původní milenec nebo 
není? Manžel je prý v koupelně – mrtev! Dá se utéci z třetího patra? 
Dá se vraždit žehlicím prknem? Vejde se milenka do krbu? 
A nezbláznili se všichni náhodou…
Předprodej již zahájen

LIGA PROTI NEVĚŘE

Úterý 8. března / 17–21 hodin / Velký sál KD / Vstupné 120 Kč
K tanci i poslechu zahraje oblíbená dámská dvojice z TV Šlágr.
Předprodej již zahájen

PIŇAKOLÁDA

Pondělí 18. dubna / 19.00 hodin / Velký sál KD / Vstupné 399, 
369 a 349 Kč
Dívčí válka je nejúspěšnější a nejhranější ze všech divadelních her 
v České republice. Jeho atraktivnost se skrývá především v lehkosti 
žánru, nadsázce, využitých tématech a také v hereckém obsazení.
Autor sám o této komedii říká: „Dívčí válku jsem psal – tak říkajíc – 
českému národu „na míru“, jde především o jemu blízký styl humoru 
a oblasti, kterých se dotýká (erotika, politika). Navíc jde 
o odpočinkový žánr, v jehož rámci přinášíme hodokvas těch 
nejkrásnějších žen, kterými naše zubožená vlast disponuje. Já 
vždy s trochou nadsázky říkám – tak bůh vynahrazuje svým milým 
Čechům neúspěchy v tržní ekonomice.

Předprodej vstupenek v kanceláři KD, MIC v budově muzea na 
nám. T. G. Masaryka nebo on-line na www.kulturnidum.cz.

Bližší informace v příštím zpravodaji a na plakátech.

DÍVČÍ VÁLKA

Z technických důvodů se pohybové aktivity
v lednu přesouvají na klubovnu KD!!!

PŘIPRAVUJEME 

Pátek 5. – sobota 7. února 2016
Celostátní přehlídka klasické amatérské divadelní tvorby, která se 
nese v duchu „Za málo peněz hodně muziky“.

BECHYŇSKÉ PERLENÍ XXII. ročník

Každou neděli od / 17.30–18.30 hod. / Klubovna KD
Powerjóga je pro lidi, kteří nechtějí striktně dodržovat pravidla 
a nařízení klasické jógy, ale chtějí cvičit. Dochází k úbytku tuku 
uvolněním energetických drah v těle a k uvolnění mysli. Info v KD.

POWERJÓGA

Sobota 5. března / 15.00–17.00 hodin / Velký sál KD / Vstupné 
40 Kč
Odpoledne plné her, soutěží a zábavy.

DĚTSKÉ MAŠKARNÍ ODPOLEDNE



KINO BECHYNĚ LEDEN 2016 

Více informací a rezervace vstupenek: www.kino.bechynsko.cz

16. SOBOTA V 17.00

MALÝ PRINC
Animovaný / rodinný / pohádka – Francie

Od režiséra Kung Fu Pandy přichází 
první celovečerní animovaná adaptace 

slavného díla o přátelství, lásce 
a skutečném štěstí.

106 minut, český dabing, mládeži 
přístupný, 100 Kč

16. SOBOTA VE 20.00

OSM HROZNÝCH
Western – USA

Film Quentina Tarantina
Zasněženými kopci Wyomingu se řítí 
dostavník. Veze se v něm John Ruth 

(Kurt Russell), lovec lidí a Daisy 
Domergueová (Jennifer Jason Leigh). 
Jeho čeká odměna, vypsaná na její 
hlavu, ji soud a oprátka. Když jim 

vichřice zabrání pokračovat v cestě, 
rozhodnou se hledat útočiště v dřevěnici, 
která je oblíbenou zastávkou dostavníků. 
Ve dveřích je však nevítá majitelka, ale 

několik cizinců, kteří se rozhodně netváří 
přívětivě. Nad horským průsmykem zuří 

