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+ ŽIVOTNÍ JUBILEA 
ÚNOR 2020

 95 let Bohuslavová Milada
 89 let Černoch Josef
 86 let Dejmalová Miluška
  Chudá Růžena
  Matušková Vlasta
  Švorcová Ernestína
 85 let Nebesař Antonín
 84 let Semrádová Jiřina 
 83 let Menšová Růžena
  Bína František
 82 let Barták Zdeněk
 81 let Benediktová Jiřina
  Churanová Růžena
  Malina Oldřich
 77 let Novotná Božena
  Voborský Milan
 76 let Hoda Václav
 75 let Baumgartnerová Milada

+ VÝZVA PRO 
BECHYŇSKÉ 
JUBILANTY 

Sbor pro občanské záležitosti města 
Bechyně již tradičně zasílá gratulace 
jubilantům a také v případě zájmu man-
želům, kteří oslaví zlatou či diamantovou 
svatbu. Občanům s trvalým pobytem na 
území města Bechyně, kteří dovršili 70, 75 
a více let věku, zasílá blahopřání k narozeni-
nám. U občanů od věku 75 let je životní jubi-
leum zveřejněno v Bechyňském městském 
zpravodaji. Jubilantům ve věku 80, 85 a 90 
let a dále vždy po pěti letech předávají členky 
Sboru pro občanské záležitosti blahopřání 
a  drobný dárkový balíček. 

Obracíme se tímto na Vás, bechyňské 
občany, s prosbou. Máte-li zájem o drobnou 
pozornost od města Bechyně, dovršíte v le-
tošním roce 70 nebo více let a zatím jste 
městu Bechyni nedali souhlas, vyplňte 
prosím přiložený formulář (str. 4) a svým pod-
pisem potvrďte souhlas se zpracováním 
osobních údajů. Ve formuláři je možné vy-
škrtnout způsob gratulace, který si nepře-
jete. Vyplněný tiskopis poté doručte na MěÚ 
Bechyně, matrika, nám. T. G. Masaryka 2, 
Bechyně. Chceme jubilanty města Bechyně 
přáním potěšit a vyjádřit úctu, a to lze pouze 
na základě Vašeho předchozího písemného 
souhlasu.

Za SPOZ Dagmar Cibulková 

+ FINANCOVÁNÍ 
PEČOVATELSKÉ 
SLUŽBY V ROCE 2019

Pečovatelská služba města Bechyně je 
terénní sociální služba, která poskytuje péči 
svým klientům v jejich přirozeném domácím 
prostředí. Klienty pečovatelské služby jsou 
především senioři či osoby zdravotně 
postižené nebo nemocné. Pečovatelská 
služba města Bechyně je také zařazena 
v  základní síti sociálních služeb Jihočes-
kého kraje a s udržením této pečovatelské 
služby do budoucna se počítá také v Akčním 
plánu sociálních služeb ORP Tábor.

Pečovatelská služba města Bechyně je – 
stejně jako všechny ostatní sociální služby – 
hrazena z vícezdrojového financování. Část 
nákladů na službu je financována úhradami 
od uživatelů. Maximální výše těchto úhrad je 
stanovena vyhláškou MPSV, město Bechy-
ně stanovilo ceny jednotlivých úkonů nižší 
než je maximální možná cena určená 
vyhláškou. Úhrady od klientů tak v roce 2019 
činily celkem 66.535 Kč

Z celkových nákladů na pečovatelskou 
službu pro rok 2019 ve výši 1.129.066 Kč 

byla největší část nákladů hrazena z dotací. 
V roce 2019 bylo z rozpočtu JČ kraje v rámci 
dotačního programu určeného na financo-
vání běžných výdajů souvisejících s  posky-
továním sociálních služeb v rozsahu základ-
ních činností získáno celkem 785.000 Kč. 
Dalších 235.000 Kč bylo získáno od Jihočes-
kého kraje z Krajského dotačního programu 
na podporu sociálních služeb pro rok 2019. 
Celkem tak město Bechyně získalo na 
financování pečovatelské služby v roce 
2019 z dotačních titulů prostředky ve výši 
1.020.000 Kč.

Zbývající část nákladů na provoz pe-
čovatelské služby hradí město Bechyně jako 
zřizovatel této služby ze svého rozpočtu. Pro 
rok 2019 byla částka hrazená městem 
42.531 Kč.

V roce 2019 byla pečovatelská služba 
poskytnuta celkem 64 klientům (47 žen a 17 
mužů) v Bechyni a jejích místních částech 
Senožaty a Hvožďany. Převážně se jednalo 
o zdravotně a sociálně znevýhodněné 
seniory. Nejčastěji využívanými úkony byly 
dovoz obědů do domácností klientů, běžné 
nákupy a pochůzky, pomoc při úkonech 
osobní hygieny či pomoc při běžném úklidu a 
údržbě domácnosti. Všechny úkony se 
poskytují pouze v pracovních dnech a bě-
hem provozní doby pečovatelské služby.

Více informací získáte u sociální pra-
covnice města Bechyně na tel. 381 477 025 
nebo na www.mestobechyne.cz 

Bc. Kateřina Jančíková, DiS.
sociální pracovnice města Bechyně

Bývaly doby, kdy v zimě v Bechyni napadl sníh a dělal radost především dětem. Dospělí 
občas nadávali a čeho bylo moc, toho bylo příliš. Ale dnes bychom byli vděční i za ty kalamitní 
tři centimetry v Praze, u Muzea čtyři... Proto přinášíme alespoň nostalgickou vzpomínku 
z  poetického hledáčku pana Milana Hořejšího. 

Foto: Milan Hořejší



+MÍSTNÍ POPLATKY 
NOVĚ

V prosincovém vydání městského zpra-
vodaje byly avizovány změny v místních 
poplatcích. Zastupitelstvo města Bechyně 
na svém zasedání 27. listopadu  2019 
schválilo nové obecně závazné vyhlášky, 
které dosud platné vyhlášky o místních 
poplatcích mění. Některé poplatky byly 
změněny poměrně zásadně (poplatek ze 
psů, poplatek z pobytu), u některých byly 
proveden pouze změny tak, aby vyhovovaly 
novému zákonu.   

Od 1. ledna 2020 platí tedy v Bechyni  
OZV č. 2/2019 o místním poplatku ze psů, 
OZV č. 3/2019 o místním poplatku z pobytu, 
OZV č. 4/2019 o místní poplatku za užívání 
veřejného prostranství a OZV č. 5/2019 
o  místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních 
odpadů. Největší změny nastaly u místního 
poplatku ze psů. Vyhláška byla podstatně 
zjednodušena a byl zrušen ten poměrně 
složitý systém slev a osvobození. Nově tedy 
platí  pouze dvě  sazby, a to základní sazba 
ve výši 600 Kč ročně a snížená sazba pro 

osoby starší 65 let ve výši 200 Kč ročně. Za 
druhého a dalšího psa téhož držitele se 
sazba poplatku zvyšuje na 900 Kč, resp. 300 
Kč pro osoby starší 65 let. Osvobození od 
poplatku jsou uvedena ve vyhlášce a v zá-
sadě kopírují osvobození stanovená záko-
nem. Poplatek je splatný do 31. března 
příslušného kalendářního roku. 

V případě nově zavedeného poplatku 
z  pobytu, který nahradil poplatek za lázeň-
ský nebo rekreační pobyt a z ubytovací 
kapacity, je sazba poplatku 20 Kč za každý 
započatý den pobytu, s výjimkou dne jeho 
počátku. V čl. 8 této vyhlášky je uveden 
úplný výčet slev a osvobození, vycházející 
z  nového zákona. 

Výše poplatků za užívání veřejného pro-
stranství ani poplatku za odpad se nemění, 
zůstávají v původní výši, byly provedeny 
pouze drobné změny. Poplatek za odpad 
činí 600 Kč ročně a je splatný do 30. června 
příslušného kalendářního roku. Výčet slev 
a  osvobození je uveden ve vyhlášce. 

Všechny vyhlášky byly zveřejněny na 
úřední desce městského úřadu, jsou na 
webových stránkách města a jsou samo-
zřejmě k dispozici na městském úřadě. 

JUDr. Anna Hrušková

+ INVESTIČNÍ PLÁNY NA 
ROK 2020

ź Dokončení stavby Intenzifikace ČOV 
a  dostavba kanalizace s  investiční dotací 
MŽP. Stavba bude ukončena v březnu 
tohoto roku. Pro rok 2020 je k dokončení 
stavby schválena v rozpočtu města Bechyně 
finanční částka 18.500.000 Kč.

ź Pro opravy komunikací a chodníků bylo 
v rozpočtu schváleno 1.750.000 Kč. 

ź Obnova sídl. Na Libuši, V. etapa – blok 
bytových domů č.p. 621–630. Předpo-
kládaná hodnota stavby je 6.200.000 Kč.

ź Hlavní investiční akcí pro rok 2020 
bude v předpokl. hodnotě 32.200.000 Kč 
rekonstrukce Libušiny ulice, která bude 
prováděna společně s SÚS Jčk. Předpoklá-
daný termín zahájení 1. 3. 2020 a předpoklá-
daný termín ukončení stavby 30. 10. 2020. 

ź Společně s rekonstrukcí Libušiny ulice 
bude provedena obnova dešťové kanalizace 
v ulici U Vodojemu v hodnotě 2.500.000 Kč 
a  sanace vodovodního přivaděče DN400 
v  ulici U Vodojemu, který je ve spoluvlast-
nictví se sousedními obcemi. Předpoklá-
daná hodnota této zakázky je pro město 
Bechyně ve výši 2.700.000 Kč.

ź Pro realizaci stavby – chodníky 
a  sjezdy včetně odvodnění – Senožaty 
silnice II/122, je v rozpočtu města Bechyně 
určena částka 4.510.000 Kč.

ź Práce na výměně prosklených stěn ve 
vestibulech, na opravě topení a na opravě 
střechy ZŠ Školní budou provedeny v hod-
notě 773.000 Kč.

ź Pro provedení demolice bytovky č.p. 41 
v Senožatech byla v rozpočtu přidělena 
finanční částka 1.000.000 Kč.

ź V investičních akcích pro tento rok je 
naplánováno rozšíření veřejného osvětlení 
ve Hvožďanech směr Dražíč a to v hodnotě 
50.000 Kč.

ź 1.000.000 Kč je v rozpočtu města urče-
no pro stavební úpravy objektu v Klášterní 
ulici „Dům pro seniory“.

ź Na instalaci herních prvků na dětských 
hřištích je určena částka 270.000 (70.000 Kč 
hřiště ve Hvožďanech, 200.000 Kč dětská 
hřiště dle potřeby).

Další plánované investice města Bechy-
ně: opravy a údržba v areálu městského 
sportovního areálu 400.000 Kč, bytové hos-
podářství 7.151.000 Kč, nebytové hospo-
dářství 350.000 Kč, opravy na hřbitovech 
400.000 Kč.

