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MĚSTSKÝ ZPRAVODAJ
BECHYŇSKÝ

BŘEZEN 2012

+Životní jubilea 
květen 2012
91 let Valentová Růžena
90 let Píšová Marie
87 let Balatá Věra
86 let Kuchválek Jaroslav
84 let Boček Jiří

Hruška Josef
83 let Holub Jaroslav

Horáčková Marie
Ryšavá Marie

82 let Bílek Jaroslav 
81 let Váňová Jarmila
79 let Chmelař Josef
78 let Herza František
75 let Tvrdý Jaroslav

Dvořáková Růžena
Borková Blažena

PODLÉŠKA, také jaterník 

(Hepatica), ježto záhy z jara, již v měsíci 
březnu pod lesními stromy a křovinami 
modře kvete. Kdo ji na jaře nejprve spatří, 
utrhne ji rukou neholou, nejraději bílým 
šátkem ovinutou, a potírá květem jejím 
třikráte sobě vůkol očí, při tom třikráte po 
sobě říkaje:

Podlíska, podlíska, podlíska!
Tebe nebolej očička,
ale mne očička bolejí;

však ony se do rána zhojejí.

In: K. J. Erben: Prostonárodní české písně 
a říkadla. Praha, ELK, 1937.

S koncem února skončila tvrdá 
nadvláda zimy. Máme březen. První jarní 
měsíc. I když v prvních dnech jaro ještě 
není vidět, už není zima, ale jaro, to 
opravdové, také ne. Ale již jsou znatelné 
delší dny a to je optimistické. Je cítit 
v ovzduší jakýsi neklid, napětí, odvěká 
touha někam vyrazit, užívat si sluníčka, na 
každém místě již potkáme první květiny, 
na stromech jsou připravené pupence, 
objevují se první kočičky, ptáci zpívají již 
naplno, začaly poletovat včelky. Vše však 
záleží na počasí a na tom, kdo to diriguje. 
Nicméně 21. 3. je jarní rovnodennost, ať je 
počasí jakékoli. Malíři mají toto období 
rádi, pak, když se vše zazelená, je to pro 
mnohé „špenát“, který se špatně maluje. 
Nicméně – těšme se! 

+Pracovníci finančních 
úřadů budou pomáhat 

daňovým poplatníkům
V rámci zlepšování svých služeb Česká 

daňová správa připravila pro letošní rok opět 
celou řadu opatření, která vycházejí vstříc 
poplatníkům daně z příjmů fyzických osob. 
Přiznání k této dani budou vybírána nejen na 
finančních úřadech, ale i na všech obcích 
s pověřeným obecním úřadem (tzv. dvoj-
kových obcích).

Na uvedených obcích přitom nepůjde 
o prostý výběr přiznání k dani z příjmů 
fyzických osob, ale budou zde poskytovány 
i relevantní informace potřebné pro jejich 
vyplnění.

V zasedací místnosti Městského úřadu 
v Bechyni budou pracovníci Finančního 
úřadu v Táboře poskytovat informace 
k uvedené problematice ve dnech 
14. března 2012 (středa) a 21. března 2012 
(středa) vždy od 13.00 do 16.30 hodin. 
Připomínáme, že zde nebude možné daň 
zaplatit v hotovosti, ale platbu lze provést 
prostřednictvím poštovní poukázky na 
pobočkách České pošty nebo bezhoto-
vostně prostřednictvím bankovního příkazu 
z bankovního účtu, případně formou 
internetového bankovnictví. 

Od 16. února 2012 jsou na Městském 
úřadu v Bechyni k dispozici tiskopisy 
přiznání k daním z příjmů a informační 
letáky. 

Pro úplnost připomínáme, že podání 
daňového přiznání (včetně jeho příloh) lze 
učinit též elektronicky formou datové zprávy 
opatřené nebo neopatřené zaručeným 
elektronickým podpisem nebo prostřed-
nictvím datové schránky, a to ve tvaru 
a struktuře a za podmínek zveřejněných 
Ministerstvem financí v aplikaci Elektronické 
podání pro daňovou správu, která je k 
dispozici na internetových stránkách 
Ministerstva financí (www.mfcr.cz). 

Více informací najdete na internetových 
stránkách České daňové správy

+Poděkování

Dne 7. 2. 2012 by se byla dožila 
devadesáti tří let paní ANEŽKA KYNCLOVÁ, 
dlouholetá občanka města Bechyně. 
Zemřela v Plzni dne 21. 1. 2012.

Děkujeme všem jejím přátelům, známým 
a sousedům za vše dobré, co pro ni v životě 
udělali. Zvláště pak paní Marii Kasáčkové 
a paní Zdence Nováčkové, které jí byly 
dlouhá léta oporou.

Dcery

+Dar od společnosti E.on

23. ledna 2012 předal městu Bechyni 
oblastní manažer pan Miroslav Točín ze 
společnosti E.on na základě darovací 
smlouvy dvě fotbalové branky, které využijí 
při své činnosti členové fotbalového klubu 
FC Bechyně. Branky za sportovní oddíl 
převzal předseda FC Bechyně pan Zdeněk 
Vanýsek. Za tento sponzorský dar děkujeme 
a fotbalistům přejeme, aby góly padaly 
hlavně do branky soupeře.

Jaroslav Matějka

+Diabetici děkují

15. 2. 2012 byla uskutečněna přednáška 
a praktické ukázky masáží. Územní 
organizace svazu diabetiků Bechyně děkuje 
za spolupráci Kulturnímu středisku města 
Bechyně.

Z obsahu
4

Kulturní kalendář 7
Zprávičky ze škol 10
Příspěvky do dubnového čísla posílejte 
nejpozději 19. března na
propagace@kulturnidum.cz

Z jednání zastupitelstva 
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Kudy chodíme

STÁDLEC (dříve Podolsko)
visutý řetězový silniční most
  

Jeden z posledních nejen českých, ale 
i středoevropských řetězových mostů byl 
původně postaven podle plánů inženýrů 
Gassnera a B. Schnircha přes Vltavu 
v Podolsku, kde sloužil 113 let na důležité 
obchodní cestě z Bavorska do Haliče. Starý 
přívoz v Podolsku v té době přestal stačit 
narůstajícímu dopravnímu ruchu – navíc byl 
nepoužitelný při odchodu ledů a při vysokém 
stavu hladiny. V oné době (v r. 1847) bylo 
nejbližší přemostění řeky v Týně nad Vltavou 
nebo až v Praze, což byla značná zajíždka 
a ztráta času.

Od přelomu 18. a 19. století až do jeho 
poloviny byly stavěny u nás i v Evropě četné 
řetězové mosty – přes vídeňský kanál byl 
dokonce postaven řetězový most železniční. 

 Most – přes jeho očividný význam pro Řetězové mosty byly ve Strážnici – tam byl 
dějiny techniky – není snadné najít; vůbec první řetězový most na evropském 
serpentinami se sjíždí do hluboce kontinentě mimo Anglii, v Žatci, Lokti, 
zaříznutého údolí Lužnice k místnímu mlýnu, v Praze a jinde. Řetězový most v Podolsku 
proti němuž býval kamenolom. Dopravu sloužil do roku 1960, kdy bylo rozhodnuto 
před postavením mostu obstarával brod o jeho snesení. Nejen proto, že nad ním stál 
a přívoz.již 510 metrů dlouhý most železobetonový 

Most byl rozebrán a zase složen z 2000 z roku 1942, ale vzhledem k napouštění 
kvádrů a 1100 ocelových částí u Markova Orlické přehrady, která by ho zaplavila. Ze 
mlýna. zahraničí přišla v 60. letech nabídka 

Základní nosnou konstrukcí mostu odkoupení mostu, byla však naštěstí 
představují čtyři řetězy uspořádané do dvou zamítnuta a bylo rozhodnuto most, který byl 
dvojic. V těchto dvojicích jsou řetězy nad v r. 1959 prohlášen národní technickou 

památkou, postavit jinde. Celkem bylo 
navrženo 13 lokalit případného znovuvybu-
dování podolského mostu; např. u Zlaté 
koruny nebo v Tismenickém údolí v Táboře, 
posléze však bylo vybráno velmi zdařile 
údolí Lužnice nedaleko obce Stádlece, na 
silnici do Dobřejovic, Čenkova a Želče. 
Stádlec leží necelé dva kilometry od Opařan 
na státní silnici z Tábora do Písku!!!

sebou ve svislé rozteči 430 mm. Řetězy jsou 
uloženy na dvou kamenných pylonech – 
branách – o rozměrech půdorysů 4×9 metrů. 
Výška pylonů nad vozovkou je 10 metrů. 
Řetězy jsou uloženy v pylonech na kluzných 
ložiscích. Konce řetězů jsou kotveny do 
čepů uložených v hácích osmi železných 
kotevních desek – každá váží 2,3 tuny. Při 
rozebírání pylonů byly jednotlivé kamenné 
bloky očíslovány – každý jinou barvou 
a jinými číslici arabskými, druhé červeně 
číslicemi římskými. Po deseti letech 
dočasného uskladnění se však některé 
číslice smyly, některé železné části řetězů 
byly poškozeny nebo vůbec chyběly, což 
podstatně ztížilo obnovu. Z celkové 
hmotnosti železných částí 102 tun muselo 
být 14 tun pořízeno nově, i některé kamenné 
kvádry musely být dodány nově. O to, jak 
ošidné bylo rozebrání a znovupostavení této 
památky svědčí okolnost, že se dokonce 
uvažovalo o zkrácení mostu z původních 90 
na pouhých 60 metrů!

Most o osmimetrové šířce byl dán znovu 
do provozu v roce 1974, hmotnost 
projíždějících vozidel je omezena – stejně 
jako jejich míjení – na 2,5 tuny. V současné 
době je o konstrukci dobře postaráno – na 
spodní straně mostovky je instalována 
pojízdná inspekční lávka, která může sloužit 
i k údržbě a drobnějším opravám. Most se dá 
skupinou lidí výrazně rozkmitat.

+MOSTY, můstky a lávky
v Bechyni a kolem ní

STÁDLECKÝ MOST
Opět začnu citací z knihy Josefa Dušana 

Encyklopedie mostů v Čechách, na 
Moravě a ve Slezsku, vydalo nakl. Libri 
v Praze roku 2002.

Obr. dvou mostů 
z publikace K. Plicky: Vltava



Na řetězový most u Stádlece není 
bohužel nijak upozorňováno, ani samotná 
technická památka není opatřena náležitou 
informační tabulí, jak by právem zasluhovala 
a jak je to obvyklé v zahraničí. Nejnověji se 
alespoň ocitl most na poštovní známce 
hodnoty 8,-Kč.

Také byla vydána zlatá pamětní mince 
Národní kulturní památka Řetězový most ve 
Stádlci.

Pár doprovodných slov: 
Bechyně má kromě nejkrásnější devizy– 

krása krajiny, údolí Lužnice, lesy – také 
mnoho architektonických a uměleckých 
památek, lázně, keramickou školu aj. 
i nezvykle mnoho na tak malé město 

technických památek. Již jsme psali 
o Šternberské vodárně, Jubilejním mostě 
přes Lužnici z roku 1928, Křižíkově 
elektrifikované trati z Tábora do Bechyně, 
zámeckém mostku, o nejstarším mostě přes 
Lužnici v Zářečí. Na toto téma budeme 
pokračovat a je o čem. Jakoby těch mostů 
nebylo v Bechyni a okolí málo. Ještě do 
tohoto regionu přibyl vzácný přivandrovalý 
most z Podolí do Stádlece.  Ale už je náš!

Tento visutý řetězový silniční most má 
pestrou historii. Až je mi ho líto. Ale konečně 
našel dobré místo pod městysem Stádlec na 
Táborsku. Zde spojuje břehy Lužnice od 
roku 1975. Je posledním dochovaným 
empírovým řetězovým mostem v České 
republice. Původně, v letech 1848–1960 
překlenoval Vltavu v Podolsku. V roce 1959 
byl jako Podolský most prohlášen Národní 
technickou památkou. Postavil ho Vojtěch 
Lanna v letech 1847–48.

Podrobné technické parametry jsou 
popsány v článcích Ing. Františka Stejskala 
v časopise Stavebnictví 09/07, str. 18–22, 
v časopise Inženýrské stavby 03/76, 
str. 152–161. 

