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+Životní jubilea 
září 2013
93 let Bohuslav Antonín
89 let Kabátová Anastázie
87 let Kriegová Zděnka
86 let Hruška Ladislav
83 let Chaloupková Milena
82 let Ing. Procházka Josef 

Šťastná Stanislava
81 let Koucký Jan

Semrád Karel
80 let Bosák Josef
79 let Dvořáková Verona

Hrušková Marie
Krischkeová Marie
Sazmová Jiřina
Vozábalová Alice

78 let Čábela Miloslav
Stachová Anna

77 let Jiříčková Anna
76 let Kolihová Marie
75 let Bosáková Anna

Ilustrační foto

             

+Poděkování 

Mnozí obyvatelé i návštěvníci našeho 
města oceňují zvyšující se množství květin, 
vysazených v okrasných kontejnerech, na 
záhoncích i v závěsných truhlících po 
Bechyni, především na hlavních turistických 
trasách. Jejich výsadba a především ná-
sledná péče si vyžadují jednak neza-
nedbatelné finanční výdaje a dále pak 
značné úsilí při zavlažování, přihnojování 
a pletí. Zvláště zalévání v letošním horkém 
a suchém létě bylo pro udržení květinové 
výzdoby rozhodující. Poděkování za to, že 
město v létě kvete, patří pracovnicím 
a pracovníkům firmy Bytenes, kteří se na 
výrobě truhlíků, výsadbě květin (zde zvláštní 
poděkování paní O. Lettlové) a jejich 
následné údržbě podílejí.

Velký dík patří dále všem občanům, kteří 
krášlí nejen své soukromé domy tisíci 
okrasných květin, ale pečují i zcela 
dobrovolně o řadu záhonků na veřejných 
prostranstvích před bytovými domy, v Zářečí 
a na mnoha dalších místech. Jejich 
společným přičiněním je naše město 
barevnější a krásnější. 

Mgr. Jiří Beneš

+Domov pro seniory 
Bechyně děkuje všem 

dárcům
Vážení dárci, jménem Domova pro 

seniory Bechyně Vám děkuji za poskytnutí 
finančního daru ve prospěch klientů našeho  
domova. Nesmírně si vážíme Vaší velko-
rysosti a oceňujeme, že v době, která není 
úplně nakloněna seniorům, přispíváte právě 
jim na zpříjemnění života. Finanční 
prostředky jsou využity pro nákup pomůcek 
pro volnočasové aktivity klientů, financování 
výletů, návštěvy muzeí apod., ale také na 
vzdělávání zaměstnanců, které se zcela jistě 
promítne do kvality poskytované služby 
klientům. Prostředky využijeme i na nákup 
speciálních pomůcek a předmětů na 
kultivaci a dekoraci prostředí.

Pan Melounek Josef – finanční dar ve 
výši 10.000,- Kč do oblasti přímé péče na 
zkvalitnění poskytované sociální služby.

Panství Bechyně darovalo DpS Bechyně 
finanční hotovost ve výši 30.000,- Kč do 
oblasti přímé péče na zkvalitnění poskyto-
vané sociální služby.

Pan František Honsa daroval DpS 
Bechyně částku 20.000,- Kč do oblasti přímé 
péče pro zkvalitnění poskytované služby.

Firma Devětsil darovala DpS Bechyně 
částku 30.000,- Kč na volnočasové aktivity, 
školení apod.

Všem dárcům srdečně děkuji. 
Mgr. Alena Sakařová, 

ředitelka Domova pro seniory Bechyně

Babí léto
Jan Skácel

Včera letěl vzduchem první bílý vlas.
Zazvonil,
když zvolna k zemi padal –
a slova,
hrubá, nepokorná slova
v hrdle uvázla mi jako rybí kost.
Mé léto,
ty už také šedivíš?

Je tomu tak
a podzim přijde zítra.
Zas celé stromy budou odlétat,
zas ptát se budem,
kam a komu vstříc.
A ticho, chudé jako polní myš,
tu a tam za zády nám pískne.
Mé léto,
ty už také šedivíš?

Povodňová sbírka
K 16. 8. 2013 jste již pomohli částkou 

441 375 Kč! 
Děkujeme
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Příspěvky do říjnového vydání 
posílejte nejpozději 18. 9. na 
propagace@kulturnidum.cz
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Když duši bolí v kříži
„Jaká byla dovolená?“ To je typ otázky, na 

kterou většinou nedostaneme uspokojivou 
odpověď. Lépe formulovaná otázka se ptá na 
to, co dotyčný o dovolené zažil. Mluvil jsem 
s člověkem, který letošní léto nevytáhl paty, 
ale o každém svém dnu mohl říct něco 
zajímavého. Den bez nosného příběhu má 
blízko k nudě. O ní je toto zamyšlení.

Nuda je jedním z velmi nepříjemných 
psychických stavů. Objevuje se ve třech 
souvislostech: 1) když je nám zabráněno 
dělat, co chceme, 2) když jsme přinuceni 
dělat, co nechceme, 3) když máme k nudě 
vnitřní psychické sklony. Převážně o tomto 
třetím typu nudy píši, neb má blízko k poruše.

Nuda není nepřítomnost zábavy a nelze ji 
redukovat na lenost. Nudit se mohou lidé na 
cestě kolem světa, ale i při práci, která je vždy 
bavila. Italský spisovatel Alberto Moravia ji 
charakterizuje jako ztrátu kontaktu s realitou. 
Člověk stižený nudou cítí pronikavý nedo-
statek zájmu o své obvyklé aktivity. 
Nedokáže se nadchnout, ačkoli si to mnohdy 
bolestně přeje. Pro nudu jsou charak-
teristické pocity omrzelosti, zbytečnosti, 
únavy, nespokojenosti. Přidružují se poruchy 
pozornosti a depresivní nálady. Co dřív bylo 
zajímavé a žádoucí, nemá najednou pro 
jedince hodnotu. Psychologie práce užívá 
obecně známý termín „vyhoření“. Jeho 
charakteristika je popisu nudy blízká. 

Často se nudí mladí okolo puberty. 
Z dětských aktivit vyrostli a nové si ještě 
nestačili vybudovat. V této „hodině mezi 
psem a vlkem“ stačí jedna dávka drogy a 
život se otočí sám proti sobě. Nuda nečekaně 
zaútočí i ve středních letech, shledáme-li, že 
naše dosavadní úsilí se míjí s vysněným 
cílem, nebo sledovalo nepravé hodnoty. 
Nuda pubertální, ale i ta středního věku, bývá 
součástí vývojových krizí, které jsou zákonité 
- procházíme jimi s různou intenzitou všichni. 
Dobře zpracované krize posouvají jedince na 
vyšší úroveň osobního vývoje a vzdalují jej 
od nudy a jiného marasmu.

Příběh nudy může vypadat i následovně. 
Téměř padesátiletá žena stále opakuje: 
„Takto jsem si svůj život nepředstavovala.“ 
Na otázku, jak si jej tedy představovala, 
odpovídá: „To nevím, ale takto určitě ne.“ 
Nudou manipulovala ve třech neúspěšných 
manželstvích. Nudou jednoho (není-li samo-
tářem) vždy trpí nejbližší okolí. 

Adrenalinové aktivity nudu zahánějí. Není 
to však šťastné řešení. To, co bylo napoprvé 
vnímáno jako vrchol dobrodružství, brzy 
nudí.

Závěr? Neklouzat po povrchu věcí. Být po-
nořen do světa a) rodiny, b) práce a c) přátel, 
se kterými sdílím společné zájmy. Pěstovat 
se vší odpovědností hodnotné a hluboké 
vztahy ve všech třech uvedených oporách 
života. Přijdeme-li o jednu z nich, zbývají 
ještě dvě a životní krize nemá nepřiměřeně 
dlouhé či fatální následky. To je prevence. 
Propadneme-li již z jakéhokoli důvodu 
patologické nudě, druzí nám budou stěží 
rozumět. Dokonce i ti, kteří si něčím podob-
ným sami prošli. To je paradox žití. 

Pocit, že nic nemá cenu a že je marné se 
o cokoli snažit, je opravdu jenom klamným 
pocitem. Terapie tohoto bludného pocitu 
nebývá dlouhá. Na jejím konci je však zážitek 
znovunabytí sil a chutě do života.

PhDr. Jaromír Matoušek

Bechyňské schody          8. díl

Bechyňské schody do staré školy škola v roce 1896 na pozemku v Libušině 
v Libušině ulici něco pamatují. Mluvím ulici skutečně postavena a zkolaudována. 
o schodech z ulice do budovy, říká se jí nová, Tato jednopatrová budova se po dvaatřiceti 
její součástí je stará budova a její přístavba letech stala součástí dnešní podoby školy.
a přestavba, také nová fasáda, vše od Začátkem školního roku 1901/1902 byl 
architekta Františka Vahaly, autora vilek otevřen, zatím pouze pro chlapce druhý 
v Křižíkově čtvrti. Byla slavnostně otevřena stupeň školy – měšťanka. Tím došlo 
v roce 1928 a od té doby věrně slouží svému i k redukci dosavadní šestitřídní obecné 
poslání. Kolik jen žáků prošlo jejími školy na pětitřídní; čtyři třídy byly smíšené 
učebnami, někdy s výborným prospěchem, a pátá pro dívky. Hned v dalších letech byla 
jindy výsledky byly horší. Nejen žáci se měšťanka změněna na koedukační a dív-
měnili, ale i učitelé a ředitelé, ale i rozsah kám tak bylo umožněno stejné vzdělání jako 
vyučování a názvy škol. Někdy byli učitelé chlapcům. 
a ředitelé vynikající, oblíbení, jindy lhostejní, 1. světová válka vyčerpávala všechny 
bez nadhledu, jindy přísní a respektovaní, zdroje a finance a ovlivnila samozřejmě i 
dokonce i nenávidění. chod školy. S rokem 1918 pak přišel konec 

Zmíněné schody do školy jsou žulové, je válečných útrap a vytoužený samostatný 
jich pět, délka posledního je 9,36 m. stát – Československá republika.

