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MĚSTSKÝ ZPRAVODAJ
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+Masopust Při nich se vybíraly do košíku kořaličky, 
vejce, slanina, koblihy, Boží milosti. Vše se 
pak společně konzumovalo v hospodě 
během večerní zábavy. Masky nebyly 

Masopust, masopust, závazné, záleželo na vtipu a pohotovosti 
do kola mě, holka, pusť! jaké budou a co budou předvádět.

Bývalo však několik tradičních masek, 
které se objevovaly každoročně: medvěd 
vedený na řetězu medvědářem. Medvěd měl 
na sobě buď obrácený kožich nebo oblek 
z pytloviny pošitý hrachovinou a na hlavě 
měl uměle vyrobenou medvědí hlavu. 
Medvědovi byla připisována plodnost, proto 
si s ním hospodyně a děvčata musela 
zatancovat. Další postavou byl biřic, který 
průvod vedl a za ním muzika. Také postava 
smrti a anděla a tzv. klibna (šiml, kobyla, 
koníček, brůna), ta většinou skrývala dvě 
osoby. Ještě Žid s pytlem na zádech, bába 
s nůší, kominík se žebříkem, kozel, kráva 
a mnoho dalších.

V současné době je nejznámější průvod 
masek v Milevsku a ve skanzenu na 
Radhošti.

Starobylým zvykem bylo stínání kohouta 
MASOPUST je období od Tří králů do – mládež se přestrojila za vojáky a několik 

Popeleční středy. Tou začíná postní období mládenců přivedlo na tkanicích uvázaného 
před Velikonocemi. Protože je datum kohouta. U „popraviště“ se mu přečetl 
Velikonoc pohyblivé, je pohyblivý i termín rozsudek provázený žerty a posměšky, 
masopustu. Bylo to období šťastné, plné nakonec mu „kat“ usekl kosou hlavu. 
dobrého jídla, pití, masek a veselí. V Podkrkonoší se konal boj s kohoutem; do 

ohrady se zavřel kohout s mládencem, Masopustní veselí vrcholilo v třídenním 
kterému se zavázaly oči a do ruky dostal čase na konci, mělo i název šibřinky, fašank, 
cep. Jím se snažil zděšeného kohouta ostatky, končiny, bláznivé dny… Přípravou 
zasáhnout, v tomto boji se střídali ostatní na vyvrcholení masopustu býval čtvrtek před 
mládenci i děvčata, až byl kohout konečně masopustní nedělí nazývaný „tučný čtvrtek“. 
udolán. Na Domažl icku se stavěl Panovalo přesvědčení, že v tento den má 
o masopustním pondělí „babský mlýn“, člověk jíst a pít co nejvíce, aby byl celý rok při 
v němž se v úterý mlely staré báby na pěkná síle.
děvčata. Na dvorech šlechticů se konaly hostiny, 

V noci před Popeleční středou ponocný ve městech a vsích tancovačky, na venkově 
zatroubil na roh a rychtář vyzval všechny se to neobešlo bez vepřových hodů. Kdo se 
k rozchodu, někde se ještě pochovávala slávy nemohl zúčastnit, tomu se posílala 
basa.výslužka, většinou obsahovala huspeninu, 

klobásy, jitrnice a jelítka, ovar a škvarky. Popeleční středa (také Škaredá, Černá, 
Bláznivá) začínala velikonoční půst, lidé se O masopustních rejích jsou z Čech 
sešli v kostele na tiché mši, hlavní oltář byl až i Moravy dochovány zprávy již ze 13. století, 
do Bílé soboty zakryt fialovým plátnem, i když byly zřejmě ještě staršího data. 
barvou smutku. Kněz žehnal věřícím a na Tancovačky, plesy a zábavy byly někdy 
čele jim svěceným popelem značil křížek. i specializované, některé byly jen pro 
Připomínal pomíjivost pozemského života svobodnou mládež, ale například na 
a nutnost pokory se slovy: „Prach jsi tzv. mužovský bál směli jen ženatí muži 
a v prach se obrátíš!“a vdané ženy. Také byly babské bály pro 

vdané ženy. Byla též pověra, že jak budou Bylo také mnoho pranostik, některé 
tanečnice vysoko vyskakovat, takové z nich: Masopust na slunci – pomlázka 
vyroste toho roku obilí a len. Své plesy měli i u kamen. Krátký masopust – dlouhá zima. 
měšťané, tzv. reduty, různé spolky Jaké jest masopustní úterý, taková bude 
a řemeslnické cechy. Také se hrály žákovské Velká noc. Jaké je počasí o Popeleční 
divadelní hry, byly rozverné a humorné, jak středě, takové se drží celý rok.
se na masopust patří.

Letošní Popeleční středa připadá na 
Vyvrcholením masopustu bylo úterý. 22. února.

V některých oblastech byly a jsou součástí 
Tak si užijte veselý a hojný masopust!oslav obřadní průvody masek, které 

 obcházejí s muzikou vesnice či městečka. 
-ap-

+Životní jubilea 
únor 2011

   

99 let Hanousková Marie
91 let Ing. Vanek Pavol
90 let Klímová Jarmila
89 let Třešňáková Marta
88 let Kotěšovcová Libuše
87 let Bohuslavová Milada
86 let Kloudová Růžena
83 let Matějková Libuše
82 let Dousek František

Podholová Helena
81 let Černoch Josef

Gucková Marie
80 let Dousková Marie
79 let Janoutová Julie
78 let Chudá Růžena

Švorcová Ernestína
Zavadil Jiří

77 let Buřil Vlastimil
Nebesař Antonín

76 let Hronková Božena
Semrádová Jiřina 

75 let Menšová Růžena
Bína František 

+Diamantová svatba

   

Dne 9. února 2012 oslaví manželé Ing. 
Josef Procházka a Marta Procházková 60 let 
společného života. Gratulujeme a přejeme 
do dalších let zdraví a dobrou pohodu.

Vzpomínka na Václava Havla na 
bechyňském náměstí v den jeho pohřbu

Z obsahu
Kulturní kalendář 4
Prodej bytů na Libuši 11
Příspěvky posílejte do 16. února na 
adresu propagace@kulturnidum.cz
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Z historie Bechyně

úřad a realizovala jej firma Swietelsky spolu MOSTY, můstky a lávky 
s dalšími subdoda vateli. Technické 

v Bechyni a kolem ní parametry si jistě zájemci najdou na 
 internetu. Otiskujeme fotografie: starý most 

Využívám informací z publikace  kdysi, dva mosty vedle sebe a současný 
Dušana Encyklopedie mostů v Čechách, na most. Se starým mostem se originálně 
Moravě a ve Slezsku, vydané v Praze rozloučili tamější občané, zabalili jej do 326 
nakladatelstvím Libri roku 2002. rolí toaletního papíru, což je světový unikát 

 hodný zápisu do Guinessovy knihy rekordů.
Důležitým a nejstarším mostem byl Byl tedy vybudován most nový s ojedi-

MOST V ZÁŘEČÍ nělou obloukovou mostní konstrukcí s před-
pjatou monolitickou deskou mostovky, 

„Bechyně – silniční most.
ocelovými oblouky a síťovým uspořádáním 

Silniční ocelový nýtovaný příhradový 
závěsů. Tento typ mostní konstrukce je 

most s mezilehlou mostovkou o třinácti-
ojedinělý a v České republice byl použit 

metrové šířce a omezené nosnosti do 
poprvé. Nový most má novou mostní 

2,5 tun. Dílce příhrady mají částečně 
konstrukci s elegantními ocelovými oblouky 

zavětrování diagonálami, částečně ondře-
a dolní mostovkou. Působivě zapadá do 

jovskými kříži. Příhrada je 3 metry vysoká 
okolního prostředí a dotváří jeho archi-

a spočívá na kamenných nábřežních 
tektonický vzhled. Vybudování mostu trvalo 

opěrách. Most překonává řeku Lužnici.“
téměř rok a Jihočeský kraj za něj zaplatil více 

Tyto řádky z publikace se týkají starého 
než 22 miliónů korun.

mostu. Býval zde původně jen brod na 
Krásné je i osvětlení mostu, v předmostí 

tzv. solné nebo zlaté stezce, nejdůležitější 
po obou stranách je umístěna v betonových 

tepně spojení Bechyně s Prahou, Českými 
blocích vždy dvojice světel. Stožáry, svítidla 

Budějovicemi, Pasovem… Od 12. století zde 
byly opatřeny stejným nátěrem jako vrchní 

stával most dřevěný. Dřevěný pilíř 
mostová konstrukce. Nové veřejné osvětlení 

z původního dřevěného mostu, dobře 
osvěcuje jak chodníky, tak i vozovku na 

konzervovaný, v podstatě pod dnem řeky je 
mostě. Slavnostní osvětlení je ukryto 

dnes v depozitáři Městského muzea 
v obloucích mostu, cele se pak odráží 

v Bechyni. Pak šly roky, povodně, ledy, války 
v hladině Lužnice jako krajka.

a jiné katastrofy. Až roku 1885 se Lužnice 
dočkala mostu železného. Byl to patent 
zemského a vrchního inženýra J. Maýra, 
dodavatelem byly Vojtěšské hutě na Kladně 
(z nápisu na litinových deskách na mostě). 

Jubilejní most a most v Zářečí jsou dva 
nejdůležitější mosty v Bechyni a jejich 
provoz je úzce spjat. Než začala rekon-
strukce Jubilejního mostu, musel být ten 
zářečský, 

. Ale nejen velká 
voda, i zub času se podepsal, jednoduše 
dosloužil, byl to již stoosmnáctiletý staříček. 
Jeho nosná konstrukce v závěru dvacátého 
století vykazovala sníženou únosnost 
dlouhodobým působením přírodních vlivů 
i nárůstem intenzity dopravy. Bylo roz-
hodnuto, že se postaví most nový, který 
bude ocelový. Nejen radnice, ale i památkáři 
dbali na technickou stránku, ale posuzovali 
i pohledy na dominanty v Bechyni: zámek 
a klášter. Obyvatelé Zářečí nazvali svůj most 
mostem hrdinou. Investorem byl krajský 

 Josefa

těžce poškozený povodní v roce 
2002, uveden do provozu

Hotovo – jak krásné slovo! Bylo mnoho 
problémů, synchronizace funkčnosti obou 
zásadních mostů, ale když se ruka s rukou 
vine, tentokrát mozky s mozky, tak se dílo 
podaří. A podařilo, i sv. Antoníček v kapličce 
je spokojený.

Dva mosty jsou v Bechyni oblíbenou 
procházkou Bechyňáků zvanou „přes dva 
mosty“.

Jen prosíme současné i budoucí radní, 
aby pečlivě dohlíželi na technickou stránku 
jejich stavu, dbali na včasnou údržbu 
a opravy, aby nám i budoucím byly 
zachovány. 