sněhová bouře a osm pocestných začíná 
tušit, že se do města asi nedostanou…

182 min, české titulky, 
mládeži přístupný od 15 let, 110 Kč

23. SOBOTA V 17.00

ŽABÁK RIBIT
Dobrodružný / rodinný / animovaný 

– USA, Malajsie

Co se stane, když žabák nesnáší vodu 
a už vůbec nemá rád poskakování po 

lese? Pak tu máme pořádně zmateného 
obojživelníka s krizí identity. A přesně 

takový je žabák jménem Ribit.
88 min, český dabing, 

mládeži přístupný, 100 Kč

23. SOBOTA VE 20.00

UŽ TEĎ MI CHYBÍŠ
Komedie / Drama / Romantický – USA

Milly (Toni Colette) a Jess (Drew 
Barrymore) byly odjakživa nejlepšími 

kamarádkami. Od dětství spolu sdílely 
absolutně všechno – tajemství, šaty, 
dokonce i kluky. Návštěvy bujarých 
večírků jim zůstaly od mládí až do 

dospělosti. V životě ale jednou nastane 
chvíle, kdy se každý musí začít chovat 

dospěle… Nebo ne?
112 minut, české titulky, 

mládeži přístupný od 12 let, 100 Kč

30. SOBOTA V 17.00

LEDOVÁ SEZÓNA
Animovaný / komedie – USA

V animované komedii Ledová sezóna se 
lední medvěd Norm vydává ze svého 

severního pólu do města,do New Yorku. 
V jeho týmu jsou tři nezničitelní arktičtí 
lumíci a společně musí zajistit svému 

zasněženému domovu klid od civilizace. 
A užít si taky trochu legrace, když už 

jsou jednou ve městě.
86 minut, český dabing, mládeži 

přístupný, 110 Kč

30. SOBOTA VE 20.00

REVENANT 
ZMRTVÝCHVSTÁNÍ

Dobrodružný / drama / western – USA

Hluboko v americké divočině zůstává 
lovec Hugh Glass (Leonardo DiCaprio) 
sám, těžce zraněn a opuštěn mužem 

z jeho vlastní skupiny, proradným 
Johnem Fitzgeraldem (Tom Hardy). 
Jedinou zbraní mu je vlastní vůle. 

Překoná brutální zimu a bojovné kmeny, 
to vše v neúnavné snaze přežít a 

pomstít se Fitzgeraldovi.
151 min, české titulky, 

mládeži přístupný od 15 let, 120 Kč

Změna programu vyhrazena

MĚSTSKÉ MUZEUM 
PROŽILO VELMI 
BOHATÝ ROK

Ne, nenašli jsme pod 
budovou poklad. Myslím tím rok bohatý na 
události. Kromě  výstav se v muzeu konalo 
také několik přednášek, setkání s pamět-
níky, trh. Velmi úspěšná byla „Muzejní noc“ 
se 150 návštěvníky. Muzeum získalo 
významné ocenění za stálou expozici, cenu 
Gloria musaealis v kategorii výstava roku 
2014. Uskutečněné granty pomohly vybavit 
expozici dětským programem a díky 
grantům poputují sbírkové předměty do 
nových regálů. Vznikla též nová turistická 
vizitka s budovou muzea. Uskutečnili jsme 
přednášky v Domově pro seniory a v míst-
ních základních školách. 

Jak jsme již avizovali, muzeum je 
přístupné i v zimní sezóně. V galerii muzea 
můžete právě zhlédnout výstavu fotografií 
čtyř členů rodiny Kocourkových (pan Karel 
Kocourek, bechyňský rodák), která potrvá 
do konce března. 

Městské muzeum 
Městské informační centrum všem 

přeje kulturně bohatý rok 2016 a pro sebe 
pak hojnost spokojených návštěvníků. 

JJ

Děkujeme pracovnici technických 
služeb, která do muzea přinesla tři alba plná 
vzácných fotografií určených někým k vyho-
zení. Prosím, nevyhazujte tyto poklady naší 
paměti a historie, raději je přineste k nám.

a „nové dítě“ kulturního 
střediska 

KALENDÁŘE

Nejkrásnější svátky v roce 
skončily a my si plánujeme svůj 
čas do nového kalendáře, který 
patří mezi tzv. žánry lidového 