Někdy byly při fotografování plné žáků Tři roky po vzniku republiky se začíná 
podle četnosti ročníků, jindy žáci sotva znovu nahlas mluvit o nedostatečné 
zaplnili daný prostor. kapacitě stávající školní budovy a rok na to, 

18. ledna 1922, je usneseno – nová škola se 
Dějiny školy, výběr textů z brožury 

stavět bude. Proti se postavila část bechyň-
Mgr. Jiřího Beneše

ské veřejnosti, nesouhlasila s takovým 
Osudy školy nebyly vždy jednoduché. Ve plýtváním prostředky města, dokonce 

starých archivních materiálech se dostá- vznikla i petice. Ještě téhož roku však byly 
váme do 16. století, kdy bechyňské panství zahájeny přípravné práce ke stavbě. Od 
patřilo rodu Švamberků. Kdy pan Jindřich velkostatku byl odkoupen pozemek vedle 
nařizuje městu „náležitě kantora a varhaníka stávající školní budovy. Úřad v r. 1922 zadal 
vydržovati pro vzdělání městských dětí“. vypracování architektu Františku Vahalovi 
Rektor Jakub Vyškovský vyučoval ve svém z Prahy, který v tu dobu pracoval na projektu 
domě vedle hlavní Pražské brány (stávala urbanisticky ojedinělé kolonie rodinných 
v místě dnešní vinárny U Hradeb a přilehlé domků v Křižíkově vilové čtvrti. Podmínkou 
části ulice). bylo využití co největší části existující školy, 

Výuka na sklonku 18. století probíhala ve její vzhledové přizpůsobení okolí a připojeny 
školní budově, která stávala v zahradě byly i nároky a požadavky učitelů. V dubnu 
děkanství. Měla patrně jednu třídu, kuchyň- následujícího roku arch. Vahala plány 
ku a byt učitele. Roku 1789 byla vybudovaná předložil, spořitelna přislíbila finanční krytí 
nová škola v klášterní zahradě naproti a po roce průtahů a dohadů byla stavba 
hostinci Protivínka. Tato jednopatrová odročena. Občanům se stavební náklady 
budova měla v přízemí byt učitele, zdály příliš vysoké. V roce 1925 se začíná 
kuchyňku, pokoj a jednu třídu, v patře pak projevovat politická stabilita a hospodářský 
další dvě třídy. Nestačila však svou vzestup republiky. Následující období 
kapacitou umístit rostoucí počet dětí, a proto třicátých let si svou činností škola postupně 
jsou postupně najímány pro výuku vhodné získává sympatie a uznání bechyňské 
místnosti po celém městě. veřejnosti. Ve školní tělocvičně, upravené 

Od 17. století až po dvacátá léta příležitostně na divadelní sál, jsou uváděna 
20. století byly toužebné a úporné snahy činoherní i loutková představení. Učitelé se 
o získání vhodné budovy, dostatečně zapojovali do mnoha kulturních aktivit i udá-
prostorově vyhovující a vybavené. Na lostí ve městě a často byli sami i jejich 
počátku 90. let 19. století navštěvuje školu již organizátory. V této souvislosti je nutné opět 
téměř 400 dětí z Bechyně a sousedních obcí vzpomenout patrně nejznámější učitelskou 
a možnosti školy na jejich alespoň přijatelné osobnost té doby ve škole, pana Rudolfa 
umístění jsou minimální. Opět se začíná ve Buriana, člověka s nevyčerpatelným 
městě a na úřadech oprašovat myšlenka na zdrojem energie a nápadů, bechyňského 
výstavbu dostačující školní budovy. Po patriota a vlastence v tom nejlepším slova 
mnoha jednáních a průtazích byla nová smyslu.
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V lednu 1943 se německá dívčí škola 
odstěhovala do Essenu a v Bechyni se 
zanedlouho objevila další, vyšší střední 
škola dívčí Oberschule a Hilfschule. 
Německé dívky se vyučovaly opět ve škole. 
Na počátku r. 1944 se i v Bechyni začínají 
projevovat známky narůstající vojenské 
převahy Spojenců. Školu stále častěji pro 
svou potřebu zabíralo ustupující německé 
vojsko a od 27. února 1945 sem opět proudili 
uprchlíci, tentokrát to byli Němci z Horního 
Slezska a ze Sedmihrad. Postupně jejich 
počet dosahuje 730 a jsou obsazeny 
všechny třídy, vaří se ve školní jídelně a 
v polní kuchyni. Od začátku ledna bylo 
zastaveno vyučování a úkoly s pokyny 
žákům zadávali učitelé v jídelně kláštera 
nebo městským rozhlasem. 4. dubna po 
odsunu utečenců se žáci konečně vrátili do 
školy, ale tu vzápětí znovu obsadili uprchlíci 
z Brna, polní četnictvo SS a vojenská SS. 

A přišel květen 1945. Do jednání Dobré jméno má škola i po stránce kvality řadě o husitství. Snaha vymazat postupně 
o složení zbraní a odchodu německé výuky, což dokládají výsledky žáků na všechny vzpomínky a doklady o svobodné 
posádky z města se aktivně zapojil bývalý dalších, vyšších školách. Pokračuje se minulosti našeho národa dosahuje vrcholu. 
učitel školy Jan Kovářík. Při přestřelce na v dobročinných akcích, které mají hlubokou 28. října 1940 byla škola znovu vyklizena, 
náměstí byl zasažen a následkům těžkého historii – strava pro žáky z nejchudších rodin, pomůcky srovnány do tělocvičny a ve škole 
zranění podlehl. Dva dny po této smutné sběry obnošeného šatstva… se ubytovali vystěhovalci z Besarábie. 
události vstoupilo do města ruské vojsko Koncem třicátých let však postupně Výuka je omezena na polodenní a probíhá 
a nastal toužebně očekávaný mír. Ve škole všechny oblasti života ovlivňuje zostřující se opět po celém městě (po domech, v muzeu, 
se ubytovali ruští vojáci a brzy k nim přibyli mezinárodní situace. Přízrak války vstoupil na děkanství, u Pichlů). Škola byla uvolněna 
i váleční zajatci, vracející se z koncentrač-i do školy. Přichází rok 1938, mobilizace, v únoru 1941, avšak díky silným mrazům a 
ních táborů či totálního nasazení v Ně-bezprostřední ohrožení země. Učitelé jsou nedostatku paliva popraskalo vodovodní 
mecku. V polovině září byla škola tentokráte povoláni do armády, zbylí konají hlídky potrubí a voda zničila velkou část 
definitivně uvolněna. u mostu a u civilní protiletadlové ochrany. uskladněných pomůcek. 5. dubna se v 

bechyňských lázních ubytovalo na 400 
Od skončení války po současnostObdobí okupace německých dívek z Hannoveru spolu s 10 

V květnových dnech r. 1945 byly 14. březen 1939 byl podle vzpomínek učitelkami a dívkami z mládežnické 
vytvářeny národní výbory, které řídily pamětníků velmi chladný a podmračený, organizace Hitlerjugend a pro svou potřebu 
a organizovaly činnost po osvobození a na-jakoby i počasí chtělo naznačit atmosféru zabraly 11 učeben školy. Naše děti se opět 
pomáhaly obnově všech válkou narušených příštích více než šesti let okupace. Kolotoč stěhují po městě. V květnu navíc německé 
oblastí života země. 22. dubna 1946 bylo německých zákazů, příkazů a nařízení se od vojsko, ubytované v Bechyni, využívá i 
rozhodnuto o rozpojení obou škol, obecné a samého začátku týkal i školy. Okamžitě byla školní jídelnu. Rozhodnutím ze dne 
měšťanské na dvě samostatná zařízení. nařízena důkladná revize školní knihovny, 1.7.1941 byl statut školy změněn na újezdní 
Postupně se život vrací do starých kolejí, všech pomůcek a učebnic. Byly vydány a zanedlouho se z této školy stala škola 
znovu se pořádají školní slavnosti, sportovní seznamy všeho, co musí zmizet. A tak jsou hlavní – výběrová, která přijímala pouze 
a kulturní akce. Své umění při těchto na školní zahradě pod dohledem páleny omezený počet dětí z nižšího stupně. Žáci, 
příležitostech předváděl dětský pěvecký knihy o našich prezidentech, o vzniku kteří nebyli přijati, absolvovali upravený a 
soubor, který pod vedením Bohumila Vlny republiky, o čs. armádě a legiích, jakékoli rozšířený pátý ročník a až po válce jim v 
postupně dosáhl řady úspěchů. práce s protiněmeckou, židovskou i komu- jednoročním učebním kurzu bylo umožněno 

Žáci a učitelé pomáhali městu i přímo při nistickou tématikou, později k nim přibyla doplnit si vzdělání.
mnoha veřejně prospěšných pracích, např. ještě díla některých českých spisovatelů – Situace se ve státě drasticky zhoršila po 
upravili městský park a obecní hřbitov, jindy Jiráska, Vrchlického a mnoha dalších. atentátu na zastupujícího říšského protek-
pracovali na opravách školy. 9. února 1948 V učebnicích jsou zalepeny či začerněny tora Reinharda Heydricha. Po vyhlášení 
byl slavnostním proslovem uveden do části, které jsou nepohodlné novému stanného práva nastal teror, zatýkaní 
provozu školní rozhlas. Školským zákonem režimu. Zvláštním výnosem jsou žáci a popravy a všudypřítomný strach nejen 
z 10. května 1948 byl škole dán lidově-upozorněni, že se nesmějí zdržovat z Němců, báli se i Češi mezi sebou. Stačila 
demokratický charakter, obecná škola byla a shromažďovat před školou, nepoškozovat maličkost, podezření, udání, souhlas 
přejmenována na národní a měšťanská na nově umísťované německé nápisy v budově s činem. Rudolf Burian v tomto vypjatém 
střední. Svou činnost postupně rozvíjela i ve městě a zejména v den vzniku republiky období ukrýval předsedu Pražského 
ideologicky svazovaná dětská organizace neprodlévat na ulici. Brzy měli žáci i učitelé sdružení učitelů, pomáhal jugoslávským 
Pionýr.možnost na vlastní kůži pocítit neomezenou důstojníkům, kteří utíkali ze zajateckého 