V rozpočtu města Bechyně jsou dále 
určeny prostředky ve výši 1.302.000 Kč pro 
pořízení projektových dokumentací na plá-
nované stavby: změna způsobu vytápění by-
tových domů na sídl. Na Libuši č.p. 615–617 
a 701–703, obnova sídl. Na Libuši, VI. etapa 
– blok bytových domů č.p. 675–683, parko-
viště sídl. Obránců míru, parkoviště sídl. 
Písecká před č.p. 856, 887, 911–914, cyklo-
stezka z Bechyně do Senožat.

Kateřina Skaláková
vedoucí investičního odboru

+ ZASTUPITELSTVO MĚSTA SCHVÁLILO ROZPOČET 
MĚSTA BECHYNĚ PRO ROK 2020

Zastupitelstvem města Bechyně byl dne 18. 12. 2019 schválen rozpočet města Bechyně 
na rok 2020, usnesení č.50/06-19 Z. 

Celý materiál k rozpočtu města je zveřejněn na webu města (  ). www.mestobechyne.cz
Celkové příjmy (po konsolidaci) jsou rozpočtovány ve výši 147.316.827,25 Kč,
celkové výdaje (po konsolidaci) jsou rozpočtovány ve výši  173.826.490,56 Kč, 
financování (po konsolidaci) je rozpočtováno ve výši  26.509.663,31 Kč.

Město Bechyně není pro rok 2020 zatíženo úvěrem ani půjčkou.

Příjmy v  Kč (po konsolidaci)
Schválený 

rozpočet 2020
Třída 1 
Daňové příjmy 95.343.800

Třída 2 
Nedaňové příjmy 40.270.317

Třída 3 
Kapitálové příjmy 2.000.000

Třída 4 
Přijaté transfery 9.702.710,25

Celkem 147.316.827,25

Výdaje v
 
Kč (po konsolidaci)

Schválený 
rozpočet 2020

Třída 5 
Běžné výdaje

113.006.790,56

Třída 6 
Kapitálové výdaje

60.819.700

Celkem 173.826.490,56

Financování v Kč (po konsolidaci)
Schválený 

rozpočet 2020
8115 Změna stavu 
krátkodobých prost. 
na bankov. účtech

26.509.663,31

Třída 8  
26.509.663,31

Financování celkem

+ NÁDOBY NA JEDLÉ 
TUKY JEŠTĚ NĚKDO 
NEZAZNAMENAL

Přestože nahoře u vhozového otvoru je 
napsáno, na jaký druh odpadu popelnice je, 
v nádobě na Písecké u rybníka je dýně, 
jablka, mrkev, vařené brambory a vše to 
„voní“. Ačkoliv je zima a BIO odpad se teď 
nesváží, kdosi ho vysypal do nádoby na 
oleje. V ostatních kontrolovaných nádobách 
bylo vše prakticky v pořádku a je vidět, že 
zodpovědní občané třídí i tuky. Za to jim 
příroda posílá velké poděkování.
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+ REKONSTRUKCE 
LIBUŠINY ULICE 
V BECHYNI

Dne 1. 3. 2020 bude zahájena stavba 
„Rekonstrukce Libušiny ulice“, a to v rozsahu 
od křižovatky ulice Za Trubným s ulici 
U  Vodojemu až ke křižovatce ulic Libušina, 
Čechova, Michalská. Předpokládaný termín 
ukončení stavby je 30.10. 2020.

Stavba bude obsahovat rekonstrukci 
vodovodního řadu, odpadní kanalizace, 
dešťové kanalizace a provedení nového 
asfaltového povrchu. Investorem stavby 
bude Město Bechyně a Správa a údržba 
silnic Jihočeského kraje.

Stavba bude prováděna v pěti etapách 
a  to tak, aby byla zajištěna dostupnost 
nemovitostí, které vyžadují přístup a příjezd 
z ulice Libušina. 

O termínech jednotlivých etap rekon-
strukce budou občané dotčené lokality 
informováni písemnou formou do schránek 
a  prostřednictvím www.mestobechyne.cz. 

Věříme, že omezení způsobená stavbou 
vynahradí občanům kvalitně a bezpečně 
realizované a dokončené dílo. 

Kateřina Skaláková
vedoucí investičního odboru

+ PIETNÍ AKT 
VOJENSKÉHO 
LETECTVA

Vzpomínka na piloty a pří-
slušníky vojenského letectva, 
kteří položili život při výcviku 
v  létání a ostraze vzdušného 
prostoru ČR.

V roce 2022 uplyne 70 let od prvního 
vyměřování nové letištní plochy v Bechyni. 
16. května 1953 byla započata výstavba 
betonové dráhy a na ještě nedokončené byl 
zahájen provoz v prosinci 1954. 

V souvislosti s výročím je plánováno 
několik zajímavých akcí. První z nich, pietní 
akt, by se měl odehrát v Bechyni 17.–20. září 
2020 pro příznivce letectví a bývalé příslu-
šníky vojenských jednotek na letišti Be-
chyně. 

Tuto několikadenní akci připravuje ve 
spolupráci s různými organizacemi města, 
armády, vojenskými vysloužilci a s podporou 
mediálních partnerů pplk. v. v. Ing. Miloslav 
Prskavec a plánuje velkolepý program nejen 
přímo v Bechyni, ale také na bechyňském 
letišti, kde by se mělo do roku 2022 vybu-
dovat pietní místo. V průběhu provozu letiště 
totiž zahynulo v přímé souvislosti s výkonem 
služby 16 příslušníků bechyňských vojen-
ských útvarů.

Pan Ing. Prskavec nás požádal o zve-
řejnění jeho záměru a žádosti o případné 
poskytnutí fotografií.

Pokud máte zájem zapojit se do této 
akce, případně máte návrhy, jak program 
obohatit, kontaktujte, prosím, pana Ing. Milo-
slava Prskavce na tel: 605 491 484 nebo na 
e-mail: miloslav.prskavec@centrum.cz. 
Bechyňští se pak mohou obracet na pana 
Štefana Antola.

Marie JahnováC
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Rekonstrukce šatny a toalety za jevištěm KD.

Služby města Bechyně zareagovaly ochotně 
a velmi rychle na žádost o umístění odpad-
kových košů na exponovaná místa a tímto si 
vysloužily náš palec nahoru. 

Před KD byly instalovány nové lavičky.
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Souhlas	se	zpracováním	osobních	údajů	

Já nıž́e podepsaný souhlasıḿ se zpracovánı ́osobnıćh údajů týkajıćı ́se mé osoby za následujıćıćh podmı́nek:  

 
· Správce	– město Bechyně, se sıd́lem nám. T. G. Masaryka 2, 391 65 Bechyně, IC� : 00252069 (dále jen „Správce“). 

 
· Účel: 

1. Evidence seznamu občanů za účelem rozesıĺ ánı ́gratulacı ́k životnıḿu výročı ́při dosaženı ́věku 70 let, 75 let a vıće 
a k přijetı́ dárkového balıč́ku při významném životnıḿ jubileu: 

� Souhlasıḿ � Nesouhlasıḿ 

2. Uveřejněnı ́ jména, přıj́menı́ a věku při dosaženı ́ věku 75 let a vıće v kulturnı ́ rubrice Bechyňského městského 
zpravodaje: 

� Souhlasıḿ � Nesouhlasıḿ 

· Kategorie	zpracovávaných	osobních	údajů:  Jméno, přı́jmenı,́ datum narozenı,́ bydliště, věk. Zvlášť může být zpra-
cována i fotografie. 
 

· Pověřenec	 ochrany	 osobních	 údajů:	 V souvislosti s ochranou osobnıćh údajů jmenoval Správce pověřence pro 
ochranu osobnıćh údajů (dále jen „Pověřenec“). V přıṕadě jakýchkoliv dotazů a nejasnostı ́ohledně zpracovánı ́osob-
nıćh údajů se obracejte právě na Pověřence: 

Identifikace	pověřence:	NOVAK	SOFTWARE	s.r.o.		
IČ	26034166	se	sídlem	Branická	213/53,	Praha	4,	140	00		

Kontakt:	gdpr@nsw.cz,	Mantovská	697/1,	Praha	10,	109	00			
 

· Platnost	souhlasu	a	doba	zpracování	– Platnost souhlasu je 20 let. 
· Podmínky	 zpracování	 –	 Správce prohlašuje, že osobnı ́ údaje budou zpracovávány pouze v rozsahu a za účelem 

vyjádřeným v tomto souhlasu. K osobnıḿ údajům budou mıt́ přıśtup pověřenı́ zaměstnanci a spolupracujıćı ́osoby 
(Sbor pro občanské záležitosti, komise rady města a IT). U� daje budou zpracovány pouze na prostředcıćh Správce  
a uloženy v prostorách Správce. U� daje nebudou předány do 3. zemı́ a mezinárodnı́m organizacıḿ. 

· Poučení	o	zpracování	osobních	údajů	dle	zákona	 –	Osobnı ́údaje o uchazeči Správce zpracovává v rozsahu, v ja-
kém je uchazeč poskytl nebo v rozsahu v jakém je Správce shromáždil v souladu s platnými právnıḿi předpisy, 
zejména se zákonem 101/2000 Sb., o ochraně osobnı́ch údajů a také podle čl. 6 odst. 1 pıśm. a), e) NAR� I�ZENI� 
EVROPSKE� HO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 (GDPR) . 	

 

· Poučení	o	právech: 
 

1. Požádáte-li Správce o informaci o zpracovánı ́svých osobnıćh údajů, Správce Vám takovou informaci bez zbyteč-
ného odkladu poskytne. Obsahem informace bude vždy sdělenı ́ o: účelu zpracovánı ́ osobnıćh údajů; osobnıćh 
údajıćh, přıṕadně kategoriıćh osobnıćh údajů, které jsou předmětem zpracovánı,́ včetně veškerých dostupných in-
formacı ́o jejich zdroji; o přıj́emci, přı́padně kategoriıćh přıj́emců. 

2. Máte rovněž právo: na přıśtup k osobnı́m údajům; požadovat opravu osobnıćh údajů v souladu se zákonem  
o ochraně osobnıćh údajů;  kdykoli svůj souhlas odvolat pı́semným oznámenıḿ doručeným Správci. 

3. Pokud se domnıv́áte, že Správce provádı ́zpracovánı ́osobnıćh údajů v rozporu s ochranou Vašeho soukromého  
a osobnıh́o života nebo v rozporu se zákonem o ochraně osobnıćh údajů, zejména jsou-li osobnı ́údaje nepřesné  
s ohledem na účel jejich zpracovánı,́ můžete: požádat Správce o vysvětlenı;́ požádat, aby Správce odstranil takto 
vzniklý stav (zejména můžete požadovat blokovánı,́ provedenı ́opravy, doplněnı́ nebo likvidaci oso bnıćh údajů); 
obrátit se s podnětem na U� řad pro ochranu osobnıćh údajů. 