čtení. Ke každému dni (kromě církevních 
a státních svátků) je zpravidla přičleněno 
jedno jméno, jehož nositel oslavuje v ten den 
svoje jmeniny. Nebylo to tak vždy. Oslaven-
cem totiž nebyl člověk, ale světec. 
Kalendáře s církevními svátky a jmény 
světců původně sestavovala církev a kaž-
doročně je aktualizovala. Musely obsahovat 
jak nejdůležitější světce společné pro 
všechny křesťany, tak i svaté nebo jen 
blahoslavené, mučedníky nebo osobnosti, 
jež se významně zasloužily o katolickou víru 
v příslušné zemi. Jejich svátek slavili nejen ti, 
kteří se po nich jmenovali, ale všichni věřící. 
Dnes kromě liturgických kalendářů existují i 
kalendáře občanské, které z církevních 
vychází, ale v průběhu času byly upravo-
vány a měněny. Dokonce existovala komise 
pro kalendárium, která se řídila zejména 
oblíbeností jmen, takže nepoužívaná vyřa-
zovala a nová doplňovala. Od roku 1989 
instituce už neexistuje a kalendáře tak 
vycházejí z podoby před tímto rokem. 
Katolíci stále slaví svátky světců, u nás však 
převládají oslavy podle vlastního jména. 
Pokud některé jméno v českém kalendáři 
není uvedeno, volí lidé svátek podobného 
jména, řídí se kalendářem jiné země, nebo si 
prostě sami zvolí datum, kdy jmeniny oslavu-
jí. Nezapomínejte na své oslavence a naplá-
nujte si v novém roce i cestu do knihovny!

EH

(Zpracováno podle knihy: Alena Vondrušková, 
Rodinné svátky a oslavy, Albatros, 
Praha 2010)
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+ Stalo se před 50 lety
(z kroniky od Josefa Rypla)

Vybral Martin Gärtner

Pozn. redakce:
Text je autentickým přepisem bez korektur.

Dne 6. ledna 1966 v 15 hodin 15 minut 
došlo k mimořádné situaci a to k havarii – 
a pádu tryskové stíhačky Mig 21 
z bechyňského letiště, které řídil důstojník 
Sukup.

Protože letadlo zanechávalo za sebou 
ohon černého kouře byl jeho poslední let 
sledován řadou občanů a dětí. Pilotovi se 
nepodařilo dovést letadlo na přistání, ale 
ještě se mu naštěstí podařilo havarijní 
vystřelení při dostatečné výšce, takže si 
doslova v posledním zlomku vteřiny 
zachránil život. Při odpalu si nakousl jazyk. 
Trosky dopadly nedaleko letištní dráhy 
a byly při výbuchu zničeny. Dle sdělení 
neoficiálního pohybuje se cena stroje prý, 
dle jedněch 8 a dle druhých 13,000.000 
Korun čsl.

+
Bechyně měla na začátku dvacátého století prosperující malé firmy, mezi které patřil 
i můj dědeček se svou krejčovskou firmou. Na přiloženém foto jsou zaměstananci 
této krejčovské dílny (uprostřed můj dědeček a jeho malý syn – můj otec). 

Dědečkovo krejčovství prosperovalo až do třicátých let, kdy jej nemilosrdně, tak jako je to 
i dnes, pomalu likvidovala konkurence moderní výroby konfekce a krejčí tak byli dobří jen na 
úpravy a opravy oděvů event. šití na nestandardní postavy. Všichni na fotografii jsou 
z Bechyně a okolí. Možná že své předky poznáváte. 

Pavel Smejkal 

+ PRVNÍ SEZÓNA 
V JIHOČESKÉM 
ZEMĚDĚLSKÉM 
MUZEU 

Jihočeské zemědělské muzeum má za 
sebou 1. turistickou sezónu. Naši náv-
štěvníci u nás v Netěchovicích mohli vidět 
nejen expozici historické zemědělské tech-
niky, ale i expozici Potraviny s rodokmenem 
– Agromanie.cz, která se zaměřuje na 
zpracování zemědělských produktů a jejich 
cestu na náš stůl. Děti si u nás mohly navíc 
vyzkoušet výrobu másla, sýrů, různé fáze 
zpracování ovčí vlny, mletí mouky, výmlat 
obilí, krmení zvířat na naší minifarmě, jízdu 
na poníkovi a mnoho dalšího.  

V současné době už se pilně připra-
vujeme na další sezónu, v níž se můžete 
těšit nejen na vylepšené expozice, ale také 
na Agrohopsárium, rozšíření naší minifarmy, 
výukové programy se zemědělskou a potra-
vinovou tématikou pro základní i mateřské 
školy, na společenské akce a zážitkové 
programy apod. Sledujte naše webové 
stránky (www.zemedelske-muzeum.cz), 
kde najdete aktuální informace a ještě něco 
navíc. 