Nové umístění muselo spojovat dopravní 
parametry s nároky na estetické přísné 
požadavky památkářů. Mezi údolím Vltavy 
a nyní Lužnice byla velmi rozdílná, oproti 
Podolsku bylo na Lužnici mnohem užší 
a sevřenější, kolmý přechod tak nebyl 
možný, byl tedy umístěn šikmo. Ještě přibyly 
starosti jeho nivelety; nebyly žádné záznamy 
o výšce staleté vody. Těch obtížných úkolů 
bylo mnoho, ale nakonec se díky našim 
inženýrům vše podařilo a když toto místo 
navštívíte dnes, zcela přirozeně zapadá do 
scenérie krajiny. 

Je to most krásný po technické stránce, 
ale i po té estetické, vzhledové. Mimocho-
dem – viděli jste někdy ošklivý most? Já ne, 
ať jsou to dřevěné, kamenné, smělé železné 
či ocelové, betonové, provazové, můstky, 
lávky, někdy i jen dvě klády. Jistě, viděla 
jsem mosty ošumělé, poničené, mnohé 
z nich zanikly buď vlivem přírodních pohrom 
nebo už jejich nepotřebností po zaniklých 
cestách. Ale vždy byly a jsou krásné, protože 
překlenují vodní toky, které dotvářejí naši 
krajinu. 

 – ap –

+
Sudet se odtud museli Češi odstěhovat, MUDr. Václav TAUŠEK
Tauškovi se přestěhovali do Lišova, kde otec 
dostal místo na poště. „Na gymnáziu už byl 
tedy Lišovák“, vzpomíná jeho celoživotní Když jsme se dostali přes Stádlecký most 
přítel Monsignor Václav Kulhánek, kancléř blizoučko k Opařanům, vynasnažím se splnit 
na biskupství, kanovník v katedrále svůj asi tříletý dluh této významné osobnosti, 
v Českých Budějovicích. již dávno jsem měla v úmyslu napsat tyto 

Směřuji tento medailon do března, kdy se řádky, nicméně čas je neúprosným 
Vašek, Venca, Václav, kamarád a lidumil, soupeřem, ale je to v podstatě taková lidská 
člověk s tím pravým etickým pohledem na výmluva, kdy člověk odsouvá své úkoly 
pacienty i ostatní, narodil. Bylo vždy na něj a zaplňuje řádky jinými texty. 
spolehnutí, ať vás znal nebo jen řešil Dr. Taušek měl blízko k Bechyni, měl tu 
komplikovaná lékařská rozhodnutí.  mnoho přátel, personálu, který pracoval 
Nepoznali jsme jiného člověka, který by byl v Dětské psychiatrické léčebně v Opařa-
tak oblíbený a měl tolik kamarádů a přátel. nech, znali ho také jako odborného znalce v 
Bohužel, odešel brzy z tohoto světa a chybí. oboru psychiatrie a dopravních nehod. 
Ale i po smrti, v den jeho narození ve Dni MUDr. Václav Taušek (28. 3. 1930–27. 5. 
učitelů, nás v myšlenkách provází svým 1998) se narodil v Rychnově u Nových 
humorem, jeho oblíbená rčení na tento den Hradů. Jeho otec byl zaměstnán na poště 
zněla: „Potkáš-li učitele, kopni ho do prdele“ a brzy potom byl přeložen do Kaplice, kam 
nebo „Učitel se skloňuje podle vzoru prdel“. se celá rodina přestěhovala. Po obsazení 

Neberte, prosím, tyto výroky jako vulgárnost, 
ale jako veselí, které k němu patřilo.

P o k r a č u j i  v z p o m í n k a m i  M o n s .  
V. Kulhánka:

„V prvním poválečném roce 1945 začal 
školní rok na Jirsíkově gymnáziu v pátek 
7. září. Já jsem tam nastoupil do kvinty po 
třech třídách měšťanské školy a jednom 
roce pracovního nasazení na konci války. Ta 
třída začala v primě r. 1941 a byla jenom 
jedna. Hned v prvních minutách jsem 
poznal, že jakýmsi vůdcem třídy je Václav 
Taušek z Lišova. Byl ze všech největší 
a všichni mu říkali Venca. Ostatní Václavové 
byli Vašek, Václav, ale on jedině Venca. Pro 
třídu to byl „náš Venca“. Hned první den, 
snad na první pohled jsme se spolu skama-
rádili. Jejich rodina byla velmi společensky 
aktivní, byla to především rodina sokolská. 
Oba rodiče, on i jeho o dva roky mladší 
sestra Vlasta, všichni cvičili v Sokole, celá 
rodina žila opravdu spolkovým životem. 

V roce 1946 jsme se sešli v jedné třídě 
a tři roky jsme seděli vedle sebe v jedné 
lavici. Já jsem pro svou oční vadu a poruchy 
rovnováhy měl potíže při tělocviku, on mi 
obětavě pomáhal… Jeho rodiče byli 
v amatérském operetním souboru, Venca 
znal všechny árie. V naší gymnazijní třídě 
jsme měli takovou smíšenou kapelu různých 
nástrojů, kdo na co uměl. Venca hrál na 
klarinet. Třídní orchestr se jmenoval UH, 
navenek to mělo znamenat Umělecká 
hudba, ve skutečnosti to znamenalo, že ta 
kapela neumí nic. Těch studentských 
vzpomínek by bylo hodně, Venca v nich 
projevoval své společenské schopnosti, 
s profesory i ředitelem dovedl vše vyřídit. 
Pan ředitel Vojtěch Jelen měl rád píseň „Už 
se ten tálínský rybník nahání“ a když jsme ho 
nějakým studentským kouskem rozzlobili, 
druhý den ráno byla již před příchodem pana 
ředitele kapela připravena na schodech a při 
jeho příchodu jsme začali tuto píseň hrát. 
Pan ředitel se usmál a bylo vše v pořádku. 

Přiblížila se doba maturity, bohužel 
v době politických změn. Venca byl 
rozhodnut již v primě, možná i předtím, že 
chce studovat medicínu. Podařilo se přijetí 
na tuto fakultu i za přispění výborného 
profesora kreslení Karla Vobořila. Tři roky 
kreslení studenti neměli, nicméně jeho 
doporučení znělo: „Vřele doporučuji, celý rok 
při kreslení kreslil anatomické preparáty“. Ve 
skutečnosti to bylo tak, že hned na začátku 
školního roku mu pan profesor sám na 
čtvrtku nakreslil lebku a dvě zkřížené kosti. 
MUDr. Václav Taušek se chtěl po promoci 
16. 3. 1955 věnovat kožnímu lékařství 
z vděčnosti k lékaři, který mu vyléčil na 
obličeji lišej po holení, ale na kožním 
oddělení nebylo místo. Pamatujeme si, jako 
Plachtovi, že se vždy o kožních lékařích 
vyjadřoval dost kriticky: „To nejsou doktoři, to 
jsou hadači“ (mimochodem primářem 
kožního oddělení v Čes. Budějovicích byl 
MUDr. Hodač). Ale i o internistech, když měl 
dodržovat na doporučení dr. Štěpánka 
životosprávu (dietu pro vysoké tuky), říkal, 
že dovedou jen zakazovat. Václav chtěl 
zůstat v jižních Čechách, aby byl nablízku 
rodičům, proto přijal místo v Dětské 
psychiatrické léčebně v Opařanech. Tato 
léčebna byla v té době dost zaostalá, zvláště 
pro nového nadšeného lékaře, který chtěl 
něco dokázat a udělat. Léčebné úspěchy 
nebyly velké, mezi dětskými pacienty tam 
byla řada těžkých případů a Václav tam byl 
zpočátku nešťastný. A slovy Mons. 
V. Kulhánka:“ Když jsem ho navštívil, zeptal 

MEDAILON

Městský zpravodaj Bechyně / BŘEZEN 2012 3



změnily v takové pichlavé trnky. 
A bylo někdy i zle, nedal sebe, rodinu 
a své přátele pomlouvat, při své 
výšce, síle a obratnosti se snadno 
vypořádal s některými agresivními pa-
cienty i otravnými ožraly. Vím, o čem 
mluvím, byla jsem párkrát svědkem. 
Měl opravdu rád své kamarády, ať 
to byli motocykloví závodníci 
Zd. Polánka, bratři Roučkové aj., 
policisté, s kterými spolupracoval na 
vyšetřování dopravních nehod 
(J. Posekaný), a hlavně kamarádi 
z lékařských a uměleckých sfér. Vždy 
se říkalo, že umělci a lékaři mají 
k sobě blízko. U něj se to projevilo 
přátelstvím z galerie herců – rodina 
Zd. Štěpánka, synové Martin a Petr 
a sestra Kristína Taberyová, herec 
a režisér Miroslav Macháček, u nich 
zvaný Machajda, J. Vinklář, J. Kemr, 
J. Adamíra a další. Samozřejmě jako 
citl ivý člověk měl rád hudbu 
a s mnoha interprety se přátelil. Však 
jeho středobodem byli výtvarní 
umělci, malíři, grafici, sochaři. Znal se 
s nimi již od svých studentských let 
a za dobu celoživotních vztahů měl 

jsem se, zda by chtěl dělat psychiatrii celý 
pěknou sbírku z vděčnosti a přátelství. 

život. Odpověděl mi: „Ale nesměla by to být 
Nejvíce byli zastoupeni umělci ze severních 

dětská“. Nu, a vidíte, té dětské psychiatrii se 
Čech, byl to tehdy takový roj těchto umělců. 

věnoval celý život. Pod vedením nového 
Nejblíže byl ve styku a celoživotním 

ředitele MUDr. Vladimíra Vojtíka a zásluhou 
přátelstvím s Josefem Jírou z Malé Skály. 

MUDr. V. Tauška se zastaralá léčebna rychle 
Obdivoval jeho emotivní kresbu, názory, 

měnila v moderní léčebný ústav. 
díky jemu se sblížil s mnoha dalšími umělci. 

Ze střípků vzpomínek: Já, jako mladá 
Joskovi Jírovi mnohokrát pomohl jako 

holka, jsem se při mnohých návštěvách 
psychiatr při jeho politických a spole-

zajímala o celý lékařský i jiný provoz v tomto 
čenských excesech, kdy mu hrozil i kriminál. 

zařízení. Poprosila jsem Václava, aby mi 
Díky Vencovi se v pravý čas „uklidil“ do 

umožnil návštěvu celého areálu. On mě však 
nějaké nemocnice nebo léčebny. 

varoval: „Andulko, nebude to nic opti-
Bohužel jeho život byl poznamenán 

mistického. Vím, že jsi chtěla taky studovat 
i nemocemi, r. 1977 ho postihl srdeční 

medicínu, naštěstí se tvůj úmysl rodičům 
infarkt, dopadlo to však dobře. Ovšem pro 

podařilo rozmluvit, vím také, že jsi bez úhony 
své názory nebyl pohodlný komunistickým 

přežila pár pitev, zkoušky u profesorů Lince 
funkcionářům, chtěli ho dostat z budějovické 

a Zrzavého. Tohle ale bude tvrdá zkouška.“ 
nemocnice, kam byl přeložen do funkce 

A vskutku, po exkurzi touto léčebnou ve 
zástupce primáře psychiatrického oddělení 

svých 20 letech jsem nemohla tři noci spát. 
a zástupcem ředitele nemocnice pro kraj-

Prostě je to tak, je to těžké povolání, ať si 
skou polikliniku, tzv. Říhárnu v roce 1966. 

vyberete jakýkoliv obor.
Příležitost pro odchod se naskytla v r. 1979, 

Nicméně optimističtěji – Venca se 
kdy v Opařanech potřebovali nového 

v Opařanech poznal se svou budoucí man-
energického ředitele, a tak zpátky do 

želkou Olgou, roz. Kodadovou, která praco-
Opařan, i když celá rodiny již žila v Českých 

vala v kuchyni ústavu. Mají spolu tři krásné 
Budějovicích. Tam zůstal až do svého 

děti, které znám od narození (kromě Nadi): 
důchodu, co to bylo cest mezi Budějovicemi 

Naděždu, Ivana a Václava. A také vnoučata: 
a Opařany, protože v Budějovicích si ještě 