 

  
_______________________________________________ 
																								jméno	a	příjmení		

 
 
_______________________________________________ 
																						datum	narození		
	

 
_______________________________________________ 
																									bydliště 

 
__________________________________________________ 
																		datum	poskytnutí	souhlasu	
	

 
 
__________________________________________________	
																																							podpis			

 
	



 ČTENÁŘI 
 V KNIHOVNÁCH
  PŘEDALI 
 K RECYKLACI
  PŘES 2 TISÍCE 
 STARÝCH MOBILŮ

Jihočeský kraj/Kraj Vysočina –Přesně 
2143 nepotřebných mobilních telefonů 
odevzdali během podzimu obyvatelé 
v  knihovnách ve dvaceti městech Jiho-
českého kraje a Kraje Vysočina. Zapojili 
se totiž do pilotního projektu „Odlož 
mobil v knihovně“. Nejúspěšnější insti-
tucí se stala Městská knihovna v  Sobě-
slavi, která od organizátora soutěže, 
neziskové společnosti ASEKOL, obdrží 
hlavní výhru – 20 tisíc korun. Čtenářům 
se v tomto bezmála osmitisícovém jiho-
českém městě podařilo během necelých 
dvou měsíců nashromáždit neuvěři-
telných 630 mobilů.

„Hned ze začátku jsme se intenzivně 
zaměřili na propagaci, kromě webu a so-
ciálních sítí informace putovaly také na 
základní školy a na gymnázium. Oslovovali 
jsme při návštěvě knihovny naše čtenáře, 
samotné nás příjemně překvapili jejich 
reakce a zájem o soutěž. Prostředky z výhry 
využijeme na organizaci akcí a přednášek 
pro čtenáře dětského i dospělého oddělení,“ 
popsala vedoucí soběslavské knihovny 
Anděla Poslušná.

Motivaci odevzdat starý mobil právě 
v  knihovně měli i samotní čtenáři. Každý, 
kdo se do akce zapojí, bude zařazen do slo-
sování o poukázku na nákup knih v hodnotě 

2.500 korun. Poukázku získaly celkem dva 
čtenáři – z každého ze zapojených krajů 
jeden. 

Do pilotního projektu bylo v každém ze 
dvou krajů zařazeno vždy 10 knihoven v men-
ších městech. „Výsledky nás velmi příjemně 
překvapily, ukázalo se, že zapojení knihoven 
byla správná volba. Do budoucna plánujeme 
pokračování soutěže a zapojení dalších 
měst a obcí,“ uvedl Pavel Peroutka, regio-
nální manažer neziskové společnosti 
ASEKOL, která tento osvětový projekt ve 
spolupráci s  Krajem Vysočina a Jihočeským 
krajem organizovala. Všechny zapojené 
soutěžící může mimo jiného hřát i dobrý 
pocit, všechny vybrané telefony budou 
předány k odborné recyklaci.

Knihovny zapojené do pilotního projektu:

Kraj Vysočina: Městská knihovna Jem-
nice, Městská knihovna Náměšť nad 
Oslavou, Městská knihovna Jaroměřice nad 
Rokytnou, Městská knihovna Pacov, Měst-
ská knihovna Třešť, Městská knihovna Telč, 
Městská knihovna Světlá nad Sázavou, 
Městská knihovna Ledeč nad Sázavou, 
Městská knihovna Velká Bíteš, Městská 
knihovna Moravské Budějovice

Jihočeský kraj: Městská knihovna v So-
běslavi, Městská knihovna Lišov, Městská 
knihovna Vodňany, Městská knihovna Veselí 
nad Lužnicí, Městská knihovna Kaplice, 
Knihovna Matěje Mikšíčka Dačice, Městská 
knihovna Planá nad Lužnicí, Městská 
knihovna Bechyně, Městská knihovna 
v  Protivíně, Městská knihovna Vimperk

Monika Kubíčková
koordinátorka projektů

Děkujeme všem, kteří se před koncem 
kalendářního roku do soutěže v Bechyni 
zapojili a přinesli do knihovny celkem 58 
mobilů.

Každoročně se během prvního měsíce 
nového roku ohlížíme za právě uplynulým 
děním. Proto ve zkratce pár čísel z městské 
knihovny. 

Zaregistrovali jsme celkem 442 čtenářů, 
z toho 128 dětí. Vypůjčili si celkem 17 596 
knih, časopisů a stolních her. Nakoupilo se 
247 knižních novinek, zúbytkovali jsme 229 
knih, takže celkový stav našeho knihovního 
fondu je 17242 dokumentů. Meziknihovní 
výpůjční službou jsme pro čtenáře vypůjčili 
celkem 17 naučných knih, které v našem 
fondu nenašly. Internetového připojení 
v knihovně využilo celkem 976 návštěvníků 
a uskutečnilo se 28 kulturních akcí pro 
veřejnost. 

EH

MĚSTSKÉ
MUZEUM
BECHYNĚ

PŘIPRAVUJEME

Letošní rok se ponese v muzeu ve 
znamení oslav 100 let skautingu v Bechyni. 
Tuto událost si připomeneme letní výstavou 
a připojíme dětskou hravou část, interaktivní 
dílnu lesní moudrosti. Turistickou sezónu 
zahájíme 4. dubna otevřením prodejní vý-
stavy díla pana Stanislava Trnky s názvem 
Bechyňské veduty v barevné grafice 
a  akvarely, pastely, oleje. Červen bude patřit 
absolventům akademie umění a kultury 
univerzity třetího věku při místní ZUŠ, 
výstavu autoři zahájí právě v rámci muzejní 
noci a noci kostelů dne 5. června. Na jaře 
muzeum představí v posledních letech 
restaurované a konzervované artefakty 
z  muzejní sbírky. To jest sochy světců 
sv. Jana z Nepomuku a sv. Zikmunda, des-
kový obraz s mariánskou tématikou a další 
předměty menších rozměrů. V závěru roku 
vystavíme fotografie místního fotografa 
pana Milana Hořejšího. 

  

Bechyně se pod patronátem muzea 
zařadí letos poprvé do projektu Jom ha-šoa 
(veřejné čtení jmen obětí holocaustu). Tato 
akce se bude konat v naší republice již po 
patnácté, a to dne 21. dubna. Postupně do ní 
vstupují další a další česká města. 

Připomeňme si, že z Bechyně bylo 
transportováno zřejmě 43 místních občanů, 
odvezeno do Terezína, většina pak zahynula 
v Osvětimi. Chceme připomenout jejich 
památku. 

JJ

NEJEN 
O INFORMACÍCH 
JE INFOCENTRUM

Městské infocentrum má za sebou další 
rok své činnosti, kdy jej navštívilo celkem 
14.026 klientů, z toho 205 cizinců. 

Zúčastnili jsme se Dne informačních 
center, kdy jsme nabídli spolu se Spolkem 
rodáků a přátel Bechyně jako zajímavost 
komentovanou procházku po starém hřbi-
tově. Vedle své klasické práce jsme v úzké 
spolupráci s muzeem pomáhali při akci 
přines – vyměň – odnes, tj. SWAP. Připojili 
jsme se k akci Krabice od bot – vánoční 
dárky pro děti ze sociálně slabých rodin. 
Všem, kteří jste nám s dárky pomohli, moc 
děkujeme. Přinesli jste dárků dvakrát více 
a  my měli tu milou povinnost najít další 
příjemce. 

Bechyně patří od roku 2013 do turistické 
oblasti Toulava a nyní se můžeme pochlubit, 
že leží na 1. české certifikované pěší trase 
ze seznamu nejlepších stezek Evropy 
Leading Quality Trail Best of Europe. Trasa 
dlouhá 55 km začíná v Plané nad Lužnicí, 
vede údolím řeky Lužnice a končí na soutoku 
s Vltavou. Putování s řekou, která se 
proměňuje v čase a v prostoru, nás bude tak 
provázet celým rokem.

–joma–

Kostel sv. Michala, 2019

Bechyňský most Duha, 2009
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PÁ 31. 1.–SO 1. 2.  BECHYŇSKÉ PERLENÍ
  XXVI. ročník
Prostory KD / Permanentka na celou přehlídku 250 Kč, 
jednotlivá představení 50 Kč
Celostátní přehlídka klasické amatérské divadelní tvorby. 
Podrobný program na plakátě.

ST 5. 2.  2020 A NÍŽE – Jaromír Matoušek
Vernisáž v 19.00 hodin / Galerie 2+1

PÁ 7. 2.  TANEČNÍ PRO VŠECHNY – 1. lekce
19.00 hodin / Velký sál KD / Kurzovné 1300 Kč za osobu
Zájemci se ještě stále mohou hlásit na program@kulturnidum.cz.

SO 8. 2.  POHÁDKOVÁ DÍLNIČKA
9.00–10.00 hodin / RC Hrošík
Výtvarná dílnička před pohádkou.

SO 8. 2.  MINIMAX A MRAVENEC
10.00 – 11.00 hodin / Malý sál KD / Vstupné 40 Kč
Napadlo vás někdy, jaké by to bylo, kdybyste byli na jeden den 
maličcí jako mravenci? Co byste si chtěli užít? Na co byste asi 
museli dávat pozor? Přežili byste vůbec jeden jediný den? Pohádka 
Minimax a mravenec vám právě jeden takový den, jednoho 
neobyčejného chlapce, ukáže. Loutkové představení od moderní-
ho autora ze světa hmyzu, plné napínavých momentů a přírodově-
deckých poznatků.
Loutkové představení Jiřího Dvořáka hraje divadlo Kaká.

PO 10.–NE 16. 2.  MODELÁŘSKÁ VÝSTAVA
  LMK BECHYNĚ
9.00–18.00 hodin / Přísálí KD
U příležitosti 60. výročí svého vzniku pořádá Leteckomodelářský 
klub Bechyně výstavu volných i rádiem řízených modelů. Uvidíte 
také letecké simulátory a ukázky halových RC modelů.

PÁ 14. 2.  TANEČNÍ PRO VŠECHNY – 2. lekce
19.00 hodin / Velký sál KD / Kurzovné 1300 Kč za osobu

SO 15. 2.  DĚTSKÉ MAŠKARNÍ ODPOLEDNE
15. 00 hodin / Velký sál KD / Vstupné 40 Kč
Odpoledne plné her, soutěží a zábavy.

ST 19. 2.  PIJEME KÁVU S JIŘÍM HLADKÝM
18.00 hodin / RC Hrošík / Vstupné 50 Kč
Povídání s bechyňským rodákem, autorem řady knih z historie 
našeho regionu na téma „Boží muka, zvoničky, výklenkové kapličky 
a kapličky“. S ohledem na omezený počet míst doporučujeme 
včasnou rezervaci na e-mail: info@rodacibechyne.cz nebo na 
telefonu 736 640 157. Vstupné bude použito na činnost Spolku 
rodáků a přátel Bechyně.