Přejeme úspěšný vstup do nového roku 
a těšíme se na Vás v sezóně 2016!

Mgr. Lenka Houdková, 
ředitelka muzea

+ O POHÁDKOVÉ 
BYTOSTI SE MÁLEM 
POPRALI

Obrazárnu Špejchar Želeč obsadil 
začátkem měsíce prosince minulého roku 
svými díly pražský malíř a ilustrátor, Lubomír 
Štefka. Plochu obrazárny, kam odstěhoval 
svůj pražský ateliér na dobu až do konce 
února 2016, nasytily jeho abstraktní obrazy 
z osmdesátých let, secesní díla s dominan-
tní, odhalenou krásou ženského těla a také 
něžné ilustrace k pohádkám. A právě 
pohádkové bytosti vzbudily velký rozruch 
mezi návštěvníky, kteří realistické kresby 
inspirované Jiřím Trnkou či Vítězslavou 
Klimkovou chtěli vlastnit. Výstava, která se 
přemístí poté do města Králíky v Pardu-
bickém kraji, kde malíř začínal svoji kariéru 
výtvarníka, je však neprodejná. Téměř 
osmdesátiletý autor na vernisáži s dojetím 
v hlase děkoval za uspořádání retrospektivní 
přehlídky svého díla, kterou doprovází 
i obsáhlý katalog.

Pavel Šmidrkal
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA FRANTIŠKA KŘIŽÍKA

1928

BECHYNĚ

ŠKOLA PRO DĚTI

ZÁPIS DETÍ  
 DO PRVNÍCH TRÍD ...

v

v

narozených v době od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2010 proběhne
v pátek 22. ledna 2016 od 14.00 do 18.00 hodin

na obou bechyňských školách.

S sebou si přineste občanský průkaz, rodný list dítěte, 
případně vyplněný zápisový list.

Žáci budou přijímáni na základě usnesení rady města Bechyně, vyhlášky 
o spádových obvodech č.14/2008 ze dne 19. 11. 2008.

Pravidla pro přijímání žáků.
1. Nejvyšší počet žáků ve třídě je 30.
(vyhláška č.48/2005 Sb. o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění 
povinné školní docházky)
Tento počet nesmí přesáhnout hygienické požadavky na třídu příslušné školy.

2. Rodiče mohou přihlásit dítě k zápisu na školu, kterou si vyberou.

3. O zařazení žáka do1. třídy příslušné školy rozhodnou podle pořadí tato pravidla:
a) spádovost obvodů (vyhláška č.14/2008 ze dne 19. 11. 2008)
b) dohodnutá výměna 
c) děti zaměstnanců školy
d) sourozenci (2 a více)
e) sourozenci (1)

4. V případě velkého zájmu budou přednostně přijati žáci z příslušného spádového 
obvodu (vyhláška č.14/2008 ze dne 19. 11. 2008)

5. Oznámení o přijetí (případně o nepřijetí z důvodu naplněné kapacity třídy nebo 
neodpovídající spádovosti žáka) bude rodičům oznámeno ve správním řízení (podle 
§ 37 školského zákona č. 561/2005, viz § 165 odst. 2 podle § 9 správního řádu).

Mgr. Milan Kožíšek, ZŠ Františka Křižíka Bechyně
Mgr. Jaroslav Matějka, ZŠ Školní Bechyně

+ Z VÁNOČNÍCH 
DÍLNIČEK 2015 

Je za námi další kalendářní rok a jak je již 
ve škole tradicí, opět se dveře školy otevřely 
pro děti a rodiče, aby se v čase předvá-
nočním na chvíli zastavili, popovídali a na-
čerpali předvánoční atmosféru. 

Návštěvníci nás nezklamali ani letos, 
a tak jídelna školy opět praskala ve švech.

Opět bylo milé představení našich nej-
menších, velmi pěkně měly maminky i učitel-
ky připraveny dílničky a výrobky. Děti si 
odnášely opravdu povedené a vkusné 
výrobky. Že všechny dílny byly vytížené, bylo 
na všech vidět, vždyť například dílnička, kde 
se vyráběly svícny, měla za dvě hodiny 
uděláno téměř 80 kusů. Na každé dílničce 
pomáhali i naši nejstarší žáci, aby menším 
dětem pomohli. Některé výrobky přece 
jenom byly náročnější na čas. Vznikaly 
domečky, svíčky, vánoční stromečky, visač-
ky na dárky nebo perníčky. Nechybělo ani 
občerstvení, protože při práci vyhládne. 
Chutnaly jak vánočky, tak i párky. 

