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Grafika růže je stylizovaná mapa Čech označena jako „Bohemia Rosa“ (Růže 
Čechy). Dole je DISTRICTVS - obvody či kraje, kterých je osmnáct. Grafika je 
součástí publikace Bohuslava Balbína: Miscellania historica Regni Bohemiae. 
(vydané v Praze v letech 1679-82). Autorem je rytec Wolfgang Kilián (nar.1581 
v Ausburgu). Na této grafice je uveden vpravo dole v poslední řádce: Wolfgang 
Kilián sculpsit (označení autora na rytině).

Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych jménem vedení 
radnice a samozřejmě i jménem 
svým popřál všem občanům 
našeho města vše nejlepší do 
nového roku, hodně zdraví, 
optimismu, pohody, štěstí a klidu. 
Přeji všem hezký, klidný a poho- 
dový rok 2012.

Jaroslav Matějka, starosta města

+Životní jubilea 
leden 2012

97 let Jelínková Anna
94 let Zíková Anežka
92 let Ralbovský František
87 let Kavanová Božena
86 let Písaříková Pavla, Vanková Helena
85 let Pluhař Pravdomil
84 let Matoušková Božena,

Menšíková Věra
83 let Lukášová Ludmila,

Pokorný Bohumír, Zíková Věra
82 let Krajcar Otto, Kuděj Vladislav, 

Sirovátka František,
MUDr. Trnková Olga

81 let Bartoš Oldřich, Koliha Miroslav 
79 let Králová Božena, Waldhaus Otto
78 let Mašková Jaroslava,

Zavadilová Božena 
77 let Blažek Josef, Dobiáš Jiří,

Doleželová Anežka, Vlášek Josef
75 let Lukáš Bohumil

+Vítání občánků

  

Dne 29. listopadu 2011 byli přivítáni 
starostou města Bechyně, panem Mgr. 
Jaroslavem Matějkou, tito noví občánci:

Balčík Erik, Doleželová Jolana, 
Hruboňová Adéla,  Kouba Matyáš,  
Martínková Eliška, Pospěch Tomáš, 
Stankuš Jonáš, Šimůnková Adriana, 
Vachtová Dominika. 

PF2012



Ing. R. Pospíšil studoval na Vysoké škole 
chemicko-technologické v Brně, pak 
v Praze, kde studia dokončil. Do prvního 
zaměstnání nastoupil v železárnách v Třinci, 
kde pracoval v oddělení výzkumu. V roce 
1953 se oženil s bechyňskou rodačkou Marií 
Suchanovou. V roce 1956 se jim narodil syn 
Tomáš, který pracuje již přes třicet let jako 
zubní lékař v Bechyni.

Do zaměstnání, které R. Pospíšilovi bylo 
osudově přiděleno, byl přijat v září 1954 na 
Střední průmyslovou školu keramickou 
v Bechyni jako středoškolský profesor – 
technolog. Svým studentům se snažil 
pečlivě předávat své znalosti, byl také 
autorem dvou učebnic ze svého oboru.

Byl to člověk pracovitý, angažovaný, jeho 
přínosem pro Bechyni byla nejen 
pedagogická činnost, ale také kulturní 
a osvětová. V roce 1958 se stal 
dobrovolným správcem Městského muzea 
v Bechyni. Díky vytvořené skupině 
obětavých bechyňských spoluobčanů, 
pomocí studentů keramické školy 
a v neposlední řadě odborné pomoci 
z Jihočeského muzea v Českých Budě-
jovicích se podařilo již v následujícím roce, 
19. července 1959, slavnostně otevřít 
moderním způsobem instalovanou expozici. 
V následujících létech připravil novou 
muzejní koncepci a v roce 1964 vzniklo 
specializované Městské muzeum keramiky 
dokumentující historii místa a vývoj 
keramické tvorby na Bechyňsku od pravěku 
po současnost. V dalším období se zúčastnil 
mnoha jednání a příprav spojených 
s vybudováním mezinárodní keramické 
galerie v bývalém pivovaru bechyňského 
zámku – součást Alšovy jihočeské galerie 
v Hluboké nad Vltavou.

Teď načneme tu nejklikatější cestičku, 
byl i „Homo politicus“. Po roce 1969 nastala 
tvrdá doba normalizace a v roce 1971 byl 
donucen opustit pedagogickou činnost pro 
své názory a členství v KANu, Společnosti 
pro lidská práva; byl současně zbaven 
i soudního znalectví, předsednictví 
celostátní školské komise VTS silikátů atd. 
Pak pro něho nastaly roky nepředvídaných 
změn, od r.1971 byl zaměstnán u Pražských 
cihelen v Dolních Jirčanech, od r.1972 
pracovníkem Pozemních staveb České 
Budějovice. 

Ing. Radovan POSPÍŠIL
(29. 1. 1928, Čáslav – 11. 4. 2011, Bechyně)

V měsíci výročí jeho narození si vzpome-
neme na dalšího bechyňského občana. Jak 
už to bývá, cestičky životem jsou klikaté.

Jeho otec František byl důstojníkem čsl. 
armády; matka Anna, roz. Melchrová, byla 
v domácnosti, rodilá Bechyňačka. Měl o šest 
let staršího bratra Luďka.

Poté byl zaměstnán ve Službě 
výzkumu v Bechyni s různou pracovní 
náplní. Teprve v posledních letech před 
odchodem do důchodu mohl díky 
tehdejšímu ředitelství začít klidněji a tvůrčím 
způsobem pracovat a zabývat se opět 
výzkumem, studiem a novými myšlenkami.

Po revoluci v roce 1989 byl zvolen 
poslancem ONV v Táboře a svůj další život 
naplňoval tvořivou prací a radostí z dlouho 
očekávané svobody. Působil v Občanském 
fóru a spoluzakládal i nově vzniklou 
Společnost rodáků a přátel Bechyně.

Z jeho dalších aktivit je třeba vzpomenout 
úsilí spolu farním úřadem o provedení 
náročné opravy kostelní věže sv. Matěje ze 
17. století, současně organizoval finanční 
sbírku na obnovu této vzácné památky, 
dominanty Bechyně. Založil a redigoval 
regionální časopis „Bechyňské noviny“ 
a věnoval se pracím prospěšným městu, 
které měl rád.

Radovane, děkujeme za Tvou obětavou 
a příkladnou práci.

Za redakční radu dr. Anna Plachtová

+Svátek Tří králů východu mudrci (mágové) s dary a malému 
dítěti se poklonili. Cestu jim ukázala jasná 
hvězda. Přinesli jako dary zlato (zářivý kov je 

Svátkem Tř í  k rá lů  se  louč íme symbolem bohatství a moci), kadidlo 
s nádhernou atmosférou vánočních dnů. Je (vzácná vonná směs pryskyřic, zejména 
spojen s koledou: „My tři králové jdeme z kadidlovníku pravého, je symbolem 
k Vám, štěstí, zdraví přejeme Vám…“ modlitby a slouží k vykuřování) a myrhu 

Vybavujeme si podobu koledníků (vonná červenohnědá pryskyřice, sušená 
v přepásaných bílých košilích a s papírovými míza balzamovníku myrhového, je součástí 
korunami na hlavách, vousy z koudele, vonných mastí a balzamovacích směsí). Při 
C+M+B, v našich krajích spíše K+M+B spolu převážení jejich ostatků došlo k záměně 
s letopočtem. Již jste našli nad dveřmi tato mudrců za krále. Pravděpodobně to ale byli 
písmena psaná svěcenou křídou? Jsou astrologové neboli hvězdopravci, kteří se 
začátečními písmeny jmen Kašpar, Melichar zabývali pozorováním hvězd. Jsou chápáni 
a Baltazar. Tato obchůzka měla slavnostní jako zástupci tří dob lidského života – mládí, 
ráz a jejím smyslem bylo požehnání všem zralosti a stáří. Také mají představovat jedno 
navštíveným domům i lidem, kteří v nich z pokolení vzešlých po potopě ze tří synů 
bydleli, uchránit je tak před nemocemi Noemových, neboli též Evropu, Asii a Afriku, 
a neštěstím. Ježíš je tedy Spasitelem celého lidstva, 

všech ras, národů a náboženství. 
Nápisy na dveřích označují jména těchto 

mudrců, ale podle některých badatelů mohla 
znamenat zkratku starého požehnání 
„Christis mansionem benedicat“, česky: 
Kristus nechť požehná tento příbytek. 
Tříkrálová koleda má dlouholetou tradici. 
Původně ji vykonával kantor se svými žáky, 
později kněz s ministranty, někdy i s kostel-
níkem. Přišli do domu, modlili se a zpívali, 
vykuřovali kadidlem a kropili svěcenou 
vodou. Svěcená voda byla v liturgii velmi 
důležitá, lidé ji pili jako ochranu před 
nemocemi, také ji nalévali do kropenek 
upevněných na stěně u dveří.

Podle pozdější legendy byli mudrci čtyři, 
ten čtvrtý přinášel narozenému Spasiteli 
drahokamy a perly. Cestou do Judeje však 
byl tolikrát jat soucitem k chudým, že 

Bohužel, u nás má jméno Kašpar spíše všechny cennosti rozdal. Opozdiv se, 
pejorativní nádech (jestli to způsobila poklekl k jeslím s prázdnýma rukama 
loutková postava Kašpárka, kdo ví?). a s pláčem pravil: Nic jsem ti, Pane, nepři-
V jiných zemích to bylo a je ctěné jméno nesl. Odpověď betlémského dítěte zněla: 
příslušníků šlechtických rodů, mnoha našich Ale vždyť jsi mi přinesl darem své srdce.
obrozenců a mecenášů. Scéna klanění králů In: Putna, Martin C.: Svatí tří králové. 

Článek v LN ?přinášejících dary symbolizuje přijetí Krista 
Trnková, Klára: My tři králové jdeme k vám. za krále všech, tedy křesťanů, jinověrců 

Praha, Studio Trnka. 2010.i nevěřících, a je nesčetněkrát zpodobena 
Vondruška, Vlastimil: Církevní rok a lidové v dílech nejslavnějších, méně známých 

obyčeje. Čes.Budějovice, Doma. 2005.i bezejmenných umělců. „Bývali zobra-
Vondrušková, Alena: České zvyky a obyčeje. zováni už na stěnách římských katakomb, 
Praha, Albatros. 2004.kde pronásledovaní křesťané sloužili 

– ap –bohoslužby. V minulosti, zejména v dobách, 
kdy na obrazech převažovaly náboženské 
motivy, snad nebylo malíře, který by 
nevěnoval tomuto tématu alespoň jediné 
dílo. Celý příběh o příchodu králů z východu 
a králi Herodotovi se stal námětem 
tříkrálových her, které bývaly oblíbenou 
lidovou zábavou.“ (K.Trnková).