PÁ 21. 2.  TANEČNÍ PRO VŠECHNY – 3. lekce
19.00 hodin / Velký sál KD / Kurzovné 1300 Kč za osobu

SO 22. 2.  MAŠKARNÍ SCI-FI PÁRTY
20.00 hodin / Velký sál KD / Vstupné 120 Kč
Každý, kdo přinese jakoukoliv cenu do tomboly, získá možnost 
losovat si z ostatních cen. Ten, kdo nezkazí žádnou legraci, nesmí 
v žádném případě chybět.
Předprodej v kanceláři KD, v Městské knihovně, Městském 
informačním centru a on-line na www.kulturnidum.cz.

ČT 27. 2.  BABÍ LÉTO 
 – KDO SI HRAJE, NESTÁRNE
16.00 hodin / RC Hrošík / Vstup zdarma
Rádi byste si zahráli deskovou či karetní hru, ale nemáte s kým? 
Nezoufejte a přijďte do Hrošíka. Pokud máte doma nějakou oblí-
benou hru, vezměte ji s sebou. Na místě budou připraveny různé 
typy deskových a karetních her, záleží jen na vás, co si vyberete. 

KULTURNÍKULTURNÍ
PÁ 28. 2.  TANEČNÍ PRO VŠECHNY – 4. lekce
19.00 hodin / Velký sál KD / Kurzovné 1300 Kč za osobu

SO 29. 2.  RYBÁŘSKÝ PLES
20.00 hodin / Velký sál KD / Vstupné v předprodeji 150 Kč, na 
místě 180 Kč
Předtančení, soutěž o ceny. Hraje kapela MIDI.
Předprodej v kanceláři KD, v Městské knihovně, Městském 
informačním centru a on-line na www.kulturnidum.cz.

PŘIPRAVUJEME

ST 4. 3.  RADŮZA S KAPELOU

19.00 hodin / Velký sál KD / Vstupné 280 a 350 Kč
Uslyšíme průřez dosavadní tvorbou. Zazní nejen písně z nového 
alba Muž s bílým psem (říjen 2018), ale i písničky z prvních 
desek. Radůza se zvládne doprovodit na několik hudebních 
nástrojů, její zpěv hřmí, ale i jemně vypráví dojemné příběhy.
Předprodej v kanceláři KD, v Městské knihovně, Městském 
informačním centru a on-line na www.kulturnidum.cz.

NE 8. 3.  PROGRAM K UKONČENÍ VÝSTAVY
 70 LET N. P. JITEX
Přísálí KD / Vstupné 30 Kč
Přednáška, malá módní přehlídka.

ÚT 17. 3.  CAVEWOMAN
19.00 hodin / Velký sál KD / Vstupné 340 Kč
Mysleli jste si, že Vás už nic nedokáže rozesmát? Přijďte se podívat 
na volné pokračování kultovní one man show Caveman a seznámit 
se s hrdinkou nového představení o jeskynní ženě Cavewoman. 
Pobaví Vás trochu jiný pohled na lásku a partnerské vztahy, na to, 
co dělá muže mužem a ženu ženou, v komedii, která se s vtipným 
nadhledem zamýšlí nad věčným soubojem obou pohlaví.
Předprodej v kanceláři KD, v Městské knihovně, Městském 
informačním centru 
a on-line na www.kulturnidum.cz. a www.ticketportal.cz.

ČT 23. 4.  OLYMPIC 
 PERMANENTNÍ TOUR 2020
19.00 hodin / Velký sál KD / Vstupné 590, 650 a 690 Kč
Jedinečný koncert nestárnoucí legendy české hudební scény. 
Skupina Olympic ve složení Petr Janda, Milan Broum, Jiří Valenta 
a Martin Vajgl zahraje skladby z posledních čtyř alb Souhvězdí 
šílenců, Souhvězdí drsňáků, Souhvězdí romariků a Trilobit. 
Samozřejmě dojde i na největší hity.
Předprodej v kanceláři KD, v Městské knihovně, Městském 
informačním centru a on-line na www.kulturnidum.cz.



POHYBOVÉ AKTIVITY

SM SYSTÉM
Pondělky / 18.00–19.00 hodin / a úterky / 8.30–9.30 hodin / 
od 3. února do 17. března, 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.
Info a objednání M. Bambasová, tel. 608 223 271.

JÓGA 50 PLUS 
Úterky / 8.30–9.30 hodin / 9.45–10.45 hodin/ RC Hrošík / 
Lekce 80 Kč
Důraz je kladen na pomalé provádění pohybů, uvolnění kloubů 
a  svalů. Naučíme se správně dýchat a lépe se tak spojit se svojí 
životní energií. S sebou si prosím přineste podložku a deku.
Info Kristýna Topinková, tel. 731 584 824.

ZUMBA PRO DĚTI
Úterky / 16.30–18.10 hodin / RC Hrošík
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.

PILATES
Pondělky / 18.00–19.00 hodin / RC Hrošík / Lekce 80 Kč
Jeden z nejefektivnějších cvičebních programů pro hluboké svaly 
centra těla (core), zdravou páteř, klouby a dokonalou koordinaci.

KRUHOVÝ TRÉNINK
Úterky 19.00–20.00 hodin / RC Hrošík / Lekce 80 Kč
Intenzivní trénink pro zrychlení metabolismu, redukci váhy a zlep-
šování kondice. Při lekci využíváme posilovací a balanční pomůcky 
(TRX, BOSU, činky, medicinbaly).

DYNAMIC YOGA
Středy / 18.00–19.00 hodin / RC Hrošík / Lekce 80 Kč
Zaměřená na harmonizaci pohybového systému, uvolnění 
zatuhlých svalů a kloubů, snížení stresu a psychického napětí.

BOSU CARDIO®
Čtvrtky / 19.00–20.00 hodin / RC Hrošík, / Lekce 80 Kč
Zábavné dynamické cvičení, při kterém procvičíte celé tělo, 
zejména svaly nohou, hýždí, rukou a břišní svaly.

Permanentka na 10 lekcí 700 Kč (platnost 3 měsíce). 
Info Romana Honsová, tel. 721 111 541. 
FB Cvičení s Romčou Bechyně.

KURZ COUNTRY TANCŮ
Zveme dospělé, skorodospělé i dlouhodospělé příznivce country 
hudby, zdravého pohybu a společenského života k účasti na 
odborně vedených, přesto finančně nenáročných tanečních 
večerech ve stylu klasické country, které plánujeme na neděle od 
18 hodin. Začátečníci i ti, kteří již nějakou zkušenost s country tanci 
mají, páry i jednotlivci se mohou informovat a přihlásit na telefonním 
čísle 724 750 917 do 14. února 2020.

Za realizační tým 
Marta Widlová

KALENDÁŘKALENDÁŘ

www.kulturnidum.cz
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DLOUHODOBÉ AKCE

VÝSTAVY

GALERIE 2+1

2020 A NÍŽE –  Jaromír 
   Matoušek
Výstava obrazů potrvá do 8. března.

MĚSTSKÉ MUZEUM

JITEX 70 (Dozvuky v Bechyni)
Jedná se o pokračování loňské výstavy Jitex 70 (výstavy k výročí 
založení národního podniku), která se konala v Prácheňském muzeu 
v Písku. Nyní v Bechyni představíme její část, např. postup 
zpracování bavlny, některé stroje, historii a fotografie z pobočného 
závodu zde v Bechyni, módu, kterou se podnik Jitex prezentoval.
Výstava potrvá do března roku 2020. Vstupné 40 a 30 Kč.

Stálá expozice, věnovaná místnímu regionu od pravěku až po 
20. stol., otevřena i během zimních měsíců podle pracovní doby 
informačního centra. 

GALERIE GALVÍNA

VÝSTAVA OBRAZŮ VLASTY SUŠEROVÉ
Výstava potrvá do 21. února.

RC HROŠÍK

PRAVIDELNÉ HERNY
Pondělky  15.00–17.00 hodin
Středy  9.00–11.00 hodin
Jednotlivé vstupné 15 Kč, 
zvýhodněná permanentka 100 Kč / 10 vstupů!

HLEDÁME DOBROVOLNÍKY A DOBROVOLNICE, ABY NÁM 
POMOHLI S PROVOZEM RODIČOVSKÉHO CENTRA HROŠÍK. 
NEVÁHEJTE A PŘIDEJTE SE K NAŠEMU TÝMU!!!

DĚTSKÉ HRÁTKY A CVIČENÍČKO
Čtvrtky / 9.30–10.00 hodin děti 0,5–1 rok / 10.00–10.45 hodin 
děti 1–3 roky / RC Hrošík / 
Vstupné 15 Kč (zvýhodněná permanentka 100 Kč / 10 vstupů)
Bližší informace na tel. č. 733 344 473.

KURZY, PŘEDNÁŠKY

ANGLIČTINA PRO NEJMENŠÍ
Čtvrtky / 16.00 hodin / Klubovna KD
Kroužek „ANGLIČTINA HROU“ pro školkové děti ve věku 3–7 let. 
Bližší informace Lenka Táchová, 
email: tachova.lenka@gmail.com, popřípadě tel. 605 111 802.

ASSESSMENT CENTRUM 
NANEČISTO – poradna
Hledáte práci nebo změnu? Je vám více jak 50 let? 
Máte zdravotní handicap nebo nedostatečné vzdělání? 
Čtvrtek 6. a 20. února / 9.00 hodin / Klubovna KD
Tel. 778 508 548, e-mail prosperitapisek100@seznam.cz.
Mgr. Alena Řezáčová, odborný poradce Assessment centra.
Veškeré aktivity projektu jsou zdarma!!!

NOVÝ START
Pondělky a středy / od 8.00 hodin / Klubovna KD / Zdarma
Profesionální pomoc prostřednictvím rekvalifikačních kurzů řeší ne-
zaměstnanost a pomáhá ženám na MD/RD v návratu na trh práce.
Zájemci kontaktujte Bc. Lenku Bečkovou na telefonu 723 449 409 
nebo přes e-mail: centrummilisek@email.cz.
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KINO BECHYNĚ 

 
www.kino.kulturnidum.cz

Bechyně
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5. STŘEDA VE 20.00

MALÉ ŽENY
Romantický / Drama – USA

Oblíbený příběh sester Marchových – čtyř 
mladých žen, z nichž každá je odhodlaná 

prožít život podle svého.
135 min, české titulky, 

mládeži přístupný, 120 Kč

8. SOBOTA V 17.00

CESTA ZA ŽIVOU VODOU
Fantasy / Pohádka – Norsko

Pohádka Cesta za živou vodou volně 
navazuje na předchozí snímek Cesta za 
králem trollů. Statečného Espena nyní 

čeká ještě větší dobrodružství. Vydává se 
totiž hledat živou vodu, aby zachránil své 

bratry i Kristininy královské rodiče.
90 min, český dabing, přístupný, 120 Kč

8. SOBOTA VE 20.00

BIRDS OF PREY
(PODIVUHODNÁ PROMĚNA 

HARLEY QUINN)
Akční / Sci-Fi / Dobrodružný – USA

Po rozchodu s Jokerem se Harley Quinn 
(Margot Robbie) spojí s dalšími 

superhrdinkami, aby zachránily malou 
dívku z rukou  narcistického padoucha 

Black Maska (Ewan McGregor). 
Psychoušská jízda může začít!