Všem, kteří pomáhali dílničky zorgani-
zovat, velmi děkujeme a těšíme se na 
dílničky roku 2016.

Mgr. Milena Borková

+ KOUZELNÝ DEN 
V LABORATOŘÍCH

V listopadu se deset vybraných žáků z de-
váté třídy zúčastnilo „Kouzelného dne v la-
boratořích“ na Střední odborné škole ekolo-
gické a potravinářské ve Veselí nad Lužnicí.

Přivítal nás pan ředitel Ing. Ladislav 
Honsa, který nám sdělil informace o studiu 
a škole. Poté jsme absolvovali návštěvu 
laboratoří. Žáci prováděli jednoduché po-

kusy (např. důkaz škrobů, měření pH, 
reakce alkalických kovů s vodou). Na 

+ VÁNOČNÍ TVOŘENÍ 

Také tento rok zavládla v naší škole 
krásná vánoční atmosféra. V prostorách 
školní jídelny se v odpoledních hodinách ro-
zezněly koledy, zavoněla vánočka a všech-
na místa se zaplnila dětmi, aby si tam mohly 
i s pomocí rodičů vyrobit vánočního kapra, 
andílka, svícínek, sněhuláka, zvoneček 
nebo jmelí, které nikdy neuvadne. 

Děkujeme všem, kteří si i v době předvá-
nočního shonu udělali čas a pomohli nám 
tuto milou akci realizovat. Těšíme se na 
příští rok.

Vychovatelky ŠD

druhém stanovišti v tělocvičně na nás čekala 
ukázka kajmanky dravé a surikat vlnkova-
ných ze ZOO Dvorec. Dozvěděli jsme se 
mnoho zajímavého o jejich způsobu 
života. Třetím stanovištěm byla prezentace 
turistického kroužku, který v minulém škol-
ním roce navštívil Bulharsko. Čtvrtá zastáv-
ka byla velice zajímavá – smyslová analýza. 
Tady jsme si vyzkoušeli chuť (ochutnávali 
jsme vzorku jogurtů a sýrů), čich a zrak. 
Nakonec nás čekala návštěva minipivovaru 
a ochutnávka piv (samozřejmě nealkoholic-
kých) a návštěva terária, kde jsme měli 
možnost pochovat si hady a ještěry.

Kouzelný den se nám moc líbil a SŠ 
děkujeme za velmi zajímavé dopoledne.

Mgr. Jitka Radvanová

chovu a 



KONEC 
ROKU 2015 
V ZUŠ

Poslední měsíce 
v roce a poté čas 
adventní jsou v Základní 

umělecké škole Václava Pichla v Bechyni 
vždy vyplněny množstvím koncertů, velkým 
adventním vystoupením všech oborů a letos 
již podruhé i výstavou.

Akcí byl takový přehršel, že jste možná 
ani všechny nestihli, rozhodli jsme se proto 
na ně alespoň vzpomenout v tomto článku, 
protože obnáší velký kus dobře odvedené 
práce vašich dětí, a tu stojí za to připomínat 
i opakovaně.

Již 26. 11. proběhl koncert pro seniory 
v novém Domově pro seniory v Bechyni. 
První adventní neděli, tedy 29. 11., děti již 
tradičně zazpívaly a zahrály při rozsvěcení 
vánočního stromu v Březnici. Zazněly 
koledy, adventní písně i skladby pro flétnu. 
Děti se posilnily čajem a vánočkou a ještě si 
domů odnesly čokoládové adventní kalen-
dáře. 