Kdo byli vlastně Tří králové?
Středověká legenda o nich vznikla 

v souvislosti s evangeliem sv. Matouše. 
Když se v Betlémě narodil Ježíš, přišli od 
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v rukopisných výpiscích pana učitele Protože pusté místo bylo asi obecní a pan 
Buriana, uložených v bechyňském Měst- Bednář neoplýval penězi, aby si je koupil, 
ském muzeu. Tak vám o ní nebo spíše o tom pání radní dospěli k názoru, že je lepší 
jednom z bechyňských domů povím. vrabec v hrsti než holub na střeše a podle 

Když se stavěly městské hradby, následujícího zápisu v knize mu alespoň dali Příběhy starých 
postavily se i městské brány. Ta „velká za povinnost míti bránu na starosti, městských domů 
brána“ v místě, kde jsou dnes na obou opravovati ji na svůj náklad, on i dědicové 

v Bechyni stranách Libušiny ulice tak nehezké proluky, a noví majitelé vůbec, kdyby někdy k prodeji 
  i tak zvaná „malá brána“ v místě pod přišla (ta brána) peníze náležejí majiteli 

Dnes má Bechyně starých domů až snad náměstím na cestě k mostu do Zářečí. chalupy. Tak se dá soudit, že Matěj Bednář 
tisíc, to je na Městský zpravodaj i na mne Přibližně tam, kde stojí dnes dům č.p. 108 byl spíše zdatný v oboru tesařském, když si 
trochu moc. Ovšem co znamená „starý“ v ulici Dlouhé, asi v nejužším místě silnice. dokázal asi sroubit chaloupku. Mohl tedy 
dům? Tak si povíme o jednom domku Dnes tudy chodí mnoho místních udržovat dřevěnou bránu. Nicméně na tomto 
z 18. století. i lázeňských hostů na procházku, jezdí tudy místě si pan učitel Burian napsal poznámku: 

Ale ještě vysvětlím některé pojmy: po nově upravené vozovce jedno auto za „Proto asi brzy brána zašla.“
„Městský dům“ neznamená dům v majetku druhým do Zářečí nebo ze Zářečí, mladé Roku 1731, tedy šestnáct let od 
města, ale dům vedený v městských maminky tudy vozí své děti v kočárcích po postavení chaloupky, Johana Bednářová 
gruntovních knihách (grund – půda, tedy téže vozovce, protože po chodnících to prodala domek Janovi Maškovi, mistru na 
pozemek) a stojící převážně uvnitř s kočárkem nejde. Asi nikdo netuší, že ovčíně Kamenským. Za mého mládí jsme 
městských hradeb. Mimo městských hradeb prochází místem, kde stávala kdysi malá tomu ovčínu říkali „hlídárna“. Je to domek za 
byla tehdy „předměstí“, a to předměstí brána. Ta neměla žádné místnosti pro mostem na rozcestí silnic k Týnu a Sudomě-
Pražské, směrem na sever od velké brány městské stráže, ani ochoz a okolní věže jako řicům. Tak se tedy pan Mašek stal 
s panskou zahradou, stodolami a poli brána velká. Já bych si jí představoval hodně měšťanem a přesto měl z města do ovčína 
bohatších občanů města, Plechamr podobnou dnes o kousek výše existujícím přes Zářečí nejblíže, jak jen bylo možné. 
a Zářečí. Kromě toho nebyly městskými zadním vratům do dvora městského muzea, Jenže mistr ovčák už asi těžko dokázal 
domy zámek, klášter, radnice, špitál jenom méně hezkou, zato více robustní. bránu udržovat a stejně už asi Alžběta 
a děkanství, protože patřily jednak vrchnosti, Ostatně domy stojící na náměstí měly a mají Mašková a po ní její syn Václav Mašek, 
jednak církvi a případně obci jako celku. až k cestě do Zářečí své zahrady. Nu, jehož řemeslo vůbec neznáme.
Záznamy o nich vedly tyto instituce a bránu chodil někdo otvírat a zavírat, jak Roku 1769, 16. prosince sirotci po 
samostatně. o tom právě svědčí zápisy v městské knize. nebožce Alžbětě Maškové postoupili domek 

Ačkoliv patent o povinném číslování Psal se tehdy rok 1715, bylo právě jaro, dceři Dorotě, vdané za pana Matěje Pichla, 
domů ve městech byl vydán Marií Terezií už možná už hřálo sluníčko nebo byla zima,kdo dle kšaftu za počestném funus. Nám se tady 
v roce 1754, byly domy v Bechyni ví. Bylo totiž 6. apríla, možná právě objevují další členové rodu Pichlů. Připisuje 
v městských knihách očíslovány už v roce Velikonoce, a na pustém kousku místa hned se tedy domek Matěji Michlovi, s tou 
1693, ne-li dříve. Nikoliv ovšem na vlastních pod Mikulášem Partlem, v ulici obecní blíž v městské knize obsahující klauzuli, totiž 
domech. A město mělo všech domů 90 mimo „malé brány“ si postavil chaloupku beze nočního času bránu otvírati a zavírati. A opět 
již vyjmenovaných. Přesto nebo právě proto všeho Matěj Bednář. Tak je to psáno, ale je to poznámka pana učitele Buriana: „To je přeci 
se veškeré zápisy v knihách děly ještě podle chaloupka beze všeho, sám nevím. Možná, něco jiného, daleko méně, než původní 
jmen majitelů domů, i když se majitelé měnili. že se nikoho na nic neptal a beze všeho závazek pro majitele domku“ před pouhým 
Ale slíbil jsem vyprávění. stavěl. Ale ona byť jen chaloupka se těžko dá půl stoletím. Inu, už z minulého příběhu 

Já i vy víte, že město tehdy ještě bylo schovat a tehdy ještě nikdo nevykřikoval víme, že pan František Pichl byl tehdy 
ohrazené. Mělo bránu, kterou se vjíždělo do o lidských právech. Spíše se asi dbalo na s tarš ím radním a by l  to  měšťan 
města od Prahy a vyjíždělo z města ku morálku. A nebo? Ještě asi před čtyřiceti lety důvěryhodný. Ovšem zákony a povinnosti 
Praze, zvanou „velká brána“. Ale z města se bych vám takovou chaloupku v Bechyni se mění někdy po půl stoletích, jindy hnedle 
vyjíždělo také směrem k Soběslavi, Třeboni ukázal. Byla roubená, ale už omítnutá, den ze dne.
a k jihu, k Českému Krumlovu. Je zřejmé, že malinká, sešlá a už dlouho neobydlená. 21. ledna 1773 dal Matěj Pichl domek 
Bechyně, jako ostatně většina měst, musela A nebyla nikde jinde než v Široké ulici. Ale svému synovi Leopoldovi s tím, „kdyby se při 
mít nejméně dvě brány. A zatím co o té první byla už s tehdejšími požadavky na bydlení čase s lepším domem a polma zaopatřiti 
bechyňské bráně jsme si jistě přečetli už neobyvatelná. Prostě „chaloupka beze měl, tento domek a pole v tom případě jeho 
dříve článek v Městském zpravodaji od pana všeho“. Dávno už neexistuje. Vzpomínám si dědicům propuštěny a zanechán býti má.“ 
učitele J. Beneše, o té druhé bráně jsem i na jméno jejího dávného obyvatele. Byl to Nejspíše se tak stalo.
ještě nic nevěděl. Ani kde asi byla. Až do starý pan Rynda. Ale zpět k Matěji A 13. října 1784 výše jmenovaný domek 
nedávna, kdy jsem se o ní dočetl právě Bednářovi. Jaké řemeslo asi ovládal? se P. Matěji Michlovi připisuje. Zbývá už jen 

poslední poznámka pana učitele Buriana: 
„snad rodina po strýci Václava Pichla“. 
A o něm jsme si povídali už minule.

A tak mi připadá, že pan učitel Burian si 
dělal výpisky ze starých bechyňských 
městských knih z několika důvodů. Jednak 
asi hledal předky své rodiny. Jednak, a to 
především, se zajímal o rod hudebního 
skladatele Václava Pichla, neboť právě on 
byl hlavním řečníkem při odhalení busty 
Václava Pichla na Pichlově domě, dnešní 
penzion s restaurací na náměstí.  
A pravděpodobně chtěl i sepsat paměti 
bechyňských domů a možná je zveřejňovat 
v tehdejším časopise „Lázně Bechyně“, 
který sám redigoval. A tu je mi velmi líto, že 
odešel dřív, než mohl takové dílo uskutečnit. 
Ale pan učitel Burian udělal pro Bechyni tolik, 
že mu už za to patří poděkování 
a vzpomínka. A nebyl, není a jistě nezůstává 
sám.

František Kocourek

Použitá literatura: Učitel Rudolf Burian: 
Bechyňské domy, rukopisné výpisky 
z bechyňských gruntovních knih (asi 40. léta 
20. století). 

II.