V letech 1957–1959 byly postaveny nové moc okupačních úřadů. Od 15. ledna 1940 tábora a zachraňoval před odvezením 
dílny v „akci Z“. V souvislosti s plánovanou byla většina školy zabrána 170 příslušníky cenné doklady o skladateli Václavu Pichlovi. 
výstavbou letiště, a s tím spojeným přílivem říšského vojska z Drážďan. Vyučovalo se Rok po těchto událostech umírá, patrně 
obyvatelstva, se do plánu okresu dostává polodenně na různých místech Bechyně – krátce před chystaným zatčením gestapem. 
stavba druhé školy. V roce 1962 bylo Na Protivínce, U Podlahů, U Šašků, Nebylo umožněno vystrojit mu ani pohřeb, 
započato s její výstavbou v prostoru mezi v keramické škole a jinde. Vojsko bylo hodný jeho osobnosti. Byl příliš chápán jako 
ulicemi Čechovou, Píseckou a Libušinou. odsunuto do Plzně v polovině února, ale i symbol svobodné republiky. 
Vyučování začalo v druhém pololetí 1964. nadále ve škole zůstala hlídka. Všichni státní Brzy po atentátu vydaly úřady množství 
Obě školní budovy začaly postupně žít svým zaměstnanci, a tedy i učitelé, museli podle nařízení s cílem poněmčit a ovládnout 
vlastním vnitřním životem, nadále se však zvláštního nařízení podstoupit zvláště poměry ve školách. Např. bylo nařízeno, aby 
žáci a učitelé setkávali na nejrůznějších krutou potupu – podepsat slib poslušnosti a žáci a učitelé zdravili vztyčením paže, 
sportovních, kulturních a společenských věrnosti Velkoněmecké říši. S tímto přesné předpisy se týkaly i způsobů 
akcích.podpisem se ale nikdo vnitřně neztotožnil. vyzdobení školy. Některá nařízení se však 

Na škole v Libušině ulici, od té doby Koncem roku 1940 vyšlo nařízení zapečetit dala šikovně obejít.
lidově zvané „stará“, zůstalo po oficiálním a uložit dosavadní školní kroniky a zavést Během války se často vyskytly epidemie 
rozdělení školy r. 1965 jedenáct tříd 1.–5. nové, současně proběhly další hloubkové různých dětských chorob – spály, obrny, 
ročníku. Vzhledem ke zrušení některých revize knihoven, mizejí díla anglické, záškrtu. Právě na poslední jmenovanou 
malotřídních vesnických škol v okolí došlo k americké, francouzské a ruské literatury a chorobu zemřeli v r. 1942 i tři žáci školy, v 
soustředění žáků do spádových obcí, což vše o některých dobách našich dějin, v prvé dalších letech ještě dva.
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+
Stalo se před 50 lety
(z kroniky od Josefa Rypla)

Vybral Martin Gärtner

Dne 22. září 1963 byla provedena 
některá změnová složení v sestavě vlády 
Československé socialistické republiky, 
která byla do určité míry překvapením pro 
obyvatele města a reagovali na ně do 
určité míry svérázně. Říkají například: na 
místo v zaměstnání je potřeba dělat 
zkoušky v závodní škole práce, mít 
kvalifikaci, ale ministři se mění jak figury 
na šachovnici. Klidně dělá ministra 
spravedlnosti, vnitra, zemědělství a další. 
Tyto přesuny se jim nelíbí, zvláště pokud 
jsou prováděny krátkodobě.

V letošní příznivé vegetační době se 
urodilo ohromné množství okurek a zele-
niny, takže zcela zmizel z obchodů ocet, 
jehož průměrná spotřeba se již ustálila, 
ale nikdo z výroby ani z obchodu včas 
nezareagoval a tak zahrádkáři jezdili 
a obětavě honili lahve octa široko daleko. 
Výroba již v polovině října zajistila 
doplnění v obchodní síti.

Dne 26. září 1963 byly zahájeny 
úpravy na novém úseku komunikace 
k 9letce, spojnice pro pěší mezi třídou 
Julia Fučíka a Čechovou ulicí, kolem nové 
školy.

Školní ulice je spojnicí mezi ulicí 
Čechovou a Libušinou, dříve krátce 
zvanou Fučíkovou.

pro Bechyni znamenalo příliv dalších žáků. 
Zejména pro tyto přespolní děti byla zřízena 
školní družina. V roce 1966 byla zřízena 
zvláštní škola.

Uvolněné ovzduší konce šedesátých let 
bylo násilně ukončeno invazí vojsk 
Varšavské smlouvy. Opět ztráta svobody, 
ponížení a utužování režimu přísnými 
stranickými instrukcemi. 

V roce 1982 byla na většině školní 
zahrady zbudována „dočasná“ montovaná 
přístavba pro nejnižší ročníky prvního 
stupně. Ten byl již třetím rokem snížen 
o 5. ročník, který se v rámci nové koncepce 
osmiletého základního školství připojil ke 
druhému stupni. K velké úpravě budovy 
došlo roku 1992. Vzhledem k plánu zřídit 
v Bechyni dvě samostatné úplné základní 
školy musely být v budově získány další 
učebny, Řešení bylo nalezeno v dostavbě 
křídla v severovýchodním rohu a v půdních 
vestavbách. V posledních letech byl areál 
školy doplněn sportovní halou a dalším 
křídlem pro žáky I. stupně.

Současnost dobře zná celý pedagogický 
sbor, rodiče i žáci.

KINO BECHYNĚ
ZÁŘÍ 2013

3. úterý v 17 a ve 20 hodin
KRÁLOVSTVÍ LESNÍCH STRÁŽCŮ

Tvůrci Doby ledové a Ria odhalují 
neobyčejný, pod povrchem skrytý svět 

v animované dobrodružné komedii 
Království lesních strážců. Příběh 

věčného boje dobra se silami zla, kde 
dobro ochraňuje přírodu a zlo naopak 

chce přírodu nemilosrdně zničit. 
Přístupné, 102 minut, 80 Kč 

10. úterý ve 20 hodin
KRÁLOVSKÝ VÍKEND

Každý občas potřebuje rozptýlení od 
každodenních starostí. I prezident. 
Režisér Roger Michell (Notting Hill) 
natočil příjemnou komedii o jedné 

významné historické události prosycené 
nezaměnitelným britským humorem. Bill 
Murray (Ztraceno v překladu) je za roli 
F. D. Roosevelta nominován na Zlatý 
Glóbus za nejlepší mužský herecký 

výkon v hlavní roli. Daisy ztvárnila Laura 
Linney, třikrát nominovaná na Oscara, 

kterou u nás známe především z 
úspěšné komedie Láska nebeská.

Do 12 let nevhodné, 94 minut, 80 Kč

17. úterý ve 20 hodin
PROBUDÍM SE VČERA 

Nová česká komedie ze studentského 
prostředí. 

Přístupné, 120 minut, 80 Kč

24. úterý v 17 a ve 20 hodin
ČTYŘLÍSTEK VE SLUŽBÁCH KRÁLE

Velké filmové dobrodružství Fifinky, 
Myšpulína, Pindi a Bobíka.
Přístupné, 90 minut, 80 Kč

+HUDEBNÍ PRODUKCE 
v Lázních Bechyně

Taneční večery kavárna:
Vždy od 19.30 do 22.30 hod.
Vstupné 25 Kč, kouří se

Taneční večery sál
Vždy od 19.30 do 23.00 hod.
Vstupné 35 Kč, nekouří se

Pohlazení od písničky – sál
Vždy od 19.00 do 20.30 hod. 
Vstupné 30 Kč, nekouří se

  3. 9. úterý RM band
  6. 9. pátek Mr. Driver
  7. 9. sobota Technicz
  8. 9. neděle Mr. Driver
10. 9. úterý RM band
14. 9. sobota Countrio
15. 9. neděle Cora
17. 9. úterý RM band
21. 9. sobota Echo
22. 9. neděle Mr. Drive
24. 9. úterý RM band
28. 9. sobota Mr. Drive

 – Václavská zábava
29. 8. neděle Technicz

13. 9 pátek Ševětínka
20. 9. pátek Ševětínka
27. 9. pátek Ševětínka

  2. 9. pondělí Mr. Driver
  9. 9 pondělí Luňáčci
16. 9. pondělí Escalona
23. 9. pondělí Hašlerky
30. 9. pondělí Malá muzika

Bechyňské muzicírování
Účinkující: Cirkus Ponorka (Soundtrack 
Perfect Days, revival) – Praha, Never 
been 2 Jamaica – České Budějovice, 
Máca, Majda a Cihelna – Veselí nad 
Lužnicí. Místo konání: Rekreační 
středisko Kemp Cihelna, Radětice u 
Bechyně. Datum: 28. 9. 2013, čas 20:00, 
vstup 70 Kč. 

Opustíme školní budovu po „našich“ 
schodech a popřejeme oběma bechyňským 
základním školám, jejich učitelům i všem 
žákům veselý a úspěšný nový školní rok 
2013 / 2014. 

–ap–
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+Chválíme

Naše redakce má ohromnou radost, když se v našem městě dají najít krom těch 
velkých a zásadních i drobná, lehce přehlédnutelná zlepšení. Proto se snažíme je 
ukázat i našim čtenářům.
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MĚSTO BECHYNĚ NABÍZÍ K PRODEJI

BYTY O VELIKOSTI
1+1, 2+1 A 3+1

VÍCE INFORMACÍ

WWW.MESTOBECHYNE.CZ

381 477 020

PRODEJ BYTŮ 
V BECHYNI

Pro neukázněné vodáky jsou u řeky nové cedule.