Následovala vernisáž Zimní výstavy 
výtvarného oboru v Galerii 2+1 v kulturním 
domě. Žáci výtvarného oboru zaplnili celou 
galerii motivy nejchladnějšího ročního 
období, na vernisáž přinesli spousty 
dobrůtek, kulturní dům přispěl horkým čajem 
a hudební obor flétnovým vystoupením, 
které všechny naladilo na poslední měsíc 
v roce. A potom začala skutečná smršť 
vystoupení, která s blížícími se Vánoci jen 
přidávala na intenzitě. Posuďte sami: 3. 12. 
zahrál na akordeon a zazpíval na posezení 
pro seniory Tomáš Filip. Při druhém 
adventním zastavení na zámku se 6. 12. 
představil sbor ZUŠ s koledami a adventními 
písněmi. O třetí adventní neděli 13. 12. se 
konalo představení všech oborů ZUŠ 
v klášteře, nazvané Adventní dárky. A svému 
názvu nezůstalo nic dlužno, všichni, kteří 
přišli, byli obdarováni, a to hned několikrát. 
Potěšili se hudbou a moudrými slovy 
v klášterním kostele Nanebevzetí Panny 
Marie, poučili se přednáškou o dárcích 
v podání dramatiků v sále ZUŠ, dříve 
klášterním refektáři, a dostali skutečné dárky 
od výtvarníků v ambitech kláštera. A protože 
jsme dary nešetřili, zahřáli se čajem, 
punčem a vánočkou, neboť jak známo, 
dobré pohoštění dělá dobré hostitele. 
Nezbyl však čas na odpočinek, bylo toho 
ještě třeba tolik ukázat a ne všichni se vešli 
o adventní neděli do kostela. V rychlém 
sledu pak proběhly tři vánoční večírky, ve 
kterých hráli žáci všech učitelů hudebního 
oboru. A tak 16.,17. a 18. 12. ani nestíhala 
vychladnout křesla v sále ZUŠ. 

Jestli správně počítám, připravili jsme pro 
vás devět dní nabitých umem a talentem 
vašich dětí, které stojí za to dále rozvíjet. 
Devět, to je číslo dokonalosti a myslím, že se 
opravdu závěr kalendářního roku 2015 
dokonale vyvedl. Děkuji všem učitelům, kteří 
se snaží vytrvale, po malých, sotva znatel-
ných krůčcích posouvat děti kupředu, až se 
po mnoha letech najednou řekne: Ten ale 
krásně hraje, maluje nebo třeba přednáší. 
Přejeme všem, aby se v novém roce 2016 
také posunuli kupředu, byť jen o malinký 
kousek poznání, usebrání či pochopení. 

Za kolektiv učitelů ZUŠ 
Mgr. Ivana Blažková
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+
jeden díl uprostřed mezi silnicemi hned za ČERNICKÁ OBORA
zámečkem – byl to asi dvacetiletý smrk, 
dvěstě krát dvěstě metrů, výška do dvaceti 
metrů – probíral se asi se čtyřmetrovým 

V létě 1949 jsem přijel na kole do Volar na odstupem, takže se bralo po hektaru asi 
Šumavě a přihlásil se na lesní správě jako 600 stromů. V oboře měly všechny smrky 
dřevorubec. Dali mi na bydlení jakousi jelenici – do dvou metrů oloupané od jelenů, 
garzoniéru – bývalý krámek mající malou smrky se zasmolí a přežijí, ovšem spodek je 
mísnost přímo z ulice a větší vzadu, – vpředu zdeformovaný a prorostlý smolou. Dvě 
jsem měl kolo a vzadu spaní – odtud jsem šel polena se odřízla do paliva. Horní část se 
ráno pět kilometrů terénem do lesa a tam oloupala a dělaly se metrové kusy, které se 
jsem s jedním Slovákem kácel stromy. Měli rovnaly do hranic pro odvoz do papíren.
jsme starou obloukovou pilu a břichačku, Ráno jsem vybral stromy, které pokácím 
kterou jsme tahali proti sobě a palici a klíny. – deset až dvacet, směroval je k místu, kde 
Také nám dali kanadskou dvoumužnou pilu budu stavět metry, porazil, oloupal, odřízl 
– příšerný stroj vážící snad padesát kilo, se palivo, lehčí oloupané kmeny jsem zdvihl na 
kterým jsme se trápili asi týden, vozili jsme to masivní trojnožku a ve stoje řezal metry. Pak 
na káře do lesa a vrátili to na správu, zůstali jsem polena házel a nosil, kde budou metry. 
jsme u seker a ruční pily. Můj parťák dělával Srovnat metr – zarazit na spočítanou míru 
v lese a já se od něj učil. Byli jsme ve stráni dva kůly, nahoře rozštípnout a do rozštěpů 
a káceli staré silnější stromy. Jezdil jsem na vrazit spinku se zářezy, aby to dalo i s kůly 
kole v sobotu do Bechyně a byl jsem ve čistý metr – pečlivě rovnat – čerstvě 
Volarech do podzimu, lesy se namalovaly, oloupané dřevo klouzalo – abych tehdy 
a když byly v plné kráse, jel jsem naposledy, vydělal stovku – to byl kubík papírků – to bylo 
začínala zima. trochu nad normu, když jsem vyrovnal ještě 