KUDY  CHODÍME
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Mezi stálé zákaznice patřily operní pěvkyně V té popisované době byly velice módní KNOFLÍKIÁDA
Jarmila Novotná, Hana Vítová, Nataša kožešiny, od kožichů, palet, čapek 
Gollová, Adina Mandlová, Růžena Nasková, (i pánských), rukávníků (tzv. štuclů); 

Trochu o dámské módě, zajímavostech Eliška Junková, Olga Scheinflugová, Hana pamatuji si z šatníku své maminky 
i poděkování a použitá literatura. persiánové, z popelky, stříbrné lišky, Benešová, Anna Sedláčková… Podolská 

měla podnikatelského ducha, své modelky norkové. To by se ochránci přírody vyřádili! 
Knoflíky u těchto kožešinových oděvů Víte, co je „nevešlo“? To byl jitrnicový brávala s sebou na dostihy v Chuchli, na 
nehrály vekou roli, byly spíše skryté, jen pro nebo jelítkový prejt, na který se už týdenní dovolené v Mariánských Lázních. 
potřebu zapínání, protože všechna paráda nedostávala střívka, tak se dal do pekáčku Tam se manekýny převlékaly několikrát za 
byla v těch kožešinách. Zato na paletách a na zapečení. Já po svých kapitolkách o knof- den při procházkách na kolonádě, to 
hlavně flaušových krásných kabátech se lících a módě mám také „nevešlo“. Nezní to samozřejmě pomohlo zájmu o zakázky. 
knoflík uplatňoval plnou měrou. Byly moc poeticky, zvláště když chci psát Se salonem úzce spolupracovali 
většinou velké, nápadité, výtvarně pojaté. o ženské módě a eleganci. Ale tu přece i vynikající fotografové – František Drtikol a 
Prostě krásné!nemohu vynechat! Tak to na závěr také František Vobecký. Podolská šila i řadu 

dopeču. kostýmních výprav pro divadelní A něco ze zajímavostí. 
V povídání o oblékání pánů jsem se scény a filmové ateliéry. Ze zajímavostí, kterých by 

vyjádřila trochu kriticky, bohužel kritiku Pravidelně jezdila na pařížské bylo mnoho, vybírám: znáte 
zaslouží i běžné oblečení našich žen. Kam módní přehlídky spolu s kreslířkou knoflíky od bačkor? To byly 
se poděla něžnost a svěžest v podobě Hedvikou Vlkovou (pozdější kulaté černé kuličky na filcových 
krásných blůzek a rozevlátých šatů, profesorkou oděvního ateliéru bačkůrkách a bačkorách, žádné 
krásných kostýmů? Opět ta uniformnost: Umprum). Kreslení a fotogra- suché zipy. Podle nich vzniklo 
kalhoty (bohužel i já), i když jsou i krásné fování bylo zakázané, ale obě úsloví: máš černé oči jako 
z kvalitního materiálu a pěkného střihu dámy měly spolu signál. Pokud knoflíky od bačkor. Podobné jim 
a designu, bundy na jedno brdo z vietnam- P o d o l s k o u  z a u j a l  n ě j a k ý  byly i očička pro plyšové 
ských obchodů... Mladé dívky div ne z modelů, vyslala smluvený signál medvídky, někdy i s kresbou 
v pracovních botách pro slévače, utahaných, a Vlková ihned odešla na toaletu zorniček.
nevyžehlených sukních, ve kterých si sedají a tam vše potřebné zaznamenala. Nu, a při své pouti po historii 
na chodbách škol na zem i na chodnících, Taková módní špionáž. knoflíků jsem se poprvé dozvě-
snad se již přestala nosit trička odhalující děla o zvláštní fobii „koumpou-Největšími konkurenty byli 
bříška, i těch těhotných. fobie = fobie z knoflíků“. Člověk Arnoštka Roubíčková a zejména 

Vraťme se však k eleganci. Ženy se vždy Oldřich ROSENBAUM, který vedl s touto fobií nesnese knoflíky na 
rády oblékaly, chtěly se líbit nejen mužům, salón ve Štěpánské ulici; s ním, sobě, ale i na ostatních. Takový 
ale i samy sobě. Myslím, že i pramáti Eva když se vraceli z pařížských strach z tak obyčejné věci není 
měla frivolně umístěný fíkový list. Nechci přehlídek, si pravidelně telefo- snadné pro okolí pochopit. Lidé 
však jít do historie, to by bylo na moc velký novali, aby nevytvářeli stejné se štítí těchto drobnůstek, 
článek; chci však připomenout pro mě modely. vyvolávají jim pocit nevolnosti, 
nejkrásnější období módy a elegance špatně se tato fobie léčí.Firmu Rosenbaum založila 
novější doby, doby meziválečné. Z materiálů Skončíme však optimističtěji: Eliška Rosenbaumová v roce 
převládaly přírodní látky: vlna, hedvábí, Když tě potká kominík, hned se chytni za 1907, která měla výrobu a obchod s 
šifony, bavlna, len… Naše země byla v té knoflík. To přináší štěstí, které Vám, milí dámskou konfekcí v Praze ve Štěpánské 
době na vrcholu módy ve světě. Kdo by čtenáři, moc přejeme!ulici č. 53. V roce 1924 převzal firmu Oldřich 
neznal některá slavná jména módních Rosenbaum, syn Elišky. Přestěhoval svou Poděkování za poskytnuté knoflíky 
salónů: Podolská, Rosenbaum, Roubíč- firmu na prestižnější místo na Národní třídu z domácích sbírek patří pí M. Kubešové, J. 
ková, Straka? Bylo jich daleko víc jak v č. 17. Společně jeho oděvy i paní Podolské Pokorné, A. Šulcové, M. Vávrové, 
Praze, tak i  v ostatních městech jsou dodnes vystaveny a jsou součástí p. M. Gärtnerovi, p. Hrachovi, F. Kocourkovi 
a městečkách i na venkově, kde bylo mnoho depozitářů Umělecko-průmyslového muzea a knihovnám: Městské knihovně Praha, 
šikovných a vkusných švadlen. Používané, v Praze, občas se objeví v obchodech se knihovně Říčany, Jablonec nad Nisou, 
většinou lehčí materiály vyžadovaly i lehčí starožitnostmi, něco je mezi lidmi, kteří je knihovně Umprum muzea v Praze, Městské 
knoflíčky, ne skleněné nebo kovové. uchováva j í  j ako  cenné  děd i c t v í .  knihovně v Bechyni za zprostředkovanou 

Hana PODOLSKÁ byla pojmem ve světě Mimochodem, dodnes se v jejich modelech MVS, zámku v Žirovnici (pí. Nepilová).
 módy, nejen české. V jejím módním salonu si dá vyrazit na ples. Dvorní manekýnkou 
Použitá literatura:dávaly šít kostýmy, pláště, šaty, klobouky Rosenbaumova salónu byla herečka Adina 

Baudis,R.: Sto let zapínáme svět.ženy prezidentů, ministrů, herečky Mandlová, pro kterou však šila i Podolská 
In: čas. Naše rodina, roč.34,čís.44Národního divadla, filmové hvězdy. Byla a předváděla modely i na jejích přehlídkách.
Hofman,J.: Průvodce sbírkami Waldesova označována jako česká Coco Chanel, první Značka Rosenbaum se stala symbolem 
musea v Praze – Vršovicích.dáma české módy – osud si s ní ale zahrál. vkusu a vysoké kvality v celé Evropě, 
Praha, nákladem Waldesova musea,1919.Narodila se 16. května 1880 v Merk- posléze i na americkém kontinentě.
Hořáková, Hana: Knoflíky.hausenu v Alsasku–Lotrinsku jako Johanna Pak přišly horší časy. Manžel Hany 
Praha, vlastním nákladem, 2007.Vošahlíková. Z jejích jedenácti sourozenců Podolské nešťastně zahynul roku 1926 na 
Internet – Gogle, Wikipediese dožilo dospělého věku jen pět. Jejím honu a starší syn oslepl a ochrnul, záhy nato 
Kybalová,L. – Nový,P. – Sirůčková,Š.: otcem byl architekt a stavitel František zemřel. Po převratu v roce 1948 byly oba 
Jablonecký knoflík.

Vošahlík, který však ve svých 44 letech módní domy znárodněny, Podolské salón 
Jablonec nad Nisou, Muzeum skla a bižuterie, 

zemřel na tuberkulózu. byl přejmenován na Oděvní službu Eva, 2007.
Matka se přestěhovala do Prahy, kde za ztratil však všechny kontakty s Paříží i jinými Kybalová,L.: Knoflík a móda. ?

pomoci švagra si otevřela krupařský krám. módními centry. Poněkud pikantní historie: Kybalová,L.- Herbenová,O. –Lamarová,M.: 
Hana se vyučila švadlenou, pomáhala živit manželka tehdejšího prezidenta, paní (nebo Obrazová encyklopedie módy. Praha, 
rodinu, opustila dílnu své mistrové, začala šít soudružka) Marta Gottwaldová, si tento Artia,1973.
po lidech, rodinách. Byla velmi šikovná a již podnik oblíbila, a tak mohla Podolská Rozhovor s J.Waldesem a P. Meissnerem.
brzy si otevřela malou dílnu ve Vyšehradské v ateliéru zůstat. Snažila se být také tak Praha, Galerie Rudolfinum, Kupka – Waldes
ulici „Salón u pěti králů“. Pomáhal jí i její elegantní jako její předchůdkyně Hana In: Ateliér 12, čís.24,1999.
manžel, akad. malíř a polský zámožný Benešová. Přestože si salón udržel svůj Sirůčková,Š.:Dějiny knoflíku.
zeman Viktor Podolski. perfekcionalismus a dokonalost, z Marty In: Arta antiques, 2007

Nejdříve měla jen dvě švadleny, svůj Gottwaldové dámu udělat nedokázal. Skala,D.: Žirovnice, město knoflíků.
podnik ale úspěšně rozvíjela a přestěhovala Paní Podolská dostávala plat nižší než Žirovnice, 1947.
ho na roh Jungmannovy a Vodičkovy ulice. almužnu, byla osamělá (druhý syn emigroval Voráček, J.:Perleťářství na Jindřichohradecku.
Po přestěhování do luxusního bytu Havlova do USA a už nikdy se s matkou nesetkal), In: čas.Český lid, roč.48, č.3, 1961
paláce Lucerna si tu otevřela módní ateliér. v roce 1954 dostala oznámení, které těžce Zprávy Waldesova musea knoflíků. Sbírka 
Pořádala módní přehlídky, kde modely nesla, že již nemá chodit do práce. Zemřela, spínadel šatních všech způsobů.
předváděly nejen profesionální manekýny, opuštěná, 15. února 1972. Tak neslavně Praha, Vršovice, 1918.
ale i přední osobnosti tehdejší kultury: končí osud této výjimečné prvorepublikové Zprávy Waldesova musea. Roč.IV. Praha, 

Vršovice, 1919.herečky, zpěvačky aj., které v jejích osobnosti – paní Hany Podolské. V naší 
modelech bylo vidět často i v časopisech. krajině je to asi zvykem. –ap–
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Sobota 14. ledna / 10.00 hodin / Velký sál / Vstupné 35 Kč
Divadelní soubor Tábor přiveze všem dětem od Ježíška veselou 
pohádku s písničkami o rozmazlené princezně Kateřině, která není 
s ničím spokojená a provádí samou neplechu. Napravit se ji pokusí 
sluha Janek. Podaří se mu to?

