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+Životní jubilea 
říjen 2012

92 let Lálová Marie
90 let Cíchová Vlasta
87 let Vlk Miroslav
86 let Voštová Jarmila
85 let Vávrová Marta
84 let Poseděl František

Senteši Milan
83 let Cikánková Jarmila

Marková Věra
Procházková Marta
Turková Ludmila
Výrutová Božena

82 let Šestáková Hana
Šlechta Zdeněk

79 let Čuba Václav
Kojetín Jaroslav

78 let Andrejsová Vlasta
Bartošová Vlasta
Lacina Jaroslav

77 let Tomanová Ludmila
76 let Boldiš Julius

Severová Anna
75 let Černochová Dagmar

Kohout Bohumil

Trnková Drahomíra

28. říjen

K tomuto státnímu svátku, dni vzniku 
samostatného československého státu 
v roce 1918, chci přispět touto ukázkou:

Arnošt DENIS českému studentstvu 
(z řeči pronesené 29. listopadu 1920 na 
Slovanském ostrově v Praze):

„Mé stáří opravňuje mě k tomu, abych 
vám řekl nejen několik slov víry a osobní 
vděčnosti, ale abych vám dal i několik 
přátelských rad. Poslouchejte především 
této rady: Milujte vlast! Milujte vědu! Milujte 
život! Milujte lid!

Vlast především, neboť ona nás spojuje 
s předky, s duchem velké národní minulosti, 
s pokolením budoucím. Pokrok musí 
vyrůstati z národních tradic a jen na tomto 
základě je možno pracovati pro lidstvo. 

Věda má sloužit životu. Nemyslete na ni 
bez souvislosti s životem. A nezapomínejte 
nikdy toho, o čem nám vypravuje historie: že 
státy, v nichž národní cit byl oslaben, upadly 
do bezmocnosti, zmatku a katastrofy.

Když milujete a budete milovat vědu, 
která má sloužiti k rozmnožování lidského 
bohatství, k poznávání pravdy, zachovejte si 
také lásku pro ten kus země, na němž jste se 
narodili, v němž odpočívají vaši předkové 
a kde si postavíte svou budoucnost!“

Arnošt Denis, francouzský dějepisec 
a profesor na pařížské univerzitě, 
v Bordeaux, Grenoblu nar. r. 1849 v Nimes, 
zemřel r. 1921. Velký přítel Čechů, zanícený 
slavista, především bohemista. Svými spisy, 
v nichž vynikají Čechy po Bílé Hoře a konec 
samostatnosti české, a svou činností za 
světové války velmi platně přispěl k osvo-
bození našeho národa. R. 1928 mu byl 
postaven v Praze na Malé Straně pomník, 
dílo sochaře Karla Dvořáka, který byl však 
nacisty zničen. Nyní je téměř na stejném 
místě pamětní deska s bustou.

–ap–
Použitá literatura:
in: Vykoukal, Frant. – Holeček, František: 
Čítanka pro třetí třídu středních škol. 
 Praha, Jednota čes. filologů, 1934.
Internet

+Tísňová sociální služba 

= automatický systém 
tísňového volání vhodný pro 
seniory a zdravotně postižené

Telekontaktní tísňová služba slouží 
lidem, kteří jsou nemocní, ohrožení 
pádem, v případě zhoršení zdravotního 
stavu, osamělosti. Funguje pomocí 
bezdrátového tlačítka, které klient 
zmáčkne v tísni (pád, zhoršení zdravot-
ního stavu, ohrožení bezpečnosti). 
Poplachovou zprávu obdrží pracovník na 
centrálním dispečinku, který ihned 
kontaktuje klienta a zjišťuje problém. 
V případě potřeby pak zajistí pomoc.

V současné době uvažujeme o zave-
dení této služby na území Bechyňska.

Pokud byste tuto službu chtěli využít 
pro sebe či své blízké, kontaktujte odbor 
vnitřních a sociálních věcí Městského 
úřadu Bechyně, tel. 381 477 025.

Všechny potřebné informace Vám 
poskytnou odborní pracovníci dne 8. 10. 
od 10 hod. v klubovně č. 401 v Domě 
s pečovatelskou službou v Bechyni.

Z obsahu

M. Kolář – medailon 2
Kulturní kalendář 6
Ze škol 8
Výstavba sběrného dvora 12
Volby do krajských zastupitelstev 13

Příspěvky do říjnového čísla posílejte 
nejpozději do 18. října na e-mail: 
propagace@kulturnidum.cz

Manifestace 
pražského lidu 
na Václavském 
náměstí 
28. října 1918

+Krátce z jednání 
zastupitelstva 12. 9. 2012

ź

ź

ź

ź

Schválen prodej dalších deseti volných 
bytových jednotek Na Libuši.

Schválen prodej objektu bašty na 
stp.č. 246/2 a pozemku stp.č. 246/2 v k.ú. 
Bechyně za kupní cenu 20.000,- Kč.

Schváleno pořízení změny ÚPO 
Bechyně, která se týká pozemku parc. 
č.1438/63, části pozemků parc.č. 1438/7, 
1438/2, 1438/3, 1445/2, 1445/5 v katastrál-
ním území Hvožďany u Bechyně.

Zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávu 
starosty o výsledcích kontroly výkonu 
samostatné působnosti provedené u města 
Bechyně odborem dozoru a kontroly veřejné 
správy Ministerstva vnitra ČR.

S ohledem na rozsah některých přijatých 
usnesení není možné všechna zveřejnit ve 
zpravodaji. Všechna usnesení zastu-
pitelstva a jejich úplná znění jsou zveřejněna 
na úřední desce a na webu města 
(www.mestobechyne.cz), případně jsou 
k nahlédnutí na MěÚ.

(fs)

+Vítání občánků

Dne 20. září 2012 byli přivítáni starostou 
města Bechyně, panem Mgr. Jaroslavem 
Matějkou, tito noví občánci:

Maxmilián Laurinec, Marie Chytilová, 
Eliška Fiedlerová, Filip Květoň, Vanessa 
Žďánská, Karla Císařová, Nicolas Martínek, 
Ema Slezáková. 

+Zlatá svatba 

Dne 6. 10. 2012 oslaví manželé Jaroslav 
a Jaroslava Bakulovi vzácné výročí 50 let 
společného života. 

Blahopřejeme



socialistického realismu, raději je vedl k KOLÁŘ, Miroslav
tomu, aby se věnovali památkám. Sám s 

akademický sochař nimi restauroval sgrafita na Míčovně 
*30. 3. 1925 Pražského hradu. Po ukončení školy 
†28. 7. 2012 v r.1951 se věnoval M. Kolář volné tvorbě 

a hlavně restaurátorské práci. Manželkou je 
Jarmila, společně vychovali dvě děti – 
Marcelu a Miroslava. Jarmila trpělivě 
snášela jeho někdy bouřlivácké nápady 
a vedla celou rodinu. 

S Bechyní byl, jak se říkalo Míla, spjat 
hlavně restaurováním sgrafit na fasádě 
bechyňského zámku, v poslední době 
restauroval erb Paarů na zámecké jízdárně.

Pracoval na záslužné činnosti obnovy 
štítové stěny na tzv. Starkově domu 
v Táboře. Zpevnění stěny, na které se 
objevily nebezpečné trhliny, a obnovu sgrafit 
měli na starosti restaurátoři v čele právě 
s naším protagonistou. Je to práce náročná, 
na čas, fyzickou zdatnost a trpělivost, ale její 
výsledky každému správnému restaurá-
torovi pohladí duši.