109 minut, český dabing, mládeži 
přístupný od 15 let, 140 Kč

12. STŘEDA VE 20.00

DARIA
Mysteriózní / Thriller – ČR

Mladý psychiatr Marek a farmaceutka 
Daria se seznamují přes sociální sítě, ale 
hned po první osobní schůzce přitažlivá 
femme fatale Daria zmizí. Marek ji objeví 

až po několika dnech v psychiatrické 
léčebně, kde pracuje jeho matka.

89 min, přístupný od 15 let, 120 Kč

14. PÁTEK V 17.00

SUPER MAZLÍČCI
Animovaný / Komedie – Německo, Čína, 

Velká Británie

Toulavý pes Roger je odjakživa rebel, 
který každému v nouzi rád pomůže. To 
ovšem znamená občas okrádat o jídlo 
rozmazlené domácí mazlíčky. A těch je 

v Robo City víc, než dost.
89 min, český dabing, 

mládeži přístupný, 120 Kč

14. PÁTEK VE 20.00

KRÁLÍČEK JOJO
Komedie / Satira – ČR, Nový Zéland
Film Králíček Jojo je vynikající bizarní 

satirou, která vás několikrát pobaví 
i  dojme. V některých satirických 

pasážích se vyrovná tomu nejlepšímu 
z České sody a Alles Gutte. Jojo si to 

užívá. Jako správný malý kluk má 
spoustu kamarádů v Hitlerjugend, 

nej-přítele Yorkiho a pak ještě jednoho 
kamaráda imaginárního – Adolfa Hitlera. 

Prostě pohoda.
108 min, české titulky, 

mládeži přístupný, 120 Kč

15. SOBOTA VE 20.00

FYLOZOFY JAM NA PLÁTNĚ 
Hudba – Bechyně

Záznam koncertu alternativní kapely z 
Bechyně z festivalu U nás doma fest 

2018 
Kamera: Martin Přibyl, zvuk: Robert 

Václavík – EVIL production, technická 
spolupráce: Zdeněk Novák / Petr Dostál

54 minut, dobrovolné vstupné

19. STŘEDA VE 20.00

CHLAP NA STŘÍDAČKU
Komedie – ČR

Patnáct let vdaná Zuzana jednoho dne 
zjistí, že má její manžel Jiří delší dobu 
poměr s jinou ženou. Zuzana neváhá, 

rozhodne se svou sokyni Lenku navštívit 
a učinit jí tak trochu netradiční návrh.
97 min,  přístupný od 12 let, 130 Kč

21. PÁTEK V 17.00

JEŽEK SONIC
Animovaný / Komedie – USA

Modrý superrychlý ježek Sonic patří k 
největším videoherním legendám. 

A protože o legendách se obvykle točí 
filmy, vznikla komedie, v níž bude hrdina 

rychlostí toho nejrychlejšího blesku 
prchat před svým neúnavným 
pronásledovatelem Doktorem 

Robotnikem.
99 min, český dabing, 

mládeži přístupný, 120 Kč

21. PÁTEK VE 20.00

FANTASY ISLAND
Dobrodružný / Komedie / Fantasy / Horor 

/ Mysteriózní – USA
Ve filmu studia Blumhouse nazvaném  

Fantasy Island mění charismatický pan 
Roarke v luxusním, leč odlehlém 
tropickém rezortu tajné sny svých 

šťastných hostů ve skutečnost. Když se 
však fantazie stanou noční můrou, musí 

hosté záhadu ostrova vyřešit, aby si 
útěkem zachránili život.

104 min, české titulky, mládeži přístupný 
od 15 let, 120 Kč

26. STŘEDA VE 20.00

MODELÁŘ

Psychologický / Thriller – ČR
Příběh dvou kamarádů, kteří provozují 

prosperující půjčovnu dronů, se odehrává 
v současné Praze…

V hlavních rolích J. Mádl a K. Hádek.
110 min, přístupný od 12 let, 120 Kč

28. PÁTEK V 17.00

MEDVÍDCI BOONIE: 
CESTA DO PRAVĚKU

Animovaný / Komedie – Čína
Vick a jeho medvědí bráchové se dostali 

do pravěku a nemůžou zpátky! Všude 
kolem nich jsou obrovská zvířata, která 

mají v hlavě jediné – OBĚD!
90 min, český dabing, 

mládeži přístupný, 110 Kč

28. PÁTEK VE 20.00

JUDY
Životopisný / Drama / Romantický / 

Hudební – Velká Británie
Renée Zellweger v roli jedné z největších 

hollywoodských legend všech dob, 
fenomenální zpěvačky a úspěšná 

herečky – Judy Garland.
118 min, české titulky, mládeži přístupný 

od 12 let, 120 Kč

KONCERTY V KINĚ
7. PÁTEK V 19.30

Pořádá Vendy a Standa 
ve spolupráci s KSMB 

PERMONT BALET SUPERSTAR 
(ALTERNATIVE-ROCK – TŘEBÍČ)

MULISI MULISI 

(ALTERNATIVE-ROCK – BECHYNĚ)
Vstupné dobrovolné

22. SOBOTA V 19.00 
Pořádá Procrastination 
ve spolupráci s KSMB

PROCRASTINATION 

(GRUNGE METAL)

DIVERSITY
(PROGRESIVE METAL)

SEVENTH PASSION
(PROGRESIVE ROCK)

Vstupné 90 KčZměna programu vyhrazena
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XVI. PLES MĚSTA

VZPOMÍNKA NA ADVENT
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA FRANTIŠKA KŘIŽÍKA

1928

BECHYNĚ

ŠKOLA PRO DĚTI

+ KOČIČÍ DEN V 1. A

Těsně před Vánoci dostaly děti z 1.A 
neobvyklý dárek – ve středu 18. 12. se konal 
„Kočičí den“. Žáci se proměnili v kocourky 
a  kočičky – měli namalované fousky, čumáč-
ky, přidělaná ouška a ocásky a čekalo je 
velké překvapení! Do třídy vešla paní 
Hastrmanová, v rukou měla dvě přepravky 
a  z nich na nás vykoukli velcí chlupatí 
kocouři, Infík a Áďa. 

Děti vydržely dvě vyučovací hodiny sedět 
v kruhu, poslouchat vyprávění o kočičím 
světě, odpovídat na otázky a hlavně být 
v  klidu, aby se kocouři nevylekali. Nakonec 
si je mohly i pohladit. Za vzorné chování 
dostaly ještě bonbony a třetí hodinu se 
pořádně vyřádily v tělocvičně. 

Mňau, mňau, kočky, to vám byl 
krásný den!

Mgr. Lenka Nádvorníková

+ PŘEDŠKOLÁK 
na „Nové škole“ 

Základní škola ve Školní ulici pořádá pro 
předškolní děti a jejich rodiče opět akce 
PŘEDŠKOLÁK. Připravujeme tři zábavná 
setkání. Pro rodiče je to příležitost si 
prohlédnout prostředí školy a seznámit se s 
kolektivem učitelů. Děti si užijí zábavné 
úkoly a zajímavé činnosti.

První sportovní předškolák se bude konat 
ve čtvrtek 13. 2. 2020 od 16 hod. v tělocvičně 
školy. Druhý divadelní předškolák plánu-
jeme na čtvrtek 27. 2. 2020 od 16 hod. 
v  prostorách 1. stupně. Třetí pohádkový 
předškolák se bude konat ve čtvrtek 26. 3. 
2020. Jsou připravené drobné odměny 
a  diplomy. 

Přijďte se s dětmi podívat, užít si zábavu 
a prohlédnout si naši školu. Těšíme se na 
vás.

Vedení školy

1. PŘEDŠKOLÁK
Zveme všechny předškolní děti a jejich rodiče na zábavné 
odpoledne v ZŠ Školní. Pro děti bude připravený sportovní 
program, sladká odměna a diplom. Rodiče se mohou seznámit 
s prostředím a chodem školy. Sraz v 16.00 před školou. 
S sebou sportovní oblečení a dobrou náladu.                               

      

Těšíme se na vás

13. 2.  16.00–17.30
+ ŠKOLA V POHYBU – 

INSPIRATIVNÍ HODINA 
TĚLESNÉ VÝCHOVY

V naší škole dne 14. ledna 2020 proběhly 
inspirativní hodiny tělesné výchovy pro 
1.–3.ročník v rámci projektu „Škola v po-
hybu“. 

Využili jsme této nabídky inspirovat se 
novými pohybovými aktivitami od zkuše-
ného trenéra. Hodina probíhala velmi 
aktivně. Děti si vyzkoušely všechny možné 
soutěže, vyučující načerpali nové nápady. 
Spolupráce se nám líbila a děkujeme panu 
Floriánovi. 

Vedení školy

2. předškolák – divadelní 27. 2. 16.00–17.30    
3. předškolák – pohádkový 26. 3. 16.30–18.00
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ZPRÁVIČKY 
Z JAHŮDKY

Od ledna začala pro 
děti MŠ výuka bruslení na 

zimním stadionu v Soběslavi 
v  rámci projektu „Děti do 

bruslí“. V desetihodinovém kurzu se děti 
předškolního věku učí hravou formou 
základům bruslení pod vedením kvali-
fikovaných instruktorů. Zřizovatel školy 
Město Bechyně podpořilo tento projekt 
financováním dopravy a pronájmu stadionu.

V únoru budou do MŠ pozváni rodiče 
předškolních dětí na přednášku paní 
učitelek ze ZŠ. Do obou základních škol děti 
zavítají a seznámí se s prostředím školy. 

Děti se také dočkají oblíbeného kar-
nevalu plného krásných masek, které jim 
rodiče připravují.  

I v tomto roce se budou konat pravidelná 
setkání předškolních dětí a seniorů z DpS 
Bechyně v rámci projektu „Mezi námi.“

Více na www.msjahudka.cz

Květa Svobodová

+ PRVNÍ KOLO 
TALENTOVÝCH 
ZKOUŠEK 

Ve dnech 6.–7. 1. 2020 proběhlo první 
kolo přijímacího řízení pro školní rok 
2020–2021. Na naši školu se skládají pouze 
talentové zkoušky, přičemž se zohledňuje 
prospěch ze základní školy. Uchazeči plní tři 
úkoly – kresbu, malbu a kompozici a před-
kládají domácí práce.