ŠÍLENĚ PROLHANÁ PRINCEZNA

PRO DĚTI

KURZY, SEMINÁŘE, DÍLNY

TANEČNÍ PRO VŠECHNY
Pátek 13., 20. ledna / 20.00 hodin/Velký sál
Po roční odmlce opět pořádáme taneční kurzy pro absolventy 
základních tanečních a také pro ty, co již většinu zapomněli. Lektory 
kurzu budou opět manželé Bolkovi z Milevska.
Kurzovné činí 1.000,- Kč na osobu. Termíny dalších lekcí: 3.2., 
17.2., 24.2., 2.3., 9.3., závěrečný ples 16.3. - hraje RM Band 
Milevsko.
Hlaste se v kanceláři KD, na email program@kulturnidum.cz a na 
telefonu 381 213 338 nejlépe v párech do 10. ledna 2012.

PŘIPRAVUJEME NA ÚNOR

ANGLIČTINA
Čtvrtek 5., 12., 19., 26. ledna / 17.00 – 18.30 / Klubovna KD
Bližší informace o konání kurzu naleznete na www.skrivanek.cz

ZUMBA S GÁBINOU
Každé úterý od 18 hodin v RC Hrošík

BOSU
Každá středa od 18 a 19 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.

XVIII. BECHYŇSKÉ PERLENÍ

Pátek 10. - neděle 12. února
Celostátní přehlídka klasické amatérské divadelní tvorby, která se 
nese v duchu „za málo peněz hodně muziky“.

TECHTLE MECHTLE

Pondělí 6. února / 19.00 hodin / Velký sál / Vstupné v 
předprodeji 230 Kč, na místě 250 Kč
Zbrusu nová zábavná show známé travesti skupiny HANKY 
PANKY z Prahy. Na jevišti se opět objeví slečny Stefany, Dolores, 
Sofia a jejich kolega Alex, kteří si připravili pořad plný známých 
hudebních melodií, vtipů a komických scének.
Předprodej zajišťuje KSMB od 9. ledna 2012.

KONCERT SPOLEČNÁ VĚC

Středa 15. února / 19.00 hodin / Velký sál
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.

PLESOVÁ SEZÓNA

Pátek 27. ledna / 20.00 hodin / Velký sál 
KD / Vstupné 120 Kč
Již osmou sezónu pořádá město 
Bechyně ples, k poslechu a tanci hraje 
kapela MIDI Tábor. Připraven je bohatý 
program a soutěže o atraktivní ceny.
Předprodej vstupenek v Knihkupectví 
Petra Voka

VIII. PLES MĚSTA Bechyně

Otevírací doba herny
(otevřeno od středy 4. ledna 2010):
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.

QUILLING PÁRTY
Středa 18. ledna / 15.00 – 17.00 hodin / RC Hrošík
V herně budeme tvořit zajímavé obrázky z papírových proužků 
novou technikou quilling.

RODIČOVSKÉ CENTRUM 

Sobota 21. ledna / 19 hodin/ Velký sál KD

MATURITNÍ PLES SUPŠ

DĚTSKÉ MAŠKARNÍ ODPOLEDNE

Sobota 25. února /15.00 hodin/ Velký sál/

PF 2012

Vše nejlepší v roce 2012
přeje 

Kulturní středisko města Bechyně

PF
2012
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Krize nekrize,
my letíme dál
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Vážení spoluobčané,

těší nás Váš zájem o námi poskytovanou 
sociální pobytovou službu v novém  Domově 
pro seniory Bechyně, který se bude stavět na 
sídlišti Na Libuši, a proto považuji za moji 
povinnost vyvrátit zvěsti o nutnosti zaplacení 
částky 18  tisíc Kč, pokud budete mít o tuto 
službu zájem. Nevím, jak tato lživá 
informace vznikla, ale rozhodně se 
nezakládá na pravdě a není důvod se 
jakékoliv platby předem obávat ani s ní 
počítat. Naši klienti platí pouze úhradu za 
ubytování a stravu, případně za fakultativní 
služby. Odborná péče je hrazena 
prostřednictvím státní sociální dávky, tzv. 
příspěvku na péči, který odpovídá stupni 
závislosti na pomoci jiné osoby. 

Pokud máte jakoukoliv nejasnost 
vztahující se k sociální pobytové službě 
v místním domově pro seniory, neváhejte se 
na nás obrátit. Vždy jsme připraveni Vaše 
dotazy zodpovědět a nejasnou situaci 
ozřejmit.

Mgr. Alena Sakařová
ředitelka DpS Bechyně

Rudolf Burian

V letošním roce 
uplyne sto let od 
chvíle, kdy učitel, 
sbormistr  Lužni-
čanu, šéfredaktor 
časop isu  Lázně 
Bechyně, ochotník 
DS Lužnice, vedoucí 
činovník Sokola, 
zapálený vlastenec 
a bechyňský patriot 
(výčet charakteristik 
by mohl pokračovat) 
R u d o l f  B u r i a n  
nastoupil na uči-

telské místo do našeho města. Města 
k němu zprvu nedůvěřivého až nepřátel-
ského, v němž ale nakonec našel svůj 
domov, prožil zbývajících jednatřicet let 
života a zanechal v něm šíří svých aktivit 
a osobním nasazením i příkladem 
nesmazatelnou stopu. Přišel do Bechyně, 
předcházen pověstí pokrokového a nezlom-
ného člověka, a to i přes nesouhlas části 
vedení města, obávajícího se narušení 
starých zaběhlých pořádků a zvyků. Během 
následujících let se stal jednou z vůdčích 
osobností města v mnoha především 
kulturních a společenských oblastech. Jako 
jeden z prvních si uvědomuje ohromný 
přínos a nenahraditelnost turistického ruchu 
pro Bechyni a snaží se jej všemožně 
podporovat. Organizuje řadu akcí, které mají 
do Bechyně přilákat mnoho nových 
návštěvníků (např. celostátní prázdninový 
seminář mladých učitelů v r. 1932), píše 
průvodce po Bechyni a okolí, propaguje 
město a region při všech příležitostech a na 
všech úrovních, vydává časopis Lázně 
Bechyně – list k podpoře lázeňského 
a turistického ruchu na Bechyňsku. 
V posledním ročníku tohoto na svou dobu 
velmi kvalitního regionálního časopisu, 
v pohnutém roce 1938, uveřejňoval své 
vzpomínky na Bechyni z doby svého 
příchodu v roce 1912 a brzy po něm. 
A protože je tomu právě těch sto let a protože 
osobnost Rudolfa Buriana zaslouží 
výraznější připomenutí, rozhodli jsme se 
v letošním roce na stránkách Zpravodaje 
tyto pohledy na naše město očima člověka 
nezaujatého, který tzv. přišel zvenčí, od 
příštího čísla uveřejňovat. Věříme, že Vás 
obrazy z téměř staročesky idylického 
městečka Bechyně doby končící monarchie 
zaujmou.

Mgr. Jiří Beneš

Vzpomínky na Bechyni

Zprávičky z Jahůdky
Ředitelka Mateřské školy 
Jahůdka, Bechyně, Na 

Libuši 859 se důrazně 
distancuje od iniciativy Rady 

rodičů, která začala pořádat 
neoficiální sbírku hraček pro MŠ. Sbírka 
nebyla předem projednána s ředitelstvím 
školy.
Ředitelkou byla  ihned druhý den 
zastavena, protože  sbírka nebyla  
povolena  a též z hygienických důvodů  
nepatří tyto hračky do MŠ.

BV

po obědě, zorganizovali jsme výlet do ZOO 
Hluboká k Mezinárodnímu dni dětí a sehnali 
na něj hotovost přes 12 tis. Kč od sponzorů 
a další 3 tis. Kč v hmotných darech, pro 
nejmenší děti jsme zapůjčili skákací hrad 
a Silvie Šťávová zakoupila školce 
trampolínu, zajistili jsme plavecký kurz pro 
děti, iniciovali jsme vyšetření očí a dohodli 
povídání o čištění zoubků s MUDr. Urbano-
vou. Dodali jsme sladkosti, dárečky i peníze 
na mikulášské balíčky, na které už tak rodiče 
nemuseli přispívat. Díky pomoci vedení 
města se snížila letní uzavírka na 3 týdny. 

V průběhu roku mnozí rodiče přispěli 
hmotnými či nehmotnými dary. Všem 
zapojeným rodičům, sponzorům a firmám 
DĚKUJEME!

A kdo je rada rodičů? Jmenovité 
poděkování patří všem členům: Jitce 
Bluďovské, Františku Jahodovi, Lucii 
Smolíkové, Drahušce Brušákové, Jitce 
Chudlařské, Jirkovi Zavadilovi, Daně 
Slavětínské, Václavu Porodovi, Martině 
Dolínkové, všem bývalým členům a členům 
novým za to, že zcela zdarma a nezištně 
věnovali a věnují svůj čas, energii a peníze 
nejen svým dětem…

Také bychom rády poděkovaly učitelkám 
a všem ostatním pracovníkům mateřské 
školky za jejich nelehkou práci a trpělivost 
s námi rodiči.

Porozumění a podporu jsme našli 
u vedení města a velký dík tak patří panu 
starostovi a celé městské radě.

A hlavní poděkování patří vám všem, 
rodičům malých i velkých dětí, kterým není 
mateřská školka lhostejná. Děkujeme!

Těšíme se na další spolupráci v novém 
roce. Neváhejte nás kontaktovat s vašimi 
náměty či připomínkami. Stojíme o každou 
pomocnou ruku i radu. A přejeme nám všem, 
aby naše děti byly šťastné, zdravé 
a spokojené.

Za Radu rodičů MŠ Jahůdka 
Alice Suchanová 

a Andrea Podlipská
 

(e-mai l :skolkabechyne@seznam.cz;  
www.skolkabechyne.ic.cz)

 

Poděkování rodičům za 
pomoc MŠ Jahůdka

 

Rády bychom se za radu rodičů ohlédly 
za minulým rokem a poděkovaly všem, kteří 
přispěli ke spokojnosti našich dětí 
v mateřské školce.

Mnozí již vědí, že Rada rodičů MŠ 
Jahůdka vznikla původně ve vyhrocené 
situaci především z důvodu nesouhlasu 
s délkou uzavírky o letních prázdninách. 
V průběhu 2 let se mnoho změnilo. Rodiče 
se seskupili v neformální radu rodičů, která 
se snaží různými způsoby pomáhat školce, 
rodičům a především dětem zpříjemnit jejich 
předškolní vzdělávání. 

A co se nám povedlo? Dojednali jsme 
prodloužení otevírací doby školky do 16.15, 
prosadili jsme čištění zoubků před spaním 

+Upozornění pro 
příjemce dávek 

hmotné nouze

Na základě novel příslušných právních 
předpisů budou dávky pomoci v hmotné 
nouzi (příspěvek na živobytí, doplatek na 
bydlení, mimořádná okamžitá pomoc) 
vypláceny od 1. ledna 2012 na 
příslušných pobočkách Úřadu práce ČR.