Slova M. Koláře: „Každý objekt je nutný 
posuzovat individuálně, protože je vytvářeli 
různí autoři. Byli to především Italové, kteří Je smutné psát slova rozloučení, ale 
k nám v období renesance tento sloh osobnosti, které nás opustili, si zaslouží naši 
přinášeli. Počínaje rustikálními, geometric-vzpomínku. Tentokrát jde o Miroslava 
kými prvky přes motivy ornamentální až po Koláře, sochaře, především však restau-
figurativní. Princip restaurování vychází ze rátora.
zachování autentičnosti, z reliéfu, který po Velice se zasloužil o přijetí této sekce 
jeho poškození na fasádě zbyde.“umělců do Čes. svazu výtvarných umělců. 

Restauroval opakovaně Míčovnu na Nejen řemeslníci, jak se na ně někdy 
Pražském hradě, výzdobu Letohrádku pohlíželo, ale restaurátorství je umělecké 
královny Anny v Praze, Martinický palác, dílo, které vyžaduje umělecké cítění 
Slavonice, zámek Frýdlant a další objekty.a myšlení. Samozřejmě i práci řemeslnou, 
Jeho volná tvorba je zastoupena v Národní v nové době úzce svázanou s vědeckými 
galerii a v Galerii hl. města Prahy.a technickými obory. Tato legalizace 
Popisovat restaurátorskou práci je nejméně restaurátorské práce zachránila mnoho 
na jednu stať, my chceme ocenit a podě-vzácných památek a nastartovala velký 
kovat v duchu ak. sochaři M. Kolářovi za jeho zájem o tuto činnost; dnes jsou školy 
tvůrčí práci. zaměřené na tento obor po celé republice. 

–ap–Tato sekce navázala na snahy a práci 
V. Kramáře, Boh. Slánského, R. Ondráčka. 

VeslařkaPráci  restaurátorů vyjadřuj í  s lova 
prof. Raimunda Ondráčka: „Profese 
restaurátora je v podstatě „řeholí“ 
blízkou lékařskému poslání. Základ-
ním znakem obou profesí je 
mimořádná míra odpovědnosti – 
v lékařství za život člověka, v restau-
rování za uchování existence umělec-
kého díla, jež je stejně nenahraditelné 
jako život sám“.

Miroslav Kolář splňoval všechny 
podmínky na tuto práci: řemeslný 
fortel, přehled o nových technikách, 
ale i samostatnou výtvarnou činnost. 
Bez ní není možná úspěšná restaurá-
torská práce.

Byl to bechyňský rodák, jeho starší 
bratr Jan (nar. 1920 – zemř. 1998) byl 
také sochařem a restaurátorem. Ze 
sourozenců je sestra Marie, provdaná 
Dousková.

Miroslav studoval na Střední 
ke ramické  ško le  v  Bechyn i ,  
absolvoval v r. 1942. Krátkou dobu 
studoval i na pražské Hollarově 
s t ř e d n í  v ý t v a r n é  š k o l e  n a  
Vinohradech. V roce 1945 byl přijat na 
VŠ UMPRUM v Praze u profesora 
Josefa Wágnera. Byl to výborný 
profesor, který aby své žáky zachránil 
od práce na figurách tehdejšího 

MEDAILON Jako houby po dešti – aneb
Knižní novinky 
      z jihočeského
      regionu

Seznámím Vás tentokrát se dvěma 
publikacemi. První je od našich stádleckých 
sousedů:

Hlinovský, Jiří: Stádlec: 
725 let
Městys Stádlec, 2012.

Publikace nám na úrovni a historicky 
správně i s estetickou úpravou nabízí 
exkurzi do minulosti Stádlce i okolních obcí: 
Staré Sedlo, Hájky, Křída, Slavňovice. 
Přibližuje nám život našich předků, dále 
dějiny farnosti a sakrální památky, dějiny 
židovské komunity, školství, cechy a samo-
zřejmě řetězový most s jeho historií. Také 
práci dobrovolných hasičů, Sokola, spor-
tovní aktivity, práci včelařů, zahrádkářů, 
myslivců, Červeného kříže atd.
Také nám v krátkých medailonech 
představuje významné rodáky a osobnosti 
(Fr. Křižík, Bol. Jablonský, F. L. Šváb, Josef 
Überhuber, Em. Kratochwille, F. B. Vaněk, 
J. A. Švec) Publikace je vzorně vypravena, 
včetně seznamu literatury.

Autor další představené knihy je jiho-
český spisovatel, rodák z Purkarce, Jiří 
Hájíček. Za román Selský baroko získal 
prestižní literární cenu Magnesia Litera. Ve 
své již šesté knize „Rybí krev“ pokračuje ve 
své linii venkovských próz a zavádí nás na 
jihočeský venkov přelomu 80. a 90. let 
20. století do prostředí zaniklých a poloza-
niklých vesnic kolem Temelína.

Své dětské a mladistvé zkušenosti 
z těchto míst mu evokují vzpomínky na jejich 
bývalé obyvatele, je mu líto, že se na ně 
zapomíná a pomalu se vytrácejí z mysli. 
Málo mladých si uvědomuje, že některé 
vesnice musely stavbě elektrárny ustoupit. 
Také v novém románu je popsán osud Hany, 
která se po patnácti letech strávených 
v cizině vrací do polozatopené vesničky na 
břehu Vltavy, kde vyrůstala.
Hájíček, Jiří: Rybí krev.
Brno, Host, 2012.

–ap–

+
1287–2012 

Domov pro seniory Bechyně
srdečně zve na

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
v úterý 9. října 2012

od 13.30 do 17.00 hod.

Zájemcům z řad veřejnosti nabízíme
prohlídku domova, představení nové 

koncepce péče podle psychobiografie 
seniora, koncept Bazální stimulace 

a další metody práce s klienty, 
poslech hudby na terase.
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Starostou města v letech válečných byl 
pan prof. František Kraus, pensista již ve 
službě při c.k. odborné škole keramické, ale 
muž plného zdraví a mimořádné energie. 
Bylo jí třeba. Městský úřad měl tehdy 
jediného úředníka, městského tajemníka 
Fr. Vozábala a ten záhy byl povolán k vojsku. 
Válečná doba nahrnula obecním úřadům 
tolik práce, že by ji těžko byly zvládaly 
i s úřednictvem, které tu bylo pro potřebu 
klidné samosprávné agendy v míru. Přibyly 
tu však nové úkoly z povinné součinnosti při 
častých odvodech branců, ze zásobování 
občanstva, z péče o uprchlíky, různých 
a mnohých soupisů zásob a těžce získá-
vaných potřeb pro válečný průmysl, akce 
doprovázející válečné půjčky, tvrdě 
vymáhaná podpora válečné propagandy 
v oslavách „utrpěných vítězství“, jak si tajemník Skalák se sice později vrátil, ale 
šeptávali důvěrní přátelé komandování pod v roce 1918 stihla jej španělská chřipka 
následky velezrady k provolávání „Slávy“, a nadšení. Věřilo se o něm, že má za sebou 
sbírky náhražek za nepostradatelné potřeby agrární organisaci. 
armády i občanstva, nutnost zvýšené 

Když jsem se dověděl důvěrně od kolegy pozornosti pro bezpečnost požární i osobní 
a přítele z realistické strany, tehdejšího odb. a mnohé jiné. 
uč. K. Svobody, nynějšího okr. šk. inspektora 