Davida, Martina, Jana, Václava a Terezu.
ponechal ordinaci na klinice. Rozhodně to 

Všechny tři děti vystudovaly vysokou 
nepřispělo jeho nemocnému srdci, a tak 

školu, dcera Naďa jde ve šlépějích svého 
v r. 1987 přišel další srdeční infarkt. 

otce, působí jako lékařka na hema-
V pražském krčském IKEMU mu dělali 

tologickém oddělení budějovické nemoc-
bypass, v důchodu opustil i praxi odborného 

nice, pomáhá i nám, všem staříkům 
lékaře, psal jen znalecké posudky. Žil 

a stařenkám, při našich nemocech. Ivan 
s manželkou a příležitostnými pobyty dětí 

vystudoval Vysokou školu zemědělskou 
a vnoučat nejraději na své chalupě, v tzv. 

v Praze a své znalosti teď uplatňuje jako 
schwarzenberské Červené hájence pod 

soukromý „farmář“ s chovem dobytka, 
Kubovou Hutí na Šumavě. V r. 1998 musel 

rozumí všem strojům a hlavně chodu 
na operaci výdutě na břišní aortě. Skončil 

správného hospodaření. Vašík vystudoval 
svůj život v květnu 1998, smrt byla k němu 

Vysokou školu chemicko-technologickou 
vlídná, byl na chalupě se svou manželkou 

v Praze, jeho láskou byla výroba skla, ale 
a dvěma malými vnuky. Ráno už se 

protože jsme se díky našim bossům 
neprobudil. Nikdy jsme se nesetkali s tolika 

v podstatě k naší škodě zbavili této tradiční 
truchlícími lidmi jako na jeho pohřbu, všichni 

české výroby, musí se věnovat jiné činnosti 
cítili, že zemřel vzácný člověk.

v  vzdáleném od jižních Čech.
Děkuji za rodinné vzpomínky, fotografie, 

MUDr. Václav Taušek měl rád lidi, od 
vzpomínání zbylých přátel, hlavně však 

obyčejných tetiček a strýčků, měl vždy 
Mons. V. Kulhánkovi, který mi nezištně 

otevřené srdce pro jejich radosti i trápení. 
poskytl možnost citovat své vzpomínky.

Neměl však rád vyčůranost, zlobu a nená-
vistné vztahy mezi lidmi. To se vždycky jeho 

– A. Plachtová –
krásné tmavé oči, trochu štěrbinovité 

místě

V. Taušek s Martinem Štěpánkem
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+Krátce z jednání 
zastupitelstva 15. 2. 2012

ź Zastupitelstvo rozhodlo o pořízení 
nového územního plánu podle § 44 staveb-
ního zákona v souvislosti s ukončením 
platnosti „Územního plánu obce Bechyně" 
k 31. 12. 2015. Pořizovatelem ÚP bude 
Městský úřad Tábor.
ź Schválena obecně závazná vyhláška 
č. 4/2012 k zabezpečení místních záležitostí 
veřejného pořádku v oblasti omezení 
hazardu. Vyhláška vymezuje adresně místa, 
kde lze výherní zařízení provozovat.
ź Schválen prodej volné bytové jednotky 
2+1 č. 618/2 v domě Na Libuši za kupní cenu 
354.000,- Kč, bytové jednotky 2+1 č. 628/5 
v domě Na Libuši za kupní cenu 370.201,- Kč 
a prodej bytové jednotky č. 647/6 v domě Na 
Libuši za kupní cenu 256.612,- Kč.
ź Zastupitelstvo města Bechyně rozhodlo 
o tom, že místní referendum na území obce 
Bechyně – části Hvožďany k rozhodnutí 
o otázce: „Souhlasíte s umístěním, výstav-
bou a provozováním bioplynové stanice 
v obci Bechyně – části obce Hvožďany a ka-
tastrálním území Hvožďany u Bechyně?“ 
nevyhlásí.
ź Schválen prodej části pozemku parcely 
č.2503/1 v k.ú. Hvožďany u Bechyně o výmě-

2
ře 26 m  majiteli, jehož nemovitost stojí na 
parcele ve vlastnictví města Bechyně.
ź Schválen bezúplatný převod majetku, 
nacházejícího se na pozemku č.par. 526/1 
v k.ú. Hvožďany u Bechyně, majiteli tohoto 
pozemku. Jedná se o vodohospodářský 
majetek, který není využíván.
ź Schválen záměr prodeje části pozemku 

2par.č. 466/1 o výměře 247 m  v k.ú. Senožaty 
u Bechyně. Jedná se o zaplocený pozemek, 
který současní majitelé koupili již zaplocený 
po předchozích majitelích.
ź Schválen záměr prodeje části pozemku 

2
par.č. 872/1 o výměře cca 368 m  v k.ú. 
Hvožďany u Bechyně. Jedná se o pozemek 
v rekreačním středisku Instaláček.
ź Schválen záměr prodeje části pozemku 
č.par. 2519/11 v k.ú. Hvožďany u Bechyně za 

2
cenu 2.000,- Kč/m . Na tento pozemek 
zasáhl stavbou garáže vlastník sousedícího 

2
pozemku výměrou 12 m .

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

(fs)

+Informace o výběrové 
šetření v domácnostech 

„Životní podmínky 2012“
Ve dnech od 25. února do 13. května 

2012 bude probíhat šetření Českého 
statistického úřadu. Vyškolení tazatelé 
provádějící šetření navštíví vybrané domác-
nosti v našem městě. Tazatelé se budou 
prokazovat průkazem tazatele a příslušným 
pověřením, které je ve spojení s občanským 
průkazem opravňuje k provedení šetření. 
Toto šetření provádí Český statistický úřad 
České Budějovice (případné dotazy 
a informace: Ing. Ziková, tel. 386 718 561, 
605 589 826, e-mail: viera.zikova@czso.cz)



+

hospodářství“, ovšem nikoli oddělená od mého pokojíku pouze dřevě-
v dnešním smyslu reformních nými dveřmi. Nový dvůr v městě náležel 
národohospodářů s demokratic- tehdy Paarovskému velkostatku, který měl v 
kou účastí podnikatele i konsu- okolí mimo Kamenný dvůr a Březnici také 
menta, nýbrž v pojetí nevinně dvory v Dražíči, Vyhnancích, Německý dvůr 
autoritativním: „Beř, co péče má a statek p. J. Haškovce v Senožatech. Také 
ti skýtá zde!“ Tak např. nebylo v mnoho mysliven bylo roztroušeno po 
Bechyn i  m imo  „ j a rmark “  rozsáhlých jeho lesích v okolí Bechyně. 
příležitosti koupit si klobouk, ale Zámek měl četné, dobře honorované 
kdo si jej přivezl z Tábora, byl úřednictvo i služebnictvo, které konalo 
posuzován stejně přísně, jako v Bechyni pravidelné konference o svém 
dnešní pašeráci valut. Kde si hospodaření. Velkostatek měl svůj pivovar, 
opatřovali své klobouky soudci lihovary v Radostné, Březnici a Dražíči, hotel 

Jak to tehdy bylo této viny na hospodářském patriotismu, „Panskou“. Tyto dvory a jejich úřednictvo 
(Pokračování) zůstávalo při tom záhadou. potřebovaly mnoho řemeslné práce. Jejich 

Také návštěva hostinců měla svůj pevný přízeň nebo nepřízeň k určitému živnostníku 
Nejživějším obchodem v městě byl tehdy řád. Sobota a neděle náležela „Panské“, znamenala velmi mnoho pro výnos jeho 

obchod p. Souhrady, který zachoval si dosud čtvrtek „Protivínce“, středa, myslím, živnosti. Tento poměr odrážel se zřejmě 
tehdejší rozměry i celý ráz. Mimo něj byly na „Kadlecům“, pátek „Krausům“. Bylo to v místních poměrech společenských. 
náměstí významnější obchody p. Wagnera zřízení blahodárné. Každý, kdo se chtěl Velkostatek měl také virilního zástupce ve 
na rohu klášterní ulice, kde má dnes obchod zdržet, věděl, kde je to toho dne možné. Byla správě města i okresu. Bez jeho souhlasu 
p. Mácal. Tehdy byl dům bez výkladních při tom zúčastněna všechna piva v městě ničím se v městě ani okresu nepohnulo. To 
skříní, měl pouze tytéž zasklené dveře, vždy, čepovaná, plzeňské, protivínské, bechyňské všechno způsobilo i zvláštní společenské 
když počasí jen trochu dovolovalo, otevřené. i českobudějovické. Nikomu to však rozvrstvení občanstva, v němž nejvýše stáli 
Pan Wagner prodával všechno, také látky, nevadilo, byla zachována jistá pružnost úředníci velkostatku, po nich význační 
kořalku, střelný prach, broky a měl trafiku. v zájmu o určitý druh, že se tímto způsobem dodavatelé velkostatku, potom teprve 
Dobrou pověst měl obchod p. Lendra st., kde dovedně rozhalovala u krku železná košile úředníci státní, za nimi úředníci ostatní 
bylo také pekařství (vedle domu u Bílého zvyku. Pivo nalezeno bylo vždy dobrým, a konečně „lid obecný“. 
zvonu), s ním sousedil obchod pana Bicana protože „šlo“. Prozrazovat některá tehdejší Tak viděl jsem zdejší prostředí již krátce 
v domě bývalého okresního zastupitelstva, čísla s pivních tácků bylo by neúčelné. po svém příchodu a napsal jsem jeho 
nyní Zemědělské družstvo, ovšem jinak Současné pokolení jich nepochopí, je vlivem stručnou charakteristiku jako úvodní slovo k 
vypravené. V krámě nynější „Družky“ byl dlouhotrvající válečné periody piva z pýru bechyňské rubrice v tehdejší realistické 
obchod látkami p. Popra, který však zabýval příliš chabé, aby dovedlo srovnat normální táborské „Jiskře“, když byl jsem požádán 
se i zprostředkováním nákupu dobytka na provoz života s těmito hvězdářskými přáteli realisty, abych ji obstarával jako 
trzích. Obchod p. Anšerlika v rohu náměstí veličinami. Myslím, že původcem tohoto dopisovatel již z předešlého svého 
býval ráno nejdříve otevřen. Vedle lihovin putování byla „Karavana“, společnost, která působiště. Vyšla někdy koncem listopadu 
prodával i látky a prádlo. Na místě nynějšího – protože každý podnik moudrých lidí musí nebo počátkem prosince 1912. Lituji, že se 
ústavu pro hluchoněmé dívky byl přízemní mít účel – byla dobročinná. Vídal jsem z její mi nezachovala, pamatuji se však na ni živě. 
domek, ve kterém měl svůj poslední obchod činnosti již jen toto putování a kašírované Ničeho bych ani dnes v ní nezměnil. Stačilo 
p. Pašek. Mezi lékárnou a domem p. Sou- velbloudy, kteří prý kdysi sloužili za by uvést ji tu doslovně.
hrady byl ještě krám p. Popra. Hluboký, pokladničky. Tyto pestré cesty po Bechyni Nedávno před tím založeno bylo 
tmavý krám, jehož zasklené dveře vždy byly mívaly svůj kulturní program. Zejména „Keramické družstvo“ členy profesorského 
úplně pokryty pohlednicemi. Majitel tohoto někteří členové bývali vytrvalí ve vyhledá- sboru místní odborné školy keramické 
obchodu stával před krámem na sluníčku vání problémů nejvzdálenějších od všedních a jejími absolventy. Již v začátcích dobře 
velmi vytrvale. Nikdy však neviděl jsem do zájmů maloměstského života ve svých prosperovalo, ačkoli pro nedostatek 
krámu vcházet nikoho cizího. Nedovedu naučných slovnících a přednášeli po vhodných místností v městě mělo dílny 
povědět, co prodával. V Libušině třídě byl marném broušení vtipu druhých skromně upraveny z bývalých stájí v budově 
obchod p. Reinische s látkami a trafikou, pí svoje rozluštění. Nikdy se nekritisovalo, to p. Biedzinského, malírny, sklad a kancelář 
Burdové, která hlavně zabývala se obcho- byl společenský nezpůsob. Zato dovedly se v Jägerhausu (dnes parkoviště před restau-
dem se svíčkami, Lososů s pekařstvím, pí vymýšlet svižné taškařice. Jarosti přispívalo, rací Na Růžku – pozn. red.). Přenášení 
Kličkové a vedle v přízemním domě že město mělo tehdy shodou osudu asi třicet surových výrobků z dílen do malíren a skladu 
rozsáhlejší obchod p. Zeise. V Michalské povoláním slušných mládenců mezi třiceti a bylo nákladné, poškozovalo výrobky 
ulici nebylo na rohu pekařství p. Švejdy, jeho čtyřiceti roky. a zatěžovalo obchod. stránku výroby. Přesto 
dům jest také přestavěn, jen obchod p. Byly tu dva peněžní ústavy. Městská dařilo se družstvu tak, že dovedlo uživit řadu 
Eislera. Náležel tehdy p. Gottliebovi, který spořitelna, která úřadovala ve dvou nízkých, lidí. To svádělo k úvahám pro Bechyni 
obchodoval také obilím. V Zářečí byl klenutých, temných místnostech v přízemí nebezpečným, které ze všech stran 
kupecký krám p. Parýska a p. Spitze. Mezi radnice, kde je dosud museum, měla jen souhlasně se ozývaly: že je třeba dle tehdy 
těmito obchody byl jediný specielní obchod účetního, pokladníka a praktikanta. Ostatní běžného receptu starat se o nějaký tovární 
železářský p. Samce. Ani jediný řemeslník funkcionáři byli z občanstva. Okr. hospo- průmysl větších rozměrů. Nikdo si nevšímal 
mimo řezníka a cukráře neměl tu také svůj dářská záložna bydlela sice již v nynějším toho, co tu leželo na dlani a co takřka samo 
krám, výklad zboží. Krejčí, klempíř, truhlář, svém domě, ale tehdy byl ještě majetkem p. vnitřní svojí silou slibně počalo se rozvíjeti – 
obuvník, strojník, klidně pracovali ve svých Klímy. Úřadovali v ní v jediné přízemní všech příznivých podmínek lázeňského 
dílnách odloučeni od světa, jako za časů místnosti bez přepážky, kde je dnes a letního ruchu. Naopak téměř jednohlasně 
cechovního zřízení. Zajímalo mne, že oba schodiště, za dlouhým stolem páni vyznívaly stesky, že z lázeňského ruchu 
cukráři usadili se těsně vedle sebe se svými Fr. Nohava, rolník z Radětice a K. Klíma, místní obyvatelstvo nic nemá a že jen 
závody v Libušině třídě. mistr zednický. Výroční bilance dělal jim zdražují se jím potraviny. Ukázal jsem již ve 