–ap–
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Vzpomínky na Bechyni
V lednovém čísle zpravodaje jsme moci v rukou vlastních, nebo jen jemu 

krátkým medailonkem připomněli osobnost zodpovědných a veliký kus moci v rukou, 
Rudolfa Buriana a jeho působení v Bechyni v zodpovědných především někomu jinému, 
letech 1912–1943. Únorovým číslem pro koho přání a potřeby občanů jsou přáním 
začínáme seriál Jaká byla Bechyně před sto dětí, kterým lze vyhovět, ale které je třeba 
lety, výběr ze vzpomínek R. Buriana, držet na uzdě, aby se nestaly nepohodlnými. 
uveřejňovaných v časopise Lázně Bechyně, Dlážděn byl pouze počátek Libušiny třídy 
ročník 1938. od „Panské“ k místu, kde stávala kdysi brána 

 

(mezi OD Zuzana a hernabarem U Hradeb – 
Byla Bechyně tehdy jiná? – Velice. Když 

pozn. red.). Patrovými domy byly v Libušině 
jsem v říjnu r. 1912 do Bechyně přišel 

třídě mimo Panské pouze domy Burdovy, 
a snažil se pochopit prostředí, do něhož 

dům p. Stacha, Peterkův a Gärtnerův. Škola 
mám umístit práci svého povolání, připadala 

obecná a měšťanská („stará“ škola – 
mi jako list z Wintrových starosvětských 

pozn. red.) – nynější pravá řada učeben 
obrázků, kýmsi neopatrným ztracený. Pro 

směrem od ulice do cvičiště, ale bez 
oko byl to obrázek velmi pěkný. Mohutným 

tělocvičny a místnosti nad ní – stála v ovocné 
dojmem působily tu stavby středověké 

zahradě za želeným plotem, který hraničil 
a z raného novověku. Nevtíral se mezi ně 

s ulicí. Cvičištěm byla nynější cesta na 
rušivě žádný nápadnější dům a všechno 

cvičiště s místečkem, kde stojí dnes 
bylo vsazeno do krásného okolí. Dodělávaly 

dřevníky. 
se první chodníky podél náměstí, zmizely 

Škola sousedila se zahradou velko-
houpavé desky z lůna místních rulových 

statku, která se rozkládala na místech celé 
lomů, které bývaly na jejich místě. Ulice byly 

dnešní kolonie rodinných domků. Od 
na nárožích osvětlovány malými petrole-

školního plotu až na roh nynějšího domu 
jovými lampami v lucernách, jen na náměstí 

p. Parýska táhla se vysoká, dlouhá, bílá 
zářila před parkem vedle zapomenutého 

ošklivá zeď, která končila v tomto rohu vyšší 
kandelábru s lucernou vysoká lampa 

zahradnickou budovou bez oken do ulice, 
gazolinová, jako odvážný pokrok. Stejná 

zvanou fíkovna. Podle zdi vedla pěšina pod 
osvětlovala u mostu cestu z bývalého 

stromy a podle starých dubů ke keramické 
nádraží Zářečím. Libušina třída a Čechova 

škole. Po hrázi rybníka šla obyčejná polní 
ulice, která končila na jedné straně 

cesta do švestkového stromořadí v polích. 
hostincem pana Bidzinského a na druhé 

Od ní štěpila se pouze nynější dolní cesta 
vilou p. prof. Dr. Haškovce, byly špatně 

k lázním podle nejstarší budovy. V Čechově 
ošetřovanými silnicemi, takže za dešťů jen 

ulici byly pouze tyto patrové domy, nedávno 
lidé velmi odvážní troufali si přejít přes ulici. 

postavené: okresní stravovna (nyní berní 
Stejně nebezpečná za špatného počasí 

úřad), Černých, Pitvorů a Katanů. A starý 
bývala silnice pod zámkem, mimo schody 

dům Bidzinských. Horní Plechhamr končil 
jediná spojka s nádražím. Chodníček při 

u domu p. v. rev. Černého. Vily p. Krále 
tarase tehdy ještě nebyl a štěrk na opravu 

a p. Vogla ovšem nebyly, na místě vily 
dodávaly důvěry požívající soukromé osoby. 

p. Vrůbla stál dům přízemní, který měl 
Bývalo někdy zajímavé pozorovat na těchto 

v suterénu ještě byt s okny ke Smutné. 
silničních hromádkách ničivou moc člověka. 

V Zářečí byla mezi hostincem p. Janko 
Boty, které se vyhýbaly blátu, rozdrtily 

(dnes keram. dílna M. Voborského – pozn. 
hromádku do pevně stmelené hmoty často 

red.) a silnicí jen pole. Nová zahrada 
dříve, než se jí dotkla lopata cestářova. I tyto 

velkostatku za keramickou školou (dnes 
hromádky platil tehdy poplatník v okresních 

nové panelové sídliště Písecká – pozn. red.) 
přirážkách. Nikoli státu rakouskému, 

ani domky za ní nebyly. Ještě však do války 
nepřátelskému, ale svojí samosprávě, 

zřízen byl vodovod pro pitnou vodu 
kterou si volil. Ale nevím, co všechno by byl 

z cisteren na louce za domem p. Kiliana. 
udělal, kolik skrytých sil národa by byl 

Nebyl však zaveden do domů. Také 
vzbouřil, kdyby mu byli chtěli tuto samo-

elektrické osvětlení bylo založeno ještě před 
správu brát a svěřit obor její působnosti 

válkou. Změnilo-li se město značně zevně, 
např. c.k. okresnímu hejtmanství. Dovedl 

změnil se život jeho téměř úplně. 
ocenit, není-li při ní všechno dokonalé, že 

–br–
má alespoň bližší příležitost svoje chyby 
napravit si s á m. Měl tehdy před očima (Pokračování příště)
srovnání, co pro něho znamená kousíček vybral Mgr. Jiří Beneš

Městský zpravodaj Bechyně / ÚNOR 2012 3

+Omluva

V článku pana Fr. Kocourka „Příběhy 
starých městských domů II.“ došlo mou 
vinou špatným přepisem textu ke dvěma 
chybám, dvakrát jsem přejmenovala Matěje 
Pichla na Michla. Pokud si schováváte tyto 
texty, prosím, opravte si tento omyl ve třetím 
sloupci.

Omlouvám se a děkuji za pochopení.

Jako náplast na chybu otiskujeme jediný 
obrázek s tzv. Malou bránou, o kterém zatím 
víme. Je to lept Quidobaldíny Paarové asi 
z roku 1810. Bránu jsme označili šipkou.

–ap–

+Ze vzpomínek na Bechyni 
– Rudolf Burian

Chceme obsahově navázat na část 
tohoto čísla Zpravodaje a přinášíme ještě 
jeden Burianův článek z téhož čísla časopisu 
Lázně Bechyně z 1. února 1938. Nejde 
o Bechyni, ale trochu také ano, vždyť 
morálka a zamyšlení nad ní by měla být 
součástí nás všech, ať jsme odkukoliv.

V maškarním reji
Jsme uprostřed masopustu. Mnoho lidí 

má těžké starosti, jak volit a získat masku, 
aby se líbila. Víc: aby budila pozornost a líbila 
se. Ještě víc: aby budila pozornost, líbila se 
a byla nějak odměněna. Starý lidový zvyk, 
který s návsí byl přenesen na parkety 
nádherných sálů dostal jiný obsah. 

Lid o masopustních dnech vystavoval 
„maškarou“ veřejnému posměchu všelijaké 
nešvary. Radost vzněcoval tento spravedlivý 
trest. Jméno „maškara“ zachovalo si dosud 
svůj nepříznivý význam, ale poměr k lidem 
maskovaným se změnil. Však jsou to také 
masky! Jedna krásnější druhé. Netvořil je již 
primitivní důvtip při nahodilé příležitosti. Celá 
armáda lidských povolání na nich léta 
pracuje, navrhuje a měří je dle zjištěných 
zásad, jak se přiblížit lidskému srdci. A lidé 
naučí se v nich tak chodit, že je nerozeznáš 
od skutečnosti. „Tajemství úspěchu“ ti ze 
všech stran šeptá: „Nauč se chodit v masce!“ 
A tak i na kluzké ploše denního života 
přichází nám vstříc víc masek, než lidí, jací 
jsou. Jiné smýšlení a jiný projev. Ale 
konjunktura pro masky roste jen tehdy, když 
se stmívá. Když může i světlo umělé zvýšit 
zdánlivé přednosti a skrýt vady, které by 
prozradily klam. Není však noci, po níž by 
nepřišel den. Jak zlomí se půlnoc ke dnu, 
rostou vady každým okamžikem a první 
červánek vystaví přece jen k posměchu kusy 
špinavých hadrů, jejichž odpornosti přibývá 
s rostoucím jasnem. Slunci a pravdě nelze 
trvale odporovat. Čím déle se hřeší důvěrou 
v masku, tím odpornější postava se před-
staví po domnělém vítězství nad zástupem 
oklamaných. Jak hrozný to bývá pád!

Stydíš-li se sám za svou pravou tvář, kde 
hledáš přítele, který by si tě vážil? Maska je 
nebezpečné nářadí.

Člověk s maskou zůstane nakonec přece 
jen „maškarou“.

 – br –
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Pondělí 6. února / 19.00 hod. / Velký sál / V předprodeji 230 Kč, 
na místě 250 Kč
Zbrusu nový zábavný pořad známé travesti skupiny HANKY 
PANKY z Prahy, která pro velký úspěch již poněkolikáté zavítá do 
našeho města. Na jevišti slečny Stefany, Dolores, Sofia a Alex, 
v civilním životě Martin, Lukáš, Libor a Aleš tentokrát připravili zcela 
nový pořad, plný známých hudebních melodií, vtipů, nadsázky 
a komických scének, při kterém se pobaví všechny věkové 
generace od nejmladších, až po ty nejstarší. Nebude chybět řada 
nestárnoucích zpěvaček a zpěváků jako jsou Petra Janů, Hanka 
Zagorová společně s Drupim, Lucie Bílá, Těžkej Pokondr, ale 
i Chris Norman, rocková babička Tina Turner, Annie Lenox 
společně s Arretou Franklin, George Michael a řada dalších. 
Nenechte si ujít pořad, který slaví úspěch!
Předprodej vstupenek v kanceláři KSMB a na tel.č. 381 213 338.

TECHTLE MECHTLE - travesti show

KURZY, PŘEDNÁŠKY, DÍLNY

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

TANEČNÍ PRO VŠECHNY
Pátek 3., 17. a 24. února / 20.00 hodin / Velký sál
Opět pořádáme taneční kurzy pro absolventy základních tanečních 
a také pro ty, co již většinu zapomněli. Lektory kurzu jsou manželé 
Bolkovi z Milevska.