Byli jsme potěšeni velkým zájmem ucha-
zečů. V pomyslné tabulce je již řadu let na 
prvním místě obor grafický design (78 při-
hlášek, nedostavili se tři, přijímáme 15), 
následuje obor multimediální tvorba (44 
uchazeči, nedostavili se dva, přijímáme 20), 
průmyslový design (30 uchazečů, nedostavil 
se jeden, přijímáme 15) a keramický design 
(13 uchazečů, nedostavil se jeden, přijímá-
me 15). Nyní musíme vyčkat se zveřejněním 
výsledků (tedy s rozhodnutím přijat / nepřijat) 
do 5. 2. 2020. Poté bude následovat 
potvrzení nástupu do školy odevzdáním 
zápisového lístku. Teprve potom budeme 
vědět, kolik žáků fakticky do školy nastoupí. 
Druhé kolo talentových zkoušek na obory, 
které nebudou obsazeny po prvním kole, je 
vypsáno na 2. 3. 2020.

Z dalších zajímavých akcí, které v lednu 
proběhly, můžeme uvést školní filmové 
přestavení Neznámý přítel (dokumentární 
film o Jiřím Trnkovi) a přednáška a workshop 
studia Netvarec, který byl určen pro studenty 
třetích ročníků.

Jiří Novotný

+ VZPOMÍNKA NA 
ODCHOD 
BECHYŇSKÉHO 
RODÁKA ANTONÍNA 
TROJÁČKA DO 
KANADY

Antonín Trojáček pocházel v „Normálu“ 
v  Zářečí. Jako každý zářecký kluk udržoval 
kamarádské vztahy i s vrstevníky. Jedním 
z nich byl i nejstarší syn majitele Dolního 
mlýna pana Mráze, Jiří.

Po II. sv. válce byl mlýnu přidělen z UNRY 
velký nákladní automobil, se kterým jezdil 
náš Toník Trojáček. V době studentských 
nepokojů v Praze v roce 1949 byl vyslán 
Trojáček i s automobilem k potlačení stu-
dentských bouří.

Zde se sešel se svým kamarádem Jirkou 
Mrázem, studentem vysoké školy. Slovo 
dalo slovo a Toník slíbil Jirkovi, že ho odveze 
na hranice – na „čáru“, aby mohl emigrovat 
do ciziny.

Tak připravili plán, na korbu naházeli 
staré mlýnské pytle, pod kterými se Jiří ukryl. 
Toník jej odvezl až na hranice s Německem – 
v té době ještě nebyla postavena „železná 
opona“ z ostnatého drátu, a tak se přechod 
Jirkovi podařil.

Zamířil do Kanady, kde se jako snaživý 
Čech uchytil, sehnal práci a oženil se.

U nás šla léta, Toník Trojáček pracoval 
v  pražském Armabetonu. Byl velmi zdatným 
řemeslníkem, uměl si s každým problémem 
poradit a táhly ho především auta.

V roce 1968 podlehl nutkavé touze se 
podívat za svým kamarádem Jirkou do 
Kanady. Sen si splnil, Jirku skutečně nav-
štívil. Byl vřele přijat, pohoštěn a Jirka mu 
ukazoval svobodný život a možnosti kanad-
ské společnosti. Toník zde zaplakal nad tím, 
co se u nich všechno likviduje, vyhazuje a co 
by se všechno dalo opravit. Dokonce si do 
kufru na zpáteční cestu přibalil i topení 
z  Jeepu. Byl však Jiřím varován, že na letišti 
při odbavení bude mít problémy. Ten si jen 
povzdychl, to topení nutně potřeboval…

Na letišti mu opravdu pod rentgenem 
našli neznámou, podlouhlou věc, připomína-
jící zbraň. Po rozbalení a vysvětlení kanad-
ským celníkům, že to u nás v socialismu 
není, ho odbavili i s topením.

Doma v Zářečí se mu však stýskalo po 
svobodném životě a možnostech, které v Ka-
nadě objevil. Proto za rok, v roce 1969, 
odjíždí znovu za Jiřím do Kanady a již se do 
Čech nevrací …

Rodina Jiřího Mráze jej přijala, postarala 
se o něho, zpočátku bydlel a stravoval se 
u  nich. Vždyť zde neměl nikoho jiného a ne-
uměl ani slovo anglicky!

Jiří brzy Toníkovi jako šikovnému auto-
mechanikovi nalezl práci a zářecký kluk se 
brzy prosadil a osamostatnil.

Bohužel jeho radost ze života ve svobod-
né zemi mu nevydržela dlouho. Přihlásila se 
ke slovu zhoubná nemoc – rakovina hrtanu – 
a Toník v roce 1985 umírá …

(Podle vyprávění Míli Novotného 
z Normálu) Josef Štefl
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Spolek rodáků a přátel Bechyně
a Kulturní středisko města 

Bechyně
Vás srdečně zvou na desáté 

středeční posezení

Pijeme kávu 
s Jiřím Hladkým

na téma

„Boží muka, zvoničky, 
výklenkové kapličky 

a kapličky“

Povídání s bechyňským rodákem, 
autorem řady knih z historie našeho 

regionu se uskuteční 

ve středu 19. února 2020 
od 18.00 hod. 

v RC Hrošík v přízemí Kulturního 
domu v Bechyni.

S ohledem na omezený počet míst 
v novém prostoru doporučujeme 

včasnou rezervaci míst na e-mailu: 
info@rodacibechyne.cz, nebo na 

telefonu 736 640 157 
Vstupné: 50 Kč bude použito na činnost 

Spolku rodáků a přátel Bechyně



+MALÉ SAKRÁLNÍ 
STAVBY V BECHYNI 
A OKOLNÍCH 
OBCÍCH

Naši krajinu zdobí na různých místech 
drobné sakrální stavbičky. Křížky, boží 
muka, kapličky se původně stavěly 
u  cest, na rozcestích, okrajích polí a staly 
se důležitými orientačními body ve volné 
krajině. Důvody pro jejich postavení byly 
různé. Některé připomínají události, 
které se v místě staly, jiné bývaly 
spojovány s  prosbou o ochranu před 
nebezpečím nebo s poděkováním za to, 
že se katastrofy místu i lidem vyhnuly. 
Všechny tyto stavbičky byly vnímány jako 
místa, kde je člověk pod ochranou Boží.

Nejrozšířenější sakrální stavbou jsou 
křížky. Kříž je symbol Kristova utrpení. 
Křesťanským symbolem je kříž od 4. sto-
letí, kdy přestal sloužit jako popravčí 
nástroj. Původně byly kříže dřevěné 
a  označovaly místa, kde obyvatelé přijali 
křesťanství. Nejčastěji byly stavěny 
u  cest, což souvisí s  nařízením Karla 
Velikého. V Čechách se první kříže 
objevují po roce 745, kdy došlo k pokřtění 
14 českých velmožů v Řezně. Nejstarší 
kříž s ověřeným stářím v Čechách je 
z r. 880. Největší rozšíření dřevěných 
a  kamenných monumentálních křížů 
spadá do doby protireformace v 17. sto-
letí. Kříže byly vztyčovány v obcích nebo 
nedaleko nich jako znamení, že místní 
obyvatelstvo bylo znovu přivedeno ke 
katolické víře.

Důvodů ke stavbě křížů ale bylo více. 
Od konce 18. století začaly převládat 
menší litinové kříže. Stavěly se jako 
připomínka na nehodu, ale také jako 
připomínka dobrého skutku, nebo něče-
ho neobvyklého a rovněž jako podě-
kování za vyplněné prosby. Zvláště 
v  období 1. světové války stavěly rodiny 
křížky na svých pozemcích na památku 
osoby, která zahynula někde na bojišti, 
nebo jako poděkování Bohu a patronům 
za šťastný návrat blízkého z války. Křížky 
ale také označovaly posvěcená místa, 
poskytující ochranu před zlými duchy 
a  ďáblem. Některé kříže na vyvýšených 
místech byly místem zastavení pohřeb-
ního průvodu, aby se zemřelý rozloučil se 
svým domovem. Pak jsou také kříže, 
které nechaly bohaté rodiny vystavět 
s  věnováním ke chvále a slávě Boží 
(např. Lišky, Jankovských křížek). 

Zvláštní místo zaujímaly křížky, které 
označují místo pohřbu odsouzeného 
a  popraveného, který nemohl být pohř-
ben do posvěcené hřbitovní půdy. Jeho 
tělo bylo zakopáno na křižovatce cest, 
aby ani po smrti v případě zmrtvýchvstání 
nevěděl, kterou cestou se dát a nemohl 
se za svůj osud pomstít (např. červený 
křížek na rozcestí u rybníka).

Další drobnou stavbou jsou boží 
muka. První boží muka se v českých 
zemích vyskytovala ve 13. století, 
rozšířila se pak v 15.–17. století. Boží 
muka jsou stavbou ve tvaru sloupku nebo 
pilíře, někdy se stříškou a výklenkem (na 
obraz, svíčku), stojící volně v krajině 
nebo na rozcestí. Původně tato stavba 
symbolizovala sloup, u nějž byl na 
základě rozhodnutí Piláta Pontského 

bičován Ježíš Kristus. Od poloviny 
18. století se staví boží muka zděná 
a  omítnutá.

Zděná pilířová boží muka se stříškou 
jsou předchůdkyní jiné stavby, trochu 
větší a tou je kaplička. V kapličce je malý 
oltář se sochou nebo obrazem světce. Na 
rozdíl od tradiční kaple má menší pro-
story, často se ani nedá vejít dovnitř. 
Kapličky bývají i mimo obec. Výklenkové 
kapličky jsou na pomezí mezi božími 
mukami a kapličkou.

Kaple se stavějí v obcích od 18. století, 
většinou je financovaly obce. Zřejmě 
souvisely s tzv. „ohňovým patentem“ 
z  roku 1751. Císařovna Marie Terezie 
vydala příkaz o vyhlašování požárního 
poplachu úderem na zvon. Od té doby se 
na návsích začaly objevovat jednoduché 
stavby se zvonem a ty se postupem času 
proměňovaly na stavby složitější kon-
strukce, které začaly sloužit i nábožen-
ským úkonům. Nejvíce jich bylo posta-
veno v 19. století. Kapličky v sobě často 
spojovaly i funkci zvoničky. Zvony jednak 
varovaly venkovské obyvatele, kteří 
většinu dne trávili na poli, před požáry, ale 
také udávaly určitý rytmus života. Zvon 
provázel vesničany celým dnem. Ráno 
a  večer byl signálem pro „klekání“ – Ave, 
v  poledne k modlitbě. Jiný rytmus 
zvonění označoval úmrtí a jiný dopro-
vázel zemřelého na poslední cestě na 
hřbitov.