Městský úřad v Bechyni nebude od 
1. 1. 2012 uvedené dávky vůbec 
zpracovávat ani přijímat nové žádosti. 
Řízení, která byla zahájena u Městského 
úřadu v Bechyni do 31. 12. 2011, dokončí 
příslušné pracoviště Úřadu práce ČR.

Zdvořile žádáme klienty, aby veškeré 
záležitosti týkající se dávek hmotné 
nouze, vyřizovali od ledna 2012 na Úřadu 
práce ČR, kontaktním pracovišti v Bechyni 
(kancelář je umístěna v I. patře 

v Kulturním domě nad knihovnou).

V. Fišerová, MěÚ Bechyně

+Umíme se chovat?

I když jsme občas pochybovali, přece 
jsme se dočkali. Čeho? Že se opravdu 
naše „náves“ změní na náměstí 
lázeňského města. Díky všem, kdo se o to 
zasloužili.

Zdá se ale neuvěřitelné, že někteří lidé 
využívají krásně upravených prostor 
kolem kostela sv. Matěje a Pohřební 
služby jako veřejné záchodky. Co si o nich 
máme myslet? Primitivové, nestydové… 
Asi všechno dohromady.

Můžeme doufat, že tito lidé své 
chování změní, nebo máme apelovat na 
městskou policii a městský úřad s prosbou 
o pomoc při zajišťování pořádku, 
eventuelně i za použití kamer? Jsou to 
posvátná místa s kulturními hodnotami 
jako celé náměstí. Čekáme.

Za všímavé lidi a věřící, kteří každý den 
navštěvují tato místa.

J. L.



+Dlouho očekávaná 
rekonstrukce náměstí 

T. G. Masaryka ukončena

V roce 2010 rozhodlo Zastupitelstvo plochy, změny druhu stromů (po obvodu 
města Bechyně při schvalování rozpočtu na náměstí lípy změněny na javory) a navýšení 
rok 2011, že město bude financovat jejich počtu, částečné předláždění silnice 
rekonstrukci náměstí z vlastních zdrojů III/12217, slavnostní osvětlení, vývody pro 
a s pomocí úvěru. vánoční osvětlení, osvětlení studny v parku 

Dlouhodobě neutěšený až žalostný stav Na začátku roku 2011 bylo zahájeno atd. Dokončená stavba byla předána městu 
bechyňského náměstí byl oprávněně zadávací řízení na zhotovitele stavby. 21. 11. 2011. Z důvodu klimatických 
kritizován občany a hlavně návštěvníky Vítězem se stala firma BÖGL a KRÝSL, podmínek a zimní údržby se investor stavby 
našeho města již řadu let. Po dlouhých k. s. Samotná rekonstrukce náměstí byla dohodl se zhotovitelem, že některé práce 
odkladech a nutnosti řešit jiné, naléhavější zahájena na začátku měsíce května. budou provedeny až na jaře 2012. Jedná se 
akce byly konečně v roce 2005 podniknuty Zhotovitel stavby i zástupci investora se o přemetení veškerých zpevněných ploch 
první kroky k vyřešení tohoto stavu. během rekonstrukce potýkali se spoustou štěrkovou drtí, vyplnění spár dlažeb jemnou 
K vypracování projektové dokumentace na překážek. Při odkrytí stávajících povrchů vápencovou drtí. Dále dojde k vyrovnání 
rekonstrukci náměstí T.G.Masaryka a okolí bylo zjištěno, že společnosti E.ON dlažby na předzahrádce u č.p. 141 a okolo 
(ulice Široká, Klášterní, Valtrova, Kašpara a Telefónica O2 mají uloženy sítě ve kašny, případně k odstranění dalších závad, 
Malého, Dlouhá, Soukenická, Masokrámská špatných hloubkách. Muselo tedy dojít které se během zimy na náměstí objeví. 
a část ulice Libušina) byl vybrán Atelier StAr k přeložkám těchto sítí, jinak by nebylo Stavba je puštěna do zkušebního 
z Tábora – Ing.arch. Jana Stachová možné dodržet předepsané konstrukční provozu do 29.1. 2012, následně dojde ke 
a Ing. arch. Ladislav Stach. Nejprve byla vrstvy komunikací, chodníků a dalších kolaudaci stavby. Věříme, že kolaudace 
zpracována studie ve variantním řešení, zpevněných ploch. proběhne bez problémů, tak, aby náměstí 
která byla 2. května 2005 představena Dle ustanovení § 22, zákona č. 20/1987 mohlo být co nejdříve předáno obyvatelům 
v přísálí kulturního domu široké veřejnosti. Sb., o státní památkové péči muselo město města i jeho návštěvníkům k plnému 
Zde měl i  občané města možnost  umožnit a jako investor i financovat na užívání. 
vyslechnout si záměry architektů, diskutovat dotčeném území záchranný archeologický V roce 2012 plánuje město II. etapu 
s nimi a s představiteli města o možných průzkum, což znamenalo pozdržení dokon- stavby, tzn. rekonstrukci ulic Soukenická, 
variantách řešení tohoto prostoru. Vybraná čení stavby i obtížně dopředu vyčíslitelné Klášterní, Valtrova, Kašpara Malého a část 
varianta pak byla zveřejněna na webových finanční náklady. Velmi zajímavé výsledky ulice Libušina podél č.p. 23 až 25 a č.p. 52 až 
stránkách města a v Bechyňském městském archeologického výzkumu se město bude 54. Stavba bude zahrnovat rekonstrukci 
zpravodaji. Občané města mohli ke studii snažit co nejlépe využít pro zvýšení vodovodu, kanalizace, veřejného osvětlení, 
podávat písemné připomínky až do konce turistického ruchu, a částečně tak vynalo- povrchů a zeleně. Předmětem akce jsou 
srpna 2005. Došlé připomínky byly žené prostředky kompenzovat. dále gravitační kanalizační a vodovodní 
projednány vedením města a případně Vlastní archeologický průzkum stál přípojky, a to výhradně jejich veřejná část. 
zapracovány do čistopisu studie. V roce 984 tis. Kč a prováděli ho pracovníci Husit- Přípojky jsou řešeny v původních trasách 
2007 byl dokončen projekt ke stavebnímu ského muzea v Táboře, dalších 308 tis. Kč si tak, aby byly napojeny všechny stávající 
povolení, který zahrnoval rekonstrukci pak vyžádaly strojní práce a hutnění, které domy v území. Předpokládaný termín 
vodovodních řadů, kanalizačních stok, prováděla v rámci archeologického realizace je březen až prosinec 2012. 
veřejného osvětlení a rozvodů NN, povrchů, průzkumu firma BÖGL a KRÝSL. 

Ilona Zvolánková, sadové úpravy a osazení nového mobiliáře. Celkové náklady stavby činí cca 28 mil. 
investiční odbor MěÚ BechyněV roce 2008 bylo na stavbu vydáno stavební Kč s DPH, z toho 12 mil. je z rozpočtu města 

povolení. a 16 mil. úvěr. Výše uvedené celkové 
Město podávalo na rekonstrukci náměstí náklady stavby byly oproti původní částce 

a okolí celkem 3x žádost o dotaci z ROP navýšeny o cca 3 mil. Kč z důvodu přeložky 
NUTS II Jihozápad. Kvůli nastavenému inženýrských sítí, drenáže a napojení 
způsobu financování dotovaných projektů objeveného středověkého rezervoáru vody 
z ROP byl celý projekt rozdělen do tří etap. do kanalizace, vybudování terasy před 
I. etapa představovala rekonstrukci náměstí č.p. 141, výroby některých nových částí 
T. G. Masaryka, II. etapa rekonstrukci kašny, nové technologie kašny, nových 
východních ulic okolo náměstí, tzn. ulice technologických šachet pro kašny, výměny 
Široká, Klášterní, Valtrova, Kašpara Malého zeminy ve stávajících zelených plochách, 
a část ulice Libušina, III. etapa rekonstrukci zasklení objevené studny v parku, navýšení 
ulic na západní straně historického jádra počtu dopravních značek a varovných pásů 
města, tzn. ulice Dlouhá, Soukenická v chodnících (požadavek dopravního 
a Masokrámská. Žádost o dotaci byla inspektorátu Policie ČR a odboru dopravy 
pokaždé vyhodnocena jako formálně v Táboře), vyznačení archeologických 
správná, ale město dotaci nikdy nezískalo. nálezů, demolice kašny v parku a úpravy této 

POLICIE INF  RMUJE
Nepochopitelné a nedůvodné maření 

práce několika složek policie má na svědomí 
dvaadvacetiletý muž z Týna nad Vltavou, 
který v Bechyni posilněn alkoholem oznámil, 
že zde byl při přepadení okraden o peníze. 
Na okamžitém vyšetřování popsané loupeže 
se podíleli nejen místní policisté, ale také 
kriminalisté kriminální policie z Tábora. 
Intenzivní prověřování však prokázalo, že si 
muž loupež vymyslel. Za uvedené jednání 
mu hrozí postih pro přestupek podle § 47a zá-
kona o přestupcích až ve výši 50.000 Kč.

Naopak u nefingovaného loupežného 
přepadení zasahovali policisté v obci 
Opařany, kde pachatel maskovaný kuklou 
na benzínové čerpací stanici pod pohrůžkou 
loveckým nožem odcizil finanční hotovost 
a následně ujel na silničním jízdním kole 
s beranovými řidítky. Po pachateli se dosud 
pátrá.

Dlouholeté budování a prosazování 
dobrého jména policie, profesionální a obě-
tavou práci policisty zdejšího obvodního 
oddělení ocenil policejní prezident udělením 
Čestné medaile Policie České republiky 
nadpraporčíku Pavlu Bártovi, který se službě 
veřejnosti věnuje již 27 let. Za jeho věrnost 
našemu městu, preciznost a poctivost v jeho 
práci mu tímto taktéž děkujeme.

Za celý kolektiv Obvodního oddělení 
Bechyně Vám, občanům města Bechyně, 
přeji pohodové a bezstarostné prožití roku 
2012.

npor. Bc. Jiří Zavadil
zástupce vedoucího oddělení
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+Návštěva SOŠ ekologické 
a potravinářské 

ve Veselí nad Lužnicí
Dne 1. 12. 2011 jsme se zúčastnili „Kouzelného 

dne v laboratořích“ na SOŠ ve Veselí nad Lužnicí. 
V osm hodin jsme vyrazili autobusem spolu se žáky 
z Chyšek, Bernartic, Milevska a druhé ZŠ Bechyně. 