ANGLIČTINA
Každý čtvrtek od 17. 00 hodin v klubovně KD 
Bližší informace o konání kurzu naleznete na www.skrivanek.cz

ZUMBA S GÁBINOU
Každé úterý v 18 a 19 hodin v RC Hrošík

BOSU
Každá středa od 18 a 19 hodin v RC Hrošík

XVIII. BECHYŇSKÉ PERLENÍ
Pátek 10. – neděle 12. února / Prostory KD / Vstupné 20 a 40 Kč 
na jednotlivá představení, permanentka na celou přehlídku 
250 Kč, děti od 6 – 12 let 100 Kč.
Divadelní přehlídka amatérských divadelních souborů dosáhne 
letos plnoletosti! Přijďte mezi nás a společně oslavíme toto jubileum 
zhlédnutím jedenácti inscenací během tří dnů. Neváhejte a využijte 
této šance. Na jednom místě Vám představíme komedie, 
tragikomedie, pohádky i inscenace pro náročného diváka. Letos by 
měl zaperlit ukázkou chystané nové hry i DS Lužnice Bechyně!

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

STREEET DANCE
Každé úterý od 16.30 hodin v klubovně KD
Od února nábor nových členů.
Bližší informace na tel.č. 724 047 369.

Změna programu vyhrazenaL 

DIVADLO

PLESOVÁ SEZÓNA

OPEN SPACE
Sobota 4. února / 20.00 hodin / Přísálí KD / Vstupné 30 Kč
Zveme všechny příznivce bechyňských amatérských kapel, kteří 
fandí těm, co se nebojí prezentovat svoji tvorbu. Tentokrát přivítáme 

v přísálí KD kapely Pau in town, Tady se pracuje a Squit. Na 
závěr očekávejte dohrávku DJ E.L. 
Těšte se na pořádný nářez!

HUDBA

SPOLEČNÁ VĚC – koncert Tomáše Pfeiffera

Středa 15. února / 19.00 hodin / Velký sál / Vstupné 130 Kč, 
důchodci a ZTP 100 Kč
Zveme Vás na unikátní koncert Tomáše Pfeiffera, který rozeznívá 
Vodnářský zvon. Zkuste vstoupit do jedinečného světa rezonance, 
tajuplných tónů, které dle odkazu pradávných generací pomáhají 
harmonizovat celou osobnost. To vše provází jedinečná 
parabolická filmová projekce s 3D efektem.
Předprodej vstupenek v kanceláři KD.

RYBÁŘSKÝ PLES

Sobota 18. února / 20.00 hodin / Velký sál KD / Vstupné 120 Kč
K poslechu a tanci hraje kapela ALFA band Tábor.
Předprodej vstupenek zajištěn v klubovně rybářského svazu 
naproti autobusového nádraží každou neděli od 9 do 11 hodin.

PRO DĚTI

DĚTSKÉ MAŠKARNÍ ODPOLEDNE
Sobota 25. února / 15.00 hodin / Velký sál / Vstupné děti 30, 
dospělí 40 Kč
Je tady opět doba masopustů a maškar. Zveme všechny děti 
i rodiče na maškarní rej, kterým vás letos budou provázet Ferda 
Mravenec a Brouk Pytlík. Dva šibalové rozdají dětem spoustu her 
a soutěží, připraví pro ně veselou diskotéku a velký pytel legrace! 
Nebude chybět ani oblíbená soutěž o nejpěknější masku 
a nejmladšího účastníka reje.
Vystoupí kroužek orientálních tanců ZŠ Školní ul. 

FINANČNÍ GRAMOTNOST
Čtvrtek 23. února / 17.00 hodin / RC Hrošík / Vstupné 20 Kč
Přednáška na téma finance a my. Přednášku vede p. Václav Urban 
z Bechyně.

BECHYNĚ VE FILMECH MAJKY ČECHA 

A JEHO ŠANSONY
Pátek 24. února / 17.00 hodin / Malý sál / Vstupné 10 Kč
Přednášku vede Majka Čech a společně si zavzpomínáme na 
sokolskou plovárnu, naživo si poslechneme české i francouzské 
šansony. Na závěr zhlédneme snímek „Můj děda tygr Gärtner“.

NOVĚ LZE VSTUPENKY NA AKCE 

REZERVOVAT 

NA WWW.KULTURNIDUM.CZ

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

Otevírací doba herny:
Pondělí   9.00 – 11.00 hodin
Středa 15.00 – 17.00 hodin
jednotlivé vstupné 15 Kč, 
zvýhodněná permanentka 100 Kč/10 vstupů.

POHYBOVÉ HRY A MINICVIČENÍ
Každé úterý od 9.30 hodin děti 1 – 2 roky, 
10.15 hodin děti 2 – 3 roky. 
V případě zájmu od 11.00 hodin hrátky s batolátky. Bližší informace 
na tel. č. 776 381 203.

TVOŘIVÁ DÍLNIČKA
Středa 15. února / 15.00 – 17.00 hodin / RC Hrošík
V herně si děti budou moct vytvořit svoji vlastní škrabošku na 
karneval. Přineste s sebou leteckou nebo jinou pevnou gumu, 
ostatní materiál bude k dispozici.

SOUTĚŽ
Dobrovolnice RC Hrošík vypisují soutěž „Vytvořte básničku na 
téma RC Hrošík“. Básničku lze doplnit dětskými obrázky. Své 
básnické výtvory můžete nosit do herny RC hrošík (pondělky, 
středy). Uzávěrka je 31. března. V měsíci dubnu vystavíme 
básničky v RC Hrošík a nejlepší budou vytištěny v Městském 
zpravodaji.

Dobrovolnice RC Hrošík uvítají do svých řad další posily z řad 
maminek na mateřské dovolené, které by vypomohly 
s chodem rodičovského centra.

RODIČOVSKÉ CENTRUM PŘIPRAVUJEME

Středa 14. března / 19 hod. / Velký sál / Vstupné 220, 200, 150 Kč

Jaroslav Svěcený – housle a průvodní slovo

Miloslav Klaus – kytara
Houslový virtuos a znalec historických houslí představí v průběhu 
koncertu unikátní kolekci nástrojů čtyř staletí nejen v originálních 
skladbách pro housle a kytaru proslulých velikánů z Apeninského 
poloostrova – Nicoló Paganiniho, Maura Giulianiho či Filippa 
Gragnaniho, ale také v nádherných moderních kompozicích Johna 
Williamse (zazní i hudba z filmu Schindlerův seznam) či 
argentinského hudebního mága Astora Piazzolly, který dokonale 
propojil emotivní latinskoamerické prvky s klasikou. Tento večer 
určitě osloví posluchače všech generací.
Předprodej v kanceláři KD, 
rezervace vstupenek on-line na www.kulturnidum.cz.

JAROSLAV SVĚCENÝ: 

galakoncert slavných houslí

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

+Pozvánka za kulturou

 

„

partička z Bechyně hraje ryze české texty. připravovanou inscenací od A. Procházky. 
Určitě v těchto kapelách hrají kluci, které Hru zhlédneme v přípravné fázi zkoušení.
znáte, proto je přijďte povzbudit a poslech- V průběhu tří dnů Vám nabídneme ke 
nout si je. Závěr tohoto rockového večera zhlédnutí jedenáct divadelních her různého 

Dobrý den, milí čtenáři, posláním tohoto bude patřit DJ E.L. Bude to velkej nářez! žánru. DS „Víc než chleba“ z Blovic přiveze 
nového sloupku je menší seznamka Velký třesk způsobí v našem městě příběh z virtuálního světa podepřený 
s kulturním děním v bechyňském kulturáku. i známá travesti skupina HANKY PANKY, antickými sloupy Homérových bájí pod 
Každý měsíc si zde podrobněji probereme, která přiveze zbrusu novou show TECHTLE názvem POLIS“. Velkou trvalkou Perlení je 
co všechno na Vás šijeme. Snad se nám MECHTLE. Na pódiu se vystřídá spousta div. soubor Kámen z Prahy, který každým 
povede zaujmout co nejvíc z Vás. našich i zahraničních hvězd z oblasti rokem sype z rukávu novou hru od autora 

Měsíc únor se nese ve znamení plesů, popmusic. Tento zážitek je jedinečný, proto, Petra Macháčka. Ani letošek nebude 
masopustů a maškar. Bechyňští rybáři proto kdo jste ještě tuto skupinu neviděl na vlastní výjimkou. Hra „Ras al Chajma“ je poměrně 
nezůstanou v pozadí a také letos pro Vás oči, máte příležitost se pobavit, strávit souvislé vyprávění o ztrátě důležitého 
připravili ples, kterým Vás bude provázet báječný večer bez televize. zařízení a o nadějných vyhlídkách, které z ní 
kapela ALFA band Tábor, připraví bohatou Dalším ojedinělým zážitkem měsíce vzejdou. Nezapomínáme ani na naše 
tombolu s tradiční výhrou živých kaprů, února bude unikátní koncert Tomáše nejmenší diváky, kterým DS Tábor přiveze 
nebude chybět ani grilování ryb a čeká na Pfeiffera, který rozeznívá Vodnářský zvon. veselou pohádku „Měla babka čtyři jabka“, 
Vás i překvapení v podobě předtančení Přijďte na koncert Společná věc, můžete zde soubor Hobit při gymnáziu Jihlava přijede 
v režii Sportovního tanečního klubu 6dance zažít krásu, tajemnost i hlubokou výpověď s autorskou hrou se zajímavým názvem 
Tábor. Vstupenky jsou v předprodeji filmového příběhu s všelidskými tématy. „Hana Švestková žádá o přátelství“. Ze 
v budově rybářů naproti autobusového Obrazový doprovod v unikátní parabolické Strakonic k nám zavítají SLEPICE, které 
nádraží. projekci vás osloví nejen jemností a barev- zahrají komedii „Elvis, aneb to učíte mluvit 

Období masopustu završíme tradičním ností, ale i vzájemným lidským souzněním i krávy?“, tuto inscenaci jsme mohli ve fázi 
maškarním odpolednem pro děti, který s krásou duše, také se vydá na cestu do zkoušení zhlédnout na podzimní přehlídce 
obohatí svou přítomností Ferda Mravenec hlubokého vesmíru. Ve skladbě Patria Deum Nahlížení, členové ji už určitě dopilovali 
a Brouk Pytlík. Ti dva šibalové si pro děti lze zažít a vnímat úžasné, dosud málo a přijedou se pochlubit, zda se řídili radami 
připraví pestré soutěživé odpoledne. známé záběry vesmírných galaxií a hvězdo- odborníků. Další trvalkou, která zůstává 
Nebude chybět diskotéka, vyhlášení kup. Vjem je umocněn rezonančními tóny věrna Perlení, je DS Českokrumlovská 
nejpěknější masky ani soutěž pro rodiče. Vodnářského zvonu, které, dle poznání scéna. Tento soubor jsme mohli vidět i na 
Přijďte se s dětmi pobavit, bude veselo! dávných mistrů, zní prostorem i námi Divadle v trávě s hrou o Vilémovi z Rožm-