Už za Rakouska se na tyto drobné 
stavby pohlíželo jako na kulturní 
památku. Nařízením zemských úřadů 
z 30. května 1835 vzniká evidence 
pamětihodností a do tohoto soupisu jsou 
zařazeny i zmiňované drobné sakrální 
stavby. Dvorní dekrety z let 1784 a 1791 
určují podmínky pro jejich zřizování 
a  další údržbu. Hlavním úkolem těchto 
soupisů bylo zjistit majitele či někoho, kdo 
se k památce hlásí, a zavázat své po-
tomky či majitele příslušného pozemku. 
Soupisy dělali kněží jednotlivých farností. 
Každá památka měla mít donátora či 
majitele. Chtěl-li někdo postavit sochu 
nebo kříž, musel tento svůj počin zajistit 
buď odkazem určitého obnosu nebo 
k  zodpovědnosti zavázat své potomky či 
majitele příslušného pozemku. Povinnost 
péče v sobě zahrnovala i praktický aspekt 
– církev nemusela přebírat odpovědnost 
za špatný stav drobných sakrálních 
památek, které se v  průběhu 18. a 19. 
století ve velké míře zabydlely v české 
krajině. Soupisy církevních památek jsou 
důležitým pramenem informací zejména 
pro opravy soch, křížů a kapliček. V něm 
je také zaznamenána zpráva o člověku, 
jenž se zasloužil o  stavbu památky.

V druhé polovině 20. století kolekti-
vizace, zcelování pozemků, zánik polních 
cest lemovaných alejemi přinesly změnu 
krajiny. 

Drobné stavby původně u cest, 
rozcestí, okrajů polí se, pokud mají štěstí, 
ocitají uprostřed polí obklopeny stromy, 
které u nich byly původně vysazeny. 
Dostávají se do volného prostoru a stá-
vají se významným krajinným prvkem. Je 
potěšitelné, že se lidé o tato místa opět 
starají, opravují a udržují je, a dokonce se 
v krajině objevují i stavbičky nové.

Jiřina Trčková



Únorová odpoledne 
a večery v 2. patře LD Olga 
tento program je zdarma:

  3. 2. Rašelina náš trumf
  – přednáška + film 14.30 
 3. 2. Pránájáma, léčba dechem
  – přednáška 16.00 
 3. 2. Jóga prstů – přednáška 19.00 
 4. 2. Karitol – léčba pohyb. aparátu 15.00 
 5. 2. Pránájáma – meditace k uzdravení 16.00 
 5. 2. Akupresura s Indem 
  PhDr. Sandhu CSc. 19.00 
 6. 2. NU Skin – zlepšení životního stylu 15.00 
 7. 2. Hudební odpoledne 14.30 
 10. 2. Knížata ze Schwarzenbergu
  – přednáška 14.30 
 10. 2. Pránájáma, mysl mění hmotu 
  – uzdravení 16.00 
 10. 2. André Rieu, koncert + film 19.00 
 11. 2. Exkurze SUPŠK v Bechyni 13.00 
 12. 2. Pránájáma – vnitřní pránájáma 16.00 
 12. 2. Beseda s cestovatelkou 
  – kouzelná Indie 19.00 
 13. 2. Kosmetika z kozího mléka
  – prezentace 14.00 
 17. 2. Bechyňský zámek 
  – přednáška + film 14.30 
 17. 2. Pránájáma – vnější pránájáma 16.00 
 17. 2. Mystický Tibet – přednáška + film 19.00 
 18. 2. Léčíme přírodou – rašelina a Karitol 15.00 
 19. 2. Jóga mysli, přednáška, workshop 16.00 
 19. 2. Koření uzdravuje – přednáška 19.00 
 22. 2. Manželé Benešovi v Sezimově Ústí
  – film 14.30 
 24. 2. Rybníkáři jižních Čech,
  – přednáška + film 14.30 
 24. 2. Pránájáma – léčení pránou 16.00 
 24. 2. Filmový večer 19.00 
 25. 2. Exkurze SUPŠ v Bechyni 13.00 
 26. 2. Akupresura s Indem PhDr. Sandhu 19.00 
 27. 2. Kosm. z kozího mléka – prezentace 14.00 
 28. 2. Zámky již. Čech – přednáška + film 14.30

   Těšíme se na Vás

www.laznevbechyni.cz
facebook.com/laznebechyne

Lázně

PROGRAM ÚNOR 
Taneční večery kavárna:
19.30–22.30 hod.  Vstupné 40 Kč

   1. 2. sobota INYCH-kytara
   4. 2. úterý RM band
   8. 2. sobota LIVE MUSIC
   TROPICANA
 11. 2. úterý Duo Echoes
 15. 2. sobota Prot Studio
 18. 2. úterý Duo Echoes
 22. 2. sobota Countrio
 25. 2. úterý Duo Echoes
 29. 2. sobota Capella

Taneční večery sál:
19.30–23.00 hod. Vstupné 50 Kč

  7. 2. pátek Capella
 14. 2. pátek Countrio
 21. 2. pátek Capella
 28. 2. pátek Countrio

LÁZNĚ VRACELY 
ZDRAVÍ SLAVNÝM

V roce 1913 v létě navštívil 
Lázně Bechyně slovutný grafik a 
malíř Tavík František Šimon 
(1877–1942) s rodinou a znovu 
se do Bechyně vrátil i v roce 
1914. V lednu roku 2020 se 
otevřel soukromý pražský archiv 
rodiny Boudů (Cyril Bouda pojal 
za choť dceru Šimona, Evu) 
a v něm bylo nalezeno několik 
unikátních snímků, které za-
chytily Šimonovi v Bechyni, 
v  zámeckém parku, v Židově 
strouze, a na jiných místech. 
Tyto fotografie jsou publikované 
v  knize T. F. Šimon ZBLÍZKA, 
která bude k nahlédnutí a za-
půjčení v lázeňské knihovně od 
konce února, kdy vychází. Na 
přiložené fotografii, pořízené na 
bechyňském náměstí, stojí 
vlevo Vilma Šimonová s dcerkou 
Evičkou a muž v klobouku není 
nikdo jiný, než slavný vydavatel 
Jan Otto (1841–1916) který se 
vepsal do dějin našeho státu 
dosud nepřekonaným dílem, 
nazvaným Ottův slovník naučný.

Každý takový nález, jakým jsou zmíněné fotografie, přináší důkaz o tom, že Bechyně 
patřila k  vyhledávaným místům mezi významnými osobnostmi a že jim pomáhala obnovit 
ztracené zdraví.

Pavel Šmidrkal

ZAHRAJE LIBOR, ZAZPÍVÁ MICHAELA, 
ZAUJME RENATA

V pátek 21. února 
v 19.00 Galerie Záliv 
Lázně Bechyně před-
s t a v í  d í l o  R e n a t y 
Kubínové-Novákové 
(1948–2018), absol-
ventky Střední průmy-
slové školy keramické 
v  Bechyni. Keramika, 
tap isér ie  a  obrazy 
navštíví známý prostor 
v lázeňské budově 

Olga. Slavnostní večer obohatí hrou na kytaru a zpěvem 
Libor Petrů a také skvělá operní pěvkyně, Michaela 
Katráková, která svým vystoupením v lázeňské galerii 
v  minulosti zaujala režiséra Zdeňka Trošku i Dušana Kleina 
nebo herce Luďka Sobotu. S Michaelou nás spojuje velká 
láska k  jedné krasavici jménem Bechyně. 

Cit k místu jejího letního pobývání v čase dětství přerostl 
nyní v jejím srdci v  rozhodnutí opustit Prahu a žít v našem 
drahém městě, v  domě po svém prapradědovi. 

Pavel Šmidrkal



ROZHODNUTÍ 
V TĚŽKÝCH SITUACÍCH

V naší Bechyni ustoupila lékařská služba 
první pomoci zřízení ordinace praktické 
lékařky. MUDr. Jiří Boček ukončil po mnoha 
letech svoji soukromou praxi a tisíc obyvatel 
města rázem ztratilo svého doktora. Město 
se muselo rozhodnout, zda zachovat po-
hotovost, anebo pozici obvodního lékaře. Ať 
by volba skončila jakkoliv, pokaždé s ně-
jakou ztrátou, pokaždé s pochybností nad 
výsledkem, pokaždé s výčitkou.

Podobně tomu je v případě Michalské 
ulice. Buď zazáří nově vybroušená silnice 
a  chodníky bez stromořadí, anebo bude 
dále žít staletá chlouba místa v podobě aleje, 
která je šperkem plic v centru města. Alej 
nepadla a mezitím náš stát, s lesy postiže-
nými kůrovcem, vyhlásil akci milión nových 
stromů a těm vzrostlým ještě zvýšil ochranu.

A není to tak dávno, co hrozil zánik či 
odsun jedinečné sbírky keramiky z Bechyně 
do jiného města. Zbavit se takového 
pokladu, o kterém za uplynulých padesát let 
vyšly v tisku desítky oslavných článků, 
vznítilo by smutek a pocit zmaru mezi 
občany. Sbírka keramiky nás neopustí, 
najde zázemí v bývalém Domě služeb a to je 
hřejivě hrdý pocit.

V životě města existuje mnoho situací, 
kdy radnice musí rozhodnout a to není vůbec 
lehké, i když jde zdánlivě o drobnost, jakou je 
třeba otvírací doba veřejných toalet.

Přáli bychom si, aby Bechyně vzkvétala, 
a k tomu se náš spolek bude snažit přispívat 
konstruktivní kritikou i konkrétními kroky. 
Jedním z těch viditelných činů je naše péče 
o  náplň Galerie Záliv Lázně Bechyně, kde 
jsme do této chvíle uspořádali již 14 ver-
nisáží.

Za spolek Osvětáři jihu 
Zdeněk Smolík, Pavel Šmidrkal

+ ŠACHOVÝ SPOLEK 
MILD BIVOJ 
BECHYNĚ

1. JIHOČESKÁ DIVIZE

8. prosinec 2019 – 4. kolo

Šachklub Tábor 
– ŠS Mild Bivoj Bechyně A 2:6
Body: Houdek, Bernáth, Absolon, Šťastný, 
Valtr, Alexa – 1

Po dobrém výkonu jsme zaznamenali 
jednoznačné vítězství.

5. leden 2020 – 5. kolo

ŠS Mild Bivoj Bechyně A 
– VŠTE České Budějovice 3,5:4,5
Body: Bernáth, Marek – 1; Absolon, Šťastný, 
Valtr – 0,5

Po několika nepřesnostech jsme ztratili 
nejen důležité partie, ale nakonec i celý 
zápas.

3. JIHOČESKÁ DIVIZE

30. listopad 2019 – 4. kolo

ŠS Mild Bivoj Bechyně B 
– Spartak Soběslav B 2:3
Body: Jírovec, Kukla – 1

7. prosinec 2019 – 5. kolo
Veselí n. Lužn. B 
– ŠS Mild Bivoj Bechyně B 2:3
Body: Hrubant, Man, Kukla – 1

Konečně se podařilo vyhrát i našemu 
béčku.

MLÁDEŽ

Čertovské šachy – 14. prosinec 2019

Tradičního turnaje dvojic, kde jeden 
z  hráčů musí být mladší 15 let, se tentokrát 
zúčastnily 3 dvojice z Bechyně. V tomto klání 
jde hlavně o to, aby si zahrály děti, a celkový 
výsledek je až na druhém místě.

Petr Borys hrál se svým trenérem Šte-
fanem Bernáthem a tato dvojka obsadila 
10.  místo mezi 40 startujícími. Jindra Hašlar 
hrál svůj první turnaj a se svým tátou obsadili 
38. místo. Matyáš Trnka bojoval taky po 
boku svého otce a spolu získali 37. místo.