Po příjezdu nás přivítal ředitel školy, poté 
následovalo divadelní představení na téma: 
Bezpečnost práce v laboratořích. Po vystoupení 
dramatického kroužku nám byla přidělena 
studentka, která nás prováděla a celé dopoledne 
se o nás starala. Jako první jsme navštívili 
mikrobiologickou laboratoř, kde jsme pomocí 
mikroskopu pozorovali plísně, řasy, sinice, prvoky, 
kvasinky a jiné. Další zastávkou byla senzorická 
analýza potravin. Tady jsme si vyzkoušeli naše 
smysly. Ochutnávali jsme sýry, poznávali vůně a 
někteří z nás si vyzkoušeli sestavit jídelníček. Třetí 
zastávka byla návštěva školního minipivovaru. 
Dále jsme navštívili školní terárium a měli možnost si sáhnout na ježka, gekony, hady a jiná 
exotická zvířata. Nakonec jsme se zastavili v chemické laboratoři, kde jsme určovali tvrdost 
vody. Studenti třetího ročníku nám předvedli hoření hořčíku a další zajímavé pokusy. Ve 
školní jídelně jsme dostali dobrý oběd a plný zážitku jsme jeli domů.

„Kouzelný“ den se nám moc líbil a někteří z nás se možná rozhodnou usednout 1. září do 
lavic této školy.

Žáci 9. A - M. Fišerová, E. Kotounová, J. Žáček

+Den otevřených dveří v Micro-Epsilon

V pátek na svátek sv. Martina uspořádala bechyňská firma Micro-Epsilon ke 20. výročí 
založení firmy (dříve Microsenzor) Den otevřených dveří, kterého se zúčastnili žáci osmých 
a devátých ročníků. Studenti měli možnost seznámit s  provozem a technologickým 
zařízením této firmy. Prezentace byla na velice vysoké úrovni, téměř tři hodiny zajímavého 
povídání a představení jednotlivých pracovišť, kde žáci shlédli, co se zde vlastně vyrábí. Pro 

některé to byla určitě 
poučná exkurze do dalšího 
rozhodování o budoucím 
povolání. Především žáci, 
kteří půjdou studovat tech-
nické či ekonomické obory, 
zde mohli názorně vidět, 
jaké by bylo jejich pozdější 
uplatnění v praxi, a to 
dokonce v místě bydliště, 
pokud zůstanou v Bechyni. 
Žáci si odnesli kromě 
drobného dárku především 
mnoho užitečných infor-
mací, viděli vývoj výrobků 
od počáteční fáze po finální 
dokončení a tak bychom 
rádi poděkovali za možnost 
aktivně se této akce 
zúčastnit.

Mgr. Jan Pazourek 

+Přišel Mikuláš

V pátek 2. prosince jsme se my, žáci z deváté 
třídy, převlékli za čerty a anděly a společně s 
panem učitelem Oplatkem navštívili naše 
nejmladší spolužáky. Začínali jsme v první 
třídě. Mikuláš přečetl společně s  čertem 
jména hříšníků, kteří museli slíbit, jak budou 
hodní a za trest říci básničku. Poté andělé 

obdarovali hodné děti sladkostmi. V první 
a druhé třídě byli čerti mírní, ale od třetí jim 
bylo dovoleno „se odvázat“. Nejvíce se báli 
čtvrťáci, protože patří mezi nejzlobivější 
a měli proto hodně zápisů v knize hříchů. 
Čas jsme si našli i pro naše starší spolužáky 
– šesťáky. Tady už se nebál opravdu nikdo, 
ale přesto měli radost, že jsme je přišli 
postrašit. 
Jeden tradičníí zvyk máme tedy za sebou 
a nezbývá než se těšit na nejkrásnější den 
v roce – Vánoce. 

deváťačky

+Vánoční výstavu 
medvědů a panenek

Hra s panenkami má dlouhou tradici 
a historici se o nich zmiňují již ve starém 
Egyptě. Abychom se o nich dozvěděli i my 
o něco více, od 5. prosince byla i pro 
veřejnost v prvním pavilonu školy otevřena 
výstava nazvaná, “Vánoční výstava 
medvědů a panenek“ .

Výstava vznikala za pomocí dětí, které do 
školy přinášely své mazlíčky. A některé 
z nich skutečně stáli za to. Ať už je to velikostí 
medvědů, jejich oblečením nebo stářím. 
O stáří se dá hovořit i u panenek. Některé 
pamatují už i dětství našich babiček 
a některé jsou sice novodobé, ale jsou 
replikami panenek starých. Zvláštností byly i 
panenky hrací, které dříve stály na víčkách 
šperkovnic. Výstavu dotvářela vánoční 
výzdoba a panel, kde byly informace 
o historii hraček a historii medvědů 
a panenek.

Mgr. Milena Borková

+Návštěva z mateřské 
školky

Dne 15. listopadu 2011 nás, jak už bývá 
zvykem, navštívily předškolní děti. 
Tentokrát  s i  vyzkoušely prác i  v  
dramatickém oddělení pod vedením pana 
učitele F.Oplatka, kde si zahrály hry z 
mořského světa – tvořily obrazy ryb, 
starých lodí a bojovaly s  dravým žralokem.

V druhé části návštěvy je paní učitelka 
Panková vzala do školní knihovny a zde na 
ně čekala doplňovací hra s  obrázky z  
různých pohádek. Ty si pak děti spolu s  
drobnými dárky z keramického kroužku 
odnesly s  sebou domů. Předškoláci odcházeli spokojeni s  vykonanou prací zpět do školky 
na zasloužený obídek. 

Mgr. Milena Borková



+Společná čtenářská 
dílna – rozvíjení 

čtenářské gramotnosti

V průběhu měsíce prosince a ledna se na 
naší škole uskutečňuje zajímavý několi-
kahodinový projekt – společné čtenářské 
dílny žáků třetího a osmého ročníku. Jedná 
se o účinnou metodu práce ve věkově 
různorodých skupinách, kdy se vždy jeden 
žák osmého ročníku stane jakýmsi 
vedoucím učitelem – lektorem čtyřčlenné 
skupiny žáků třídy třetí. 

Všechny skupiny se zabývají společným 
textem (čítankovým i mimočítankovým) 
a těžiště práce spočívá v rozvoji porozumění 
tohoto textu. Veškeré společné aktivity 
směřují k rozvoji čtenářských strategií – 
např. vysuzování, kladení otázek, před-
vídání, tvoření souvislostí, shrnování 
a podobně. Tato forma výuky poskytuje 
kromě rozvoje čtenářství i prostor pro rozvoj 
sociálních dovedností – mladší děti se učí od 
starších spolužáků a vnímají je jako své 
partnery a vzory, pro starší žáky pak 
představuje tato činnost možnost komuni-
kovat s mladšími spolužáky z pozice 
zodpovědné osoby. Učí je srozumitelně 
vyjadřovat své myšlenky, naslouchat 
názorům svých „žáků“ a používat vhodné 
výukové metody i strategie. 

Vše samozřejmě probíhá po důkladné 
společné přípravě osmáků s učitelem, kdy 
se společně stanoví cíle hodiny, její struktura 
a způsob realizace. Z prvních hodin je 
patrné, že tyto společné čtenářské dílny 
představují pro žáky obou tříd vítané 
zpestření výuky, rozvíjejí čtení s poro-
zuměním a napomáhají zábavnou formou 
k získání vztahu k literatuře. 

Mgr. František Oplatek 

+Cesta do Syrakus - Projekt žáků páté třídy

Na konci listopadu se žáci pátého ročníku nové školy zúčastnili matematického projektu 
s názvem Cesta do Syrakus. Tento projekt měl rozsah čtyř vyučovacích hodin a byl zaměřen 
na osvojení základních fyzikálních veličin – objemu, hmotnosti a hustoty. Jako motivační 
rámec byl využit bájný příběh o známém řeckém vynálezci Archimédovi a podvodném 
zlatníkovi. Žáci pomocí domácí přípravy a prostřednictvím interaktivních dramatických metod 
„odhalovali“ nejen fakta ze života tohoto vědce, ale i historické souvislosti stojící u zrodu 
nejdůležitějších Archimédových objevů.

Seznámili se s historií a polohou města Syrakus, se vznikem Archimédova zákona, 
s řeckým odíváním a  životními osudy samotného matematika. Pracovalo se většinou 
v pracovních týmech, každý žák v závěru samostatně vypracoval test, v němž prokázal nově 
nabyté znalosti a ohodnotil celý projekt i svůj konkrétní podíl na výsledku práce skupiny. Je 
potěšitelné, že tento projekt byl žáky vesměs přijat velmi kladně a ono známé „Heuréka!“ lze 
použít i jako symbol vytvoření nových znalostí našich páťáků.

Mgr. František Oplatek  
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+Mikulášská laťka - Tábor

Tradiční závod ve skoku vysokém „Mikulášská laťka„ proběhl začátkem prosince v hale 
Gymnázia Pierre de Coubertina v Táboře. Naše výprava osmi závodníků se mezi početnou 
konkurencí rozhodně neztratila a vracela se domů se zdviženou hlavou. V kategorii 8. a 9. tříd 
zvítězil Jakub Hruška, který zdolal v osobním rekordu výborných 165 cm, na 168 cm jen těsně 
shodil. Dále se v první desítce mezi 22 skokany umístili sedmý Vladislav Vanýsek a shodně 
na devátém místě Štěpán Koudelka s Filipem Pazderou. V kategorii děvčat reprezentovala 
naši školu trojice Markéta Šímová, Eliška Kotounová a Anna Vrábková. Holky statečně 
bojovaly a skončily v polovině startovního pole. Další atletická klání nás čekají až na jaře, kdy 
se rozběhnou atletické olympiády.