Mnoho z Vás možná ani neví, kolik a pomáhají harmonizovat celou bytost. Na berka. Na Perlení nám přivezou fiktivní 
amatérských kapel rozvíjí svůj talent a snaží závěr koncertu se můžete přijít podívat na filmový záznam ze života posledního 
se ve svém volném čase produkovat vlastní Vodnářský zvon z blízka. Je potěšením Rožmberka. Inscenace humornou formou 
tvorbu. Proto jsme se rozhodli představit i zážitkem vidět nádherný svět kapiček vody, sleduje životní pouť Petra Voka od narození 
Vám na akci pod názvem OPEN SPACE tři které jsou obrazem jednotlivých hraných až po cestu na císařskou korunovaci krále 
amatérské kapely, které se nebojí a chtějí se tónů. Ferdinanda do Hesenska a následnou 
prezentovat veřejnosti. Přijďte si určitě Závěrem mi dovolte pozvat Vás na návštěvu Nizozemí. S humorem souboru 
poslechnout tyto kapely: PAN IN TOWN – je oslavu plnoletosti Bechyňské perlení. vlastním pronikneme do 16. století. No 
to bechyňská garážová kapela hrající Perlení je přehlídka amatérských diva- řekněte, nestojí to za zhlédnutí? DS Bezchibi 
p s y c h e d e l i c k ý  r o c k  h t t p / / b a n d- delních souborů, které se každoročně z Brtnice nás letos také poctí svou 
zone.cz/panintown), SQUIT – prezentují se sjíždějí do Bechyně, aby zde zaperlili svým návštěvou. Přiveze novou hru od Woody 
jako bechyňský mladý punk rock talentem na prknech, která znamenají svět. Allena „Central park West“. S divadelní hrou 
(http//bandzone.cz/squit), TADY SE Letošní ročník snad zaperlí i divadelní „Urvi to!“ ze současnosti přijede Divadlo bez 
PRACUJE – tato mladá punk rocková soubor Lužnice Bechyně se svou nově zákulisí ze Sokolova. Inscenace se 
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odehrává v Americe a rozehrává situace do v RC Hrošík cvičíme zumbu s Gábinou našeho zařízení předního houslového 
mnohdy překvapivých a možná i šokujících (http://www.cviceniprodeti.cz/dospeli/). umělce Jaroslava Svěceného s kytarovým 
závěrů. Komedii „Ženský sněm“ na motivy Ve středu také v RC Hrošík probíhá doprovodem. V dubnu nás potěší svou show 
Aristofana nám zahraje Suchdolské divadlo. rehabilitační cvičení na míčích BOSU, pro „Všechnopartička“ – populární baviči Karel 
Jako poslední soubor se bude prezentovat děti v úterky na klubovně je připraven Šíp a Josef  Alois Náhlovský.
Prácheňská scéna z Písku, a to tragiko- taneční kurz street dance, angličtinu si Snad jsem Vás mojí pozvánkou trochu 
mickým příběhem lidí, kteří žijí na pokraji můžete dopilovat na kurzech, které pořádá zaujala a věřím, že si určitě z našich akcí 
existenční nejistoty, ale o to více život milují, jazyková škola Skřivánek Tábor každý vyberete tu, která Vám bude vyhovovat. Přeji 
pod názvem „Kaviár nebo čočka“. čtvrtek v klubovně KD. pohodový měsíc únor a těším se na shledání 

Tento třídenní divadelní maraton bude Prostory klubovny využívají i členové na některé z našich akcí. Nashledanou za 
zpestřen tradičním popovídáním o viděném Šachového spolku Bechyně. O zápasech měsíc opět na těchto stránkách.

 pod taktovkou dvou zkušených lektorů, a to v těchto prostorách se více dozvíte na 
S.H.Majky Kotisové a Vladimíra Zajíce. http://www.volny.cz/sachbechyne/hlavni_str

Popovídání je zpřístupněno i divákům, kteří anka/hlavni.htm.
se můžou svými názory připojit k hodnocení Nedílnou součástí kulturního střediska se 
inscenací. Vstupné na přehlídku je stalo i Rodičovské centrum Hrošík. 
symbolické, řídíme se mottem „za málo Pravidelně v pondělí a ve středu se maminky 
peněz hodně muziky“. Proto neváhejte s dětmi potkávají v herně, kde si společně 
a využijte pestrosti divadelního víkendu. Nač hrají a mají tvořivé dílničky. V úterky 
sedět doma, když živá kultura je nadosah! dopoledne si zde maminky s ratolestmi 

Ovšem prostory kulturního domu nabízejí přijdou zahrát různé pohybové hry a zacvičit 
i spoustu jiných aktivit – každé pondělí se s říkadly.
v klubovně cvičí břišní tance pod vedením Ještě si neodpustím malou reklamu na 
p. K. Kvardové (www. raeesah.cz), v úterý měsíc březen, kdy uvítáme v prostorách 
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Městské muzeum připravuje výstavu 
loutkových divadel, proto žádáme místní 
občany, kteří by byli ochotni zapůjčit svá 
divadla, aby se ozvali nejpozději do konce 
měsíce března, a to na telefonní číslo 774  
9 11  0 6 7 ,  n a  e - m a i l o v o u  a d r e s u  
muzeum@kulturnidum.cz nebo osobně na 
adrese Městského muzea:
Nám. T. G.  Masaryka 140. 
Velice děkujeme.

J. Šichová

k zachování cenných historických exponátů, 
kterých je k vidění v hasičském muzeu 
v Bechyni velké množství, a další se 
skrývající v depozitáři umožní vystavit.

Že naše muzeum není v povědomosti jen 
v Čechách a Evropě, ale i za mořem v USA, 
dokládá i zásahový oblek hasiče, který 
zasahoval při útoku na Světové obchodní 
centrum v New Yorku.

Práce na zachování hasičských tradic je 
náročná i radostná zároveň, proto mi dovolte 
toto krátké pojednání zakončit citátem dosud 
velmi váženého zakladatele muzea 
p. Antonína Zelenky „Ten, kdo nemá úctu 
k historii, nemá právo na budoucnost“.

Děkuji jménem Sboru dobrovolných 
hasičů v Bechyni Krajskému úřadu 
Jihočeského kraje, Krajskému sdružení 
hasičů v Českých Budějovicích a všem, kteří 
se podíleli nebo budou podílet na budování 
nového hasičského muzea v Bechyni.

   

starostka Sboru dobrovolných hasičů 
v Bechyni Jenovéfa Uličná

+Hasičské muzeum 
nezanikne!

   

Díky pochopení představitelů Jiho-
českého kraje a Krajského sdružení hasičů 
Čech, Moravy a Slezska v Českých 
Budějovicích zůstane první hasičské 
muzeum zachováno.

Po dlouhých a náročných jednáních byla 
zakoupena budova bývalého ZZN v Bechyni 
a převedena do vlastnictví KSH České 
Budějovice a následně pronajata Sboru 
dobrovolných hasičů v Bechyni.

Získání nových prostor řeší naši situaci 
s končící nájemní smlouvou na dosud uží-
vané výstavní plochy v budově Městského 
muzea, kterou bude možné prodloužit pouze 
na dobu rekonstrukce nově nabytých budov.

Naše členy čeká v pořadí již třetí 
stěhování sbírek muzea a s tím spojená 
práce s rekonstrukcí nově nabytých prostor. 
Práce to bude jistě náročná, ale věřím, že 
pracovitost našich hasičů a úcta k zakla-
dateli I. Hasičského muzea v tehdejší ČSSR 
Antonínu Zelenkovi vykonají své a dílo bude 
dokončeno ke 140. výročí založení sboru 
a 40. výročí založení samotného muzea.

Nemusím zdůrazňovat, že celý projekt 
bude náročný jak na lidské, tak i finanční 
zdroje. Proto bych chtěla vyzvat případné 
zájemce o pomoc osobního charakteru, 
hlavně z řad dobrovolného hasičstva, tak 
i případné sponzory ke spolupráci. Každá 
byť nepatrná pomoc může dopomoci 

+Něco málo o lázních...

Jak většina z nás ví, o Bechyni se říká, že 
je to lázeňské město. Ale z reakcí některých 
občanů města mám někdy dojem, že je na 
místní lázně pohlíženo jako na něco 
izolovaného, určeného výhradně klientům 
lázeňského zařízení. Opak je pravdou. 
Komplexně pojatý areál lázní, jemuž vévodí 
moderní lázeňský hotel OLGA, poskytuje 
služby nejen lázeňským hostům. Například 
pravidelné taneční večery v lázeňské domě 
Jana jsou určeny všem věkovým kategoriím 
a za symbolické vstupné si i místní obyvatelé 
mohou prověřit své taneční schopnosti. Dále 
pořádáme velmi zajímavé výlety po okolí 
vždy se zasvěceným výkladem (Český 
Krumlov, Třeboň, Hluboká nad Vltavou, 
Borkovická blata…) Také těchto výletů se 
mohou účastnit i zájemci z řad široké 
veřejnosti. Bechyňskou veřejností je využí-
ván bazén, vířivka, sauna a velmi populární 
je i cvičení vodního aerobiku.

V příštích číslech zpravodaje bychom 
rádi vzpomněli něco z historie i současnosti 
lázeňství v Bechyni.

Petra Picková, Lázně Bechyně s.r.o.

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

Dne 3. února 1962 byla provedena 
nová instruktáž o nové vl. vyhlášce 
o hospodaření s byty ze dne 17. prosince 
1961.

Nový způsob šetření orgánů MěNV 
o bytových potřebách žadatelů o byty 
vylučuje majitele i žadatele osobních 
vozů, chat a rodinných domků apod., 
neboť celá řada dřívějších žadatelů o byty 
ze státní výstavby spekulovali někteří 
s prostředky na družstevní výstavbu, na 
zakoupení vozů a ostatních osobních 
potřeb, zatímco taktně mlčeli, když se 
městský národní výbor marně snažil 
o ustanovení stavebního bytového 
družstva v Bechyni.

V souvislosti s likvidací prostoru nad 
lesním závodovým ředitelstvím nalezl 
s. Rada Václav, t.č. člen Sboru národní 
bezpečnosti v.v. některé důležité doku-
menty, m.j. spis, který obsahuje popisy 
křtících originálů hraběcí rodiny a dalších 
rodových majetkových originálních 
památek historického významu. Uvedené 
doklady má osobně doma.