Štefan Bernáth

+ V HERMÍNĚ PRŠÍ

Restaurace HERMÍNA pořádá dne 

14. 3. 2020 
turnaj v karetní hře „PRŠÍ“.

Prezentace hráčů je od 13.30 do 14.30 
a  startovné činí 150 Kč. Zahájení turnaje je 
v  15.00 hodin. Pro hráče je zajištěné občer-
stvení a pro vítěze jsou připraveny skvělé 
ceny. 

Přijďte si zahrát a hlavně se pobavit 
a zasmát.

Těšíme se

TĚLOVÝCHOVA 

*) nehodící se škrtněte

Jste sluchově postižení?
Navštivte nás v roce 2020

v DPS Školní 1009 a v Domově pro seniory, Na Libuši 999 v Bechyni

Naše Poradenské centrum Svazu neslyšících a nedoslýchavých za vámi přijede 
Termíny:  28. 1., 24. 3., 26. 5., 23. 6., 22. 9., 24. 11.
  vždy od 9.00 hod. do 11.00 hod.

Ř Seznámení se sluchadlem (naučit klienta se sluchadlem poslouchat 
a naučit jej sluchadlo ovládat, jak se o něj starat)

Ř Poradenství a zprostředkování kontaktů na firmy zajišťující 
kompenzační pomůcky odstraňující bariéry pro osoby se sluchovým 
postižením.

Ř Zprostředkování oprav kompenzačních pomůcek a sluchadel ve 
spolupráci se specializovanými firmami

Ř Možnost zapůjčení sluchadel po dobu opravy a kompenzačních 
pomůce

Ř Pomoc při zprostředkování příspěvku na kompenzační pomůcku 
z  Úřadu práce

Ř Prodej baterií, tvarovek a dalšího příslušenství ke sluchadlům 
(sušící a čistící tablety, hadičky ke tvarovce, filtry a další)

Ř Vyměníme Vám hadičky k individuální tvarovce, vyčistíme tvarovky 
v ultrazvukové čističce

K dispozici budou zdarma letáky, katalogy kompenzačních pomůcek pro osoby se 
sluchovou vadou a brožury.

„V úplné tmě a tichu, které mě oddělují od světa, mi 
ze všeho nejvíc chybí přátelský zvuk lidského hlasu.
Slepota odděluje člověka od věcí, hluchota od lidí.“

Helena Kellerová

RADĚTICE ZVOU
22. února 2020 

od 14.00 do 18.00 hodin 
Radětický spolek žen zve rodiče s dětmi 

na DĚTSKÝ MAŠKARNÍ 
KARNEVAL 

Můžete se těšit na drobné odměny 
a soutěže. 

Vstupné: 20 Kč dítě, 30 Kč dospělý.

14. března 2020 od 20.00 hodin
Radětický spolek žen pořádá 

MAŠKARNÍ PLES 
PRO DOSPĚLÉ

 

Hraje kapela Red Mouse. 
Vstupné: 100 Kč bez masky, 

80 Kč s maskou.

14 Městský zpravodaj Bechyně / ÚNOR 2020 



Chceme být svým klientům co 
nejblíž, proto v Bechyni 
zůstáváme

Bechyně má kolem pěti tisíc obyvatel 
a mnoho dalších lidí do města dojíždí 
kvůli službám, které jsou nezbytnou 
součástí běžného života – například 
službám bankovním. I když některé 
banky od nového roku oznámily uzavření 
své bechyňské pobočky, Česká spoři-
telna zůstává. Na důvody jsme se zeptali 
manažerky její zdejší pobočky Jolany 
Hronové. 

Služby České spořitelny budou be-
chyňským dostupné i nadále ve stejném 
rozsahu, přestože se jedná o menší 
město, a tedy méně početnou klientelu. 
Proč zůstáváte?

Protože strategií naší banky je být 
klientům co nejblíž a umožnit jim co 
nepohodlnější přístup k službám, bez 
kterých se současný člověk stěží obejde. 
Máme řadu klientů ve vyšším věku, přece je 
nenecháme dojíždět až do Týna nad Vltavou 
nebo do Tábora! Potřebují nás právě tady, ve 
svém městě. 

Očekáváte, že se na vás nyní obrátí 
i  klienti bank, které své pobočky v Be-
chyni uzavírají?  

Je to pravděpodobné, rozhodně bychom 
si to přáli. Převedení účtu k nám je velmi 
jednoduché, stačí jediná návštěva pobočky 
a my vše ostatní zařídíme. 

Úplně všechno?

Úplně. Žádné zbytečné formality, žádné 
starosti. Spojíme se s původní bankou 
klienta a vyřídíme všechny potřebné změny. 
Převedeme trvalé příkazy, souhlasy s inka-
sem i SIPO.  

Na účet lidem většinou chodí buď 
výplaty, nebo důchody. S tím si také 
poradíte? 

Samozřejmě. Bude-li si to klient přát, 
změnu účtu za něj ohlásíme zaměstnavateli 
či plátci důchodu. Stejným způsobem mů-
žeme informovat i další instituce, například 
mobilního operátora.  

Jak dlouho trvá celý proces převodu 
účtu k České spořitelně? 

Je to třináct pracovních dní. Třináctka 
obecně není považována za šťastné číslo, 
ale věřte, že u nás to neplatí. V naší bance 
představuje cestu ke spokojenosti.

Musí klient navštívit svou původní 
banku, aby oznámil, že přechází k České 
spořitelně?

Nemusí. I tohle zařídíme my. A když si 
u  nás klient v rámci přechodu zřídí účet se 
službou Moje zdravé finance, získá spoustu 
výhod. Za zmínku stojí například levnější 
energie nebo možnost zřídit si druhý účet, 
jehož vedení je rovněž zdarma. Ale ať už se 
klient rozhodne pro jakékoli služby České 
spořitelny, v naší bechyňské pobočce jsme 
připraveni a těšíme se.  

+ PÉTANQUE

V neděli 17. 11. 2019 se sešli zástupci 
hráčů pétanque z Tábora, z Bechyně 
(klášterní zahrada) a ti, co hrají na sportov-
ním stadionu. Předvedli to nejlepší, co tato 
hra může poskytnout.

Slovy pana Gillese, autora knihy Pétan-
que příprava vítěze:

„Život v naší společnosti sám o sobě není 
jednoduchý, vyprázdnit si hlavu nějakou 
zábavou, například pétanquem, je úžasně 
blahodárné.

Pétanque je sport, v němž jde o kon-
centraci a sebekontrolu. Přesto je to sport 
pro zábavu, poněvadž vyžaduje techniku, 
taktiku, pohyb a vytrvalost. Žádnou z těchto 
činností nelze podcenit, pokud chcete 
dosáhnout solidní úrovně. Aby člověk dobře 
hrál, nemusíte mít mimořádné schopnosti.

Pétanque je báječný sport a neuvěřitelně 
komplexní, vzdor tomu, že vypadá tak 
jednoduše.“

Samozřejmě zvítězil pétanque zastou-
pený dvojicí z klášterní zahrady, Štefan 
a  Václav.

J. Bučinský

 & SPORT

PRODEJ 
KUŘIC 
2020

FIRMA
          NOVÁK

                     RADOMYŠL

BECHYNĚ NÁMĚSTÍ  
U INFO CENTRA

DNE: 28. 2. / 27. 3. / 
24. 4. / 22. 5. /

červené, černé kropenaté, modré,
žíhané, bílé  – stáří 20 týdnů

 cena 180 Kč/ks

tel.- 602 115 750
www.drubez-novak.cz

14. 8. / 11. 9. / 
 9. 10. / 6. 11. 

19. 6. / 17. 7. /

v 10.00 hod.
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Seřizování plastových oken 
a dveří, montáž a opravy žaluzií. 

Petr Halama, tel: 604 718 306

ČIŠTĚNÍ 
PEŘÍ

PÉŘOVÉ 
VÝROBKY
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BECHYNĚ – Pracovní oděvy
u autobus. nádr., tel: 602 659 011

TÁBOR – A. Berka 

Třebízského 839, tel:777 27 38 34

40 DRUHŮ 

SYPKOVIN

VAŠE PEŘÍ DO VAŠÍ PEŘINY

www.persaltus.cz

+420  605  512 451 

NEJLEVNĚJŠÍ 

PALIVOVÉ DŘÍVÍ

 
400 Kč/prm

bříza   
 800 Kč/prm

dub
    

850 Kč/prm 

borovice, smrk

osika 500 Kč/prm

NÁKUP A PRODEJ 
LESNÍCH POZEMKŮ

Chcete znát cenu Vašeho lesa? 
Tržní ocenění zdarma.

druh dřeva     neš�pané (2m)    š�pané (33cm)

650 Kč/sprm

950 Kč/sprm  

 1000 Kč/sprm
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Penzion

Bechyně

Přijme 

KUCHAŘE / KUCHAŘKU 

na HPP 

4 dobré platové podmínky

4 férové jednání

4 krátký/dlouhý týden

4 skvělý a stabilní kolektiv

Bližší informace přímo na místě 

nebo na tel. čísle 603 927 893, 

775 066 093. 

Budeme se těšit na nového 

kolegu.

Penzion U Pichlů, s.r.o. 

Náměstí T. G. Masaryka 141

391 65 Bechyně IČ: 260 99 055

♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫

♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫

SLAVTE S NÁMI A VYUŽIJTE AKČNÍ 

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

ZVÝHODNĚNÍ AŽ 62 000 Kč
Vyberte si model ŠKODA KAROQ 125 let. Edice 125 let
přidává vyhřívaný volant a paket Family, LED hlavní 
světlomety s funkcí adaptivního svícení a výsuvnými 
ostřikovači světlometů, LED přední mlhové světlomety
s přisvěcováním při odbočování (Corner) nebo signalizaci 
vzdálenosti při parkování vpředu a vzadu.

ŠKODA

KAROQ
již za 555 900 Kč včetně DPH

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozu
ŠKODA KAROQ: 4,3–5,3 l/100 km, 114–138 g/km

62 000

 

Kč

se zvýhodněním až
= +

Produktový bonus
32 000 Kč

Výkupní bonus
30 000 Kč

Ilustrativní fotografi e

AUTOSERVIS NOVOTNÝ
Táborská 568
375 01  Týn nad Vltavou
Tel.: 385 732 616
www.autoservisnovotny.cz

 
  AGRA Březnice a.s. 
  přijme
 pracovníky těchto profesí:

§ traktorista, opravář
§ ošetřovatel skotu, stájník

 Vyžadujeme zodpovědnou pracovní 
morálku a vysoké pracovní nasazení. 
Dobré platové podmínky včetně bonusů.

Dále hledáme brigádníky na sezonní 
práce – vhodné pro studenty, důchodce, 
nebo jako přivýdělek.

Informace na tel. 602 118 914.

 