K výkonu všech těchto povinností zbyli v. v., že profesor Masaryk odejel za hranice 
starostovi, kterému se mnohé z jmenova- organizovat organizační odboj a očekává od 
ného ukládalo pod osobní odpovědností nás podporu své akce doma, zkusil jsem 
s výhrůžkami těžkých následků, pouze dva v Bechyni nejprve u kol. Pekaře, dobrého 
staří strážníci, p. Bican a Trojáček s nebrou- svého přítele, jak zprávu přijme. Požádal 
šenými „svatojánskými chleby“ po boku jsem ho o důvěrný rozhovor mezi čtyřma 
a dva ještě starší ponocní, p. Melounek očima ve sborovně a pověděl mu, co o akci 
a Kožíšek, se středověkými halapartnami, Masarykově vím, ovšem ne od koho, to se 
kteří ve dne museli soustřediti své síly tehdy ani nežádalo. Poslouchal pozorně, 
k hlavnímu soukromému povolání, které je obličej se mu prodlužoval, pak sebou trhl, 
živilo, a proto v noci vydávali v nebezpečí řekl rychle s významným důrazem: „Ty jsi 
zbytky svého zdraví pospáváním ve blázen!“, bouchl dveřmi a odešel. Nedivil 
výklencích domů, když se domnívali, že jsem se tomu. Byl to příliš náhlý přechod 
mohutnou chůzí svých těžkých bot i nohou k nadějím ze situace, ve které tehdy národ 
zaplašili od neklidných snů občanů každé byl, a prof. Masaryk, „svůdce mládeže“ – od 
nebezpečí. planého vlastenčení, nekompromisní 

odpůrce mocenského tlaku římské církve ve Bylo by nespravedlivé nevzpomenouti tu 
věcech kulturních u nás, „zaprodanec židů“ obětavé služby strážníka p. Bicana, který 
a jak jinak podobně byl našemu lidu s plným pochopením pro potřeby doby konal 
vykládán, člověk s nepřáteli ve vlastním nejen službu bezpečnostní, k níž původně 
národě na všech stranách mohl se mnohým byl povolán, ale obstarával i obecní agendu 
zdáti málo vhodným vůdcem národního administrativní, hospodaření elektrickým 
odboje. Věřil jsem však, že jeho statečnost proudem, práce elektromontérské, řídil 
náš lid brzy ocení, až bude mít příležitost hospodaření vodou z původního vodovodu, 
poznat ji v kruté době zblízka. dělal drobnější opravy na kanalisaci 

a vodovodu a k tomu všemu nosil potřebné Věděl jsem, že tak závažnou a odpo-
plány, čísla domovní i mnohá potřebná data vědnou akci nelze podnikat s roztříštěnými 
o osobních poměrech občanů v pouhé jednotlivci. Hledal jsem tiše místní politické 
paměti a dovedl jich používat velmi organisace. Hledal jsem mladočechy, 
spolehlivě. Jeho rozhodování ve službě (str. svobodomyslnou). Vůdčím duchem zdál 
bývalo rozvážné a účelné, sledovalo vždy se mi MUDr. L. Kuhl. Nebyl funkcionářem 
veřejný zájem a dovedlo si získati uznání a o organisaci nic nevěděl. Odkázal mne 
občanstva i tehdy, když výkon jeho povin- k p. Ant. Nesýmu. Ten měl sice korespon-
nosti nebyl právě příjemný. Teprve později, denci strany, ale nikdo se o ni nezajímal, jak 
když obor jeho činnosti rozrůstal se nad mi podrobně vyložil a s radostí přijal můj 
každé lidské síly, byla mu přidána do názor, že by bylo třeba v těchto národu 
městské kanceláře pomocná síla. nebezpečných dobách politické myšlení 

vzbudit a osvěžit. Sám však neměl již chuti Také kancelář okresního zastupitelstva 
pro svoje stáří a mnohé dřívější nezdary v té bechyňského v domě nynějšího Zeměděl-
věci dělat nový pokus. Slýchal jsem ského družstva (dnes dům čp. 12 na náměstí 
o leckom, že je český socialista. Hledal jsem nad Protivíkou – pozn. red.) ztratila 
organisaci. Je prý a vede ji cihlář p. Stude-vojenskou povinností oba svoje úředníky, 
novský. Nemohl mi o ní mnoho říci, ale když okr. tajemníka p. Skaláka i p. Jana Šimáka. 
jsem tuto organisaci viděl jíti s praporem na Okr. starosta p. Ant. Kovář, rolník ze Svinků, 
Boží Tělo, poznal jsem a později mi to byl tím postaven před obtížný úkol obsta-
potvrzeno, že tu jde o pouhý dělnický rávati kancelář osobně s pomocí mladého 
podpůrný spolek. Vrátil jsem se konečně praktikanta p. F. Koláře, nynějšího ředitele 
zase ke kol. Pekaři. Zatím již i noviny O. hospodář. záložny. Náměstkem 
přinášely opatrné zprávy o činnosti okr. starosty byl tehdy p. K. Plaňanský. Pan 
„velezrádce“ Masaryka. Žádal jsem jej, aby 

překontroloval členský seznam agrární 
organisace a připravil pro potřebu našich 
časů výběr osob naprosto spolehlivých pro 
všechny případy. „Nemáme žádný seznam“, 
řekl mi. „Ty si to představuješ jinak, než jak to 
vypadá. Víme, na koho se můžeme spoleh-
nout a příspěvky se nevybírají“. 

Byl jsem přesvědčen, že každý člověk 
musí být někomu spolehlivému odpověden, 
až přijde čas, kdy dosavadní správa 
občanstva, autorita rakouských úřadů musí 
se zhroutit, nemá-li osud národa být vydán 
zkáze v drobných, protichůdných, neodpo-
vědných, nedomyšlených a snad také 
zločinných podnicích, které by na všechen 
lid uvalily nesmírnou bídu. Nezbývalo, než 
zakládat politické organisace místní a hned 
tolik, aby se do nich všichni lidé vešli. 

R. Burian, 
čas. Lázně Bechyně, 

říjen 1938

(pokračování příště)

+Bohatá nevěsta štěstí 
nepřinesla

Roku 1904, 30. června, prodává vdova 
Marie Ditrichová bechyňské dřevěné 
Libušiny lázně a starou budovu (dnešní část 
Jany) mladému lékaři Emilu Schusswohlovi, 
který sem přichází se svou manželkou 
Vojtěškou ze Znojma.

Byl dobrým a pokrokovým lékařem, ale 
v době největšího rozmachu lázní r. 1907 
podivně končí svůj život sebevraždou. Tady 
asi končí informace o tom, kdo začal r. 1904 
stavět stávající hrázděné lázeňské domy 
Šárku, Libuši (Vojtěšku) a také secesní 
Boženu. Nevím, jak přesně vystihnout tu 
náhodu, že 17. 8. 2012 přijíždí do našich 
L á z n í  B e c h y n ě  s . r . o .  p o t o m c i  
MUDr. Schusswohla. Pravnučka Libuše 
Vorlová – roz. Svorová, prapravnučka Ivana 
Koutecká a manželka vnuka Zdeňka Svora, 
86 letá paní Mgr. Milena Svorová. Energická, 
vitální dáma, která návštěvu, jak sama 
přiznává, zorganizovala. Nikdo z rodiny 
Schusswohlů zde od r. 1907 nebyl. 
Zvědavost, jak budovy vypadají, jestli ještě 
vůbec stojí, byla veliká. Před procházkou po 
stopách jejich předka sedíme v hotelovém 
domě Olga, na stole máme spoustu 
rodinných fotografií a poznámek.

Vzpomínky na Bechyni 1912–1918
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Ptám se, kdo vlastně byl MUDr. Schuss-
wohl a kde jako 39 letý vzal peníze na koupi 
a výstavbu celých lázní. MUDr. Emil 
Schusswohl pocházel z Jimramova na 
Českomoravské vysočině (rok nar. asi 
1865), kde byl jeho otec Josef Schusswohl 
hraběcím lékařem Belcrediů. Neměl titul – 
tenkrát se psalo „zkoušený lékař“.