Likvidaci na půdách nebyla věnována 
řádná odborná péče. Celková otázka 
majetků shromážděných rodinou hraběte 
Paara a přesunutých za hranice a jisté 
uklizení je dodnes záhadou, o které 
oficielní činitelé nic neznají. Zajímavé je, 
že odklizení velkých a historických věcí 
proběhlo bezprostředně před očima 
revolučního národního výboru v době 
února 1948. Jak mohl být uskutečněn 
převoz do zahraničí. Mnoho záhad je 
i kolem skutečnosti, kdo pomáhal osobně 
tyto věci zabalit, naložit, odvézt. Tito lidé 
by mohli předat jistě zprávy, o jaké věci se 
jednalo, které byly odvezeny a kdy.

Dne 10. prosince 1949 slavnostně 
přejmenovaný nový most na most 
generalisima Stalina byl nyní v únoru, 
u příležitostí závěrů XX. sjezdu, 
v otázkách kultu osobnosti znovu 
otevřených problémů s jeho osobou, 
zbaven bronzových označovacích desek 
s jeho jménem.

Dne 28. února 1962 uvedl Dům armády 
Sušice v div. sále na Protivínce – ve 
20 hodin estrádu: „Blázinec v Atombaru“. 
Estráda byla dobré úrovně a dobře 
navštívena. Théma estrády bylo satiricky 
zaměřeno na americké a západoněmecké 
poměry a snahu o revanš, v jehož duchu 
se nese veškerý politický i hospodářský 
život těchto zemí.

Vybral Martin Gärtner



+Ohlédnutí za uplynulým 
rokem 2011

 

Zaregistrovalo se celkem 513 čtenářů, 
z toho 94 dětí do 15 let. Zapojili jsme se do 
celorepublikových knihovnických akcí: 
Webowá diwočina (pro děti o nejrychlejšího 
chodce pohybujícího se bezpečně po 
internetu), Březen – měsíc čtenářů 
(knihovnicko-informační besedy pro děti, 
skotačení mezi knížkami s předškoláky, 
čtenářská anketa, bezdrátové wifi připojení 
k internetu, soutěž o nej-
rychlejšího čtenáře), 
Čtenář roku (vyhlášení 
č tenáře  s  ne jv íce  
výpůjčkami – 575 knih!), 
Noc s Andersenem 
(pohádková noc nejen 
v knihovně, ale i na 
bechyňském zámku), 
Knížka pro prvňáčka 
(pasování na rytíře 
Řádu č tenářského 
a z í s k á n í  k n í ž k y  
a čestné průkazky do 
konce roku zdarma), 
T ý d e n  k n i h o v e n  
(beseda s genealogem 
o  s t a r ý c h  r o d e c h  
a Petru Vokovi, dílna 
výroba papí rových 
košů), Den pro dětskou 
knihu (prodejní výstava 
nakladatelství Fragment, výstava nádher-
ných papírových košíků). 

Za zmínku jistě stojí i umístění poklad-
niček Občanského sdružení Fest 2004 na 
charitativní sbírku pro Aniku a Adélu, na 
kterou jsme díky vašemu přispění vybrali 
748,-Kč. Knihovnou prošli během uply-
nulého roku asi 11 932 návštěvníci, kteří si 
vypůjčili 25 217 knih a 3 375 časopisů 
(19 titulů). 453 časopisy si v knihovně 
prezenčně přečetli registrovaní, ale i nere-
gistrovaní čtenáři pravidelně využívající 
služeb knihovny a jejího příjemného 
prostředí. Internetového připojení zdarma 
využili 1 362 návštěvníci. K on line katalogu 
knih se virtuálně připojilo 1 470 čtenářů, kteří 
si tak mohou vyhledávat a rezervovat knihy a 
přes osobní výpůjční konto i prodlužovat 
výpůjčky (www.kulturnidum.cz/knihovna/on-
line-katalog/). 

V rámci celonárodních rožmberských 
oslav jsme uspo-
řádali veřejné čtení o životě Rožmberků, po 
celý rok jsme se snažili o propojení akcí 
s tímto významným rodem a zapojili jsme se 
do příprav i průběhu samotných oslavami 
v Bechyni. Výstavou městských kronik 
a fotografií jsme snad udělali radost 
pamětníkům historie před 40 lety, kdy se 
dostavěl kulturní dům, i pamětníkům 
divadelního spolku, který zde působil 
a působí. 

Již jste si zvykli vídat v knihovně výstavy 
fotografií neobvyklých objektů, které denně 
míjíte bez povšimnutí, i fotografií z akcí 
knihovny. Nadále spolupracujeme se 
školami z Bechyně a Opařan a prezen-
tujeme výrobky jejich žáků. ZUŠ v Bechyni 
přišla s nápadem vyrobit postavičky ze 
zbylých osiřelých ponožek, kterých máme 
doma všichni dost. Děti ušily krásné 
Lichožrouty a Sudlíky inspirované četbou 
knihy Pavla Šruta Lichožrouti a uspořádaly 
vernisáž s hojnou účastí rodičů a dokonce 
i kontaktovaly paní Galinu Miklínovou, 

před kulturním domem 
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ilustrátorku, která knize vdechla život. 
Výstava šitých korálkových šperků potěšila 
všechny prázdninové návštěvníky.

Povinnost ze zákona zrevidovat každých 
5 let knihovní fond jsme naplnili v září 
nejprve vyřazením poškozených a opotře-
bovaných knih a pak aktualizací fondu. 
Zrevidováno bylo celkem 18 800 knih. 
Pravidelně jste v knihovně potkávali 
a i nadále se budete setkávat se studentem 
Střední školy obchodu, služeb a řemesel 
Tábor, který u nás vykonává knihovnickou 
praxi. Pohodovými vánočními besedami 

mentárních pramenů. Autoři usilovali na Jako houby po dešti - aneb
základě svých badatelských výsledků 

    Knižní novinky a poznatků odborné literatury o zachycení 
světů obou posledních rožmberských     z jihočeského
vladařů Viléma a Petra Voka v širším 

    regionu dobovém kontextu dějin předbělohorské 
doby. Všímali si sociálních a kulturních dějin 

Jednou knížkou se vrátíme do vánočního 
s důrazem na poznání hmotné, kulturní 

času.
a politické kultury jednotlivých světů, jejich  
aktérů i  následné reflexe v očích HORPENIAK, Vladimír:
rožmberských velmožů a jejich sociálního Advent a vánoční zvyky na Šumavě. 
okolí.České Budějovice, nakl. Karmášek, edice 
„Světy posledních Rožmberků“ jsou rozdě-Historie, 2011.
leny do čtyř tematických oddílů:S církevními svátky narození Spasitele 
źVzdálené horizonty renesančních světůjsou spojeny svátky domácí. Jsou to hlavně 
źBlízké horizonty světů v domácnostech svátky dětí, ale celý život nás provázejí 

rožmberského dominiadojemné vzpomínky na toto období.
ź Intimní horizonty světů posledních Nejen vyprávění, vzpomínky a literární 

Rožmberkůukázky nás v knize provázejí, ale i staré 
źHorizonty a vrstvy paměti fotografie, reprodukce obrazů rytin a soch 

Z kapitol vybírám: Legenda o dělení růží, i postavičky z betlémů, motivy ze starého 
italské kořeny předků pánů erbu pětilisté nábytku, zvony… Přečteme si o čase 
růže, Vilém na diplomatických cestách, adventu, rorátech, přástkách a dračkách, 
Organismus rožmberského dvora, Výuka o světcích předvánočního času, vánočních 
v rožmberských školách, Rožmberští dnech, rodinné pospolitosti, o Silvestru 
sedláci, jejich všední život v domácnosti, a Novém roce, Třech králích, o jesličkách, 
Sběratelská, čtenářská, hudební, alchy-zvonech a v literární příloze mnoho ukázek. 
mistická a lovecká vášeň, Místa posledního Nezlobte se, že tato anotace je opožděná, 
odpočinku, Druhý život posledních Rožm-ale přinesl až Ježíšek pod 
berků v barokních kronikách i legendách stromeček.

 a další.
Mám před sebou objemnou, velice Tato krásná a záslužná monografie stojí, 

krásnou monografii. Napsal ji pravda, trochu více, ale když se zamyslíme 
BŮŽEK, Václav a kolektiv: nad cenami některých jepičích pamětí 
Světy posledních Rožmberků. a rozhovorů s herci a zpěváky, přihlouplými 
Praha, Lidové noviny, 2011. zamilovanými románky s příchutí nechut-

Autorský kolektiv, který tvořili převážně ností v oblasti sexu, špatně napsanými 
pracovníci Historického ústavu Filozofické s nenápaditými a nepropracovanými 
fakulty v Českých Budějovicích, chápe tuto detektivními zápletkami – za to dáme kolem 
publikaci jako vědecký příspěvek ke 300,-Kč, cena přiblížené publikace je 
400. výročí úmrtí posledního rožmberského 889,-Kč, má 797 stran, jmenný a místní 
vladaře Petra Voka. rejstřík, seznam literatury, poznámky, je 

Je to kniha obsahově hodnotná v podstatě za babku.
s množstvím kvalitních reprodukcí z doku-

–ap–

+

 knížku mi 

s bechyňským kaplanem jsme rozloučili s 
rokem 2011 a těšíme se na vše, co nám i 
Vám připraví rok 2012!

 

EH

Ukázka tvorby paní Kyrianové z Bechyně 
z akce OPEN SPACE jako pozvánka na její 
výstavu obrázků a poezie v knihovně 
v březnu.

Letadýlko
 

Vítr fouká do křídel
i motýl by mi záviděl
jak se tak vznáším

vysoko nad domem naším.

Létat si v oblacích
nemít nic na práci.

Kroužit si nad světem
být omámená klouzavým letem.

Leť letadýlko, leť
a nevracej se zpět.

Skryjí nás husté mraky
pak ať dějí se zázraky.

Už těch divů bylo dost
teď přeletíme tamten most.
Na zemi jsem přeci doma!

Nahoře jen malý host.
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+Exkurze Anglie 2012

 

Chtěla bych informovat bechyňskou 
veřejnost, že se koncem února opět koná 
naše tradiční exkurze do Anglie.

Naplnili jsme autobus dětmi ze školy Libu-
šina v počtu 19 žáků a Školní v počtu 12 žáků. 
Zbytek autobusu byl doplněn zájemci z řad 
rodičů i občanů, kterým nevadí dětské „ště-
betání“ na výletech, ale naopak ocení pestrý 
a nabitý program, který exkurze poskytuje.