Na starém hřbitově jsou rekonstruována 
jedna kovová vrata, ale upravují se i hroby.

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

SASSMANN, Alois: Pištín a Pašice; 750 let 
historie blatských obcí.
Vydala obec Pištín, 2012.

Autora této publikace znají osobně 
i bechyňští občané, kteří se zúčastnili besed 
s ním. Je to autor populárního seriálu 
Českého rozhlasu v Českých Budějovicích 
a knižně vydaných publikací „Kořeny“. 
Popisované blatské vsi Pištín (1261–2011) 
a Pašice (1262–2012) jsou zde přiblíženy 
v historickém ohlédnutí.

PIXOVÁ, Jaroslava: Na břehu Blanice – 
k šumavskému prameni.
Putim, 2011.
Další knížka kronikářky obce Putim, která 
popisuje již ve svém třetím díle historii mlýnů 
na řece Blanici. 

SCHNEIDER, Jan: Proti dírám v paměti: 
odvázaně, ale v řeči vázané.
JAVA, 2012.

Vlastním nákladem vydává své knihy 
textař a básník, v šedesátých letech 
kmenový autor divadla Rokoko, po roce 
1969 emigrant a redaktor Radia Svobodná 
Evropa v Mnichově. Nyní již řadu let žije 
v Třeboni.

FIBICH, Ondřej: Šumavské pohádky a
Strakonice, O. Fibich, 2012.

Bohatě ilustrovaná kniha od strako-
nického antikváře je plná pohádek a říkadel 
z šumavských hor.

–ap–

+Píšete na radnici

Vážený pane starosto, 

chci touto cestou za všechny 
nájemníky z č. 7 poděkovat BYTENEsu 
– konkrétně p. KRÁLOVI, panu 
SOUMAROVI a f. VLČEK za perfektně 
provedené opravy týkající se domu č. 7.

Ještě jednou děkují nájemníci.

Za všechny J. Slováčková



www.kulturnidum.cz

září 2013KULTURNÍ KALENDÁŘ

VÝSTAVY

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

VLASTA ŠTEGEROVÁ – výstava fotografií

Zahájení v pátek 13. září 2013 v 19 hodin ve velkém sále KD
Lektoři: Jiří Beneš, Hana Wolfová a Jana Mikulová.
Kurzovné: 1 200, prodloužená 100, věneček 120, gardenka 390 Kč. 
tel. 381 213 338, email: ucetni@kulturnidum.cz 

KDYŽ DUŠI BOLÍ V KŘÍŽI
Pondělí 16. září / 16.30 hodin / RC Hrošík / Vstupné 30 Kč 
Zajímavé povídání o problémech, které nás trápí, s psychologem 
PhDr. Jaromírem Matouškem. Tentokrát na téma „K čemu slouží 
psychologické testy“.

HUDBA

HANA ZAGOROVÁ 

     A PETR REZEK

PRO DĚTI

POŠŤÁCKÁ POHÁDKA

Otevřeno: pondělí 16–18, středa 16–19, pátek 16–18 hod.
 h.Zahájení výstavy 9. 9. 2013 v 17.30

2 malíři + 1 grafik
Eva Fajčíková AVU v Praze, Ateliér malířství 
Leoš Suchan AVU v Praze, Ateliér malířství 
Gabriela Šafářová FaVU VUT v Brně

Pořádá: Kulturní středisko města Bechyně, OS Klášter, ZUŠ 
Václava Pichla v Bechyni                Ukončení výstavy 25. 10. 2013

MĚSTSKÉ MUZEUM 

BLEŠÍ TRH
Sobota 7. září / 13.30–16.00 hod. / Dvorek Městského muzea
Tento rok již poslední příležitost dát starým věcem šanci na další 
život. Přineste pro vás nepotřebné věci na prodej nebo si sami 
přijďte něco koupit. Třeba objevíte hotový poklad za pár drobných.

PÁNSKÁ ZÁLEŽITOST
Výstava prodloužena do 14. září / 
Průjezd Městského muzea
Na této výstavě viděti můžem, 
co dělalo muže mužem.

ÚT, ČT, PÁ 9–12 13–16
ST 9–12 13–17
SO, NE 9–12 13–17

Navštivte rovněž stálou expozici 
v totožné otevírací době: 

Pátek 20. září / 19.00 hodin / Zámecká jízdárna /
Vstupné 550 a 450 Kč

Koncert Hany Zagorové, host 
Petr Rezek & Boom!Band 
Jiřího Dvořáka 
Předprodej vstupenek 
v kanceláři KD, 
Infocentru na náměstí 
T. G. Masaryka 
a prostřednictvím 
portálu Ticketpro

KURZY, PŘEDNÁŠKY

POSLEDNÍ VÝZVA!
 ještě přijímáme přihlášky na

GALERIE 2+1    GALERIE 2+1  

KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY

ORIENTÁLNÍ A BŘIŠNÍ TANCE
Pondělí 9., 16., 23. a 30. září / 18.45 hod. / Klubovna KD
Více info na K. Kvardová tel. 721 503 325., www.raeesah.wz.cz. 

Sobota 14. září / 10.00 hod. / Malý sál / 
Vstup 35 Kč
Byli jste někdy na staré poště? A byli jste tam v noci? 
A víte, co se stane, když nenapíšete na dopis adresu? 
V Pohádce pošťácké se na starou poštu podíváte s panem 
Kolbabou, v noci se seznámíte s poštovními skřítky a kvůli dopisu 
bez adresy projedete celou českou zemi.
Hraje divadlo MIM o.s. z Prahy.

Otevírací doba herny 

od 2. září
Pondělí   9.00 – 11.00 hodin
Středa 15.00 – 17.00 hodin
jednotlivé vstupné 15 Kč, 
zvýhodněná permanentka 100 Kč/10 vstupů.

POHYBOVÉ HRY A MINICVIČENÍ

od 10. září
Každé úterý od 9.30 hodin děti 1 – 2 roky, 
10.15 hodin děti 2 – 3 roky. 
V případě zájmu od 11.00 hodin hrátky s batolátky. 
Bližší informace na tel. č. 733 344 473.

BURZA DĚTSKÉHO OBLEČENÍ 

A SPORTOVNÍCH POTŘEB
Sobota 14. září / 9.00 – 11.00 hodin / Přísálí KD
Věci si každý prodává sám, pro prodávající je prostor otevřen od 
8.30 hodin. Poplatek za plochu stolu činí 50 Kč nebo 25 Kč za 
polovinu stolu.

Připravujeme soutěž odrážedel na 2. října

RODIČOVSKÉ CENTRUM 
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Kulturní středisko města Bechyně, U Nádraží 602, tel: 381 213 338, 606 911 007, e-mail: reditel@kulturnidum.cz

Úterý 15. října / 19.00 hod. / Vstup 220, 200 a 180 Kč, 
Autorem této úspěšné komedie je jeden z nejznámějších 
broadwayských dramatiků Neil Simon. Z jeho bohaté autorské dílny 
jsou u nás snad nejznámější tituly jako např. Bosé nohy v parku, 
Drobečky z perníku či Vstupte. Řada jeho her byla s úspěchem 
zfilmována.
Poprvé bylo Apartmá uvedeno v USA v roce 1968 a hned byla hra 
nominována na cenu Tony Award. V roce 1971 vznikla filmová 
verze režírovaná Arthurem Hillerem s Walterem Matthauem. 
V hlavních rolích uvidíte Veroniku Žilkovou a Martina 
Stropnického. Dále se vám představí Agáta Hanychová 
a student konzervatoře, syn Veroniky, Vincent Navrátil. Jednou 
z uvaděček je Kordulka Stropnická. 
Předprodej od 2. 9. v kanceláři KD, rezervace na stránkách KD.

TURNÉ ČTYŘ MŮSTKŮ

KNIHOVNA

O letošních prázdninách
knihovna otevřela letní čítárnu na ochozu. Letošní způsob léta 
dovolil příchozím spočinout v čítárně jen dopoledne, po obědě už 
bylo na ochoze přetopeno. Bohužel počasí nás zklamalo při 
posledním letním úplňku 21. srpna, kdy jsme se sešli v hojném 
počtu na bechyňském náměstí spolu s hostem Aloisem 
Sassmannem, a kdy nám bylo všem zima. Představil nám svoji 
nejnovější, dlouho očekávanou knihu Kořeny 4. Jako ty předešlé 
díly i tato vznikla po odvysílání cyklu rozhlasových pořadů o životě 
Jihočechů žijících kdysi dávno, před námi. Z rozhovorů pana 
Sassmanna a redaktora Filipa Černého jsme se dozvěděli mnoho 
zajímavého o vesničkách, městech, o řemeslech, o platidlech 
apod. Sassmann spolupracoval i s Českou televizí v cyklu o 
rodokmenech známých osobností. Dokáže přečíst archiválie, které 
přepisuje do srozumitelných textů. V mnoha případech překračuje 
rámec genealogický a mnohokrát proniká i do dalších historických 
věd. Prakticky předvádí, jak dokáže jednoduše proplout nástrahami 
těchto starobylých textů, ukazuje badatelům směr jejich pátrání, 
vysvětluje a pomáhá i radou, když ztrácí naději při hledání. Sám 
postupně vypracoval rodokmeny své i manželčiny rodiny. 
Genealogie se stala jeho velkým koníčkem. 