Každý z těchto závodů měl pevný kádr úředník konkurenčního ústavu, spořitelny zmíněném článku „Jiskry“, že všechny jiné 
zákazníků. Bylo to souručenství velmi těsné. a přece ve shodě oba ústavy rostly. plány jsou pro naše město nebezpečným 
Čest svou ztratil, kdo zrádně odvážil se U Wagnerů (nyní Mácalů) v poschodí do omylem a hledá-li lepší hospodářskou 
hledat pomoc u konkurence, když třeba jeho náměstí bydlel c. k. berní úřad. Pošta byla budoucnost, nemůže ji najít nikde jinde, než 
obchodní patron neměl náhodou něčeho v v přízemních místnostech domu, který nyní ve všestranné podpoře cizineckého ruchu.
krámě a nemohl a ani často nechtěl náleží p. St. Fučíkovi. V poschodí téhož 

R. Burian potřebnou věc opatřiti. A to už byla všude domu bylo c. k. notářství. C. k. okresní soud 
čas. Lázně Bechyně, březen 1938doba liberalismu, svobodného podnikání, byl v radnici, kde je nyní, četnická stanice 

(pokračování příště)volné konkurence. V Bechyni bylo „řízené v poschodí Bílého zvonu nad průjezdem, 

Vzpomínky na Bechyni 1912
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+JAK SE V BECHYNI 
PERLILO

Druhý únorový víkend byl ve znamení 
a r k t i c kých  mrazů .  Ovšem v  
prostorách kulturního domu to sálalo 
divadelním teplem. Letošní 18. 
perlení bylo velice zajímavé od 
samého prvopočátku. Časový 
harmonogram přehlídky se nám 
podařilo sestavit překvapivě na první 
pokus.  Měl i  jsme př ipravenu 
i pomyslnou třešničku na dortu, a to 
pracovní verzi nové hry DS Lužnice 
Bechyně. Vše se zdálo být ideální 
a povedené. Přesně jak se sluší 
a patří na oslavu plnoletosti. Ovšem... 
Týden před přehlídkou DS Lužnice 
musela pro nemoc zrušit svou účast. 
Den na to opět pro nemoc zrušil svou 
účast soubor, na který jsme se těšili, 
a to Českokrumlovská scéna. A tak 
začalo „škatulata hejbejte se“. Ve 
finále se nám povedlo přehlídku 
upravit ke spokojenosti všech 
souborů a myslím, že i diváků. Úroveň 
letošních inscenací byla opět vysoká 
a je velice těžké ohodnotit, který 
soubor byl lepší. Mohli jsme si 
vychutnat tři autorské inscenace 
v provedení souborů Víc než chleba, 
Kámen a Hobit. I inscenace známých 
autorů byly na velmi vysoké úrovni – 
pohádka „Měla babka čtyři jabka“ DS 
Tábor rozesmála nejenom nejmenší 
diváky, ale i jejich rodiče. ZUŠ 
Strakonice i přes velké peripetie se 
železničními spoji odvedla výborný 
výkon na jevišti. Sobotní odpoledne 
skvěle perlil SUD s komedií, která 
rozesmála jak ženskou, tak i mužskou 
část hlediště. Soubory Bezchibi 
a Divadlo bez zákulisí předvedly skoro 
výkony, za které by se nemuselo 
stydět kterékoli profesionální divadlo. 
Prácheňská scéna z Písku, i když 
měla minimální počet diváků díky 
mrazivému nedělnímu ránu, polech-
tala bránice italskou komedií, která 
svým tématem zapadne do jakékoli 
doby. Co tedy říct závěrem – přehlídka 
opět potvrdila, že amatérské divadelní 
soubory nevymírají, ba naopak snaží 
se čím dál tím víc poskytnout divákům 
ojedinělé zážitky. A hlavně do 
Bechyně přijíždějí s nadšením a rádi! 
Ještě bych ráda poděkovala DS 
Lužnice Bechyně za zajištění bufetu s 
občerstvením během divadelního 
maratonu, divadelním nadšencům, 
kteří zachovali přehlídce přízeň a přišli 
i za mrazivého počasí, a všem 
zaměstnancům KSMB za skvělý 
organizační průběh přehlídky.

S. H.

6 BŘEZEN 2012Městský zpravodaj Bechyně / 



www.kulturnidum.cz

KULTURNÍ KALENDÁŘ březen 2012

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 2., 9., 16. března / 20.00 hodin /Velký sál
Taneční kurzy pro absolventy základních tanečních a také pro ty, co 
již většinu zapomněli. Lektory kurzu jsou manželé Bolkovi 
z Milevska.

ZUMBA S GÁBINOU
Každé úterý od 18 hodin v RC Hrošík

BOSU
Každá středa od 18.30 hodin v RC Hrošík

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
Bližší informace na tel.č. 724 047 369.

Změna programu vyhrazenaL 

HUDBA

PLESOVÁ SEZÓNA

OPEN SPACE
Sobota 3. března / 20.00 hodin / Přísálí KD / Vstupné 50 Kč

Vystoupí kapely Počkejsi, Zákaz skládky, čeká na vás bubenická 

jam session a Michal Cáb – Noise.

HASIČSKÝ PLES

Sobota 10. března / 20.00 hodin / Velký sál / Vstupné 120 Kč, 
přísálí 100 Kč 
Letos k poslechu a tanci zahraje kapela VYSOČINKA. Tato kapela 
má bohatý repertoár a jak sama o sobě tvrdí, je to „kapela mnoha 
tváří“ a také záruka příjemně prožitého večera. Součástí plesu bude 
i soutěž o atraktivní ceny.

DIVADLO

ŠVÉDSKÝ STŮL
Středa 28. března / 19.00 hodin / Malý sál / Vstupné 50 Kč
DS Tábor uvede premiéru nové divadelní hry. Jedná se o novodobý 
„donquijotský“ příběh z prostředí našeho stolování. Určitě se rádi 
zakousnete do barevné grotesky plné humoru, ironie a kritiky.

NOVĚ LZE VSTUPENKY NA AKCE 

REZERVOVAT 

NA WWW.KULTURNIDUM.CZ

ON-LINE !

Středa 14. března / 19 hod. / Velký sál / Vstupné 220, 200, 150 Kč
Jaroslav Svěcený – housle a průvodní slovo
Miloslav Klaus – kytara
Využijte neopakovatelnou příležitost vidět a slyšet, jak houslový 
virtuos a znalec historických houslí se svým pověstným smyslem 
pro humor dokáže zasvěcenému i méně poučenému publiku 
vysvětlit rozdíly mezi zvuky jednotlivých houslí a prozradit 
historické „drby“ o nejvýznamnějších houslařích. V průběhu 
koncertu představí 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. 
Předprodej vstupenek v kanceláři KD, rezervace na stránkách KD.

JAROSLAV SVĚCENÝ: 

galakoncert slavných houslí

ABITURIENTSKÝ PLES 

Pátek 16. března / 20.00 hodin / Velký sál / Vstupné 100 Kč
Na závěrečný ples tanečních pro dospělé zveme nejenom naše 
frekventanty, ale všechny, kteří by se rádi společně s kapelou 
RM band Milevsko rozloučili s plesovou sezonou.

PRO DĚTI

HONZA NEBOJSA
Sobota 24. března / 10.00 hodin / Malý sál / vstupné 35 Kč
Divadýlko Kuba z Plzně přiveze dětem pohádku o Honzovi, který se 
ničeho nebál, a proto se vydá do světa, aby se bát naučil. Přijďte se 
podívat, jestli se mu to v strašidelném hradě povede. V pohádce 
společně s herci vystupují i loutky a je plná písniček.

XX. BECHYŇSKÉ JARO
Pátek 30. března – sobota 31. března / prostory KD
Krajská jihočeská přehlídka dětských divadelních, loutkářských 
a recitačních souborů a kolektivů. Letos společně oslavíme 20 let 
trvání této přehlídky. 

FINANČNÍ GRAMOTNOST
Čtvrtek 8. března / 17.00 hodin / Malý sál / Vstupné 20 Kč
Další pokračování ze světa financí na téma možnosti získání 
znalostí, jak neutrácet zbytečně peníze. Přednášku vede p. Václav 
Urban z Bechyně. 

DÁMSKÁ JÍZDA 

aneb DEN KRÁSY S MARY KAY
Sobota 17. března / 13.00 hodin / klubovna KD / Vstupné 30 Kč
Milé dámy, přijměte naše pozvání na Den krásy s Mary Kay. 
Profesionální vizážistky Vás zdarma nalíčí a poradí triky, jak se líčit 
pro různé příležitosti a vypadat skvěle za všech okolností. Přijďte si 
příjemně odpočinout a nechat se proměnit... Těší se na Vás 
profesionálky z Mary Kay.
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Kulturní středisko města Bechyně, U Nádraží 602, tel: 381 213 338, 776 381 203, e-mail: reditel@kulturnidum.cz

Herna otevřena:
Pondělí   9.00 – 11.00 hodin
Středa 15.00 – 17.00 hodin
Vstupné 15 Kč, 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. 
Bližší informace na tel. č. 776 381 203.

LOUTKOVÁ DÍLNA
Středa 14. března / 15.00 – 17.00 hodin / RC Hrošík
Přijďte si s námi vyrobit papírové loutky do pohádek: „O Červené 
Karkulce a Perníková chaloupka“. Materiál bude k dispozici.

PAPÍROVÉ DIVADLO
Středa 21. března / 15.00 – 17.00 hodin / RC Hrošík
V herně si společně zahrajeme divadlo z papírových loutek, které 
jsme si vlastnoručně vyrobili.

JARNÍ BURZA DĚTSKÉHO OBLEČENÍ A POTŘEB
Sobota 24. března / 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.