A kam se letos podíváme? Navštívíme 
první den Leeds a Dover, kam připlujeme 
trajektem – velkým lákadlem pro naše 
studenty. V druhém dni si prohlédneme část 
Londýna City s návštěvou Toweru a plavbou 
po Temži. Třetí den nás čeká historický 
přístav Portsmouth s jeho loďmi a vyhlíd-
kovou věží, ze které je možno uvidět nejen 
Atlantický oceán, ale i část jižní Anglie. Čtvrtý 
den si pak projdeme dominanty Londýna, 
jako jsou Buckingham Palace, Budovy 
Parlamentu a vládní ulice 10 Downing street, 
kde sídlí britský premiér. A co naše žáky láká 
nejvíce? Londýnské oko, což je ve skuteč-
nosti obří ruské kolo, jízda dvoupatrovým 
autobusem a překrásné British museum 
s interaktivními vystavenými objekty.

Naším přáním je procvičit si angličtinu, 
poznat kousek zajímavé a tak odlišné země, 
jejíž jazyk se učíme, a zkusit být samostatní 
bez rodičů.

Tento zájezd je organizován již po čtvrté, 
tak mým osobním přáním je přivézt zdravé 
a zážitky nabité děti i dospělé zpět domů 
v pořádku a zvesela.

 

Mgr. Romana Švestková

+Úspěch ve Velké 
komiksové soutěži!

  

Nakladatelství Portál vypsalo pro žáky 
6.–9. třídy Velkou komiksovou soutěž 
inspirovanou knihou Tvůj život v komiksu. 
Úkolem bylo vymyslet a dokreslit příběh 
komiksu, přičemž bylo možné vybírat ze tří 
různých nedokončených komiksů. Kromě 
soutěže o nejlepší komiks měly být 
vyhodnoceny i nejúspěšnější školy podle 
počtu zaslaných komiksů.

V hodinách slohu, literatury a někteří 
i doma začali kluci a holky vytvářet své 
podoby obrázkových příběhů. O tom, že je 
úkol zaujal, svědčí téměř stoprocentní odev-
zdání prací, kterých se tak sešlo celkem 
osmdesát!

S napětím jsme očekávali, jak vše 
dopadne... A výsledek předčil všechny 
předpoklady: v každé z kategorií jsme získali 
umístění na pomyslných stupních vítězů!

V kategorii škol nám hojná účast přinesla 
vítězství, v dotvoření komiksu Když mimo-
zemšťané přistáli na Zemi zvítězil Tomáš 
Čáp z 9.A a Pavla Rumanová z 9.B skončila 
na 2. místě, komiks Dobrodružství neviditel-
ného kluka podle poroty nejlépe dokončila 
Majda Blažková z 8.A a ve třetí komiksové 
dodělávce na téma Nečekané dobrodružství 
uspěl Dennis Lipsch z 9.A, který skončil na 
3. místě.

Všichni úspěšní tvůrci od nakladatelství 
obdrželi výtisk knihy Tvůj život v komiksu, 
škola pak získala pět knih z produkce 
Portálu.  

Mgr. Ruda Blažek

+Vánoční laťka

 

S předvánočním časem se již tradičně 
pojí Vánoční laťka, která si 21. prosince 
odbyla již svůj 4. ročník. V roce 2011 si cestu 
do tělocvičny naší školy našly tři desítky 
závodníků a závodnic, které od sebe dělilo 
pár let věku i skokanská výkonnost. Přesto 
zvítězili všichni, protože to je hlavní 
myšlenka a poslání Vánoční laťky: překonat 
ostych, lenost, atd. a vrhnout se proti laťce. 
Na každého skokana či skokanku, mezi 
kterými opět nechyběly účastnice v kategorii 
Maminky, čekal diplom a malá pozornost, na 
nejpočetnější příbuzenské klany pak 
i perníková dobrota.

V roce 2011 sice nepadly rekordy 
Vánoční laťky (185 cm mezi „chlapy“ a 155 
cm mezi „dámami“), ale výkony těch, kteří 
skočili tentokrát nejvýše – Tomáš Kratochvíl 
(165 cm) a Anička Vrábková (135 cm) – si 
zaslouží uznání.

Pokud jste to v roce 2011 nestihli, přijďte 
letos! Před Vánoci na vás čeká 5. ročník 
Vánoční laťky.

 

Mgr. Ruda Blažek

V pátek 10. února 2012 od 14.00 do 18.00 hodin
na obou bechyňských školách

proběhne

         ZÁPIS
               dětí do prvních tříd
   

                                          narozených v době
                              od 1. 9. 2005 do 31. 8. 2006

    

  

Škola Školní ulice – hlavní budova      Škola Libušina ulice – vchod od tělocvičny
  

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

Žáci budou přijímáni za základě vyhlášky města Bechyně o spádových obvodech 
č. 14/2008 ze dne 19. 11. 2008.
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fléten, akordeonu, klarinetu a kytary. ADVENTNÍ PUTOVÁNÍ 

Velké poděkování patří samozřejmě 
TŘÍ KRÁLŮ dětem z divadelního kroužku naší školy, 

 které se na programu jakkoliv podílely 
Divadelní kroužek nové školy se a pomohly svým vystoupením vytvořit 

významnou měrou podílel na programu občanům města sváteční předvánoční 
poslední adventní neděle, který pořádal atmosféru. V neposlední řadě patří také náš 
kulturní dům. Byla zvolena poněkud dík pracovníkům kulturního domu za 
netradiční forma – jednalo se o symbolické technické zajištění, které bylo letos díky 
zobrazení cesty Tří králů do Betléma. rozsáhlosti prostoru poměrně náročné.

Prvním místem představení byl zámecký  

park, kde u zámecké kašny proběhlo úvodní Mgr. František Oplatek, 
setkání Tří králů a diváci se dozvěděli ZŠ Bechyně, Školní ulice
o motivech a důležitých okolnostech jejich 
pouti. Pak se celý průvod za zvuků koledy 
přesunul k městskému muzeu.

Dominantami tohoto průvodu byly svítivá 
kometa a vysoké plošné loutky Tří králů, 
které nesli žáci školy. V prostoru před 
muzeem pak proběhla scéna zvěstování 
pastýřům, v níž bylo využito oken muzea ke 
ztvárnění příchodu andělů. Průvod 
„poutníků“ pak zamířil k vánočnímu stromu 
uprostřed náměstí. Zde se odehrála známá 
situace v betlémském chlévě, klanění 
Ježíškovi a předání vzácných darů. 

Celé vystoupení provázel zpěv známých 
koled za doprovodu hudebních nástrojů – 

+Vánoční jarmark

Dne 20. 12. se na naší škole Libušina 
konal tradiční vánoční jarmark, který byl 
v pořadí už třetí. 

Máme každoročně cíl přispět výtěžkem 
z jarmarku na konkrétní věci, které se nám 
zdají důležité a pro naši školu z důvodu 
rozpočtu nedostupné. Letošní rok jsme náš 
zisk zacílili na školní knihovnu, která byla na 
podzim otevřena a která je hojně navště-
vována žáky. Mají možnost si knihy nejen 
vypůjčit, ale také posedět zde o velké 
přestávce a strávit příjemný čas mezi 
knihami a časopisy. Samozřejmě i najít si 
informace potřebné pro vyučování, na které 

pokusit se vrátit děti zpět ke knihám obslouženi nealko teplými nápoji a nakrmeni bylo doma zapomenuto, ale četné školní 
v pěkném a pozornost přitahujícím prostředí. výborným cukrovím a jinými vánočními encyklopedie je poskytnou.

A co jste mohli na jarmarku vidět či koupit? dobrotami vytvořenými dětmi i jejich rodiči.Náš zisk 27 000, za který moc děkujeme 
Mnoho dekorativních vánočních předmětů, Dopoledne jsme přivítali žáky mateřských nejen rodičům našich žáků, ale i celé 
vypěstované a rozkvetlé vánoční květiny, škol a odpoledne pak i Vás, občany Bechyně.bechyňské veřejnosti, bude tedy letos použit 
knihy a hračky věnované dětmi i rodiči na Děkujeme za nás, učitelský sbor i za naše na nákup knih do školní knihovny, na 
prodej. Poslechnout jste si mohli živou hudbu žáky.předplatné časopisů a na koberec, na kterém 
od muzikantů ze šesté třídy a posedět si by mohla probíhat literární výchova žáků 
v hospůdce otevřené v osmé A, kde jste byli prvního i druhého stupně. Našim cílem je Mgr. Romana Švestková
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+Kamarádství 
pokračuje...

 

V měsíci říjnu náš dramatický kroužek 
s panem učitelem Oplatkem navštívil se 
svým představením děti z občanského 
sdružení volnočasových a terapeutických 
aktivit, Kaňku o.s. z Tábora.

Děti naší školy tam sehrály dvě 
představení a prohlédly si jejich školičku. 
Závěrem návštěvy na oplátku pozvaly 
kaňkovské děti do Bechyně a do své školy. 
A bylo se na co těšit z obou stran.

Děti přijely 19. prosince, tedy v čase 
předvánočním. Přivezly s sebou dvě 
představení, jedno se týkalo adventu. Po 
přivítání se tedy hrálo divadlo. Náš 
dramatický kroužek nezůstal pozadu 
a připravil si „Vánoční hru“. Společně s dětmi 
prvního stupně pak byla zapálena poslední 
adventní svíčka na věnci a zazpívány koledy. 
Po malém občerstvení pokračoval program v 
jednotlivých třídách prvního stupně. Paní 
učitelky s dětmi si kaňkovské děti rozdělily 
a pracovaly všechny děti společně. Na závěr 
hodiny si vyměnily dárečky a čekalo je 
soutěžení s 5.A v tělocvičně školy. 

Po sportovní části, prohlédnutí školy 
a družiny následoval zasloužený obídek 
a před odjezdem si hosté ještě prošli město. 
Dopoledne se vydařilo a návštěva odjížděla 
spokojena. Obě strany se těší na další brzké 
setkání. 

děti ze ZŠ Bechyně, Školní ulice 
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sociální síti facebook. Na 1. místě se umístila Fotografická soutěž
Nicola Sopková se svojí fotkou „ opalující se 
surikata“ a hned za ní, na místě druhém, 
skončil Milan Panoch a jeho „usměvavá Velkého úspěchu ve fotografické soutěži, 
malpa“. Oficiální vyhlášení konečných kterou organizovala ZOO Tábor-Větrovy, 
výsledků fotosoutěže proběhlo přímo na dosáhli žáci 8.A – Milan Panoch a Nicola 
naší škole, kde zástupci větrovské ZOO Sopková. V rámci projektu „Život a příroda“ 
předali úspěšným fotografům hodnotné nafotili velmi povedené snímky, které jsme 
ceny a oslovili žáky s nabídkou výtvarné přihlásili do fotosoutěže. Z mnoha desítek 
soutěže, která probíhá až do konce března. došlých fotek pak odborná porota vybrala 9 
Pro inspiraci si určitě uděláme výlet do ZOO, nejlepších snímků a umístila je na své 
kde nás na jaře čekají nové zvířecí přírůstky. webové stránky. Následně poté o celkovém 

vítězi rozhodovalo veřejné hlasování na Mgr. Jan Pazourek

+Děti pomáhají dětem

  

Každým rokem naše škola pomáhá 
v čase předvánočním post iženým 
a nemocným dětem. Bylo tomu tak i letos, 
kdy jsme přispěli dvěma organizacím. 
Jednou z nich byla CHRPA, která pomáhá 
formou hyporehabilitace postiženým 
nechodícím dětem. 