Postupující digitalizace archivů zjednodušila bádání. Začína-
jícím rodinným dějepiscům na Bechyňsku doporučuje sáhnout po 
knize sepsané roku 1928 školním ředitelem Arnoštem 
Chleboradem, která podává ucelený přehled o bývalém bechyň-
ském okrese. Badatel archivních materiálů svých předků musí 
rozlišovat, zda šlo o město Bechyni nebo o panství Bechyni. Pokud 
vaše pátrání bude namířeno na město Bechyni, pak se musíte 
vypravit do Státního archivu v Táboře. Zde se vám dostane do 
rukou další klenot – kronika Paměti města Bechyně sepsané 
Josefem Šatrou, obsahující události od nejstarších dob až do roku 
1914. Tvoří ji dvě knihy vystavené mimo jiné na webových 
stránkách třeboňského archivu. Výborným zdrojem informací 
o panství Bechyni jsou prastaré urbáře v českokrumlovském 
archivu na zámku z roku 1581 z doby Petra Voka z Rožmberka a ve 
Státním oblastním archivu v Jindřichově Hradci. Nejúplnějším 
pramenem informací o rodech jsou zachovalé bechyňské matriky 
od roku 1683 také na webu třeboňského archivu.

V Šatrově kronice nalezneme kromě historických dat soupis 
domů např. kolem bechyňského náměstí a osudy jejich obyvatel. 
Jak se domu říkalo, kdo byl majitelem roku 1693, kdo žil v domě 
v době sepsání zmiňované kroniky... Možná by stálo za zvážení dle 
pana Sassmanna zviditelnit historii těchto objektů malou 
informativní destičkou na fasádě domu se stručným rodopisem 
jeho obyvatel. Vždyť tak zachovalou historii by nám mohli ostatní 
opravdu závidět!

Našemu netradičnímu čtení přihlížel krásný jasný měsíc, který 
se odrážel na hladině starobylé kašny. Předal nám svou magickou 
sílu. Třásli jsme se sice zimou, ale snad můžu za všechny příchozí 
říct, že jsme se s autorem knihy i s historií setkali rádi! Knížky 
Kořeny si přijďte určitě vypůjčit, stejně jako zmiňované kroniky, 
které však půjčujeme jen prezenčně.

Na listopad chystáme setkání se spisovatelem Jiřím 
Hájíčkem, který získal cenu Magnesii literu za knihu Rybí krev. 

(Čerpáno z Alois Sassmann: Kořeny 4. Vydání 1. České 
Budějovice, Karmášek, 2013)

EH
Od září přecházíme na tradiční výpůjční dobu!

PŘIPRAVUJEME

Apartmá 
v hotelu Plaza

Středa 13. listopadu / 19.00 hod. / VS / Vstup 220, 200 a 180 Kč
Pořad, ve kterém se diváci budou moci opět setkat s jedinečným 
a nezaměnitelným humorem Zdeňka Izera. Jako vždy přijdou na 
řadu oblíbené zábavné scénky, parodie nejrůznějších televizních 
pořadů a imitování celé řady populárních českých i zahraničních 
zpěváků                             a zpěvaček. Vystoupení je opět 
obohacené                                  nejrůznějšími zábavnými kostýmy 
a převleky.                Partnerkou Z. Izera v novém
programu                  je zpěvačka a finalistka prvé
                                                       řady Superstar Šárka Vaňková.

 Předprodej od 2. 9. 
v kanceláři KD, 

rezervace na 
stránkách KD.

foto A. Sassmannová
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Kulturní středisko města Bechyně děkuje 
všem sponzorům, učinkujícím a návštěv-
níkům Bechyňského kulturního léta.

Mgr. Štěpán Ondřich, ředitel KSMB



+ Co vše se dělo v létě 
 v ZUŠ

Tak jako je již dlouholetou tradicí, 
Základní umělecká škola Václava Pichla 
v Bechyni se o prázdninách otevírá pro 
pořádání uměleckých dílen a festivalů. 
V letošním roce škola nabídla 13.–21. 7. 
útočiště pro mezinárodní letní taneční dílnu 
Javiera Curry „Body stories”: Acting on 
Sound and Space, která prezentovala 
výsledky své práce veřejnosti 20. 7. 
v nočním představení v prostorách kláštera, 
dále od 27. 7. do 18. 8. prostory pro letní 
mezinárodní hudební festival La Pellegrina, 
který se prezentoval veřejnosti sedmi 
koncerty, z toho dva se uskutečnily v rámci 
Bechyňských slavností 16. 8. a 17. 8. 
a nakonec od 18. 8 do 22. 8. zázemí pro 
soustředění tanečního souboru Pramínek, 
dětí ze Základní umělecké školy v Černo-
šicích.

PaedDr. Jan Svoboda, ředitel ZUŠ

+PRÁZDNINY V SUPŠ 
BECHYNĚ… 

Dva měsíce utekly jako voda a my se 
můžeme ohlédnout za tím, jaké vlastně byly. 
Na přelomu června a července jsme přivítali 
ve škole na devadesát účastníků 20. ročníku 
výtvarných kurzů pro veřejnost. Letošní 
novinkou byl dvoudenní kurz pletení z 

…A CO CHYSTÁME 
pedigu, který vedla paní Karla Hátleová z 

V NEJBLIŽŠÍ DOBĚ
Českých Budějovic. Kurzy jsou tradiční 

Všem zaměstnancům 
pedagogickou radostí a ani letos tomu 

školy i studentům přejeme co 
nebylo jinak. Závěrečná výstava, která 

nejúspěšnější nový školní 
proběhla 6. 7. 2013, byla skutečnou 

rok. Žákům, kteří nastupují 
přehlídkou kreativity frekventantů a velkým 

do prvních ročníků, přejeme, 
potěšením pro lektory.

aby nelitovali svého kroku 
Poprvé jsme letos vyzkoušeli akci, kterou 

studovat v Bechyni a aby u 
jsme nazvali Točíme pro radost. Celkem 

nás našli to, co hledali. 
třikrát během prázdnin jsme předváděli 

Otevíráme učební obor 
točení na kruhu a dali možnost zájemcům 

V ý r o b c e  a  d e k o r a t é r  
z řad dospělých i dětí, aby si toto řemeslo 

keramiky. Věříme, že se jeho 
vyzkoušeli. Akce proběhla ve spolupráci 

rozjezd podaří a že posílí 
s panem Martinem Zelenkou, který poskytl 

výuku keramiky i spojení 
prostor vedle své Galerie Galvína a kterému 

s průmyslovou sférou, kterou 
patří poděkování. Vzhledem k pozitivnímu 

v tomto případě zastupuje 
ohlasu budeme v podobných akcích 

firma Laufen CZ s.r.o.
pokračovat. 

Opět očekáváme příchod 
Za velmi vydařené považujeme 

zahraničních studentů. 
Bechyňské keramické trhy 2013 . 

Udělování víz je letos proble-
Děkujeme organizátorům za přípravu 

matičtější než v minulém Letošní školní rok je rokem 130. výročí našeho stanoviště v parku na náměstí a také 
roce. Absolvovali jsme jednání na založení naší školy. O chystaných akcích všem, kteří nás navštívili a kteří si umazali 
ministerstvu vnitra i na ministerstvu školství samozřejmě budeme bechyňskou veřejnost ruce od hlíny.
a děkujeme za účinnou pomoc panu Janu průběžně informovat. Neustala ani výstavní činnost. V půli 
Kačerovi, absolventu naší školy a velkému První z nich je výstava KERAMIKA července jsme instalovali výstavu keramiky 
bechyňskému patriotovi. Jsme přesvědčeni, VĚČNĚ ŽIVÁ; přiblíží tvorbu významných ve věži Sv. Ducha v Telči, na počátku srpna 
že přítomnost zahraničních studentů je osobností, které ovlivnily vývoj školy, a v čajovně a kavárně Rolnička v Soběslavi. 
jednoznačným přínosem pro školu i pro to Bohumila Dobiáše st. a Bohumila Do konce července trvala výstava žákov-
město. Naše poděkování patří i zřizovateli Dobiáše ml.ských i učitelských prací v hlavní budově 
školy, OŠMT Jihočeského kraje, který záměr Srdečně zveme na vernisáž, která Krajského úřadu Jihočeského kraje v Čes-
přivést do školy cizince podporuje. proběhne v sobotu 21. 9. 2013 v 16.00 kých Budějovicích, výstavu plastik jsme 

Na září připravujeme již tradiční výstavu v Galerii Na chodbě v budově školy. instalovali v parku na bechyňském náměstí, 
klauzurních a maturitních prací v Galerii M Výstava potrvá do konce listopadu 2013.naše práce měli možnost prohlédnout si také 
v Milevsku. Vernisáž se koná středu 

návštěvníci Plané nad Lužnicí a na výstavě Jiří Novotný, SUPŠ Bechyně4. 9. 2013 v 17.00 a výstava potrvá do 
květin v Čimelicích.

27. 9. 2013.
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+
krajany v Chicagu. S kapelou zpívali Dana vystoupila již potřetí. Tentokrát však XXI. BECHYŇSKÝ 
Bezstarostová a Lubomír Pudil. s poslední skladbou kapely přišla masivní 

FESTIVAL Druhou kapelou byli Božejáci s kapel- bouřka s lijákem a muzikanti měli co dělat, 
níkem Pavlem Skalníkem a zpěváky Janou aby stačili opustit provizorní hlediště DECHOVÝCH HUDEB
Ondrů a Lukášem Laitnerem. Tato kapela je a zachránit notový materiál a nástroje. 
nejstarší hasičskou hudbou u nás, a proto Po delší pauze a velkém úsilí pořadatelů Třetí desítku festivalů dechových hudeb 
také aktivně spolupracuje s Hasičským mohla celý festival dokončit i poslední v Bechyni načalo Kulturní středisko v neděli 
a záchranným sborem ČR při přípravě z kapel DH Valdaufinka Ády Školky, sice na dne 4. 8. 2013. Tradičně festival zahájili za 
celostátního setkání hasičských hudeb, tribuně a bez zvukové aparatury, o to víc překrásného letního počasí – starosta Města 
které se koná každoročně v měsíci srpnu s upřímným přijetím posluchačů a diváků. Bechyně Mgr. Jaroslav Matějka, ředitel KS 
v Pelhřimově. Spolu s některými muzikanty Chodovarky Mgr. Štěpán Ondřich a spolu s nimi konfe-