Mladý Emil vystudoval gymnázium 
v Litomyšli, pak v Praze Univerzitu 
Karlo-Ferdinandovu, kde získal titul doktora 
medicíny. Působil ve Višňové na Moravě. 
S Albertinou (Vojtěškou) Petertillovou se 
seznámil ve Znojmě. Prý slečnu navštěvoval 
nejprve jako lékař. Vojtěška byla nejbohatší 
znojemská nevěsta. Ze svatební fotografie 
je vidět, že pro krásu si ji pan doktor nebral. 
Oznámení bylo psáno česky s datem 
12. 6. 1893. Vojtěška mimo výbavy dostala 
jako věno i několik nemovitostí ve Znojmě 
(v jedné z nich je dodnes umístěna zdravotní 
škola). Otec Vojtěšky Albert (Vojtěch) 
Petertill zbohatl hlavně prodejem pozemků, 
které předtím zkoupil za hradbami města 
Znojma. Ve Znojmě založil v r. 1863 první 
českou okurkárnu, která pod různými názvy 
zpracovávala okurky až do r. 2003 (140 let) 
a pak skončila. Jak typické pro dnešní dobu!

Nyní už víme, kde mladý Emil Schuss-
wohl vzal dostatek financí pro začátky svého 
podnikání. Dobře se oženil! Původně 
uvažoval ne o Bechyni, ale o Luhačovicích. 
Co rozhodlo? Na to dokáží odpovědět 
Bechyňáci:

R. 1901 opět prof. České univerzity 
Dr. Bělohoubek potvrdil vzácnost a léčivost 
zdejších minerálních pramenů. Poloha 
města a klimatické podmínky jsou zde pro 
člověka jedinečné. Okolí je pokryto ze 40 % 
lesy. Proto i lázně jsou vzdušné a léčení zde 
bylo účinnější.

V roce 1903 začala jezdit mezi Táborem 
a Bechyní na tu dobu exkluzivní elektrická 
dráha jako první v Rakousko-Uhersku 
(důležitá věc pro dopravu lázeňských hostů, 
ale i město se tím zviditelnilo).

Luhačovice byly postavené r. 1902, byly 
nové, a tak zde nemohl MUDr. Schusswohl 
uskutečňovat své představy. Byl zname-
nitým odborným lékařem, dobrým organi-
zátorem a v hlavě měl velké sny. Vystavět 
pokrokové moderní lázně, ve kterých se 

využijí jak léčivé minerální prameny, tak 
pryskyřičnatá rašelina z Komárovských blat. 
Nabídl se mu mladý pražský stavitel Teigh. 
Načrtl plány secesních budov z hrázděného 
zdiva jako bydlení pro hosty (připomínající 
švýcarský sloh), u Šárky kotelnu s vysokým 
komínem.

MUDr. Schusswohl byl však špatný 
ekonom a nedal rozpočet prozkoumat. Sto 
lidí začíná r. 1904 pracovat mimořádným 
tempem, aby do začátku příští sezóny, tj. 
květen 1905, bylo vše hotovo. Na Šárce jsou 
nové kabiny slatinné, elektrické, horko-
vzdušné, arseno-železité, jehličnaté, 
mravenčí, parní a vanové. Po roce shledává, 
že byl vyděračsky ošizen o značné jmění. 
K tomu se přidal rodinný rozvrat (nevěra 
manželky). MUDr. Schusswohl se s těmito 
problémy nedokázal vyrovnat a v bytě staré 
budovy (dnešní ředitelství lázní) se 
9. 7. 1905 zastřelil. Jeho žena Vojtěška se 
stává vdovou se 4 dětmi, nejstarším 9 letým 
Zdeňkem, Emilem, Jaroslavem a nejmlad-
ším ročním Vlastimilem. Projednávání 
dědictví trvalo 2 roky. V r. 1907 se Vojtěška 
znovu provdala za mladého MUDr. Ludvíka 
Kuhla, kterému porodila syna Ludvíka, 
a postupuje mu polovinu lázní. Nový majitel 
je opakem svého předchůdce. Zapomíná 
splácet jistiny u zdejší spořitelny. Aby ústav 
o peníze nepřišel, je r. 1912 uvalena na 
lázně nucená správa. Spořitelna města 
Bechyně provádí rekonstrukci strojního 
a lázeňského zařízení nákladem 60 000 K 
(rakouských).

Společně přemýšlíme, proč byly dány 
názvy léčebných domů Šárka, Libuše 
(Vojtěška) a Božena. Důvod byl ten, že 
mladý Schusswohl vyrůstal a přátelil se 
s bratry Mrštíkovými a jejich vlivem se stal 
českým vlastencem.

Mluvilo se v rodině o Vojtěšce Schuss-
wohlové? Ano, ale jen nepříznivě. Pomluvy 
a odsudky pronášely hlavně příbuzné ženy. 
Nevařila, měla kojnou a ostatní služebnictvo. 
Ale to v bohatých vrstvách bylo běžné, že? 
Měla Vojtěška nějaký klad? Uměla dobře šít 
na šicím stroji. Jako starší dáma jezdila po 
příbuzných, aby jim něco ušila. Dále na 
tehdejší dobu měla odvahu si zařídit život 
podle svého. Bydlela už jako vdova v domě 
na náměstí č. 15 (v blízkosti domu „U bílého 
zvonu“).

Kde skončil MUDr. Ludvík Kuhl starší 
a mladší, nikdo neví.

MUDr. Emil Schusswohl byl pochován na 
starém hřbitově do opuštěného hrobu 
č. 739, pravděpodobně uložen bez obřadu, 
bez náhrobku. Důvodem byla jeho sebe-
vražda. Dnes je v těchto místech hrobka.

Synové Zdeněk a Vlastimil studovali 
práva, studium nedokončili. Zdeněk po 
návratu z 1. světové války zůstal 
v čs. armádě. Rod pokračoval jen v jeho 

+Cimrman v Bechyni

Vážený čtenáři našeho městského 
zpravodaje, po přečtení článku „Na českém 
jihu“ o chudobě našeho kraje před sto lety, 
nemohu nevzpomenout zapadlou zprávu 
z opět dobového tisku pomoci s řešením 
tohoto problému. Ale ne od obchodní 
a průmyslové komory budějovické, ale 
o marné snaze Génia té doby – Járy 
Cimrmana. 

Již podstatně dříve, než zmíněného roku 
1912, byl požádán bechyňskými rodáky – 
posluhovačkami, přidavači a zedníky 
v cizácké Vídni, zda by pro jejich rodiny 
v našem bývalém krajském městě Bechyně 
nemohl něco udělat a odpomohl ženám od 
jejich těžkého údělu.

Nebyl by to ale Jára Cimrman, aby ihned 
podlehl a uvěřil všem vyprávěním z c. a k. 
Rakousko Uherské metropole o strádání 
našeho ubohého českého jihu. 

Jak bylo jeho povaze blízké, přijel se 
přesvědčit o situaci našich odloučených 
rodin osobně.

Využil svých mimořádných znalostí, 
zkušeností a zručnosti i jal se přihlásit za 
asistenta českého elektrárenského průkop-
níka Františka Křižíka, aby mu pomohl 
s budováním první elektrické dráhy v c. a k. 
Rakousku Uhersku. Ta podle Génia přispěje 
k výraznému oživení obchodu i návštěvnosti 
místních lázní a tím i zlepší pracovní 
příležitosti všech obyvatel města.

Nutno podotknout, že Cimrmanovy 
pokusy s elektrickým pohonem vlaků, 
kočárů, žebřiňáků a saní proběhly daleko 
dříve, než je pan František Křižík stačil 
publikovat sám, ale náš Génius se již v té 
době zaměřil hlavně na mobilitu pohonu, bez 
nutnosti stavění složitých a drahých 
elektráren, rozvodných sítí a sloupů s trole-
jemi. Bohužel však jeho pokusy s pohonem 
tření ebonitové tyče o liščí ocas, či 
pohyblivou koňskou šlapací elektrárnou 
nedopadly nejlépe. U prvého pokusu se 
rychle liščí ocasy opotřebovaly a mimo to 
bylo zapotřebí tolik osob na tření ebonitové 
tyče, že by se již žádný pasažér nemohl 
naložit. V druhém případě nedokázal 
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synech Zdeňkovi ml, Vladimírovi a 
Jaroslavovi. Nikdo z nich už nežije. Po 
2. světové válce si  v rámci 
počešťování za ministra generála 
Svobody Zdeněk Schusswohl st. 
změnil příjmení na Svor. Vlastimil žil 
krátce v Bechyni. Za okupace se 
nezachoval dobře. Emil a Jaroslav 
padli v 1. světové válce. Tuto 
skutečnost se dozvěděla jejich rodina 
asi před 4 roky. Vždy se o nich říkalo, 
že odjeli ke strýcům do Ameriky a už 
se neozvali. 