Začal jsem na kole jezdit do Černické půl metru paliva měl jsem dobře vyděláno.
obory. Sehnal jsem švédskou pilu s kovovým Já měl oboru jako start, když bylo teplo, 
obloukem a dělal jsem sám. Dostal jsem jel jsem autobusem, zas-

molené pracovní kalhoty jsem 
měl pověšené na stromě, 
vyběhl směrem k Lužnici, 
proběhl přes louky a na Hutích 
jsem dorazil k Ostrůvkům, 
skočil do vody a grauloval 
kilometr na plovku – tam byl 
volejbal a nohejbal, kamarádi 
a domů jsem šel až odpoledne 
– k večeru.

Tak to je vzpomínka jako 
neskutečný sen. Co já 
naběhal a napádloval – v lese 
to bylo jako trénink na sílu – 
teď neuběhnu ani deset 
metrů.

Majka Čech

ź Povolenku roku 2015 s řádně vyplně-BECHYŇŠTÍ 
ným sumářem úlovků laskavě odev-

RYBÁŘI zdávejte v termínu do 15. ledna 2016.

INFORMUJÍ ź Členskou známku uhraďte do 
30. dubna 2016, po tomto termínu končí 
členství!    Vážení přátelé 

Petrova cechu, jménem ź TRADIČNÍ RYBÁŘSKÝ PLES se 
výboru MO ČRS Bechyně si vám dovoluji uskuteční dne 27. února od 20.00 hodin 
popřát hodně zdraví a štěstí v roce 2016, v KD Bechyně. Hraje kapela BIG PAPA. 
něco hezkých chvil, strávených u vody a Z programu plesu: vystoupení mažoretek, 
sem tam i nějaký ten úlovek country tanečky dětského kroužku, paso-

Pár nezbytných informací k zahájení vání mladých rybářů, půlnoční překvapení. 
nové sezóny: Soutěž o ceny – 1.000 cen v malé a 80 ve 

velké „tombole“. Vstupné 150 Kč, před-ź Ceny pro sportovní rybolov v roce 
prodej v novinovém stánku pana Ondřeje 2016 se nemění.
(Libušina ulice) od 23. ledna 2016.

ź Výdejnou povolenek a ostatních 
ź Výroční členská schůze je svolána na náležitostí k lovu je místnost klubovny 

sobotu 19. března 2016 od 9.00 hodin bechyňských rybářů – U Nádraží 610. 
v restauraci Hotelu Panská.

ź Výdejními dny jsou 3., 10., 17., 24. 
S pozdravem Petrův zdar!a 31. ledna, 7., 14., 21. a 28. února, 

27. března a 24. dubna 2016, vždy od 08:30 
Ivan Horňák, do 11:00 hodin. Mimo tyto termíny lze výdej 

předseda MO ČRS Bechynědomluvit telefonicky s jednatelem orga-
nizace, panem Jaromírem Langem, 
tel: 604 489 025.

Proti proudu času

ZO ČSV Vám přeje do Nového roku vše 
nej... Děkujeme včelkám za jejich plodnou 
práci v loňském roce. 

Jednatel Štěpán Ondřich

ZO včelařů Bechyně by chtělo 
tichou vzpomínkou poděkovat 
příteli Jaroslavu Vozábalovi 
za dlouholetou obětavou 
činnost ve svazu. 

DNES VAŘÍ...

Tento měsíc přinášíme recept, 
který nám poslala paní Lepšová, 
protože ji naše rubrika loňský rok 

zaujala. A my rádi uveřejňujeme tuto 
netradiční pochoutku:

BRAMBORY S NEUVĚŘITELNÝMI 
JABLKY:

Jablka: 4 jablka, 1 lžička rozinek, 1 cibule, 
3 stroužky česneku, 1 lžička provensálského 
koření, olej, sůl.