Třetí kapelou v pořadí byla Malá muzika a Keramičky došlo i na monstrkoncert renciérka Helena Hýnová. Vzpomínalo se 
Nauše Pepíka s kapelníkem Josefem s písničkami Bechyňské setkání, Moje na minulých 20 ročníků, hovořilo se i o bu-
Naušem a zpěvačkou Jindřiškou Novotnou. Česká vlast a Zůstaň tu s námi.doucnosti tohoto krásného setkávání 
Tato západočeská kapela ze Sušicka se těší Závěrem chci vyslovit velké uznání muzikantů s posluchači a diváky, promluvil 
velké popularitě jak u nás, tak i v cizině Kulturnímu středisku a Městu Bechyně, zde i zakladatel festivalu Jan Šupálek, rodák 
a v neposlední řadě také díky Českoslo- všem těm, kteří se spolupodíleli na celém z Ratíškovic, nyní bytem v Liberci, který sem 
venské lidové televizi Šlágr TV, kde dostává chodu tohoto ročníku a vytvořili nám, asi 400 pravidelně jezdí rok co rok, a i ve svých 
hodně příležitostí. návštěvníkům, příjemné prostředí a skvělou dvaaosmdesáti letech se těší na setkání 

Další kapelou v řadě byla „domácí“ zábavu. Za všechny účastníky – SRDEČNÉ s přáteli, kteří mu pomohli ke zrodu tohoto 
Keramička, s kapelníkem Petrem Törökem, DÍKY.muzicírování. Podpořit jej jezdí také několik 
zpěváky Ivanou Törökovou, Ivetou Hantá- Karel Novotný, Leština u Světlélet nestor moravských skladatelů a hlavně 
kovou, Alešem Kolářem a Josefem Duškem. učitel hudby Jožka Ištvánek, který vychoval 
Kapela těží mj. i z autorského zázemí mnoho skvělých muzikantů se zájmem 
hudebního skladatele Vladislava Sudy. o lidovou hudbu. Dále zde byl přítomen 
Tohoto vystoupení se zúčastnil i aktivně textař Jaroslav Hájek, který je mj. držitelem 
zakladatel Keramičky klarinetista Jiří rekordu v Guinessově knize rekordů v počtu 
Uchytil. Kapela vystupuje v typických písniček o našich městech a vesnicích, nyní 
blatských krojích.se věnuje převážně psaní textů o nešvarech 

Předposledním souborem byla západo-ve všech oblastech života, korupci a politice. 
česká dechová hudba Chodovarka Jako první vystoupila nejmenší profesio-
z Chodové Plané s kapelnicí a zpěvačkou nální dechovka z Vysočiny, kapela mnoha 
Věrou Kestřánkovou a zpěváky Lucii tváří – Vysočinka z Humpolce, s kapelníkem 
Schwalbovou, Lucii Márovou a Václavem Tomášem Vodrážkou. Tato DH oslavila 
Kašparem. Tato DH si získala velkou v loňském roce 15 let trvání a vystoupila také 
popularitu právě v Bechyni, a proto zde několikrát v USA s programem pro naše 

+Malá zajímavost

Vážení spoluobčané,
mám pro Vás takovou malou zajímavost. 

Na přelomu července a srpna po dobu 21 dní 
pobyl v našem městě nejstarší klient 
místního lázeňského zařízení českosloven-
ský válečný veterán pan. Plk. v. v. VASIL 
HAJDUR z Tábora – Horek. Jeden z posled-
ních dosud žijících přímých účastníků bitvy 
u Sokolova, od které letos uplynulo 70 let.

Letos 24. července se dožil v celkem 
dobré kondici 94 let. Jak jeho jméno 
napovídá narodil se na Podkarpatské Rusi 
v Nižném Selišti, okres Chust. Naše 
lázeňské město si moc oblíbil. 

Svojí aktivní službu vlasti dosloužil na 
bývalé táborské okresní vojenské správě, 
kde měl na starosti brance tehdejší ČSLA. 
Jako sloužící vyšší důstojník od OVS 
jezdíval také sem do Bechyně na letos 20 let 
zaniklou leteckou posádku, kde měl 
spolupráci s operačně – zpravodajským 
oddělením, kterému náčelníka dělal v té 
době bechyňský válečný veterán pan plk. 
v. v. Ing. Pavol Vaněk. 

O svých životních událostech a válečném 
dobrodružství vydal pan Hajdur roku 2011 
také knihu Z gulagu přes Buzuluk do Prahy, 
kterou začal psát roku 1998 po úmrtí své 
manželky.

Osobně si nesmírně vážím všech našich 
válečných veteránů.

Jménem českobudějovické jednoty 
Československé obce legionářské 

Pavel Staněk 

+
Moudivláček, ale i dětský pěvecký sbor Pěvecký sbor 
Fingille a navíc smíšený sbor Post Skriptum. 

Post Scriptum Její práce hudebně pedagogická je ceněna i 
za hranicemi naší republiky – v Německu, opět v Bechyni
Anglii, Švýcarsku nebo Polsku. Smíšený 

Dne 15. června 2013, zásluhou pana pěvecký sbor získal vysoká ocenění na 
ředitele Střední uměleckoprůmyslové školy různých mezinárodních soutěžích. Velmi 
v Bechyni, Jiřího Novotného, se uskutečnil dobře si vede i v dětském pěveckém sboru. 
hudební večer „Písně všelijaké“ v podání Post Skriptum uspořádal koncerty se zahra-
smíšeného pěveckého sboru Post Skriptum ničními sbory Kanady, Anglie, Švýcarska, 
ze Základní umělecké školy Praha 8, Německa, Singapuru a dalších. První 
Taussigova 1150. V prostoru Galerie Na vystoupení smíšeného pěveckého sboru 
chodbě zazněly v repertoáru písně nejen bylo v Bechyni v roce 2006 v chrámu 
našich českých autorů, ale i světově Nanebevzetí Panny Marie díky pochopení 
proslulých autorů jako Leonard Bernstein, a podpoře zdejšího farního úřadu. 
Georgie Gershwin a dalších. Sbormistr Jako občan města Bechyně tímto 
Veronika Lozoviuková, rozená Kvardová, článkem děkuji za velikou iniciativu panu 
svým bezprostředním vystupováním a říze- řediteli SUPŠ Jiřímu Novotnému. Je dán 
ním sboru vytvořila s posluchači koncertu, předpoklad, že se vytváří tradice, spojení 
bechyňskými občany, upřímný kontakt. Byl výtvarného a hudebního umění. Dokumen-
vytvořen i spoluúčastí posluchačů na tují to i obrazy manželů Růžičkových, 
provedení některých rytmických celků i doplňující atmosféru uvedeného koncertu. 
malou soutěží. Je třeba se zmínit několika Jako občané krásné Bechyně můžeme být 
slovy o naší rodačce Veronice Lozoviukové, hrdi na naši rodačku paní Veroniku 
rozené Kvardové. Byla žákyní klavírního Lozoviukovou, rozenou Kvardovou, přiná-
oddělení paní Dagmar Černochové. Byla šející se svým úspěšným pěveckým sborem 
vedena od prvního úderu na klaviaturu až po do všech vnímavých srdcí radost a krásu. 
absolventský koncert II. cyklu ZUŠ. Byl tak Budeme se těšit, že pan ředitel SUPŠ Jiří 
vytvořen vztah k hudbě a nastolena cesta k Novotný vytvoří tradici a že budeme moci 
dalšímu hudebnímu vzdělávání. Vystu- opět prožívat krásné okamžiky v prostorách 
dovala Týnskou vyšší odbornou školu – Galerie Na chodbě za účasti smíšeného 
Collegium Marianum, obor regenschori pěveckého sboru Post Skriptum za vedení 
a konzervátor církevních památek. Ve studiu naší rodačky Veroniky Lozoviukové, třeba 
pokračovala na Pedagogické fakultě v předvánoční době. Na závěr je třeba se 
Univerzity Karlovy v Praze, obor sbor- zmínit, že dobrovolné vstupné bylo věno-
mistrovství – hudební výchovu. Absolvovala váno bechyňským občanům postiženým 
mistrovské pěvecké kurzy ACADEMIE letošní povodní. To jen dokumentuje, že 
I N T E R N AT I O  N A L E D A N S E S  E T  hudba a výtvarné umění tak může přispět, 
MUSIQUES ANCIENNES – Academie de byť se nejedná o závratnou sumu, k souná-
Sable ve třídě Julie Hassler. Její práce ležitosti a soudružnosti mezi lidmi.
hudebně pedagogická je obdivuhodná. Řídí 

Josef Černoch nejen přípravný dětský pěvecký sbor 

+
 V neděli 18. 8. se konala 
v klášterním kostele slavnostní 
mše k Nebevzetí Panny Marie, 

kterému je zasvěcen kostel v klášteře. 
Dříve byla i pouť, jedna z nejstarších 
v Čechách. Mše proběhla za přítomnosti 
kněží a hojné účasti věřících.

Klášterní kostel sponzorsky krásně 
upravilo květinovou výzdobou Zahrad-
nictví U Benešů. Děkujeme za velkorysý 
dar.

Redakce
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MĚSTSKÁ 
POLICIE 
BECHYNĚ 
– radí, informuje

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

Z činnosti červen–červenec:

ź Dne 4. 6. 2013 byli strážníci připraveni 
pomoci lidem v zatopených částech Zářečí 
jak fyzicky, tak rozvozem potřebných 
prostředků a zajištěním dalších nezbytností. 
Velkým dílem se na této pomoci zasloužil 

stržm. 
Sokol a přispěl tak k zlepšení situace.

ź Od rozšíření kamerového systému 
(MKDS) si vedení města slibuje lepší 
dohledatelnost, ale i prevenci v trestné či 
přestupkové činnosti. Během měsíce byla 
MPB požádána o celkem 4 záznamy, které 
by vedly k odhalení popř. usvědčení 
pachatelů/přestupců. Konkrétně opakovaně 
poškozený obrubník na náměstí, kdy 
pomocí kamer byl zjištěn přestupce 
a výsledek byl předán k dalšímu šetření.