VELIKONOČNÍ MALOVÁNÍ
Středa 28. března / 15.00 – 17.00 hodin / RC Hrošík
Zveme děti a jejich rodiče do herny, kde si společně namalujeme 
velikonoční výzdobu na okna RC Hrošík.

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

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

RODIČOVSKÉ CENTRUM PŘIPRAVUJEME

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 na stránkách KD.

VŠECHNOPARTIČKA

Sobota 21. dubna / 21.00 hodin / Velký sál

VODOVOD – taneční zábava

Středa 23. května / 19.00 hodin / Zámecká jízdárna / Vstupné 
850 a 750 Kč
Jedinečný koncert nejpopulárnější české popové hvězdy 
a několikanásobné zlaté slavice v Bechyni. 
Předprodej vstupenek v kanceláři KD v Bechyni, v infocentru 
Bechyně a infocentru Jindřichův Hradec.
Předprodej, rezervace a zasílání vstupenek na dobírku zajištuje 
zámek Bechyně 603 419 590, info@zamek-bechyne.cz.

LUCIE BÍLÁ a PETR MALÁSEK

+
k ušlehání té nejlepší čtenářské smetánky 3.500 až 4.500 metrů nad mořem, s velkými Sladký život 
a rozhodly jsme se ocenit našeho nejvěr- teplotními výkyvy (od -40˚C do +30˚C). 

s knihovnou! nějšího čtenáře, který je nejdéle v naší Téměř polovinu roku je kamenitá oblast 
evidenci. Zeptáme se, zda s knihami Zanskar (část indického státu Džammu Motto letošního Března – měsíce čtenářů 
a vlastně i s knihovnou prožívá opravdu & Kašmír, někdy nazývaná též Malý Tibet) přímo vybízí k představě příjemných, milých 
sladký život! kvůli sněhu prakticky nedostupná. Vede tam až roztomilých prožitků při výběru knih i při 

Třešničkou na našem pomyslném dortu pouze jediná silnice! Každá rodina vlastní četbě samotné. Připravily jsme pro Vás 
bude již po několikáté kouzelná Noc dům a políčka, ti nejbohatší chovají stáda ochutnávku akcí, kterými bychom chtěly 
s Andersenem pro přihlášené děti od 7 do jaků či ovcí. Rodiče mívají i deset dětí. Tamní přispět k propagaci četby, a posílit tak její 
12 let z pátku 30. 3. na sobotu 31. 3. lidé jsou skromní a pracovití, navzdory společenský význam.
Přihlášku přikládáme. Vyplňte drsným životním podmínkám jsou veselí Rozhodly jsme se vytvořit knihovnický 
a odevzdejte v knihovně do 26. 3.! a bezstarostní – za nejhorší vlastnost prý dort. Dortový korpus našeho sladkého 

Pro všechny návštěvníky jsme považují hněv… Mluví zanskarsky (na počínání tvoří jako každý rok pravidelné 
jako pozornost připravily vyzkoušené úřadech pak urdsky, hindsky a anglicky) besedy se žáky základních škol. Zamíchá-
recepty sladkostí, které obdržíte a používají písmo bodhik. Vyznávají me připravené slovní ingredience a hrátky 
k vypůjčeným knihám! Vítaný bude i Váš náboženství – tibetský buddhismus. Když s češtinou můžou začít! K přípravě dobroty 
příspěvek! onemocní, spoléhají na přírodního léčitele, přizveme začínající autorku paní Kyriano-

nebo na milost Buddhy. Ani se školní vou, která osladí netradiční dort svými A ještě bonbonek na závěr...
docházkou to nemají jednoduché, řada dětskými říkankami doplněnými obrázky Do konce března děti mohou přispět 
obyvatel neumí dosud číst a psát. Naštěstí a přijde si s předškoláky a dětmi z I. tříd krátkou básní do celostátní akce kniha 
jim v posledních letech pomáhají zahraniční popovídat o básničkách. „Český rok pro děti v Malém Tibetu“. 
organizace. Součástí sladkého těsta budou digita- Stačí se jen dobře dívat kolem sebe 

Díky českému občanskému sdružení lizované knihy a jejich čtečky, se kterými se a popsat naši probouzející se březnovou 
BlueLand (h t tp : / /www.b lue land.cz)  na požádání seznámíme v Týdnu čtení od přírodu! Každý kraj popíše jeden měsíc 
a N á r o d n í  k n i h o v n ě  v  P r a z e  5. do 9. 3. v odpoledních hodinách. českého roku. Jihočeši mají zpracovat 
(http://www.nkp.cz) vznikla u nás v roce Prezenčně představíme čtečku Kindle. měsíc březen! Své příspěvky odevzdejte 
2008 v rámci projektu „Knihovna pro Porovnáme výhody a nevýhody knihy v knihovně.
Zanskar“ sbírka dětských knih v anglickém papírové a elektronické. Čtení sluší 

Chcete vědět, jak žijí indické děti na jazyce, a v klášteře Phuktal tak mohla být každému, a proto využijte šanci a přijďte si 
druhém konci světa? Žijí úplně jinak než my! založena první veřejná knihovna pro děti!vyzkoušet novou technickou vymoženost! 
V malých vesnicích, roztroušených okolo Bez věrných čtenářů by žádná knihovna EH
ledovcových řek a pramenů, ve výškách nemohla fungovat. Přistoupily jsme proto 
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+
A na své si přijdou také příznivci divadla. přehlídka je postupová, to znamená, že Pozvánka za kulturou

Závěrem měsíce k nám zavítá divadelní lektoři vyberou jeden ze souborů, který bude 
soubor z Tábora s premiérou své nové hry své umění prezentovat v červnu na Dětské 

Na prahu jarního období jsme si opět pro „Švédský stůl“. Rytíř se objeví v zemi Obrů, scéně ve Svitavách.
Vás, milí čtenáři, připravili pár kulturních ve které se každou chvíli třese strachem. V neposlední řadě nesmím zapomenout 
lahůdek. Na své si tentokrát přijdou jak Navíc mu do života vstoupí komtesa a rytíř na aktivity RC Hrošík. Dobrovolnice si pro 
příznivci vážné i rockové muziky, tak začíná chránit. Ovšem nesmíme opomenout naše nejmenší připravily tvořivé herny. V té 
i divadelní fanoušci. jejich cynického přítele... Čeká je šťastný první si děti vyrobí papírové loutky do 

Začátkem března si Vás dovolíme opět život ve třech? Smrt? Nebo se jejich osudy pohádek a pak za týden si s těmito loutkami 
pozvat na přehlídku regionálních amatér- rozejdou? Tento „donquijotský“ příběh zahrají divadlo. V další velikonoční dílně si 
ských kapel. Tentokrát se představí kapely z prostředí novodobého stolování přináší děti vyzdobí barvami okna herny. Přijďte si, 
„Počkejsi“, a „Zákaz skládky“, večer oživí barevnou grotesku plnou humoru maminky, hrát a tvořit mezi nás – zvou 
bubenická jam session a Michal Cáb – Také Vás čeká další pokračování srdečně dobrovolnice z RC Hrošík. 
Noise. OPEN SPACE opět slibuje večer plný přednášek ze světa financí, pan Václav V polovině března si pro Vás dobrovolnice 
kvalitní muziky. Urban si tentokrát připravil rady, jak připravily jarní burzu dětského oblečení 

Vrcholí plesová sezóna a Sbor dobro- zbytečně neutrácet své finance. a obuvi, která se koná v přísálí KD. 
volných hasičů Bechyně Vás všechny V polovině měsíce zveme dámy na Den Neváhejte a přijďte prodat oblečení po 
srdečně zve na ples, kterým Vás bude krásy s Mary Kay. Přijďte si nechat poradit, ratolestech a nakoupit zánovní věcičky, 
provázet kapela VYSOČINKA. Název jak se nalíčit k různým příležitostem a jak které ještě nadělají parádu.
kapely se může zdát zavádějící. Ovšem, jak vypadat skvěle za každých okolností. V našem kině bude jistě zajímavé 
sama kapela o sobě tvrdí, je kapelou mnoha Nepromarněte jedinečnou příležitost relaxa- i setkání s hercem Tomášem Magnuskem, 
tváří. Dokáže zahrát jakékoli hity od rocku, čního sobotního odpoledne. který po bechyňské premiéře nového 
popu po lidovky a tím zaručuje kvalitní V březnu si na své přijdou i naší nejmenší českého filmu Školní výlet, ve kterém hraje 
zábavu. Vstupenky jsou v předprodeji příznivci. S pohádkou „O Honzovi Neboj- jednu z hlavních rolí, pobeseduje s diváky.
v knihkupectví Petra Voka. Plesovou sezónu sovi“ přijede divadýlko Kuba Plzně. Závěrem mi dovolte pozvánku na 
v Bechyni zakončíme závěrečným plesem V pohádce vystupují jak herci, tak i loutky, dubnovou Všechnopartičku s Karlem Šípem 
s účastníky tanečního kurzu pro všechny. a dokonce strašidelný hrad s obrem. a J. A. Náhlovským. V květnu pak do 
K poslechu a tanci zahraje kapela RM band Koncem měsíce přivítáme v Bechyni Bechyně přijede několikanásobná zlatá 
z Milevska a čeká nás také předtančení dětské divadelní soubory na postupové slavice Lucie Bílá. Koncert v zámecké 
nejmenších tanečníků společenských tanců přehlídce Bechyňské jaro. Tato přehlídka jízdárně bude opravdu velkolepý, a proto si 
z Milevska. letos slaví 20 let a k narozeninám jí přijdou nenechte ujít příležitost hvězdu spatřit na 

Jedinečným zážitkem měsíce března popřát soubory Lannovka a Růžek vlastní oči a slyšet na vlastní uši. Předprodej 
bude vystoupení předního houslového z Českých Budějovic, divadelní soubor vstupenek je zajištěn na zámku v Bechyni 
umělce Jaroslava Svěceného s kytarovým z Petrovic, soubor Spirál(k)a z Vimperka, (zde je možné si vstupenky rezervovat a 
doprovodem Miloslava Klause. Houslový soubor ze ZUŠ Strakonice a také Oplatky nechat poslat na dobírku), v kulturním domě 
virtuos a znalec historických houslí představí pana Oplatka ze ZŠ Školní. Srdečně a v infocentru na náměstí.
v průběhu koncertu unikátní kolekci nástrojů všechny zveme na tuto přehlídku. Je velice Pevně doufám, že kulturní nabídka 
čtyř staletí nejen v originálních skladbách zajímavé sledovat naše nejmenší divadel- v březnu je pro Vás pestrá a zajímavá, 
pro housle a kytaru proslulých hudebních níky, s jakou pílí a vervou se pouštějí do a věřím, že si určitě z našich akcí vyberete tu, 
velikánů  divadelního kumštu a jak prožívají své chvíle která Vám bude vyhovovat. Těšte se na jaro 
Program i  specif ický humor pana na prknech, která znamenají svět. Přehlídka a já se budu těšit na shledání na některé 
Svěceného určitě osloví posluchače všech je veřejnosti přístupná a také zde máme z našich akcí. Na shledanou za měsíc opět 
generací. Vstupenky na tento jedinečný odborné lektory, kteří hry hodnotí a přidávají na těchto stránkách.
večer si můžete zarezervovat on-line na své rady, jak kterou inscenaci zlepšit S. H.
našich stránkách www.kulturnidum.cz. a dopilovat. Jak už jsem na začátku psala, 

ji 

minulosti, ale i autorů současných.

N  O  C    S         A N D E R S     E N E M  
KSMB - Městská knihovna 

Přihlašuji 
svou dceru/svého syna……………………………………, věk dítěte ……let  

Adresa …………………………………………………, telefon……………..

 

Podpis rodičů……………………………………

------------------------------ zde odstřihněte a odevzdejte v MěK Bechyně 
    ------------------------------

 
 

 
 

D O B R O U     N Á L A D U!

Přihlášky odevzdejte do 26. března 2012! Vylosovaní budou telefonicky informováni!
Nocovat může maximálně 14 dětí (věk 7-12 let).