„Důvod lži  nikdo v rodině 
nepochopil, tak to u Schusswohlů 

chodilo“, končí vyprávění paní Mgr. Milena 
Svorová.

Lázně Bechyně s.r.o.

Dagmar Faktorová

Použitá literatura: 

Paměti města Bechyně z r. 1922, str. 261



uspokojivě vyřešit přenos síly koňských a hlavně Bechyně. Stavbě lanové dráhy též 
kopyt na jeho důmyslný mobilní aparát překáží památná vrchnostenská chalupa 
pohánějící vícevoltové dynamo – hlavně pak přidělená zdatnému porýnskému výrobci 
v prudším stoupání. kameniny Václavu Klausovi, a protože je to 

všeobecně vážená osoba i mimo Bechyni Nicméně za přispění našeho Génia se 
a je hrnčířského umění znalá, zářecká veřej-panu Křižíkovi podařilo v rekordně krátkém 
nost neustoupila. Genius proto uvažuje o čase stavbu dokončit – stavbu započali 
položení tak dlouhých klád, aby přesáhly 19. dubna 1902 a dokončili 1. června 1903!
celé údolí a utvořily lávku. Při pokusech na 

Již při stavbě tratě si Cimrman všímá menším toku – potoku Smutná – zjišťuje 
neústupné a tvrdohlavé povahy lidí v našem řadu neřešitelných problémů, hlavně pak 
chudičkém kraji a je překvapen množstvím s průhybem klády až na hladinu vodního 
zatáček na trati – ty jsou způsobeny tím, že toku. 
sedláci neradi prodávají svá nuzná políčka, 

Tohoto tématu s dlouhou kládou se bojí se elektrického oře bez ohně a dýmu. 
v dalších letech chopil náš slavný rodák Tím je Křižík nucen s elektrickou tratí 
František Mikšovský, alias „Franta Motor“. „kličkovat“ mezi jejich políčky.
Bohužel ani jemu se nepodaří sehnat jeden 

V koncové stanici Génius zjišťuje, že se kilometr dlouhou kládu z jednoho kmenu, 
sice stanice jmenuje Bechyně, leží však a tak i tato avantgardní myšlenka nebyla 
nikoli v Bechyni, ale v Bežerovicích a cesta v našem lázeňském městě uplatněna.
do městečka je neobyčejně krkolomná, 

Obec není nadšena myšlenkou jakékoli vyžaduje zdatného chodce, který musí 
lávky či lanovky, neb by přišla o pomýšlené překonávat složité klesání i stoupání 
dotace na opravu místních zbídačelých cest a povrch vozovky je prašný, neudržovaný nit tak odchodu lepých českých děvčat za z c. a k. Vídeňského fondu pro infrastrukturu a co více, cesta vede přes svobodné území prací do zahnívající císařské Vídně.určeného pro země Království Českého.Zářečské a jejich most. Zakoupený ocelový 

Pro přípravu děvčat k signalizaci vybírá most byl ale špatně vyměřen a po Cimrman je znechucen přístupem k jeho 
Genius zářecký oblouk Lužnice mezi dvěma smontování se ukázal být krátkým, že návrhům a odkládá řešení tohoto problému 
jezy a společně s feministickým kroužkem nedosahoval z jednoho břehu na druhý! Leč na neurčito. Génia si však místní tak oblíbili 
vymýšlí praporkové signály, např. pokyn Zářečtí vyřešili situaci za bechyňskou a je zván do rodin vždy, kdy se slaví v městě 
k otevírání jezů. Při této příležitosti se po okresní stavební komisi a přistavěli jeden poutě. Vidí sám na vlastní oči těžké 
vydatné bouři utvořila nad řekou mezi pilíř do řeky. Tak byla čest okresního postavení bechyňských žen a vrhá se jim 
skalami nádherná duha. Cimrman ihned zastupitelstva zachována. proto na pomoc. Společně s místními 
rozpoznal genialitu přírodního jevu a jal se zakládá ryze feministickou organizaci – Zářečí – tento svobodomyslný útvar hotoviti náčrtek s duhou, jak ona podpírá 1. ženskou paroplavební společnost násilně přičleněný k městu v roce 1720 jako jeho dlouhé klády přes údolí a vytváří tak v Bechyni. Protože se zatím jedná jeho předměstí číslo II., popuzuje jeho lid pohodlnou lávku z bežerovického břehu do o mužskou, nebezpečnou, těžkou práci, kvůli tomu, že jsou vedeni jako dvojka. Tito Bechyně. Zapomíná při náčrtku i na své navrhuje pro ženy parou poháněné vorové stateční obyvatelé povstali z hrdých původní poslání a posléze je ještě roztrpčen sestavy – parní vory. Vědom si záludnosti řemeslníků – kamnářů, hrnčířů a nikdy se poznámkou odborného referenta Šíleného. a špatné propustnosti koryta řeky, ale i toho, nesmířili s druhořadým zařazením. Žádají Ten správně namítá, že za mlhy jsou že parní vory dosahují značných rychlostí, proto o přičlenění jako další stát unie praporkové signály těžko viditelné, paní x snaží se zařídit dostatečně hustotu signali-spojených států a píší petici tehdejšímu slečna Blažená namítá, že je možno zační síť podél celého toku řeky Lužnice presidentu USA, ale bez nároku přiznaní praporkovou sestavu doplnit zvukovou, a Vltavy. K tomu najímá na pět set vyspělých další hvězdy na praporu hvězd a pruhů. např. píšťalkou, leč Mistr Cimrman je tak mladých dívek, které procházejí zkušební I v této otázce se Cimrman cítí povinován uchvácen svým duhovým nápadem, že komisí. Ta je složena z význačných osob-pomoci Zářeckým a využívá svých známostí odchází domyslet své představy k paní x ností okresního formátu /Bechyně již není za oceánem. Zde se pokouší kontaktovat slečně Blažené. Ta si vysvětluje tuto krajským, ale je stále městem okresním/, našeho bechyňského rodáka pana návštěvu jiným způsobem. Genius je několik předsednictví v komisi přenechává paní Františka Korbela /velkoobchodník a zakla- dnů zabrán do svých úvah a výpočtů, že (slečně?, nemohli jsme z dostupných datel vinařského průmyslu v Kalifornii, ale nebýt všestranné péče paní x slečny pramenů ověřit) Blažené, mužský protějšek i štědrý sponzor právě zakládané bechyňské Blažené, určitě by utrpěl škodu na zdraví v komisi zastupuje odborný oponent a ob-městské knihovny/, který je od roku 1892 i duchu… časný abstinent Josef Šílený. Živou signální rakouskouherským konzulem v Americe 

sítí podél toku Lužnice i Vltavy chce řešit A zde naše věrohodné údaje o Geniovi a požádat ho o přímluvu pro tento statečný 
směnné zaměstnání místních dívek a zabrá- končí, neboť se jedné noci i se svými lid. Jak dnes víme, celá záležitost upadla 

poznámkami vytratil z domu paní x slečny „jaksi“ k ledu a o století později se pokouší 
Blažené. o obnovu přičlenění k Unii zářecký vysvětlo-

vač M. G., alias Hugo, a to prostřednictvím Asi ho k tomu vedla touha podat co 
amerického velvyslanectví v Praze. Též nejdříve u c. a k. Patentového úřadu ve Vídni 
bohužel bez úspěchu. svoje návrhy…