Postup: Brambory uvaříme ve slupce, 
oloupeme a necháme vychladnout. Nakrá-
jené na plátky opečeme do zlatova na 
pomaštěném plechu (možno na pečícím 
papíru) se solí a kmínem cca 30 minut na 
180°C.
Čtvrt hodiny před dopečením brambor 
připravíme jablka.
V hrnci smažíme cibuli nakrájenou na 
silnější plátky na oleji. Olej zčásti scedíme. 
Na lehce osmaženou cibulku nasypeme 
plátky jablek (mohou být i se slupkami) 
a dusíme do měkka.
Během procesu přidáme rozinky proplách-
nuté v horké vodě, sůl, česnek a proven-
sálské koření.
Výsledkem je polohustá dobrota, kterou 
dáme na talíř na opečené brambory.

Šokující, k zešílení dobré!!

     P. S.: Opsáno z receptů Patricie Anzari 
„Bezmasá pochutnání“.
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Střední škola 

 

spojů a informatiky Tábor

 

Vás zve na 

 
 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

 
 

v pátek 15. 1. 2016 od 13:00 do 17:00.

 

Přiblížíme vám perspektivní obory moderní školy:
Maturitní –

 

čtyřleté

 
 

+ Informační technologie

 

+ Digitální telekomunikační technika

 

+ Mechanik elektronik

 

Učební –

 

tříleté

 
 

+ Elektrikář pro silnoproud

 

+ Spojový mechanik

Kompletně vybavené kadeřnictví

2prostory o velikosti 32 m

cena: 7 900 Kč měsíčně

VOLNÝ IHNED

(nám. T. G. Masaryka 54, Bechyně)

(včetně vody a energií)

Aktuálně k pronájmu:

INFORMACE – PRODUM Bechyně
tel: +420 724 509 175

www.panstvi-bechyne.cz
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Vyklízení domů a bytů.

Tel.: 603 239 487 

NOVĚ JSME PRO VÁS 
OTEVŘELI V BECHYNI

JUDr. Libor Hrubý, Dipl.Mgmt., JUDr. Josef Tušek, Mgr. Přemysl Růžička

Tel.: 725 825 815 • 702 124 205
E-mail: libor.hruby@aklegaloffice.com
Adresa: Fáberova 345, 391 65 Bechyně

Úřední hodiny: dle telefonické dohody
Pokud se z jakéhokoliv důvodu nemůžete dostavit do 

naší pobočky, navštívíme Vás i u Vás doma.
nová pobočka společnosti:

IČ: 28116364 • sídlo: tř. 9. května 678 • 390 02 Tábor

Nabízíme:
• kompletní právní servis a porady • zastupování klientů před soudy 

všech stupňů v tuzemsku i zahraničí a před orgány státní správy • koncipování 
a posuzování všech typů smluv, smluvních dokumentů a podání • rozvody manželství 

• právní vymáhání pohledávek • kompletní právní servis pro podnikatele, 
spolky a fundace • obhajoba v trestním řízení • atd. 

Garantujeme:
• rychlost • diskrétnost • spolehlivost • příjemné prostředí • profesionální přístup • 

rozumné ceny 

•

• •

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ

+ POHÁDKOVÁ 
BECHYNĚ
DOBROVOLNÝCH
HASIČŮ

V sobotu 17. října 2015 uspořádal Sbor 
dobrovolných hasičů v Bechyni tradiční 
zábavné odpoledne pro děti s názvem 
Pohádková Bechyně. Zasoutěžit si 
s pohádkovými bytostmi přišlo letos 260 dětí 
se svými rodiči. Děti navštívily 14 stanovišť, 
kde plnily různé úkoly a vysoutěžily si 
zajímavé ceny. Na závěr bylo pro děti 
připraveno překvapení – své dovednosti 
předvedl vicemistr republiky v dřevoru-
beckém sportu Martin Komárek. Svým 
vystoupením vyplnil přání našeho kamaráda 
Vládi Kálala, kterému tímto děkujeme 
a srdečně ho zdravíme do nebe. Pořadatelé 
děkují všem sponzorům, kteří se podíleli na 
přípravě tohoto dětského odpoledne, 
protože člověk sám nedokáže tolik, co 
dokáže kolektiv.

Jana Nebesařová
vedoucí kolektivu mladých hasičů

Sbor dobrovolných hasičů Bechyně

S PŘESNOU MUŠKOU

REKLAMA 
propagace@kulturnidum.cz

2cena plošné inzerce 15 Kč/cm