Druhá pomoc byla zaslána přes fond 
Sidus do motolské nemocnice na dětské 
oddělení. Celková částka činila 1 950,- Kč. 

Všem dětem, které pomohly sbírku 
organizovat, děkujeme.

     

Vedení školy Školní ulice

+Vystoupení kroužku 
orientálních tanců

  

15. prosince 2011 připravilo město pro 
naše starší občany pravidelné vánoční 
setkání. Chvíli zastavení v uspěchaném 
předvánočním shonu, setkání s přáteli 
a příjemnou zábavu. O tu se také postarala 
děvčata z naší školy. V krásných kostýmech 
orientálních tanečnic nacvičila krátké 
vystoupení, kterým snad také přispěla k této 
slavnostní náladě.

Mgr. L. Panková

MĚSTSKÁ 
POLICIE 
BECHYNĚ 
– radí, 
informuje

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

V průběhu měsíce prosince byl velký 
nápad majetkových přestupků. Jednalo se 
o poškozené oplocení na sportovním areálu, 
popsané různé rozvodové skříně na 
nemovitostech, poničená skleněná výplň 
u skladu Bytenesu, poničení chodníku 
způsobené provozem těžké techniky, ale 
i trestné činy, které jsou předány PČR – 
krádež okapů na SUPŠ a nelegální těžba 
dřeva.

MP i předává informace o zjištěných 
nedostatcích např. propadlá komunikace, 
prořezy dřevin a stromů, ohrožující 
bezpečnost atd. MP informuje patřičné 
odbory, které následně v nejbližší době vše Události, aktuality 
uvedou do původního stavu či provedou 
nápravu.Výběr listopad/prosinec 2011:

Další činností jsou i různé asistence, 
jako například účast strážníka při otevření Dne 3. 11. 2011 MP ve spolupráci 
sklepní koje při havárii vodovodu v pane-s policisty OO – PČR zajišťovala plynulost 
lovém domě.dopravy při konání tradičního lampionového 

průvodu z náměstí k KSMB. Vše proběhlo Každoročně strážník před svátky 
bez problémů. provádí preventivní přednášku na téma 

zábavná pyrotechnika určená pro ZŠ, která Již delší dobu MP ve spolupráci 
napomůže dětem pochopit, jaké jim hrozí s vedením města řešila skládku stavební 
nebezpečí při špatné manipulaci.sutě a materiálu u bývalé prodejny plynu. 

Během měsíce se podařilo zajistit odklizení Dne 22. 12. 2011 byl strážník upozorněn 
větší části odpadů. na skupinu osob, která pálila PET láhev na 

běžecké dráze sportovního areálu. Na místě I likvidace kadavéru ve dvou případech 
byli zastiženi mladiství, kteří poničili část patří k činnosti MP. Jednalo se o uhynulé 
povrchového značení a tartanu dráhy. Po kotě v ul. Tyršova u přechodu pro chodce 
šetření byli zjištěni viníci a uděleny blokové a následující den pravděpodobně o psa 
pokuty. Touto zábavou se snažila mládež sraženého vozidlem v ul. Písecká.
„zahnat“ nudu!!

Dne 14. 12. 2011 jako každoročně 
Mezi další činnosti patřilo i řešení dvou proběhla akce MěÚ Bechyně. Úřednice ve 

vraků, instalace mobilní kamery na náměstí, spolupráci s MP a OO – PČR Bechyně 
která v drtivé většině slouží jako preventivní provedli kontrolu heren a nonstop, kdy se 
prvek, předvedení osob na jednání MěÚ, úřednice zaměří na platby za hrací automaty 
atd.a dodržování legislativy, strážníci a policisté 

provedou kontrolu dodržování ustanovení Od 20. 12. 2011 je vyhlášeno výběrové 
o podávání alkoholu a o zákazu vstupu řízení na pozici strážníka MP Bechyně, který 
nezletilých do těchto zařízení. Tato kontrola by měl nastoupit k 1. 3. 2012. V případě 
proběhla bez závad. absolvování základní přípravy by nastoupil 

do výkonu k 1. 5. 2012. 

Příznivé počasí láká i k jízdě na kole. 
Bohužel valná většina cyklistů si neuvě-
domuje nebezpečí vyplývající z nedodr-
žování dopravních předpisů a předpisů 
o výbavě kola. Hlavním problémem jsou 
neosvětlená cyklokola!!! V některých 
případech má cyklista osvětlenou zadní část 
kola, ale ve směru jízdy není viděn. Pokuta 
za nedodržení silničního zákona může být 
až 2000,-Kč!!!

Aleš Kabelka DiS, 
vedoucí strážník MP Bechyně

Výběr leden/únor 2012:

Osvědčila se spolupráce s OO – PČR, 
tudíž budeme pokračovat v součinnostních 
akcích – měření rychlosti, smíšené hlídky tz. 
jeden policista a jeden strážník při 
pochůzkové činnosti, ale i v půldenních 
směnách, kontrolách chatových oblastí. 

Je naplánována beseda v ZŠ a SUPŠ na 
téma právní minimum, škodlivost návyko-
vých látek –  alkohol. 

Městská policie se ve spolupráci 
s Městským úřadem Bechyně zapojí do 
dotačních programů, které by měly finančně 
přispět ke zkvalitnění některých služeb pro 
občany (MKDS, sportovní  p lácky,  
besedy…).

UPOZORNĚNÍ:

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

7:00–15:30 
středa – úřední hodiny 

8:00–10:00 13:00–16:00
Zároveň se od 1. 3. 2012 mění kontakt 

na strážníky – pohotovostní tel. linka bude 
pouze 725 575 260!!!

 



KINO BECHYNĚ 
ÚNOR 2012

1. středa v 17 a ve 20 hodin

OCELOVÁ PĚST
Premiéra sci-fi USA.

Box ovládli dva a půl metru 
vysocí oceloví roboti.

Mládeži přístupné, český dabing, 
127 minut, 70,- Kč.

7. úterý ve 20 hodin, 
8. středa ve 20 hodin.

PŮLNOC V PAŘÍŽI
Premiéra filmu USA.

Nová romantická komedie Woody Allena.
Do 15 let nevhodné, 94 minut, 70,- Kč.

 
17. pátek ve 20 hodin – 18. sobota 

v 17 a ve 20 hodin.

VELKÁ VÁNOČNÍ JÍZDA
Premiéra animované komedie USA.

Jak jen to Santa dělá, že dokáže během 
jedné noci nadělit všechny dárky?
Mládeži přístupné, český dabing, 

98 minut, 70,- Kč.

   
21. úterý ve 20 hodin, 

22. středa ve 20 hodin.

KAZATEL
Akční sci-fi thriller USA. 

Příběh zasazený do světa zpustošeného 
staletími válek mezi lidmi a upíry.

Do 12 let nevhodné, 87 minut, 70,- Kč.

   
PROGRAM KINA 

NA ÚNOR 
PRO DĚTI

KAŽDOU NEDĚLI 
OD 10 HODIN, VSTUPNÉ 40,-

5. neděle

AUTA 2
Animovaná komedie pro všechny.

60 + 10 minut

  
12. neděle

KYTICE POHÁDEK III.
Těší mě, Krtek a muzika, Jak štěňátko 
dostalo chuť na med, O té velké mlze, 

Cvrček a stroj, Páni tvorstva, Krtek 
hodinářem, Držte si klobouk, Jak Žofka 

překazila chuligánům spády.
72 minut

 
19. neděle

NA VLÁSKU
Animovaná rodinná komedie.

103 minut

 
26. neděle

KYTICE POHÁDEK IV. 
Milovník zvířat, Krtek filmová hvězda, 

Školní výlet, Stavitelé pyramid, 
Žofka ředitelkou ZOO.

68 minut

+

Jde o nutný úkon potřebný k ověření údajů, 
přípravu kupní smlouvy a podání návrhu na 
vklad vlastnického práva do katastru 
nemovitostí. Veškeré administrativní 
záležitosti spojené s převodem bytu do 
vlastnictví nájemce zajišťuje město 
Bechyně. Město ve spolupráci  se 
spol. BYTENES Bechyně spol. s r. o. a firmou 
ing. Slabého je připraveno poskytnout Prodej bytů Na Libuši 
informace a konkrétní pomoc i následně po 
koupi bytu každému nájemci. Jde zejména 

 
o nutné úkony související se správou bytu, 

V průběhu měsíce ledna a února 2012 by domu a zejména založením společenství 
měli všichni nájemci bytů na sídlišti Na Libuši vlastníků. Společenství vlastníků je práv-
obdržet nabídky na prodej bytů. nickou osobou, vzniká v domě s nejméně pěti 

byty, z nichž alespoň tři jsou ve vlastnictví tří Zastupitelstvo města rozhodlo 16. 3. 2011 
různých vlastníků (tj. jakmile alespoň o prodeji bytů, stanovilo podmínky prodeje a 
2 nájemci byt koupí). Členem společenství se kupní cenu. Na základě toho jsou zpraco-
automaticky stává každý vlastník bytu vány tzv. Nabídky ve smyslu zákona 
v domě. Záležitosti ohledně založení č. 72/1994 Sb. o vlastnictví bytů. Tyto 
a dalšího fungování společenství, zejména nabídky jsou ze strany města závazné. 
svolání první schůze, účast notáře, pořízení Doručením nabídky začínají nájemci běžet 
notářského zápisu, zápis do rejstříku atd. zákonné lhůty, zejména 6 měsíční lhůta na 
zajišťuje BYTENES Bechyně spol. s r. o. její přijetí. Byty budou prodávány i po uplynutí 

této lhůty v souladu se zásadami schvále- Rozhodování společenství se řídí 
nými zastupitelstvem. Nabídka na koupi bytu zákonem a stanovami. Na tomto místě je 
je skutečně pouze nabídkou a nájemce má třeba se zmínit o tom, že členem 
právo na rozhodnutí, zda ji přijme a byt za společenství bude samozřejmě i město, 
stanovených podmínek koupí, nebo nabídku dokud bude vlastnit alespoň jeden byt 
nepřijme a zachová si i nadále postavení v domě. Obavy některých nájemců, že město 
nájemce. Nájemce má právo, nikoliv by mohlo blokovat rozhodnutí společenství 
povinnost nabídku přijmout. Město nesta- o dalším osudu domu není na místě. V první 
novilo žádné podmínky, které by omezovaly vlně privatizace bytů byl postup města vždy 
další dispozice s bytem. Kupující, jakmile byt takový, že město respektovalo názory 
koupí, má právo s ním disponovat zcela a rozhodnutí vlastníků i když nemělo většinu, 
podle svého, může byt prodat, darovat, pokud takové rozhodnutí nečinilo extrémní 
zastavit apod. nároky na městský rozpočet. 