Ale vraťme se k pokusům génia A co naše slečna x paní Blažená? Ta se 
Cimrmana, jak se neustále zabýval otázkou z toho, že Cimrman neopětoval její 
fyzického zatížení občanů a návštěvníků náklonnost, vrhla do vln Lužnice a utopila se. 
města, kteří jsou nuceni docházet ke stanici Tak nám na památku zůstala ve městě, 
dráhy elektrické cca 3 km, a to po špatných, pardon, v Zářečí jen „busta“ zadní partie paní 
strmých stezkách, vedoucích ke konečné x slečny Blažené, kterou s láskou opatrují 
stanici Křižíkově v Bežerovicích s názvem místní obyvatelé a vystavili ji na obdiv ve 
Bechyně. Přemítá o vybudování dvojité výklenku budovy místního hostince Na 
lanové dráhy, podobné té, která je v provozu Kovárně.
v matičce Praze na Petříně. I zde koketuje 

Sesbíral a zapsal: Karel Leškas myšlenkou okopírovat pražský pohon na 
vodní převahu, ale povzbuzen silou 

Zaručeně pravé a nedůvěryhodné elektrickou uvažuje za zády průkopníka 
informace čerpány z časopisu: „Posel Křižíka o využití elektřiny v době, kdy vlak 
z Liptákova“elektrický stojí v koncové stanici Bežerovice 
Informace k parním vorům lze čerpat na x Bechyně a tudíž vyráběný proud 
webové adrese:lokomotiva nespotřebovává. 
https://sites.google.com/site/feministky/femiNaráží však i zde na neústupnost 
nistkyczmístních, jak občanů, tak obcí Bežerovice 
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Tato uchazečka nejen, že v konkurzu 
uspěla, ale byla i vybrána pro provedení 
vítězného signálu těsně před cílem pod 
hradbami Zvíkova.



www.kulturnidum.cz

KULTURNÍ KALENDÁŘ říjen 2012

MONOTONIC STEREOTYPE, 

PAU IN TOWN, ŽLUTÝ FIJALKY
Sobota 27. října / 20.00 hod. / Velký sál / Vstupné 30 Kč
Rocková zábava regionálních kapel.

PRO DĚTI

OŠKLIVÉ KÁČÁTKO

DIVADLO

Sobota 13. října / 10.00 hodin / Malý sál / Vstupné 35 Kč
Veselá pohádka o ošklivém káčátku jak putovalo světem.
Hraje Divadlo Div a Dílo z Prahy.

REJ SVĚTLUŠEK

PŘIPRAVUJEME NA LISTOPAD

KURZY, SEMINÁŘE, DÍLNY

KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY
Pátek 5. a středa 24. října / 19.00 hodin / Velký sál KD
Lektoři: Jiří Beneš, Hana Wolfová a Jana Mikulová.

12. října

23. listopadu
Vstupenky na prodlouženou a věneček si musí zakoupit 
i frekventanti. Rezervovat si je můžete i on-line, předprodej 
v kanceláři KD a na hodinách kurzu. 
Předprodej na Věneček od 12. října.

Vstupné na jednotlivé lekce 70 Kč, prodlouženou 100 Kč a na 
věneček 120 Kč, děti do 10 let poloviční vstupné.
Jednotlivé lekce 19.00 – 21.45 hodin

Prodloužená 19.00 – 22.45 hodin 

Věneček 19.00 – 23.45 hodin 

XV. KOMPLEXNÍ DÍLNA 

ESTETICKÉ VÝCHOVY
Čtvrtek 4. – neděle 7. října / Kulturní dům
Netradiční tvůrčí dílna je otevřená vedoucím souborů a skupin 
všech typů – dramatických, literárních, recitačních, výtvarných, 
hudebních (včetně dětských pěveckých sborů), pohybových 
a tanečních – a pedagogům různých typů škol – mateřských, 
základních a středních, učitelům ZUŠ, vychovatelům školních 
družin a klubů, pracovníkům center volného času a domů dětí 
a mládeže a také pedagogům a studentům vysokých škol 
pedagogického i uměleckého směru a všem ostatním, kteří pracují 
s dětmi a mladými lidmi a hledají inspiraci a nové podněty. Více na 
http://www.drama.cz/aktuality/index.html

MĚSTSKÉ MUZEUM

 „KRAJINA MELANCHOLIE“
Výstava fotografií Pavla Šimona v Městském muzeu Bechyně, 
která potrvá do 31. října.
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OZVĚNY ANIFESTU
Pondělí 8. a 22. října / 19 hod. / Malý sál / Vstup zdarma

  8. 10. Vítězové AniFestu 2011
22. 10. Nenarativní animace 

XXIII. NAHLÍŽENÍ
Čtvrtek 18. – neděle 21. října / Kulturní dům
Nahlížení je určeno všem zájemcům o středoškolské a mladé 
divadlo a dramatickou výchovu s dospívajícími – vedoucím 
mladých divadelních souborů, učitelům, studentům a dalším, kteří 
o práci s  mladým souborem zatím jen uvažují.
Jako lektoři jsou k diskusím letošního Nahlížení přizváni Marie 
Poesová, lektorka dramatické výchovy, v minulosti vedoucí 
středoškolských loutkářských souborů, a Petr Váša, rockový 
muzikant, fyzický básník, výtvarník a pedagog. Pro zajemce více na 
www.drama.cz a www.artama.cz.

ORIENTÁLNÍ A BŘIŠNÍ TANCE
Každé pondělí / 19.00 hod. / Klubovna KD
Iinformace: K. Kvardová, tel. 721 503 325, www.raeesah.wz.cz

HUDBA

Multimediální projekt pro děti 

„DOBRÁ ZPRÁVA LETÍ SVĚTEM“
22. října / 10.00 hod. / Velký sál 
Školní představení

FILM

Zena
V c ma

Hana 
Maciuchová

16. 10.

Úterý 16. října / 19 hod. / Velký sál / 
Vstupné 220, 200, 150 Kč
Hra je monologem starší dámy, která prožívá nečekané citové 
vzplanutí, neuvěřitelnou, dychtivou a stejně intenzivně 
opětovanou lásku k muži ještě o pár let staršímu. I „starý“ 
člověk ještě žije a možná vás překvapí jak! V divadelním 
představení exceluje svým výkonem paní Hana Maciuchová. 
Předprodej vstupenek v kanceláři KD,
rezervace přes on-line systém.

Čtvrtek 1. listopadu / 17 hod. / Sraz před Městským muzeem
Lampionový průvod městem zakončený rejem světlušek v KD. 
Soutěže a hry, disko pod vedením světlušky Soni.

PETR SPÁLENÝ A APOLLO BAND

+ MILUŠKA VOBORNÍKOVÁ
Čtvrtek 22. listopadu / 19.00 hod. / Vstupné 250 Kč
Předprodej od 17. října v kanceláři KD, rezervace on-line na 
www.kulturnidum.cz.

KNIHOVNA

Čtvrtek 11. a 25. října / 18 hod. / Městská knihovna
Přednáška Aloise Sassmanna, duchovního a autora populárně 
naučných knih o rodopisech (Kořeny). Máte jedinečnou příležitost 
naučit se to nejdůležitější pro vytvoření vlastního rodopisu. 
Vystopovat jména a osudy vašich předků a zjistit, kým vlastně jste!

„JAK SESTAVIT DĚJINY SVÉHO RODU“



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

Program v rámci herny:

  1. 10. Závody odrážedel

10. 10. Malování na sklo – podzim

24. 10. Malování – draci, podzim

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. 733 344 473. 