ź Dne 11. 6. 2013 se strážníci zaměřili 
opakovaně na dodržování rychlostních 
limitů. Tentokrát v ranních hodinách u pře-
chodů pro chodce. Strážníci měřili rychlost 
viditelně v ulici Tyršova u přechodu do parku 
a následně v ul. Písecká u pekárny. Během 
tohoto měření nebyl zjištěn žádný řidič 
porušující předpisy, ale toto měření mělo 
preventivní dopad. Měření bude pokračovat 
po prázdninách.

ź Z důvodu problémů s porušením 
nočního klidu v klášterní zahradě 

byla MPB požádána 
o součinnost s OO–PČR Bechyně o zvýšený 
dohled nad touto lokalitou. Strážníci již 
4. rokem v hlavní sezóně tuto lokalitu 
monitorují, provádějí zde 2–4 krát během 
své prac. doby fyzickou kontrolu. Dne 14. 6. 
2013 v rámci noční služby strážníci 
s policisty v pozdních nočních hodinách 
provedli kontrolu této zahrady, žádné 
problémy neodhalili.

ź V rámci noční směny provedli strážníci 
dne 14. 6. 2013 i kontrolu celého k.ú. 
Bechyně. Činnost strážníků je pestrá a není 
zaměřena jen na VP či dopravu. Při průjezdu 
v obci Hvožďany si strážníci všimli poško-
zeného ohrazení a následně i vyvrácené 
malé lípy. Vše následně nahlásili na MěÚ 
Bechyně, který zajistí její přesazení a opravu 
ohrazení.

Tato směna měla hlavní záměr dohled na 
dodržování nař. RM č. 1/2010 o konzumaci 
alkoholu na veř. prostranstvích a následnou 
kontrolu vytipovaných restauračních zaříze-
ní, zda v nich není porušen zákon o podává-
ní alkoholu nezletilým. Během podvečerních 
hodin byly zjištěni dvě osoby hrubě porušu-
jící toto nařízení a byla jim udělena BP.

ź Dne 22. 6. 2013 strážníci ve spolupráci 
s OO–PČR Bechyně vypomáhali pořada-
telům při odklonu dopravy přes most, kde se 
konala výstava a průjezd historických vlaků.

ź Dne 2. 7. 2013 při HČ zjistil strážník 1 ks 
injekční použité stříkačky v klášterní 
zahradě ve výklenku zdi. Použitý injektor byl 
odborně zlikvidován. 

ź Se začátkem prázdnin se zvýšila 
doprava na území města Bechyně, na což 

i nad rámec svých povinností Ladislav 

podle 
vyhlášky města 

reagovali strážníci pronájmem radaru na 
měření rychlosti po dobu dvou dnů. 
Prováděli toto měření ve vybraných 
lokalitách. Pro časté připomínky občanů se 
hlavně zaměřili na dodržování rychlosti 
v obci Senožaty, a to v obou směrech jízdy. 
Během letních prázdnin strážníci opakovali 
toto měření v různých časových obdobích, 
ale i naplánované kontroly dopravy ve 
spolupráci s OO–PČR Bechyně. 

ź Již je trendem doby nedodržovat některá 
ustanovení či zákony. Zahájením cyklo 
sezóny dochází pravidelně k porušování DZ 
C14a umístněné před vjezdem na most do 
Bechyně, která PŘIKAZUJE cyklistovi, aby 
sesedl z kola, což někteří řeší přejezdem na 
úzký chodník, popř. projedou mezi kolejemi 
a nerespektují toto značení. Strážníci se 
setkávají denně s těmito neposlušnými 
cyklisty. I když se situace zlepšila, přesto se 
najdou tací, kteří kličkují před vozidly, 
chodci, balancují mezi chodníkem a vozov-
kou nebo dokonce před lokomotivou!!!! MPB 
nekompromisně tyto řidiče pokutuje jak za 
jízdu mezi kolejemi, tak po chodníku.

ź Každoročně strážníci v hlavní turistické 
sezóně nastupují 1–2 krát týdně na střídavé 
směny, které pokryjí 12hod. pracovní dobu. 
Je to kompromis, ale nelze tento způsob 
zavést natrvalo jak z důvodu odpočinku, tak 
i vytížení strážníků.

ź Stále dochází k porušování tržního řádu, 
a to nejen podomním prodejem. Dne 23. 7. 
2013 při kontrole MDKS si strážník všiml 
zvýšeného pohybu osob na náměstí. 
Následně přijela dvě dodávková vozidla 
a majitelé zahájili prodej ovoce a zeleniny 

 
časy prodeje dle 

tržního řádu. Strážník požádal o spolupráci 
OO–PČR Bechyně, prodejce poučil a udělil 
blokovou pokutu.

ź Každoročně MPB a dobrovolnice 
zajišťují dopravu při konání koloběžkového 
Grandprix. Bohužel opakovaně strážníci 
upozorňují na zákonné podmínky pro 
pořadatele. Hlídka spíše prováděla 
pořadatelskou službu než BESIP. 

ź Zvýšeným pohybem návštěvníků města 
dochází k nárůstu přestupků převážně 
v dopravě (DP). Strážníci kontrolují při své 
hlídkové činnosti celé město a setkávají se 
často s hrubými porušeními silničního 
zákona, nerespektováním DZ na náměstí 
a s tím spojenou nutností plateb, stáním na 
vyhrazených místech… Problémem je 
občas řešení dopravního přestupku, kdy 
návštěvník při odpol. či večerním příchodu 
k vozidlu zjistí výzvu. Bohužel MPB již v té 
době není dostupná a nastává zdlouhavý 
proces řešení.

ź MP Bechyně se opět zaměřila na 
dodržování vyhl. č. 3/2008 o pohybu psů, 
a to v brzkých ranních hodinách. 

ź MP si pronajala měřící zařízení na delší 
dobu, prodloužila pracovní dobu během 
prac. týdne, rozšiřuje počet kamerových 
bodů, a to na sportovní areál.

Pracovní doba (mění se v závislosti na  
nepravidelných odpoledních a nočních 
službách)

Za MP Bechyně Aleš Kabelka, DiS

velmi nebezpečně na pozemní komunikaci
mimo povolená místa a 

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

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

Diakonie Rolnička 
slaví 20 let 
v Soběslavi

Diakonii Rolnička, která nabízí 
sociální služby dětem a dospělým 
lidem s mentálním postižením, má 

většina z vás asi spojenou s jarem a 
veřejnou sbírkou Rolničkové dny. Studenti 
při ní ve žlutých tričkách žádají o příspěvek 
do zapečetěné kasičky a na oplátku nabízejí 
cinkající rolničky. Tentokrát chceme 
nabídnout něco my vám, našim příznivcům. 
Dovolujeme si vás pozvat na oslavu 
dvacátého výročí založení naší organizace. 
Ve čtvrtek 26. září pořádáme Den 
otevřených dveří ve všech budovách, které 
v Soběslavi a Táboře využíváme. A den 
zakončíme Zahradní slavností, kterou bude 
provázet dlouholetý přítel a podporovatel 
Rolničky Jaroslav Dušek. Zároveň bude 
v renovované čajovně–kavárně Rolnička 
v Soběslavi po celé září ke shlédnutí výstava 
Rolnička ve fotografiích. 

Podrobnosti o 

Těšíme se na vaši návštěvu
Vaše Rolnička

programu slavnosti 
naleznete na www.rolnicka.cz.

+Poděkování

Jménem rodiny Jarošových děkuji 
všem, kteří se přišli dne 20. 7. 2013 
naposledy rozloučit s panem Jiřím 
Jarošem.

J. Mikulová

Dne 27. 6. 2013 se konal pohřeb mého 
manžela pana Oldřicha VRŮBLA.

Chceme touto cestou poděkovat všem 
příbuzným a známým, kteří ho přišli na 
jeho poslední cestě doprovodit.

Zarmoucená rodina

Přišlo nám však velice líto, že nás paní 
HLASOVÁ v tak těžké chvíli přivedla do 
velmi trapné situace, kdy se nedostavila 
ke smutečnímu projevu. Její jednání je 
neseriózní a neomluvitelné.

Vrůblová Ludmila
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+Léto Jitřní Stovky

Na přelomu července a srpna se 
uskutečnil již druhý tábor 3. skautského 
oddílu Jitřní Stovka v Haškovcově Lhotě. 
V letošním roce se díky povodním situace 
zdramatizovala, říčka Smutná zatopila celou 
naši základnu do výše 1,20 m.

Díky perfektní organizaci náčelníka 
střediska Jana Valenty a obětavosti mnoha 
dobrovolníků z řad skautů z Bechyně, Týna 
nad Vltavou a dobrovolných hasičů se 
podařilo vše opravit před zahájením letních 
táborů.

Poděkování patří i Obecnímu úřadu 
Haškovcova Lhota, p. Doudovi za odvoz 
materiálu a p. Haškovcovi za kompletní 
opravu příjezdové cesty k táboru, včetně 
odtokových trativodů.

+Den ženisty navštívil 
i kardinál Dominik Duka

Letošní oslava ke Dnu ženisty připadla na 
28. června 2013 a byla spojena s 10. výročím 
založení 15. ženijní brigády a žehnáním 
bojových praporů velitelství 15. ženijní 
brigády a 151. ženijního praporu. Z hostů 
pozvání přijali brigádní generál Jan Kaše, 
starosta města Jindřichův Hradec Stanislav 
Mrvka, místostarosta města Týn nad Vltavou 
Ivo Machálek, kardinál Dominik Duka, 
předseda Ekumenické rady církví Joel Ruml, 
ředitel NATO centra EOD ve Slovenské 
republice plukovník Jaroslav Bielený 
a z bývalých náčelníků ženijního vojska 
například generálporučík ve výslužbě Jiří 
Brychta.