Mgr. Jan Pazourek 

+Vánoční čtyřboj

V pondělí 12. 12. jsme uspořádali 
1. ročník Vánočního čtyřboje, kde si mohli 
chlapci z osmých a devátých tříd navzájem 
poměřit své síly. Tento klasický čtyřboj se 
skládá z těchto disciplín: shyby podhmatem, 
benčpres (tlak v lehu na lavici), trojskok 
snožmo a leh-sedy. Chlapci zde uplatní 
především silové, dynamické a vytrvalostní 
schopnosti. Jen upozorňuji, že v disciplíně 
benčpres kluci zvedají pouze 50% své 
vlastní váhy, aby si rodiče nemysleli, že se 
jejich ratolesti svíjí pod 100 kilovou činkou. 
V ostatních disciplínách pracují pouze 
s vlastní vahou těla. Celkem se představilo 
15 borců z obou bechyňských škol a dočkali 
jsme se velmi pěkných výkonů. Mezi 
deváťáky dosáhl nejlepšího bodového 
součtu (116 b.) Petr Byrtus, který se tak 
zároveň stal absolutním vítězem. Jen o dva 
body zpět zaostal Václav Mikšovský ze 
„staré“ školy a bronz v této kategorii získal 
Jakub Hruška. Kategorii žáků 8. tříd ovládl 
Štěpán Koudelka před Tomášem Vítkem, na 
třetím místě skončil Vláďa Vanýsek. I ostatní 
chlapci předvedli výborné výkony na 
hranicích svých možností a mohou se již 
připravovat na Velikonoční čtyřboj, který 
proběhne v dubnu 2012, a jehož výsledky 
budou konečnou nominací na okresní 
přebor v Táboře.

Mgr. Jan Pazourek



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

STRÁSKÝ, Jan, 
Správa NP a CHKO Šumava.
Čtvrtletník správy NP a CHKO Šumava, 
podzim 2011.

Nejen klasická kniha přináší důležité 
informace, ale i časopis, v podstatě brožura 
o Šumavě. 

Hlavním tématem je spor o řešení zbytků STRÁSKÝ, Jan: Přehrady Čech, Moravy 
„zelené Šumavy“ napadené kůrovcem. Je to a Slezska. Průvodce.
spor dlouholetý. Zastánci rozdílných názorů Liberec, Knihy 555, 2010.
k likvidaci se nadále přou a brouček pracuje V rámci výletů po vodních plochách 
nerušeně. Alespoň není v žádné politické v České republice nás autor seznámí i 
straně, jejichž zástupci patřičně vyjadřují s jižními Čechami. Text pojednává nejen 
názory „rady moudrých“. o přehradách, ale i o několika starých 

Ale brožura není jen o kůrovci. V příloze rybnících. Vše je uspořádáno po 14 
je anketa pro děti o tetřívkovi, atlásek samosprávných krajích. Seznámí nás 
Světem šumavské přírody. Další články jsou s výstavbou, technickými zajímavostmi, ale 
o vývojových cyklech, stadiích a fází i  s turistickými cíli v blízkém i vzdálenějším 
přírodních lesů, o klimatologii na Šumavě, okolí vodních ploch, s výčtem sportovních 
o Národní přírodní rezervaci Černé a rekreačních aktivit. Kniha je doplněna 
a Čertovo jezero, o rostlince Hořeček bohatým fotografickým materiálem.
mnohotvarý český, o osudu jedné šumavské Z oblasti jižních Čech je zastoupeno 
kapličky, o botanikovi Ing. Františku Lipno I. a Lipno II., Rožmberk, Hněvkovice, 
Procházkovi, o poštovních známkách Dehtář, Římov a Husinec. Je to pěkná, 
z biosférické rezervace Šumava aj. poučná a zajímavá publikace.
Zajímavé a poučné.

–ap–

+Vánoční povídky 
v knihovně

a povídky německého spisovatele Karla 
Gustava Nieritze. 

Bohužel obliba těchto vánočních povídek 
byla jen dočasná a nepřežila přelom století. 

Neoddělitelnou součástí vánočních Nicméně se staly nedílnou součástí 
svátků se staly v 19. století vánoční povídky. křesťanských Vánoc. 
Uveřejňovaly je časopisy i noviny i seriózní (zpracováno podle knihy VAVŘINCOVÁ, 
žurnály. Byly natolik oblíbené, že se Valburga: Malá encyklopedie Vánoc, 
o Vánocích zvyšoval náklad všech tiskovin. 2. vydání. Praha, Libri, 2001)
Noviny i časopisy mezi sebou soutěžily Během našich předvánočních besed 
o nejlepší vánoční povídku. Psali je známí v knihovně jsme si z našeho fondu mohli 
spisovatelé, ale i čtenáři, pro které byly připomenout ze zmiňovaných pouze ty 
mnohdy jedinou možností, jak o svém nejznámější Dickensovy povídky. Četli jsme 
literárním talentu zpravit svět a své blízké. si i povídky z knihy Dobrou a ještě lepší neděli 
Otiskované vánoční povídky byly dojemné, od Františka Nepila a dětem jsme přiblížili 
až sentimentální a jejich náměty nevynikaly poezii předvánočního času ukázkami z knihy 
vynalézavostí. Přesto měly své specifické Františka Kožíka Svátky krásné hvězdy. 
kouzlo. Byly neopakovatelnou bájí o spasení Samozřejmě došlo i na čtení z Bible, které 
a křesťanské dobrotě, záchraně a pomocné přednesl dětem i dospělým spolu s poutavým 
ruce, ale i o utrpení, bolesti a smrti. Jejich vyprávěním o historii Adventu a Vánoc 
úkolem bylo rozplakat syté věřící i ateisty, bechyňský duchovní P. Mgr. Vojtěch Vágai.
sedící v teple svých domovů u vánočních Touto cesto chceme srdečně poděkovat 
stromků a poklidně trávících štědrovečerní jemu i bechyňské farnosti za čas věnovaný 
večeři, aby při půlnoční mši sáhli hlouběji do návštěvníkům zmíněných předvánočních 
tobolek a naplnili dobročinné kasičky stojící besed. Zároveň děkujeme všem, kteří 
u oltářů. Většina sladkobolných vánočních s knihovnou v uplynulém roce nějakým 
povídek se nemohla pyšnit vysokou způsobem spolupracovali, a těšíme se na 
uměleckou hodnotou. Našly se i výjimky. všechny, které bude bavit za knížkami 
Vlastí pravých vánočních povídek byla a hlavně pro knížky i nadále chodit!
Anglie, ze které se i do Čech dostaly překlady V lednu zveme do knihovny na výstavu 
Vánočních povídek velkého humanisty obrázků pro Ježíška, které vhodily do 
Charlese Dikense. Součástí českých Vánoc schránky děti o 1. adventní neděli při 
se staly také báchorky Františka Douchy, rozsvícení stromečku na náměstí.
Národní pohádky J. Košína z Radostova 

EH

+Přijímací řízení pro 
školní rok 2012/2013

Ve dnech 3. a 4. ledna proběhnou talentové 
zkoušky v prvním kole přijímacího řízení pro 
školní rok 2012/2013. Je potěšitelné, že máme 
opět více přihlášek než v loňském roce, což je do 
jisté míry dáno možností podat přihlášku až na tři 
obory. Ještě lepší je, že i zájemců o studium je 
více. Mohu-li porovnat, v loňském roce bylo do 
prvního kola odevzdáno 102 přihlášek od 75 žáků, 
letos je to 124 přihlášek od 83 žáků. Vzhledem 
k tomu, že do čtyř oborů, které otevíráme, 
můžeme přijmout maximálně 80 žáků, dostali 
jsme se poprvé po několika letech do převisu. 
Přehnaným optimismus neplýtváme, víme, že 
všichni přihlášení ke zkouškám nepřijdou, někteří 
přijatí nenastoupí nebo přejdou jinam, ale na to už 
jsme zvyklí. Naopak se stává, že zase přijdou žáci 
odjinud. Systém přijímacího řízení má k ideálu 
bohužel daleko… 

Nejvíce nás ale těší rozložení přihlášek na 
jednotlivé obory. Proti loňským 7(!) přihláškám 
na keramiku je jich letos 18 (kapacita oboru je 15), 
na průmyslový design se hlásí 26 (kapacita 30), 
na grafický design 46 (kapacita 15) a na 
multimediální tvorbu 34 (kapacita 20).

Uchazečům přejeme, aby se jim zkoušky 
podařily podle jejich představ a abychom se nimi 
setkali v září při zahájení nového školního roku.

Druhé kolo přijímacího řízení vypíšeme na 
obory, které nebudou po prvním kole naplněny. 
Počítáme s termínem 20. 2. 2012, přihlášky 
budeme přijímat do 15. 2. 2012.

Jiří Novotný, SUPŠ Bechyně
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+Jak jsme lumpačili 
u stromečku

Poslední letošní akcí pro děti bylo 
lumpačení u vánočního stromečku. V sobotu 
17.6. jsme si pro ně připravili veselé 
odpoledne s pohádkou, soutěžemi, 
s ukázkou hasičské výstroje, diskotékou, 
nechybělo ani vánoční cukroví a samo-
zřejmě vánoční stromeček. Po úvodní 
pohádce, kterou dětem zahrál Vojta Morava 
z Tábora, se v sále začalo lumpačit. Každé 
dítě dostalo svou hrací kartu a po splnění 
příslušného úkolu razítko jako doklad 
o splnění. Děti skládaly mozaiku, poznávayi 
pohádky podle obrázku, věšely vánoční 
stromečky a vločky, skákaly v pytlích, 
prolézaly tunelem. Za odměnu si všichni 
s sebou odnesli sladkou odměnu a řád 
vánočního lumpíka. Pomyslnou třešničkou 
na dortu byla ukázka hasičské výstroje. Děti 
viděly, jak jsou hasiči oblečeni, když jdou do 
akce, a co všechno musí mít s sebou za 
nářadí. Nejvíc je zaujala svítící přilba 
a dýchací přístroj. Ráda bych touto cestou 
poděkovala děvčatům z Levicového klubu 
za to, že napekla pro děti občerstvení, 
příslušníkům bechyňského hasičského 
sboru za názornou ukázku, Vojtovi Moravovi 
z a  d i v a d l o  a  s a m o z ř e j m ě  v š e m  
zaměstnancům KSMB za přípravu akce.

S.H.