RODIČOVSKÉ CENTRUM 

+Studenti v knihovně

ź

ź

ź

ź

V září jsme se rozloučili s naším dalším praktikantem Milanem 
Svitákem z táborské střední knihovnické školy, který byl v pořadí 
třetím pomocníkem v městské knihovně během 4 let. Škoda, letos 
na nás žádný student knihovník z okolí Bechyně nezbyl! Na jejich 
pomoc rády vzpomeneme a jak se vryla do paměti jim? Všem touto 
cestou srdečně děkujeme! Zde je hodnocení toho posledního 
maturanta, s kterým jste se letos v knihovně potkávali:

„Praxe v knihovně má specificky danou práci. Skládání fondu, 
evidence periodik, katalogizace dokumentů... Pojmy pro 
nezasvěcené osoby zcela neznámé, ale pro chod a dobré fungování 
knihovny velice nezbytné práce. Obyčejný študák knihovnictví je 
s touto (velice náročnou) prací smířen. Ano, knihovníci a knihovnice 
se nepovalují v kupě svitků, nýbrž tvrdě pracují! Ale co když je 
knihovna umístěna do „kulturáku“ a v době študákovy praxe se mění 
okna?! Inu řeknu vám, že ten student si připadá, jako Alenka v říši 
divů. Nevěříte? VEŘTE. V KD Bechyně jsem na praxi už od 
loňského roku a doposud to byla taková ta obyčejná knihovnická 
práce, na kterou mě tvrdě připravují ve škole. Vždy bylo vidět, že to, 
co jsem se naučil ve škole, jsem mohl krásně využít i na praxi. Ale 
moje poslední souvislá praxe byla trochu jiná. Nikdy bych nemyslel, 
že si procítím roli malého hobita Bilba Pytlíka od J. R. R. Tolkiena. 
Byl jsem dosti vylekán z toho, co mě čeká. Ale nakonec se ukázalo, 
že zcela zbytečně. Díky dobrému kolektivu jsem se ničeho nebál 
a v klidu prováděl lepení protiprachových igelitů přes regály plné 
knih, běhal jsem s vysavačem, jenž záhadným způsobem neustále 
bušil a „tlučel“ (nejspíše nasál nějakého šotka z pohádek bratří 
Grimmů), s radostí a vtipem jsem otíral prach (a že ho bylo!), 
s lehkostí přesunoval nábytek (ono to šlo velmi lehce, když ho jiní 
táhli a já se jen přidržoval). Sice jsem byl v jednom kole, tak jako 
Hurvínek, když cestoval v čase českou historií, ale stálo to za to. 
Během mého působení v Bechyni jsem se dostal k pravé 
knihovnické práci a ještě se naučil něco navíc. A už teď si myslím, že 
při maturitní zkoušce budu jistě rád vzpomínat na staré dobré časy 
studentské praxe.“ 

M. S.
V r

soutěž „Kamarádi knihovny“ pro třídy základních škol 
výstavu knih z  fondu knihovny „Čti, žij zdravě!“
Zdraví zdraví nezdravé i uzdravené – vzkazy čtenářů na zdi 
v knihovně

Upozornění:
12. a 13. října proběhnou v knihovně krajské volby, proto 
v pátek nepůjčujeme!

EH

ámci Týdne knihoven v říjnu připravujeme:

zveme na povídání Aloise Sassmanna, duchovního a autora 
populárně naučných knih o rodopisech (Kořeny). Máte 
jedinečnou příležitost naučit se to nejdůležitější pro vytvoření 
vlastního rodopisu. Vystopovat jména a osudy vašich předků 
a zjistit, kým vlastně jste!

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

MICHAL JE PAJDULÁK 

Neděle 18. listopadu / 16.30 hod 
/ Velký sál KD / Vstupné 149 Kč
Budeme si spolu hrát a 
vyprávět o našem tělíčku – od 
hlavy až k patě a naopak. 
Nohy dáme na ramena, 

budeme si držet palce, 
aby nám nespadl 
kámen ze srdce, 
třeba rovnou na 
nohu!
Př i jď te  s i  h rá t !  
Michal bude Vaší 
hračkou! 

Předprodej
v kanceláři KD 
od 1. října
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+Papírové pátky

Naše škola se již po dva roky zapojila do 
celorepublikové soutěže ve sběru papíru. 
V konkurenci téměř stovky škol jsme si vedli 
opravdu skvěle a celkově jsme se umístili na 
výborném druhém a čtvrtém místě. Jako 
bonus jsme získali MP3 přehrávače, flash 
disky a PC hry. Těmi jsme odměnili naše 
nejlepší sběrače. Za tato umístění patří dík 
nejen našim žákům, ale také jejich rodičům a 
dalším "sběračům", kteří nás podpořili.

V letošním školním roce jsme se opět 
přihlásili do soutěže ve sběru papíru. 
Papírové pátky budou stejně jako v předcho-
zích letech vždy druhý pátek v měsíci. V září 
jsme již úspěšně zahájili a příští sběr bude 
v pátek 12. října v půl osmé ráno před naší 
školou. Pokud máte větší množství papíru 
a možnost, můžete kdykoliv sběr dovézt 
přímo do sběrného dvora v Mažicích (směr 
Soběslav) a nahlásit na naši školu. 

I tentokrát se těšíme na Vaši podporu 
a spolupráci.

Mgr. Jana Meyerová

+Zvykáme si na školu aneb 
Loučení s prázdninami

Sportovní odpoledne plné soutěží, které 
se uskutečnilo první zářijovou středu, si 
přišlo užít 67 dětí. Za slunečného počasí si 
vyzkoušely svoji zručnost a pohybové 
dovednosti. Na devíti stanovištích na ně 
čekalo skákání v pytli, překážková dráha, 
zvedání činky, poznávání zvířat, házení 
raketkou, luštění rébusů, hod na cíl či 
malování na chodníku. Početnou skupinu 
tvořili i rodiče ve funkci diváků či poradců. 
Zvykání na školu tak proběhlo v příjemné 
atmosféře. Na závěr každý účastník dostal 
sladkost a pamětní glejt.

Mgr. Jaroslava Hrnčárková
+Kurz dopravní výchovy špatně nastavenou cyklistickou přilbu. Jejich 

ochrana by tak byla minimální. 
Zbytek deštivého dopoledne jsme strávili 

v Quic Burgeru, kde jsme u hamburgerů Žáci 4.A absolvovali v září první část 
a modré ledové tříště zapomněli na mokré kurzu dopravní výchovy v Táboře. Součástí 
oblečení a zataženou oblohu.byla dvouhodinová teoretická příprava, která 

Závěrečná část dopravního kurzu pro-se týkala znalostí silničního provozu, 
běhne na jaře. Budeme psát testy a naostro dopravních značek a vybavení jízdního kola. 
nás čeká jízda na dopravním hřišti. Potom žáci shlédli instruktážní filmy. 
Ti úspěšní získají průkaz cyklisty.Vzhledem k nepříznivému počasí si nemohli 

praktickou část vychutnat v plné délce. Na závěr pár perliček: 
Neustálý déšť tak zkrátil jízdu na dopravním Bez čeho se na kole neobejdeme za 
hřišti jen na nezbytně nutnou dobu. Pak deště? Bez stěračů!! 
následovalo sušení. Jak se nazývá úkon naší ruky, když 

A poznatky z kurzu? Téměř ukazujeme změnu směru jízdy? Blinkr!!
všechny děti měly z domova 

Mgr. Jaroslava Hrnčárková+Putujeme po Evropě

Jako čerství čtvrťáci jsme si pomyslně 
prodloužili prázdniny a celý první týden ve 
škole jsme cestovali po Evropě a po světě. 
V rámci třídního projektu jsme poznali naše 
sousední státy, jejich hlavní města i vlajky. 
Seznámili se s některými stavbami v Evropě, 
vystoupali na Eifelovu věž. Pomocí 
encyklopedií jsme zjistili, jaká zvířata žijí na 
jednotlivých kontinentech a pak je při 
výtvarné výchově nakreslili. Ze svých prací 
jsme pak vytvořili mapu světa s jednotlivými 
kontinenty. Své putování jsme zakončili 
v Praze. Seznámili se s jejími památkami 
a přečetli si několik pověstí. Putování bylo 
fajn. Příště nás čeká Austrálie a její typické 
zvíře – klokan.