+Ženijní útvary mají 
nové roboty na 

likvidaci výbušnin
Dne 30. července 2013 navštívil 

15. ženijní brigádu v Bechyni velvyslanec 
USA Norman Eisen, který tak oficiálně pře-
dal osm robotů TALON na likvidaci výbušnin 
a další materiál pro jednotky EOD (Explosive 
Ordnance Disposal), což jsou specialisté na 
likvidaci improvizovaných nástražných sys-
témů, laicky pyrotechnici. Techniku v celko-
vé hodnotě přes tři miliony dolarů Spojené 
státy americké naší armádě věnovaly 
v rámci jejich grantového programu Security 
Assistance.

Naši specialisté s těmito roboty již mají 
zkušenosti, protože je používají společně 
s Američany při svých misích v Afgánistánu. 
„Nyní budeme schopni připravovat naše 
vojáky v domácích podmínkách ještě před 
tím, než budou nasazeni do operace,“ řekl 
zástupce náčelníka Generálního štábu 
Armády České republiky generálmajor 
Miroslav Žižka.

Velvyslanec Norman Eisen připomněl, že 
vynálezcem slova robot je Karel Čapek 
a tedy že se roboti vrací domů. Ve svém 
projevu, který bravurně zvládl v češtině, 
poukázal na výsledky několikaleté vzájemné 
spolupráce. „Tento nástup je důkazem, že se 
Česká republika stala v NATO jednou 
z vedoucích zemí v oblasti pyrotechnických 
operací.“ 

Součástí předávání byla pro hosty, mezi 
nimiž byl také náměstek ministra obrany 
Daniel Koštoval, prohlídka ženijní techniky 
a v neposlední řadě ukázka práce právě 
s dálkově ovládaným robotem Talon, kterou 
si vyzkoušel i velvyslanec Eisen.

První turnus skautů ze Strakonic tak mohl 
nastoupit podle dohody 29. 6. a bez problé-
mů zahájit svůj program. Náš oddíl si letos 
vybral poslední turnus. Vloni si děti vyzkou-
šely stavbu tábora a letos závěr – složení. 
My vedoucí jsme se přesvědčili, že i dnešní 
děti jsou šikovné. Samozřejmě, že hlavní ná-
plní byla táborová hra „Osadníci z Yukonu“, 
podle námětu oblíbené deskové hry.

Letní tábor je vždy vyvrcholením celo-
roční práce oddílu, kde děti předvedou, co 
ještě nezapomněly ze základů tábornictví. 
Počasí, kromě jedné vichřice, kterou jsme 
přečkali bez úhony, se vydařilo, všichni se 
něco naučili, a tak hurá do dalšího roku.

Zahajovací schůzka oddílu se uskuteční 
v klubovně na faře dne 6. 9. v 16.00 hod. 
Zveme i nové zájemce.

Za 3. oddíl Jitřní Stovka Václav Filipi 

Nejdůležitější částí oslav byl slavnostní 
nástup, jehož součástí byl obřad žehnání 
bojových praporů velitelství 15. ženijní 
brigády a 151. ženijního praporu. Provedl jej 
kaplan brigády kapitán Jan Blažek. 
„K tomuto obřadu může dojít pouze tehdy, 
pokud s ním souhlasí nadpoloviční většina 
příslušníků útvaru. Nejedná se zde o svě-
cení předmětů. Jde o modlitbu za všechny 
vojáky i občanské zaměstnance, kteří pod 
těmito prapory slouží a budou sloužit,“ 
objasnil v úvodu. „Dokladem o provedení 
obřadu bude modrá stuha, kterou po 
modlitbě připnu k bojovému praporu.“ Po 
modlitbě a zavěšení stuh na oba prapory 
promluvili k nastoupeným útvarům brigády 
a všem hostům i oba zástupci církví, kardinál 
Dominik Duka i synodní senior Joel Ruml. Po 

nástupu zhlédli spolu s dalšími hosty 
vystavenou techniku bechyňského ženijního 
praporu a měli s velitelem a vojáky malou 
besedu v místní kapli.

Den ženisty je spjat se vzpomínkou na 
padlé československé ženisty, kteří 
14. června 1940 poprvé citelně zasáhli do 
bojů proti nacistickému Německu, a to ve 
francouzském Brionu. Většina této skupiny 
padla, ale postup německého vojska byl na 
čas zastaven.

zpracovala: kpt. Miroslava Štenclová, 
tisková a informační důstojnice 

15. ženijní brigády 
fotografie: kpt. Radek Dolanský, 

kpt. Miroslava Štenclová
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Společnost Kovostroj Bohemia, s.r.o. se sídlem
Kolodějská 507, 375 01 Týn nad Vltavou
pronajme prostory ve své výrobní hale. 

V
 

případě zájmu nás kontaktujte na e-mail
zavadil@kovostroj.com nebo na tel. čísle 777 970 950.

KOVOSTROJ

BOHEMIA, s.r.o.

Chcete mít nejrychlejší 
internet ve městě?

Internetové připojení se stalo nedílnou 
součástí našeho životního stylu sloužící 
nejen jako zdroj informací, ale i jako nový 
rozměr komunikace, vzdělávání a zábavy. 
Možnosti využití internetu se neustále 
rozrůstají. Zvyšuje se sledování videa na 
zpravodajských a zábavných serverech. 
Online kurzy jsou v mnoha případech 
běžným způsobem sebevzdělávání a komu-
nikace s přáteli dnes není již jen email, ale 
i video hovor či telefonní hovor přes internet. 
Uživatelé neustále vyžadují kvalitnější obraz 
videí a nejsou ochotni čekat dlouhé minuty 
před jeho spuštěním. Navíc se zvyšují 
požadavky na bezpečnost bankovních 
aplikací a plateb při nákupu v internetových 
obchodech.

Softwarové firmy stále zlepšují kvalitu 
a rozsah používaných aplikací, a s tím rostou 
geometrickou řadou též požadavky na 
kvalitu sítě. Kvalita sítě znamená parametry 
jako je: rychlost, spolehlivost, stabilita 
a bezpečnost.

Investicemi do nových technologií, 
včetně optických sítí, se daří operátorům 
kabelových televizí naplnit všechny zmíněné 
parametry, což jim zaručuje umístění na 
prvních místech v dlouhodobém hodnocení 
kvality internetového připojení. Přestože 
bezdrátové sítě doznaly také mnoho změn, 
zlepšila se jejich stabilita a v některých 
případech i rychlost, stále ještě zaostávají 
v bezpečnosti. Bezdrátové Wifi sítě lze 
i nadále odposlouchávat a rozšifrovat 
přenášený obsah, například v komunikaci 
s bankou.

Prodej slepiček

Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, 
opět prodává slepičky snáškových 
plemen: Hisex hnědý,Tetra hnědá 
a Dominant žíhaný, kropenatý, 
černý, žlutý,  modrý a bílý. 

–

Slepičky pouze z našeho chovu!!!

Stáří slepiček:   15 – 18 týdnů

Při prodeji slepiček nová služba:
výkup králičích kožek 15–22 Kč/ks 

Cena: 149 – 170 Kč/ks
         v začátku snášky 178 Kč/ks
Prodej se uskuteční: 
Středa 25. září 2013 ve 14.00 hodin
Bechyně  u vlakového nádraží  

Případné bližší informace tel: 
728 605 840, 415 740 719, 728 165 166

Restaurátorka kovů nabízí 
restaurátorské práce – renovace křížů, 
historických dveřních zámků, kostelních 
mříží, opravy drobných tepaných 
předmětů, zaměření na 18. až 20. století. 
Praxe při renovaci církevních památek. 
Možnost zlacení, tepání, broušení, práce 
s různými druhy kovů včetně mosazi, 
alpaky a zlata. Tel. 723 965 936, 
klimaska@seznam.cz

Obchodní ředitel společnosti Nej TV v současné době vyžívá již více než 2500 km 
Marius Marcolla komentoval současný stav optických tras, všechny páteřní spoje jsou 
internetového připojení následovně: „Naši provozovány na rychlostech 1Gb/s nebo 
zákazníci oceňují nejenom kvalitu, ale 10Gb/s. Navíc došlo k obměně všech 
i lokální technickou a obchodní podporu, centrálních internetových uzlů na systém 
kterou nabízíme v každém městě s větším DS3. V letošním roce se také podařilo 
počtem zásuvek. Kombinací lokální podpory dohodnout a zrealizovat přímé umístění 
a vzdáleného monitoringu sítě se nám daří serverů společnosti GOOGLE na naší síti, 
zajišťovat vysokou kvalitu našich služeb čímž se pro naše zákazníky podstatně 
s rychlým odstraněním případných poruch. zrychlí služby poskytované touto společ-
Současně se snažíme pro naše zákazníky ností, jako je vyhledávání, Youtube, Street 
zkvalitňovat internetové služby ve všech view, Earth, map, google+, Picasa 
možných směrech. Naše síť NejTV a dalších“. 
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PRODEJ CHOVNÉ DRŮBEŽE
z veterinárně kontrolovaných chovů, 

které zaručují kvalitu a vysokou užitkovost

Prodej 3. 10. 2013 v 16 hod. Bechyně /u vlakového nádraží/
Kuřice černé, červené stáří: 12–18 týd. cena: 120–180,–Kč
Chovní kohoutci 12–18 týd. 120–180,–Kč
Slepice ve snášce 100,–Kč

!Sortiment, stáří a cena drůbeže se může lišit dle aktuální nabídky!
Info a objednávky: Gallus Extra s.r.o., Pražská 8, 586 01 Jihlava 
tel. 567 212 754, 567 214 502, mob. 731 701 331, po–pá 8–15h! 
gallusextra@centrum.cz

PRODEJ CHOVNÉ DRŮBEŽE

Sleva  30% na sluneční brýle

Brýlové obruby již od 990 Kč

MM Optik Soběslav
Palackého 64

www.mmoptik.cz

Provádíme rizikové kácení stromů 
v těžko přístupných místech. 

Tel: 606 931 760
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