+Středoškolská futsalová liga 
v bechyňské hale

jovické soupeřky dívaly dost zaraženě a lenosti, ale nepřečkali jsme „naší šanci“! 
viditelně jim mrzly úsměvy na tvářích. Před Kája Vopičková se nedlouho před koncem 
zápasem ale začala burcovat Verča vydala do rychlého brejku a měla docela 

Českomoravský fotbalový svaz ve Hrdličková a hlavy se pomalu zvedaly. A pak slušnou šanci. Bohužel při souboji upadla 
spolupráci s MŠMT pořádá celostátní soutěž se začaly dít věci! a soupeřky v přečíslení po několika 
středních škol v sálovém fotbale - odrazech v brankovišti doslova dostrkaly SUPŠ Bechyně - SŠ OsaP a VOŠ Středoškolskou ligu. V úterý 29.11.2011 se míč do branky. A tím bylo vlastně Kněžskodvorská České Budějovice 0:1v hale 2. ZŠ v Bechyni hrál turnaj jihočeské rozhodnuto. Pak už se do konce nic moc Budějovický nápor začal ihned. divize za účasti dívčích družstev SOŠ a SOU neudálo a budějovické holky si pohlídaly Narážečky, sólové průniky, kombinace, Písek, SŠ OSaP a VOŠ České Budějovice postup.neustálý ohromný tlak se valil na naší a domácí SUPŠ Bechyně. Do dalšího kola 

branku. Jenže skóre bylo pořád 0:0! Kája postupoval pouze vítězný tým. Smutné byly oči našich holek, ale nebyl Vopičková mařila soupeřkám rozehrávku, 
k tomu nejmenší důvod. Odehrály neuvě-SPŠK Bechyně - SOŠ a SOU Písek 3 : 1 Eva Kalinová s Tamkou Patryovou to 
řitelný zápas. Fantastickou bojovností První půle přinesla úžasný festival zametly u čar a Verča Hrdličková to 
eliminovaly ohromnou herní převahu našich zahozených šancí! Všechno končilo nemilosrdně čistila před bránou. A za nima 
soupeřek a udělaly ze zápasu úžasnou neomylně vedle. Kdyby se aspoň ty stála nepropustná Verča Gigalová. Plná hala 
podívanou. Kája Vopičková, Eva Kalinová nejjasnější proměnily, bylo to v poločase 8:0 vycítila, že to náš tým nehodlá bez odporu 
i Eliška Myslivečková hrály skvěle, nad nimi a nikdo se nedivil. Celou hrůzu zlomila Eva zabalit a podpora diváků se stupňovala. No 
byl výkon Tamky Patryové (naše kapitánka Kalinová až krátce před přestávkou. Když řev byl náramný! A náramný byl i úžas 
jediná odehrála celý turnaj bez střídání!) pak Eva brzy po přestávce proměnila budějických, když v poločase bylo stále 0:0 
a ještě výš se tyčily výkony dvou Veronik – fajnově zahraný roh Káji Vopičkové a Eliška a jeden povedeně zakončený útok mohl 
Hrdličková v obraně a Gigalová v bráně Myslivečková přidala z chumlu třetí gól, bylo všechno rozhodnout. Krátká přestávka, 
podaly neskutečné výkony!hotovo. Po ojedinělé šanci stačil Písek už jen honem napít, kapinku srovnat dech 

Kromě zmíněných hráček ještě byly na snížit. a málokdy vídaná bitva pokračuje. A opět se 
lavičce Barča Ješutová, Nancy Králová, to valí na naší bránu! A opět naše pětka SOŠ a SOU Písek - SŠ OSaP a VOŠ 
Katka Levá, Andy Malkusová, Simča statečných úžasně odolává. Holky hrajou Kněžskodvorská České Budějovice 0:10
Michalovová, Verča Stašová a Týnka nadoraz, bez střídání, za hranicí svých Už při rozcvičování budějovického 
Vacková.možností. Ale soupeři také nestřídají. Je družstva bylo jasno, kdo je v turnaji 

vidět respekt a možná i strach ze střídání – Naše štěstíčkové orange dresy „SUPŠ – favoritem. Jedna prvoligová hráčka a k ní 
vyměníme na chvíli naše nejlepší a co Reality Horňák“ byly opět vidět v plné kráse, parta, která hraje sálový fotbal-toť 
kdyby?! Pak naše obrana dostává jako v dobách naší největší slávy. Do budějovická vizitka! A taky se to velice rychle 
nepříjemný zásah. Eva Kalinová se srazila divizního finále jsme sice nepostoupili, ale potvrdilo. Písecké holky snad ani nechtěly 
se soupeřkou a bolestivě naražená žebra ji výkon holek ohromně potěšil. Skvěle bojovat o šanci, celkem odevzdaně 
vyřadila ze hry. Eliška Myslivečková ji ale reprezentovaly naši školu a dlouholetou přihlížely kombinacím a skóre poměrně 
dobře nahradila. Přečkali jsme moře šancí, tradici bechyňského dívčího fotbalu.rychle narůstalo.
dva trestné kopy z bezprostřední vzdá-Naše holky se na své budoucí budě- V.Šťastný

TĚLOVÝCHOVA & SPORT

KINO BECHYNĚ – LEDEN 2012
6. pátek ve 20 hodin 31. úterý ve 20 hodin

7. sobota ve 20 hodin 1. února středa v  17 a ve 20 hodin.

DREAM HOUSE OCELOVÁ PĚST
Premiéra thrilleru USA Premiéra sci-fi USA

Někteří lidé tvrdí, že domy mají paměť. Box ovládli dva a půl metru vysocí 
Do 12 let nevhodné oceloví roboti.

90 minut, české titulky, 70,- Kč Mládeži přístupné, český dabing
127 minut, 70,- Kč

10. úterý ve 20 hodin
11. středa ve 20 hodin PROGRAM KINA PRO DĚTI

KAŽDOU NEDĚLI OD 10 HODIN, BASTARDI 2
VSTUPNÉ 40,- KčPremiéra filmu ČR

Příběh z prostředí praktického školství. 
8. neděleBez povrchností, klišé a přetvářek.

MEDVÍDEK PŮ Do 12 let nevhodné
95 minut, 70,- Kč Animovaná komedie pro všechny.

60 + 10 minut
20. pátek ve 20 hodin

21. sobota v  17 a ve 20 hodin
15. neděle

TINTINOVA DOBRODRUŽSTVÍ KRTEK A WEEKEND
Premiéra animované komedie USA

Animované pásmo pro všechny.
Osudy výjimečně zvídavého mladého 

61 minut
reportéra Tintina.

Mládeži přístupné, český dabing
22. neděle

107 minut, 70,- Kč
TOY STORY 3

24. úterý ve 20 hodin Animovaná rodinná komedie.
25. středa ve 20 hodin 103 minut.

DŮM
Premiéra filmu ČR 29. neděle

Příběh nedokonalého muže snícího POVÍDÁNÍ O PEJSKOVI 
o dokonalé rodině. A KOČIČCE
Do 15 let nevhodné Animované pásmo pro všechny.
100 minut, 70,- Kč 64 minut.

+Představujeme nové 
mladé kapely

z Bechyně

Squit
Kapela Squit patří mezi nejmladší kapely na 
bechyňské scéně. Vše způsobilo rozpadnutí 
kapely "Deep Silent" na "Tady se pracuje" 
a "Squit". Doplnila se nástrojová obsazení 
(K. Kordina kytara; L. Tácha kytara, zpěv; 
O. Průša bicí; J. Machart baskytara), sehráli 
jsme se na coverech a nyní se vydáváme 
směrem vlastní tvorby v žánru punk-rocku, 
rocku. Doufáme, že vše půjde hladce a mezi 
lidmi se najdou fanoušci.

Tady se pracuje 
Kapela vznikla na začátku září 2011. 
Původní myšlenka, co se stylu týče, byla 
punk-rock´n´rollová kapela s anglickými 
texty. Z myšlenky však sešlo hned po první 
zkoušce. Těžko specifikovat náš styl, jsme 
tedy punk-pop-rocková kapela s ryze 
českými texty. Členové „TSP“ jsou 
„odpadlíci“ ze dvou Bechyňských kapelek, 
a to Deep Silent a VO106. Naše cíle? A má 
smysl si nějaké dávat? Zatím hrajeme pro 
radost a pro dobrý pocit ze zkoušek, jednou 
snad i pro lidi, kterým se bude naše hudba 
líbit.
Obsazení kapely:
David „Dejf“ Zeman – bicí
Marce l  „Máca“  Ouška bas ky ta ra /  
doprovodný zpěv
Jáchym „Košík“ Košata kytara
Aneta Samcová  zpěv
www.bandzone.cz/tadysepracuje

–

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

3. patro, výtah. Tel.: 603 198 641

AREÁL KERAS
Písecká 376, Bechyně

PRONÁJEM 
výrobních, skladových 

a kancelářských prostor
tel: 602 18 18 27

POHŘEBNICTVÍ
Josef Buřič

Novodvorská 301,  391 65 Bechyně

tel. 381 215 537
mobil 602 279 102

non stop služba 602 447 007
e-mail ps.bechyne@seznam.cz 

Jste sluchově postižení?

Navštivte nás v roce 2012
Termíny

31.1., 27.3., 29.5., 26.6., 25.9., 27.11.

Vždy od 9.30 – 11.30 v Domě s pečovatelskou službou ve 
Školní ul.1009 v Bechyni.

Poradíme Vám a zprostředkujeme kontakty na firmy zajišťující 
kompenzační pomůcky odstraňující bariéry pro sluchově 
postižené
Zprostředkujeme opravy kompenzačních pomůcek a sluchadel ve 
spolupráci se specializovanými firmami
Máte možnost si zapůjčit sluchadla po dobu opravy
Zakoupit si baterie do sluchadel, tvarovky a další příslušenství ke 
sluchadlům (sušící a čistící tablety, hadičky ke tvarovce a další 
příslušenství)
Vyměníme Vám hadičky k individuální tvarovce
K dispozici budou zdarma letáky, katalogy kompenzačních 
pomůcek pro osoby se sluchovou vadou a brožury „Tipy a rady“ pro 
sluchově postižené 

 

Přijďte se na nás podívat, rádi Vám poradíme!

Společnost BYTENES BECHYNĚ spol. s r.o. oznamuje 
obyvatelům města Bechyně, že z organizačních důvodů 
dochází od 1. 1. 2012 ke změně svozu odpadu.
Žádáme zejména majitelé rodinných domků, aby popelnice 
připravovali k vývozu dle nového „Harmonogramu svozu 
komunální odpadu“.

Harmonogram svozu komunálního 
odpadu, včetně separátů, platný

od 1. ledna 2012

Úterý
Papír, plast, kontejnery, sídliště Písecká – popelnice 
Novodvorská ulice – popelnice

Středa
Senožaty, Lišky, sídliště Na Libuši, mateřská školka, 
hotel Drak, Libušina ulice, staré město, Křižíkova čtvrť, 
Tyršova ulice, Zářečí, Izotem, u nádraží ČD, kulturní 
dům, Lenka Kácov

Pátek
Hvožďany, Hemera, Michalská ulice, Fáberova ulice, 
OSS, Zahradní ulice, Čechova ulice, sídliště U Studen, 
Plechamr, Školní ulice, sídliště 5. května

Josef Fuka, vedoucí TS
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