Začátek: v pátek 30. března 2012 v 17 hodin
Konec: v sobotu 31. března 2012 v 9 hodin

"

Děti budou potřebovat: spací pytel, karimatku, oblečení na hraní a na spaní, 
hygienické potřeby, ručník, přezůvky, kartu zdravotní pojišťovny, zápisník, psací 
potřeby, malé občerstvení a



ne 10. února jsme společně s oblíbe-Dnými postavičkami dětských večerníčků 
Bobem a Bobkem přivítali budoucí prvňáčky 
u zápisu do první třídy. Sešlo se jich na 33. 
Všichni absolvovali výpravu za dosažením 
bílých puntíků a razítek na startovní průkaz, 
přičemž museli splnit náročné znalostní i 
pohybové úkoly. A všichni je splnili, takže 
nejenže uspěli u zápisu do první třídy, ale 
také si zasloužili drobné dárky, které pro ně 
naši zaměstnanci připravili. 

Někteří, zejména ti narození trochu 
později, se však ještě necítí dostatečně zralí 
pro školu, proto jejich rodiče žádají o odklad 
povinné školní docházky. O tom rozhodne 
ředitel školy na základě vyjádření pedago-
gicko psychologické poradny a odborného 
lékaře. Letos žádá odklad výrazně více 
rodičů, než tomu bylo v loňském roce. Ze 
33 by se mohlo jednat o 12 dětí.

Výsledek zápisu je tedy následující: na 
naší Základní škole Bechyně, Libušina 164 
se s největší pravděpodobností bude v září 
otvírat jedna první třída, do které bude chodit 
21 žáků.

J. Ingr, ředitel školy

Brzy ráno 7. února, ještě za tmy a do Někteří z nás jistě ocenili i krásné ikony nebo 
nevlídné zimy, kdy rtuť teploměru klesla nádobí denní potřeby, které bylo provedeno 
hluboko pod bod mrazu, a za jemného skutečně s řemeslnou dovedností, kde byl 
sněžení jsme se vypravili na vlakové patrný i orientální vliv. Pánové jistě ocenili 
nádraží. Celá cesta z Bechyně až do Prahy zbraně a štít netradičního tvaru. Dámy 
probíhala dle plánu a v příjemně vytopeném možná zaujaly exponáty z rodinného života 
vlaku. Cestu na Pražský hrad, vzhledem jako např. kolébka, dámské střevíčky apod. 
k panující „ruské zimě“, jsme zvolili raději Určitě zajímavé byly i doplňky k výbavě koní: 
metrem a tramvají. Udělali jsme dobře, zdobený opraťový řetěz, sedla či udidla.
protože na vítr, který doprovázel třeskuté K druhé části naší exkurze patřilo 
mrazy, skutečně nejsme v našich klima- i poznávání Prahy. Po návštěvě výstavy 
tických podmínkách, zvláště v současně jsme „sjeli“ po kluzkých kostkách Nerudovy 
zimě, moc zvyklí. Cílem naší výpravy pro ulice na Staré Město a zastavili jsme se 
naše osmáky a deváťáky, kteří se učí u kostela sv. Mikuláše a pak jsme zmapovali 
ruštinu, byla výstava: „Carský dvůr pod sochy na Karlově mostě. Neopomněli jsme 
žezlem Romanovců. Poklady Moskevského ani pohled na Národní divadlo, Tančící dům, 
Kremlu.“ Konala se v Císařské konírně zpět na Hrad nebo na Belveder. Zajímala 
Pražského hradu. Na výstavě jsme měli nás i délka Karlova mostu.
možnost zhlédnout vzácné a pro naši kulturu Poté nás čekala už jen ta nejlepší část 
rozhodně zajímavé exponáty převážně našeho výletu do Prahy: rozchod na 
z carského Ruska 17. století. Takže dnes již Václavském náměstí. Některé z nás ovšem 
víme, kteří carové v té době vládli, jak ještě ale potrápil autor sochy sv. Václava 
vypadá např. pravoslavný kříž či co je před Národním muzeem.
barma, ikonostas, čerpák nebo čabraka. Mgr. Pavlína Novotná

+
třetí v dálce (485 cm), Radek Šťastný bral Pět plus pět atletických 
bronz na 1500 m (5:28,78, pouhých 0,07s za 

medailí ze Strahova stříbrem…), třetí bronzovou medaili přidal 
výškař Jakub Veverka, když skočil 155cm. V sobotu 21. ledna proběhl v pražské 
Na ostatní tentokrát medaile nezbyla, ale hale na Strahově krajský přebor v atletice 
atletická sezona 2012 nabídne i řadu dalších žactva. O přebornické medaile se ucházelo 
šancí, jak to napravit. i šestnáct atletů a atletek z naší školy, popř. 

O týden později do Prahy vyrazili starší členů kroužku atletiky. 
kolegové úspěšných žáků. V autobuse se První boje proběhly už při nastupování do 
tolik mačkat nemuseli, přesto bechyňskou mikrobusu. Tentokrát byl skutečně mikro, 
atletiku reprezentovala desítka atletů, které protože na čtrnáct míst si dělalo zálusk 
se také podařilo získat pět umístění na osmnáct cestujících… Cesta tak proběhla 
stupních vítězů. V jednom případě bohužel v silně kolektivním duchu, takže na Strahov 
pouze symbolicky, neboť Filip Pazdera, byť dojel tým opravdu utužený…
zvládl svou premiéru na překážkách na Na závodníky a závodnice čekala pestrá 
výbornou, díky tomu, že neměl soupeře, byl nabídka disciplín (60 m, 150 m, 300 m, 800 
zároveň první i poslední… Největším m, l500 m, 60 m př., dálka, výška, tyč, koule, 
úspěchem tak byly dvě stříbrné medaile opět štafeta 3x300m) a také soupeři z většiny 
z vrhu koulí. Mezi dorostenci ji vybojoval díky jihočeských atletických klubů. Pro většinu 
osobnímu rekordu Tomáš Kratochvíl našich účastníků znamenal start v atletické 
(10,44 m), mezi muži byl druhý Vašek Toman nafukovačce halovou premiéru, nervozitu 
(12,23 m). Toho na stupně vítězů doprovodil byste však na nich marně hledali a výsled-
pro bronz Ruda Blažek (12,08 m). Druhý kem byly nejenom osobní rekordy, ale i pět 
bronz získala mezi ženami na 800 m Pája medailí! Jediným stínem na úspěšném dni 
Vlčková, když si zaběhla „osobák“ 2:36,34. tak byl pád a zranění Veroniky Kotrbové na 

„Bramborové“ medaile čekaly na Michala překážkách… Vše dobře dopadlo a Verča na 
Hášu na 3000 m (OR 9:27,89) a na Martinu příštích závodech určitě všem ukáže! 
Drdovou v dálce (497 cm). Komu se tedy z bechyňských atletů 

Za zmínku stojí také sprinterské vystou-podařilo získat medaili v krajské konkurenci? 
pení Vaška Tomana, kterému se podařilo Nejvíce se dařilo v koulařském kruhu. Zde 
vyhrát finále B v běhu na 60 m v OR 7,55!!! jsme vybojovali dvě zlaté medaile: Honza 

Poslední kategorií, která se v hale utká o Hubka vrhl 10,68 m a zvítězil mezi staršími 
medaile, budou přípravky. Kluci a holky žáky, Anetce Háziové zajistil zlato v kategorii 
narození mezi roky 2001 – 2003 si to o mladších žákyň výkon 6,97 m. Další tři 
medaile rozdají v Nové Včelnici 25. února. medaile měly barvu bronzu a všechny 

vybojovali starší žáci: David Krejčí skončil Mgr. Ruda Blažek

+Úspěch v okresním 
kole konverzační 

soutěže v německém jazyce
7. února se konalo okresní kolo tzv. 

„Olympiády v němčině“. Naši školu 
reprezentoval Viktor Škopan z 8.B, který již 
ve školním kole prokázal pohotovou reakci 

v ústní části. To se mu 
podařilo i v okresním kole 

soutěže, ale měl co 
dohánět v písemné 
části. Přesto v koneč-
ném součtu bodů získal 
prvenství. Odměnou mu 
byl diplom, poukázka na 
knihy a určitě i pocit 

dobře odvedené 
práce, že obstál 
v konkurenci  
soutěžících z 
8. i 9. ročníků 
škol v okrese. 
Vítězi gra-
tulujeme.

Mgr. Pavlína 
Novotná

+Exkurze žáků 8. a 9. roč. do Prahy 
za Poklady Moskevského Kremlu 



+
méně početná, všichni recitátoři však Recitační přehlídka 
předvedli taktéž dobré výkony – prvenství 

na ZŠ Školní patří Anně Kotounové, druhá příčka Kristýně 
Maceškové a třetí Jolaně Rayové. Ve třetí Dne 16. února se konala jako každoročně 
kategorii dosáhl nejlepšího umístění Marian celoškolní recitační přehlídka, které se 
Ray, druhé místo patří Martinovi Mrzenovi zúčastnil rekordní počet 40 recitátorů z obou 
a třetí Mirce Ťoupalové. Nejstarší kategorii, stupňů naší školy. Sympatická byla i početná 
která představovala vrchol celé přehlídky, divácká kulisa posílená spolužáky recitátorů 
vyhrála Nicola Sopková, druhé místo i jejich rodiči. Žáci si pro tuto přehlídku 
obsadili současně Tomáš Filip a Markéta připravili texty básnické i prozaické. Mladší 
Šímová, třetí místo patří Markétě recitátoři vystoupili spíše s básněmi 
Richterové. První dva recitátoři z každé (Brukner, Skácel, Vodňanský, Lukešová…), 
kategorie postupují do kola okresního recitátoři z druhého stupně pak sáhli spíše 
v Táboře. Všem žákům, kteří se zúčastnili k próze (Suchý, Werich, Saroyan, Poláček 
školního kola, velmi děkujeme a postu-…). Přehlídku zahájilo vystoupení tří 
pujícím přejeme úspěch v okresní soutěži. prvňáků, kteří divákům i porotě dokázali, že 
Zároveň bychom chtěli vyjádřit velkou radost jim nechybí odvaha a chuť ukázat své 
z takto bohaté účasti žáků, která dokazuje recitační umění před velkým množstvím 
jejich zájem o tuto uměleckou činnost diváků. V první kategorii, v níž se představilo 
a navazuje na bohatou tradici recitace na 15 recitátorů, se na prvním místě umístila 
naší škole. Alena Mrzenová, na místě druhém Václav 

Filip. Třetí místo pak patřilo Simoně Mgr. MgA. František Oplatek
Vymětalové. Druhá kategorie byla sice 

+Úspěch žáků naší školy 
v matematické olympiádě

Dne 25. 1. se zúčastnili naši žáci páté a deváté třídy 
okresního kola matematické olympiády v Táboře. 
Jednalo se o úspěšné řešitele kola školního – 
Josefa Lososa, Petra Staňa, Martina Vymětala a 
Jakuba Kodada. V okresní soutěži dosáhli naši 
páťáci vynikajícího úspěchu, kterým navázali 
na loňská přední umístění současných 
šesťáků. Nejvýraznějšího výsledku dosáhl 
Martin Vymětal, který obsadil se ziskem 
14 bodů první až šesté místo, získal diplom 
a ocenění. Svým výkonem se tak zařadil 
mezi nejlepší počtáře okresu. Dalšími 
úspěšnými řešiteli se stal Josef Losos, 
který zaostal za vedoucí šesticí o pouhý 
bod, a Petr Staňo, který se s devíti body 
umístil na dvanáctém až sedmnáctém 
místě. Uznání zaslouží i žák devátého 
ročníku Petr Byrtus, který ve své 
kategorii obsadil devátou příčku.

Všem žákům patří poděkování za 
dobrou reprezentaci naší školy a přání 
dalších úspěchů v matematice.

Mgr. MgA. František Oplatek

+Zápis s Krtečkem

V pátek 10. února proběhl na obou 
bechyňských školách zápis do prvních tříd. 
V naší škole ve Školní ulici tomu již několik 
dnů předcházela úprava školních prostor. 
Nejstarší žáci ve výtvarné výchově malovali 
pro naše nejmenší Krtečky ve všech 
možných pracovních činnostech. Vznikla 
celá řada nástěnek, které oživily chodby 
a pavilony školy. Žáci přinášeli knížky, loutky 
a plyšové Krtečky, kteří pak tvořili pestrou 
výstavu.