Rozhodne-li se nájemce byt koupit, stačí Pokud se tedy nájemce rozhodne za 
kontaktovat pracovníky majetkového a stanovených podmínek koupit byt, stačí 
právního odboru městského úřadu paní Věru vyplnit příslušný formulář a kontaktovat 
Křížovou nebo JUDr. Annu Hruškovou. Podle pracovníky majetkového a právního odboru 
způsobu financování kupní ceny bude městského úřadu, případně s nimi celou 
nájemci připravena kupní smlouva a návrh záležitost prodeje konzultovat. 
na vklad. K tomu je třeba vyplnit formulář, 

JUDr. Anna Hruškovákterý byl nájemci doručen spolu s nabídkou. 
MěÚ Bechyně

POLICIE INF  RMUJE

Podvodná gynekologická praxe

Lidská podnikavost nezná hranic. 
Opětovně se o této pravdě přesvědčili 
bechyňští policisté, kteří se od poloviny 
měsíce ledna tohoto roku zabývají vskutku 
neotřelým případem podvodné gyneko-
logické praxe v Bechyni. Společně 
s kriminalisty prověřují trestný čin poškození 
cizích práv a trestný čin nedovolená výroba 
a jiné nakládání s omamnými a psycho-
tropními látkami a jedy, kterých se měla 
dopustit třicetiletá žena původem ze 
Slovenska. 

Počátkem měsíce ledna otevřela 
gynekologickou ambulanci v Bechyni 
a neoprávněně zde prováděla gynekolo-
gickou praxi. Podle prvotního šetření stačila 
uvést v omyl minimálně dvě desítky 
pacientek, a také zdravotní pojišťovny. 
Podvodná lékařka vydávala recepty 
a žádanky na léky obsahující omamné 
a psychotropní látky. Žena byla zadržena 
a s ohledem na trestní minulost policisté 
zvažují podání návrhu na vzetí do vazby. 
 

npor. Bc. František Filip
vedoucí oddělení

Poničené parkovací automaty

Policisté Obvodního oddělení Bechyně 
pátrají po dosud neznámém pachateli, který 
v nočních hodinách počátkem měsíce ledna 
poškodil čtyři parkovací automaty na 
náměstí T. G. Masaryka v Bechyni. Do 
automatů nalil neznámou žíravinu, kterou 
poleptal řídící jednotky automatů. Své dílo 
zkázy dovršil tím, že parkovací automaty 
pomaloval a postříkal hnědou a růžovou 
reflexní barvou. Městu Bechyně tím 
neznámý pachatel způsobil škodu ve výši 
368.000,- Kč. 

Policisté Obvodního oddělení společně s 
kriminalistickým technikem na místě pečlivě 
zajistili všechny stopy, které pachatel na 
místě zanechal. Svým jednáním se pachatel 
dopustil přečinu poškození cizí věci, za který 
mu hrozí trest odnětí svobody až na dobu 
jednoho roku. 

V souvislosti s uvedeným případem 
žádají bechyňští policisté každého, kdo by 
k objasnění tohoto skutku mohl přispět 
jakoukoliv další informací, aby ji předal 
policistům na jejich služebně, případně na 
lince 974 238 750. 

Děkujeme!
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Prodám družstevní byt 
2v Týně nad Vltavou 2 + KK, 48 m , 

3. patro, výtah. Tel.: 603 198 641

LÁZNĚ BECHYNĚ s r.o.
   

Nabízí k využití 
společenský salonek.

Kapacita až 60 osob,
možnost ozvučení, občerstvení.
Zajistíme kompletní servis pro
školení, porady, konference,
slavnostní příležitosti včetně 

svateb.
Vhodný i pro klubové akce.

   

Tel.: 777 710 219

CYKLISTÉ POZOR!!! 
 Petr Chaloupek – VELO+SPORT SERVIS 

Bechyně poskytuje SLEVU 10% na velomateriál, 
 opravy a montáž jízdních kol i dodání nových kol.

Bechyně, 5. května 779, tel. 737 529 220; 381 213 220
POZOR! SLEVA PLATÍ JEN DO 31. BŘEZNA 2012

GYMNÁZIUM TÝN NAD 
VLTAVOU

Havlíčkova 13, PSČ 375 01
přijímá žáky 5. tříd ZŠ do primy 

nižšího stupně osmiletého 
studijního cyklu pro školní rok 

2012/2013

Tiskopisy přihlášek lze získat na 
příslušné ZŠ, nebo stáhnout 

z webových stránek Ministerstva 
školství (www.msmt.cz).

Zápisový lístek nutný pro přijetí 
uchazeče vydá příslušná ZŠ.

Termín odevzdání přihlášek do 
15. března 2012 

na ředitelství gymnázia. 
Přijímací zkoušky - M, ČJ a obecné 

stud. předpoklady (SCIO).
   

Bližší informace o studiu, podmínkách 
a kritériích přijímacího řízení jsou 
uvedeny na web. stránkách školy 

www.gtnv.cz.
Přijímací řízení i studium jsou 

bezplatné.
    

kontakt: 725 032 589 (ředitel),
385 722 053 (kancelář)

reditel.gtnv@seznam.cz

Lyžování na Hochfichtu 
Ubytování - apartmány Nová Pec - Bělá

tel. 608 615 485

Generali pojišťovna, a. s.
   

hledá do naší pobočky v Bechyni

spolupracovníka na VPP
    

Životopis zašlete na 
ivana_siroka@generali.cz

tel: 777 600 998

Ptali jste se
Rekapituluji některé dotazy a připomínky 

našich čtenářů. 
Je pochopitelné, že se v tisku i elektro-

nické podobě objevují závažné a aktuální 
zprávy o městě (kanalizace, nyní rekon-
strukce náměstí…). Ale kde se informačně 
a technicky nevybavený občan dočte o jiných 
problémech, kterých je také mnoho. Pro 
tento účel by měl snad sloužit Bechyňský 
městský zpravodaj, snadno dostupný všem. 
Například jsme rádi, že se opravila fasáda 
děkanského kostela sv. Matěje, ale již nevím, 
kdo byl investorem (snad to nebude jen 
potěmkiáda) a jestli se v brzké době 
dočkáme zrestaurování sochy patrona 
kostela sv. Matěje, kterému chybí již dlouhá 
léta ruka s atributem světce – sekerou. Jistě 
by to byla náročná investice, ale přece patří 
k dominantám města (zrestaurování, 
doplnění chybějících částí a citlivé barevné 
řešení plastiky ve výklenku). 

Z MěÚ ani majitel objektu nenapsal o pro-
vedení původních maleb na fasádě restaura-
ce Protivínka, i když se, myslím, dílo zdařilo.

Dlouhá léta zůstává v tristním stavu 
neopravený a neupravovaný starý hřbitov 
u sv. Michala. Je vůbec vůle a cit pro tuto 
památku? Najde radnice investiční 
prostředky na řešení neutěšeného stavu? 
Chce to bojovat! Již vícekrát jsem se ptala, 

ale odpovědi jsem se nedočkala. Podle mého 
názoru by se mělo začít u dvou vstupních 
vrat, které chtějí kovářskou restaurátorskou 
práci i s odlitím původních, nyní zcizených 
klik, jistě krášlících některé objekty na úkor 
pěkného pohlazení při vstupu na hřbitov. 
Oprava padajících obvodových zdí, 
narovnání pomníků (např. hrob našeho 
vynikajícího malíře a grafika Krajce, jehož 
obrubník chce znovu postavit a pevně 
zabezpečit do bytelného základu, aby mohl 
snadno nést pylon s krásnou bronzovou 
bustou a lucernami; před několika lety ze 
spadlého sloupu odstranil kvůli možné 
krádeži a zrestauroval ak. sochař R. Plachta 
a předal do muzea). 

Bylo by těch pokladů jak uměleckých, tak 
památečních daleko více. Budova márnice 
a bývalé pitevny je na spadnutí, přitom je to 
doklad citlivého spojení pietních míst 
a praktickou a tehdy využívanou budovou. 
Využít krásy celé galerie litinových 
a kamenných křížů, upravit celý prostor 
hřbitova do citlivě vyřešeného prostoru, kde 
se člověk cítí již klidně při vzpomínání, trochu 
vyřešit jako park ke vzpomínání a relaxaci 
zběsilého současného života.

Ještě jedna z možných otázek: proč se 
neotvírají pohledům návštěvníků interiéry 
vzácných bechyňských kostelů, samozřejmě 
zajištěné již zabudovanými mřížemi? 
Ochuzujeme sebe a naše bechyňské náv-
štěvníky o ojedinělé starobylé památky. Snad 
bude na mé otázky reagovat, ale hlavně se 
zamyslí nad nápravou popsaných míst.

–ap–

TĚLOVÝCHOVA & SPORT

+Centrum sportu žije!

 

S novým rokem nabídlo bechyňské 
Centrum sportu také novou lekci cvičení. 
K pondělnímu a čtvrtečnímu aerobiku, který 
si již získal své příznivce a řady klientů se 
příjemně rozšířily, přibyla nová středeční 
hodina bodystylingu. Je určena pro ty, kteří 
nevyžadují typický aerobik s choreografií 
a závěrečné posilování, ale hledají 
krystalickou lekci „posilka“. Dynamický 
bodystyling, balanční cviky, prvky z power-
jógy a pilates, cvičení s overbally – to je 
nová lekce na „staré“ škole. Doufám, že 
okruh zájemců o tento druh cvičení se bude 
stále rozšiřovat a vítám a zvu každou novou 
„duši“, která se rozhodne pro aktivní pohyb 
v přátelském prostředí a pohodové 
atmosféře mých lekcí. Děkuji také těm, kteří 
všechny uvedené lekce pomohli rozjet, stali 
se mými pravidelnými klienty a pomáhají 
svým nadšením a vytrvalostí k tomu, že i v 
tomto roce se můžete přijít hýbat! 

Všem čtenářům za Centrum sportu přeji 
úspěšný rok 2012 a mnoho příjemných 
sportovních zážitků nejen na mých 
hodinách!

Za Centrum sportu 
Alena Kalinová, instruktorka 

Hledáme kuchaře – kuchařku pro 
rekreační zařízení Lužnice v Dobro-
nicích u Bechyně (www.rsluznice.cz).
Jedná se o sezónní zaměstnání 
(červen-září), vhodné i pro začínající 
důchodce. Informace na telefonu: 
603 801 214 – ing. Josef Novotný