Ve l4 hodin se otevřely dveře a první 
budoucí prvňáci si přišli vyzkoušet, jak jim to 
ve škole půjde. U jednotlivých stánků 
počítali, četli, vyprávěli si s Krtečkem 
o barvách a ukázali, jaké básničky už umí. 
Odměnou jim byl pohádkový kufřík s dárky, 
balónek s logem školy a fotografie 
s Krtečkem. 

Do první třídy přišlo 34 dětí, jedna 
holčička ještě zůstane ve školce, protože je 
rozená až v červnu. 

A tak všem budoucím prvňáčkům 
přejeme, aby l. září bylo bez pláče 
a s úsměvem, tak jak to bylo u zápisu. 

vedení školy ze Školní ulice
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+Pololetní 
florbalový turnaj

V pátek 3. února se ve sportovní hale na „staré škole“ konalo další florbalové klání žáků 
obou bechyňských škol. Letošního sportovního dopoledne se zúčastnilo rekordních deset 
týmů, které zápolily ve třech kategoriích. V nejpočetnější kategorii žáků 2. stupně prošlo 
turnajem bez porážky družstvo Los Pedros a zaslouženě zvítězilo. Druhé místo si vybojovali 
„Banáni“ a bronz hráči Brooklynu.

Ve vyrovnaném zápolení mezi děvčaty se z cenného vítězství nakonec radovaly hráčky 
„… a spol.“ před Kometami a Beruškami.

V kategorii 1. stupně si vítězství odneslo družstvo „Mafiáni“, které v zápase hraném na dva 
poločasy přehrálo „My, ty a spol.“ 3:1. Všem sportovcům děkujeme za hojnou účast a těšíme 
se na další florbalové setkání.

Mgr. Milan Petr

+Sport – ohlédnutí 
za 1. pololetím

Žáci naší školy se zúčastnili v 1. pololetí 
většiny sportovních soutěží pořádaných 
AŠSK, které se konaly vesměs v Táboře či 
v Sezimově Ústí. Jednalo se především 
o atletické závody a okresní přebory ve stále 
populárnějším florbalu. Snažili jsme se 
obsadit všechny věkové kategorie jak 
chlapců, tak i děvčat. Upřímně si řekněme, 
že není jednoduché, v dnešní době 
technologických vymožeností, kdy stále více 
dětí tráví svůj volný čas vysedáváním 
u počítačů, takové šikovné sportovně 
založené děti vůbec najít. Přesto se nám 
povedlo sestavit družstva na všechny 
soutěže, do kterých se zapojilo celkem 108 
žáků (někteří samozřejmě reprezentovali 
vícekrát). Mezi největší úspěchy určitě patří 
3. místo chlapců na přespolním běhu 
v Táboře, vítězství Jakuba Hrušky na 
Mikulášské laťce, ale také 1. místo Sabiny 
Berkové ve šplhu na Bechyňské veverce. 
Naše škola pořádala turnaj ve florbale 
k výročí 17. listopadu a 1. ročník Vánočního 
čtyřboje pro starší žáky. V druhém pololetí se 
zapojí do soutěží i žáci z I. stupně, a to 
především ve vybíjené a ve florbalu, od 
května se pak rozeběhnou atletické soutěže 
– Pohár rozhlasu, Atletický čtyřboj a hlavně 
Atletická olympiáda. Nezbývá než všem 
žákům-sportovcům do 2. pololetí popřát 
mnoho sportovních úspěchů a pevné zdraví!

Mgr. Jan Pazourek

+Závody v rychlobruslení

Po mnoha letech se opět podařilo díky 
mrazivé paní Zimě vybudovat na školním 
hřišti kluziště s mantinely. Kromě tuhé zimy 
mají na tom zásluhu kluci z osmých 
a devátých tříd, pan ředitel J. Pekař, učitelé 
Milan Petr a Jan Pazourek a školník Zdeněk 
Bárta, kteří kluziště připravili a starali se 
o jeho pravidelnou údržbu. Kromě našich 
žáků bylo k dispozici i široké veřejnosti. 
V hodinách TV jsme se ho snažili maximálně 
využít, protože naučit se bruslit patří 
k základním všeobecným sportovním 
dovednostem. Trošku mi bylo líto těch žáků, 
kteří brusle nemají, neboť je nikdy 
nepotřebovali… Přesto jsme uspořádali pro 
kluky ze 6. a 7. třídy závody v rychlobruslení, 
kdy jsme na vytyčeném oválu jeli sprint na 
100 m a vytrvalost na 300 m. Součet obou 
časů pak určil nejrychlejšího bruslaře. 

S velkým náskokem zvítězil Martin 
Mrzena, pro stříbro si dojel Marián Vítek 
a bronzovou medaili vybojoval Vojta 
Kopáček. Na závěr si kluci dali hokejový 
mač, který skončil divokým skóre 9:7 pro 
družstvo M. Vítka. 

Rozhodně hodiny bruslení byly vítaným 
zpestřením a doplněním hodin tělocviku, kdy 
žáci mohli sportovat na čerstvém vzduchu 
i v zimním období.

Mgr. Jan Pazourek

Studenti SUPŠ Bechyně 
sochali ze sněhu

V neděli 12. 2. 2012 proběhlo v Sezimově 
Ústí „sněhové sochání“ spojené s vytvo-
řením rekordu - nejdelší housenky ze 
sněhových koulí. Akci pořádalo sezimo-
ústecké městské kulturní středisko Měxus 
a tvorba rekordu byla úspěšná: ze 
sněhových koulí byla vytvořena housenka 
o délce 391 m, koulí bylo více než čtyři a půl 
tisíce. Akce proběhla za přítomnosti Rádia 
Blaník, ČT a zástupců agentury Dobrý den 
z Pelhřimova, sníh byl dopraven ze 
Skiareálu Monínec.

Vzhledem ke spolupráci naší školy 
s Měxusem Sezimovo Ústí jsme byli pozváni 
k tvorbě soch ze sněhu. Původně byla akce 
plánována dlouho předem na polovinu 
ledna, ale to vládlo počasí dušičkové 
s teplotami dosti vysoko nad bodem mrazu 
a ani umělý sníh nebylo možné připravit. 
Proto došlo k posunu o měsíc. Prvním 
záměrem bylo vytvořit několik bloků 
zhutnělého sněhu a z toho vytesat sochy. 
Nakonec nebyl sníh připravován na místě, 
nýbrž přivezen z Monínce. Proto bylo nutné 
improvizovat, ale vůbec to nebylo špatné.

Skupina našich studentů Veronika 
Bystrianská, Kateřina Zemanová, Andrea 
Hodíková, Kateřina Vlková, Jan Grepl, 
Jakub Černý, Metoděj Žák a Vojtěch Tupý 
spolu s akad. sochařem Miroslavem Olivou 
se pustili do práce na Drakovi. Práce 
probíhala za velkého zájmu sezimoústecké 
veřejnosti, která se dostavila v opravdu 
hojném počtu, aby přispěla k zápisu svého 
města do Knihy rekordů pelhřimovské 
agentury Dobrý den. Muselo se počítat 
s nevyzpytatelným materiálem, který 
záměrům sochařů odolával, jak mohl. Ale 
nakonec bylo možné identifikovat nejen 
hlavu s otevřenou tlamou a mohutnými zuby, 
ale i ležící tělo s končetinami zapuštěnými do 
země a s ocasem, který se plynule napojil na 
housenku Sezimku.

Další hromady sněhu udělaly radost 
hlavně dětem. Vznikaly bizarní hrady 
a všelijaké útvary, ale hlavně si děti i rodiče 
užívali krásného zimního dne. Celou akci 
považujeme za velmi zdařilou. Poděkování 
patří všem zúčastněným studentům, 
Miroslavu Olivovi a také paní Kateřině 
Nimrichtrové, která to celé vymyslela, paní 
Romaně Krůčkové, ředitelce Měxusu, 
a samozřejmě všem pracovníkům Měxusu, 
kteří nám připravili zázemí a občerstvení. 
Pevně věříme, že naše spolupráce, která se 
datuje od podzimu 2011, se bude dále 
rozvíjet.

Jiří Novotný, ředitel SUPŠ



V měsíci únoru osmadvacetiletý řidič 
z Týna nad Vltavou ohrožoval ostatní 
účastníky silničního provozu řízením 
motorového vozidla ve stavu vylučujícím 
způsobilost, kdy mu kontrolující policisté 
krátce před 10. hodinou ranní v Březnici 
naměřili téměř 1,5 promile alkoholu. 

Neslavný rekord v letošním roce však 
zatím drží dvaasedmdesátiletý řidič 
z Černýšovic, který, taktéž v denních 
hodinách, řídil v Bechyni s hladinou 
3,3 promile alkoholu v krvi. Oběma mužům 
hrozí za přečin ohrožení pod vlivem 
návykové látky trest odnětí svobody až na 
jeden rok.

Neznámí pachatelé se počátkem února 
vloupali do prodejny s lesní a zahradní 
technikou v Bechyni, kde krádeží 
motorových pil a dalších přístrojů a nářadí 
způsobili škodu takřka za 300 tisíc korun. 
Jakékoli poznatky sdělujte, prosím, na 
zdejším obvodním oddělení Policie ČR.

Vzhledem k okolnostem posledního 
popsaného případu bych zde rád upozornil 
na podceňování zabezpečení podnikatel-
ských provozoven i soukromých objektů 
a skutečnost, že požadavky majetkových 
pojišťoven ne vždy odráží bezpečnostní 
situaci a skutečný stav zabezpečení objektu. 
Kvalitní fyzickou ochranu majetku (dveře, 
zámky, mříže) je vhodné, a dnes již finančně 
dostupné, doplnit ochranou elektronickou. 
V současné době je možné pořídit 
elektronický zabezpečovací systém i např. 
s možností ukládání a sledování video-
záznamu přes internet, již za částku v řádech 
několika málo tisícikorun. Nedávejte 
zlodějům šanci!

npor. Bc. Jiří Zavadil
zástupce vedoucího oddělení

POLICIE INF  RMUJE

+
Je možné, že zde na Bechyni kněžna Město Bechyně a lázně 

Libuše měla i svůj hrad a že tam bydlela. 
„Libušiny“ Obyvatelstvem byla ctěna jako bohyně, a tak 

hrad byl i sídlem bohyně, což později 
změněno na Bechyně.

Nejstarší zprávy o Bechyni z dávných Jedna z pověstí vypráví :
dob přináší slavný kronikář Kosmas. Tam, kde kněžna Libuše seskočila z koně 
Vypravuje, že na památku starší sestry a svojí nohou se poprvé dotkla země, začalo 
kněžny Libuše Kazi byla zde u břehu řeky, se říkat na „Libuši“. Tím také vznikl název 
podél cesty z Prahy do župy bechyňské „Libušiny lázně“, které podle pověsti i ona 
nanesena veliká mohyla. užívala. Léčivost tehdejších minerálních 

Bechyňská župa svou rozlohou byla pramenů musela být známa, protože je 
tehdá největší z žup českých, vévodila téměř začal vyhledávat i lid z okolí.
celým jižním Čechám. Opevněné sídlo 
(možné, že župní hrad) bylo na vysokém V příštím čísle si připomeneme „Dolní 
skalnatém od přírody chráněném ostrohu lázeň“ v Zářečí, a to pobytem Oldřicha Pluha 
a kolem něho vznikla osada. Dle Kosmy byla z Rabštejna, darování „lázně“ městu Petrem 
osada důležitá pro zemskou stezku, jež Vokem z Rožmberka, vrchnostenské lázně 
vedla z Prahy do Rakous (z Prahy na Orlík, a plovárnu jako lázně písčité.
Milevsko, Sepekov, Rataje, Lhotu Haškov-

Tímto bych k nám do Lázní Bechyně 
covu, Bechyni, Soběslav), zde se napojo-

s.r.o. chtěla pozvat širokou veřejnost, ať je to 
vala na cestu „Lineckou“. Cílem byl Dunaj.

na přednášky v LH Olga a další akce, které 
Cesty bývaly úzké, vedly údolím řek 

jsou zdarma. Chceme navázat na 
a koní bylo možno použít jenom jako 

pospolitost a tradice, které v městě a v láz-
soumarů. Ostatní náš kraj byl pokryt velkými 

ních byly.
jezery, močály, blaty a hlubokými lesy. 

Dagmar Faktorová, Protože nejlepší půda byla na břehu 
Lázně Bechyně s.r.o.Lužnice, byly také její břehy nejdříve 

obydleny.

Pokračování 

+
Z výsledku šetření mezi příbuznými jsme Vážení spoluobčané,

se dozvěděli, že 63 % rodinných příslušníků 
je velmi spokojeno s poskytovanou službou. 
36,4 % je spokojeno a jenom 0,6 % tak jako každý rok, tak i letošní leden je 
rodinných příslušníků je nespokojeno.měsícem bilancování. Ohlížíme se za rokem 

uplynulým a hodnotíme, co se nám podařilo, Pro nás jsou tyto výsledky velmi milým 
co méně a kde nás tak zvaně „bota tlačí“. dokladem, že snažení se o poskytování 

Nyní především vyhodnocujeme nasta- kvalitní pobytové služby je nejen správné, 
vené parametry poskytované sociální služby ale že přináší i pozitivní výsledky. Předpo-
a kvalitu jejího provádění. V uplynulém roce kladem pro vysokou kvalitu odvedené práce 
jsme Vás informovali o koncepci péče o naše je vzdělaný a motivovaný personál. Vedle 
klienty. Naše vidění celé situace v oblasti vnitřních pravidel pro motivaci zaměstnanců 
poskytování sociální pobytové služby by je jejich hlavním přáním spokojený klient, ale 
bylo poměrně zjednodušené, pokud bychom též spokojený příbuzný, který se nemusí 
nerespektovali názor našeho klienta, obávat o člena své rodiny v oblasti péče o 
uživatele služby, ale snažíme se současně uspokojování každodenních potřeb 
získat i názory příbuzných našich klientů, a zajištění sociální péče.
tedy osob nezávislých na službě. Proto 

Informaci připravila Bc. Jana Hánováprovádíme v rámci sledování kvality služby 
vrchní sestra Domova pro seniory průběžně dotazníkové šetření a zjišťujeme, 

Bechynědo jaké míry se daří naplnit představu našich 
klientů o kvalitní službě a podpořit tím jejich 
rozhodnutí vybrat si právě Domov pro 
seniory Bechyně jako poskytovatele sociální 
služby. 

Hlavní oblasti, kterým věnujeme zvý-
šenou pozornost a které jsme prověřovali 
dotazníkovým šetřením, jsou nastavené 
procesy stravování, hygienické péče a přís-
tup a chování zaměstnanců ke klientům 
a spokojenost s volnočasovými, respektive 
ergoterapeutickými aktivitami. Dotazníky 
pro klienty se věnovaly jednotlivým tématům 
poměrně podrobně, zatímco dotazníky pro 
příbuzné byly koncipovány jako soubor 
otázek zaměřených na celkovou spoko-
jenost s poskytovanou službou.

Z kapacity domova, kterou představuje 
62 klientů, odevzdalo dotazník 40 osob, což 
je 64,5 % z celkového počtu klientů. 

Výsledky dotazníkového šetření:
Stravování: 77 % klientů je spokojeno 
Hygienická péče: 91 % je spokojeno
Přístup zaměstnanců ke klientům: 76 %
Nabídka a realizace volnočasových aktivit: 
76 % klientů je spokojeno
Celkem se sociální službou v DpS Bechyně 
je spokojeno 80 % klientů. 

Reakce na dotaz z minulého čísla

V době mého působení v Bechyni v roce 
2005 byla představa zpřístupnit kostel 
sv. Matěje a kostel sv. Michala k volnému 
vstupu a prohlídce. Kvůli tomu jsem si nechal 
udělat rozpočet na komplexní ochranu EZS 
podle norem o ochraně kulturních památek 
a vyšplhalo se to na úhrnnou částku cca 600 
tisíc Kč (390 tisíc na kostel sv. Matěje a 190 
tisíc kostel sv. Michala). S žádostí o dotaci 
z Ministerstva kultury jsme nebyli úspěšní.

J. Leškovský

Ptali jste se

+POZVÁNKA

Jihočeská pobočka České archeolo-
gické společnosti (ČAS) ve spolupráci 
s Městem Bechyně zve všechny 
zájemce o archeologii na pravidelné 
výroční zasedání, které se uskuteční 

v sobotu 3. 3. 2012 v 10 hod.
v refektáři františkánského kláštera 
v Bechyni. 
Referáty o nových nálezech v roce 2011 
přednesou odborníci z jihočeských 
muzeí a vědeckých institucí.

 

+Prodané byty 
na Písecké 719 – 720

Ne všichni měli dost peněz na byt, také 
jsme byli bezradní, sháněli jsme informace, 
kde se dalo. Dům byla chátrající zřícenina. 
Nechtěli jsme, aby náš dům nadále 
spravoval BYTENES. Navštívili nás zástupci 
firem, které umí dát vše do pořádku. Banka 
nám také díky námi vybranému správci vyšla 
vstříc. Je to již déle než 5 let. Máme zvolený 
výbor, účetnictví vedené místopředsedou 
kontroluje správce.

Mohu každému doporučit a domnívám 
se, že se občané nemají čeho obávat. 
Začátkem února máme vždy vyúčtovaný 
a finančně dorovnaný rok 

Blanka Egrmaerová

(Redakčně kráceno)

předešlý, není na 
co si stěžovat. 
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+
Největší konkurence panovala v kategorii XI. ročník Bechyňského 
mladších žáků. Soutěžní disciplíny 

sedmiboje úspěšně zvládlo 22 družstev. Vítězem 
kategorie mladších se stali Levharti ze 

Sobota 11. února 2012 proběhla na 
Zhoře u Tábora, stříbrné medaile získala 

Základní škole v Libušině ulici ve znamení 
Haničky Esa z Dolního Bukovska a třetí 

sportu. Již po jedenácté se do Bechyně 
místo obsadili Tygři z Bělče. V kategorii 

sjely kolektivy mladých hasičů, aby se 
starších žáků z 18 družstev zvítězili 

utkaly hned v sedmi disciplínách. 
a putovní pohár získali V.I.P. z Dolního 

Bechyňský sedmiboj pořádá Sbor dobro-
Bukovska, druhé místo vybojovali domácí 

volných hasičů Bechyně nejen pro 
Los Pedros z Bechyně a třetí místo obsadili 

zpestření činnosti družstev mladých hasičů 
Faktnevim z Dolního Bukovska. V celko-

v zimním období, kdy se venku nesoutěží, 
vém hodnocení sborů se absolutními vítězi 

ale i jako přípravu na celoroční hru Plamen 
stali mladí hasiči z Dolního Bukovska, 

a další soutěže v požárním sportu. Ze 
druhé místo obsadily týmy Zhoře u Tábora 

startovní čáry vyběhlo 153 soutěžících 
a třetí místo vybojovali domácí mladí hasiči 

rozdělených do tříčlenných družstev. 
z Bechyně.

Přesnost a rychlost práce s hadicemi děti 
Děkujeme všem, kteří se podíleli na 

porovnaly v disciplinách hadicový kuželník, 
uspořádání a organizaci tohoto klání, 

motání hadic na čas a hadicové kolo. 
především pak sponzorům za zajištění 

Paměť a vědomosti z požární ochrany 
velmi pěkných cen do soutěže. Sborům 

soutěžících ukázala Kimova hra a kvíz. 
děkujeme za účast a vítězům blaho-

Fyzickou zdatnost prověřila opičí dráha, 
přejeme. Další utkání hasičských družstev 

hbité prsty pak uzlová štafeta.
proběhne v Bechyni v sobotu 5. května 

Překvapivou účast zaznamenala kate-
2012. V rámci oslav svátku svatého 

gorie přípravka (předškoláci a první třída). 
Floriána porovnají svoje síly v požárním 

Na závodní dráhu se vydalo hned 
útoku nejen mladí hasiči, ale i družstva žen 

11 soutěžních trojic. Nejlépe se dařilo 
a mužů.

družstvu Dráčci ze Slap, druhé místo 
Petr Pokornýobsadila Sluníčka ze Zhoře u Tábora a třetí 

SDH Bechyněmísto vybojovaly Bludičky z Bechyně. 

KINO BECHYNĚ 
BŘEZEN 2012

2. pátek ve 20 hodin,
3. sobota v 17 a ve 20 hodin

PIRÁTI Z KARIBIKU NA VLNÁCH 
PODIVNA

Dobrodružný film USA.
Mládeži přístupné, český dabing, 

137 minut, 70,- Kč

9. pátek, 10. sobota ve 20 hodin
VYMĚŘENÝ ČAS

Premiéra sci-fi filmu USA.
Žij navěky. Nebo to aspoň zkus.

Do 12 let nevhodné, 109 minut, 65.- Kč

16. pátek ve 20 hodin
17. sobota v 17 a ve 20 hodin

OBČANSKÝ PRŮKAZ
Tragikomedie ČR o tom, jací jsme byli 

v sedmdesátých letech minulého století.
Mládeži přístupné, 137 minut, 60,- Kč

22. čtvrtek ve 20 hodin
ŠKOLNÍ VÝLET

Premiéra komedie ČR.
Mládeži přístupné, 90 minut, 70,- Kč

23. pátek, 4. sobota ve 20 hodin
KONTRABAND

Premiéra thrilleru USA.
Nikdo neriskuje tolik jako chlap, co může 

všechno ztratit.
Do 15 let nevhodné, 110 minut, 65,- Kč

27. úterý, 28. středa ve 20 hodin
MISTROVSKÝ PLÁN 

Premiéra komedie USA.
Obyčejní lidé. Neobyčejná loupež.

Do 12 let nevhodné, 104 minut, 65,- Kč

PROGRAM NA BŘEZEN PRO DĚTI
KAŽDOU NEDĚLI OD 10 HODIN, 

VSTUPNÉ 40,-

4. neděle
MÁMA MEZI MARŤANY

Animovaná komedie pro všechny.
88 minut

11. neděle
S KRTKEM DO POHÁDKY

Krtek v ZOO, Stavitelé pyramid, Krtek 
a paraplíčko, Kouzelný dědeček,

Krtek zahradníkem, Jak šli spát, Broučci  
Jak Skok a Kuk bojovali.

60 minut

18. neděle
ŠMOULOVÉ

Animovaná komedie
102 minut

25. neděle
KAMARÁDI Z TELEVIZE IV.

Z deníku opičáka Maka – dobrodružství na 
silnici, dobrodružství ve městě.
Velryba Decimálka  Pik a Kvik, jak Kvik 
vyseděl pštrosa.
Kosí bratři  Jak přišli o kolo, Jak si 
namalovali čerta.
O hajném Robátkovi  Jak zachránil 
maršálka Čuchraje, Jak dali vodníkovi 
Barborkovi jméno Bonifác.
Jája a Pája – Jak pěstovali smiřická 
jablíčka.

66 minut

–

–

–

+Film ŠKOLNÍ VÝLET 

se bude necelý měsíc od premiéry v ČR 
promítat v Bechyni 

22. března od 20.00 hodin.

Jedná se o novou komedii, obsa-
zenou vynikajícími herci, jako například: 
Libuše Švormová, Tomáš Magnusek, 
Petr Kostka, Ladislav Trojan, Miriam 
Kantorková, Stanislav Zindulka a 
další. 

Dva herci, Bořivoj Navrátil a Pavel 
Vondruška, se bohužel premiéry tohoto 
filmu nedožili a byla to vlastně i poslední 
jejich filmová role.

Projekci tohoto filmu v tak krátké době 
po premiéře umožnila distribuční 
společnost MAGNUSFILM, jej íž 
zástupci přivezou vlastní digitální 
techniku, film promítnou a navíc po 
představení se uskuteční beseda 
s jedním z herců v hlavní roli 
Tomášem Magnuskem.
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Prodám družstevní byt 
2v Týně nad Vltavou 2 + KK, 48 m , 

3. patro, výtah. Tel.: 603 198 641

Nezapomeňte na přechod na letní 
čas 25. března. (ve 2 hod. na 3 hod.)

Rádi vám pomůžeme s:

Vedením účetnictví

Zpracováním mezd

Přenesením daňové 
povinnosti DPH

Kontakt:
Avail s.r.o., tel: 777 912 063
Provozovna: Studenstká 
1655/1b, České Budějovice

Kontaktní osoba v Bechyni 
paní Hana Kábelová
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