Žáci 4.A

+První den prvňáčků

První den ve škole 3. září 2012 přivítali 
23 rozzářených párů očí prvňáčků pan 
starosta Mgr. Jaroslav Matějka, pan ředitel 
Mgr. Milan Kožíšek, ale i paní učitelka 
Mgr. Irena Vozábalová s paní vychovatelkou 
Marií Mikoláškovou. 

Po první hodině se malí školáci přesunuli 
společně se svými rodiči a prarodiči do 
jídelny školy, kde jim byly slavnostně 
předány dárky od SRPDŠ a výrobky žáků 
naší školy.

K slavnostní atmosféře přispěla recitací 
básničky Simona Meyerová, ale i hudební 
soubor pod vedením paní učitelky 
Mgr. Romany Švestkové.

Celým programem nás provázeli žáci 9.A 
pod dohledem pana učitele Mgr. Rudolfa 
Blažka.

Malí prvňáčci odcházeli domů plni 
zážitků. Přejeme jim hodně radostných chvil 
a chuti do práce po celý první školní rok!

Mgr. I. Vozábalová



+První školní den

Prázdniny skončily a za dveřmi školy stojí 
noví prvňáčci. Tentokrát se naši deváťáci 
pěkně zapotili, do prvních tříd odvedli 37 
žáčků s aktovkami a tvářemi plnými 
očekávání. Všechny děti i rodiče přivítali 
nejen třídní učitelky, ale i pan ředitel se 
starostou města.

Odpoledne jsme se znovu sešli při hrách, 
soutěžích a opékání špekáčků mezi pavilony 
naší školy. Všichni jsme se dobře bavili nejen 
díky pěknému počasí, ale i bohatému 
občerstvení, za které patří velký obdiv 
rodičům.

Třídní učitelky 
L. Panková a Z. Kotounová

+Republikové finále 
OVOV

Do celostátního finále OVOV (Odznak 
všestrannosti olympijských vítězů) se z naší 
školy probojoval Štěpán Koudelka z 9.A na 
základě dosažených bodů v loňském 
školním roce. Tento projekt založili olympijští 
vítězové v desetiboji Robert Změlík a Roman 
Šebrle a jeho hlavním a nejdůležitějším 
cílem je především jediné: rozhýbat dnešní 
zlenivělou generaci dětí a odtáhnout je od 
vysedávání u počítačů, kde se z nich 
bohužel stávají fyzicky neduživé a duševně 
otupělé bytosti. OVOV se skládá z deseti 
disciplín, jejichž bodování je podobné jako 
v atletickém desetiboji. Disciplíny: 60 m 
sprint, skok daleký, hod kriketovým míčkem, 
trojskok snožmo, leh-sedy, kliky, shyby na 
lavici, plavání (nebo švihadlo), běh 1000 m 
(nebo dribling) a hod medicinbalem. Žáci 
mohou podle počtu dosažených bodů získat 
diamantový, zlatý, stříbrný, bronzový nebo 
alespoň účastnický odznak, což je pro 
některé určitě motivací. Naše škola se tohoto 
projektu účastnila loni poprvé a v letošním 
roce budeme zase pokračovat, žáci si tak 
mohou porovnávat výkony z loňského roku. 
Finále se uskuteční na Strahovském stadio-
nu ve dnech 21.–22. 9. a finalisté se zde 
setkají se současnými i bývalými olympio-
niky, mimo jiné s letošním olympijským 
vítězem v moderním pětiboji Davidem 
Svobodou. Pro žáky osmých a devátých tříd 
škola připravuje na toto celostátní finále 
zájezd. Budeme Štěpánovi držet palce 
a věříme, že se mezi 144 finalisty neztratí!

Mgr. Jan Pazourek 

+Nový školní rok 
2012–2013

u nás bude líbit a že budou spokojeni také 
jejich rodiče.

V letošním školním roce nás čeká řada 
školních akcí např. lyžařský zájezd pro žáky 

V pondělí 3. září 2012 v 8.00 hodin jsme 7. a 8. třídy, testování žáků 5. a 9. tříd, 
zahájili nový školní rok. Po prázdninách opět plavecký výcvik pro žáky 1. stupně na 
do školy nastoupili odpočatí žáci školy i celý Šumavě v hotelu Srní, řada sportovních akcí 
pedagogický sbor. Byly pro ně připraveny a školních olympiád, projektové dny, 
uklizené a vyzdobené učebny. Dále nová exkurze a školní výlety, školní akademie, 
odborná učebna přírodopisu ve druhém dětský den, opět přijde Čert a Mikuláš. 
pavilonu školy vybavená další interaktivní Nezbývá než si přát, aby žáci a pedagogové 
tabulí, kterou budou využívat i žáci prvního měli dostatek sil a píle překonat školní rok 
stupně. s nejlepšími výsledky. Rodičům pak přejeme 

Těšili jsme se na naše nejmenší školáky hodně trpělivosti se svými ratolestmi.
v první třídě. V letošním školním roce 

Mgr. Jan Pekař – ředitel školyotvíráme dvě první třídy. Věříme, že se jim 

+Celoškolní projekt 
RECYKLÁČEK 

2012/2013

nasbírali 7,515 tun a získali finanční částku 
12 315 korun a 5 000 korun ve formě 
poukázek. Všem, kteří se do sběru papíru 
zapojili děkuji a věřím, že i v letošním roce 
budeme úspěšní. 

Sbíráme také víčka od PET lahví (pouze V letošním školním roce se naše škola 
víčka, ne celé lahve)!!!opět zapojí do soutěže ve sběru starého 

Kontejner na víčka je umístěn vedle papíru, kterou vyhlásila společnost Austrian 
velkého kontejneru na papír za vchodem do Recycling s. r. o.
2. pavilónu školy.V loňském školním roce jsme se v soutěži 

umístili na prvním místě. Celkem jsme Mgr. Jitka Radvanová
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+Aktuální dění 
v SUPŠ Bechyně

Nový školní rok začal poměrně hekticky. 
Novinkou pro nás je příjezd studentů 
z Ruska a Kazachstánu. Zatím je skupina 
sedmičlenná, 25. září bude posílena ještě 
o jednu studentku. Cizinci jsou na všech 
oborech včetně keramiky. Zatím se uvedli 
výborně složenými talentovými zkouškami; 
přejeme jim mnoho úspěchů, minimálně 
první rok pro ně nebude jednoduchý.

Očekávali jsme také, kolik studentů ve 
skutečnosti nastoupí do prvních ročníků. 
Zde jsme opravdu potěšeni, protože na 

Ve dnech 13. – 15. 9. 2012 jsme grafickém oboru je 14 žáků, na multime-
v táborském divadle uspořádali keramic-diálním 19, na oboru průmyslový design 23 
kou dílnu pro děti a nejen pro ně. Akce a na obor keramika nastoupilo 14 žáků. 
proběhla v rámci Táborských setkání 2012 Znamená to, že v prvním ročníku je 
a byla zároveň jakousi derniérou školní 70 studentů. Zvláště potěšující je, že po 
výstavy, která byla od června nainstalována delší době máme samostatnou třídu 
ve výstavní síni Divadla Oskara Nedbala. keramiků.
Poděkování patří paní Jindřišce Nezve-Významná výstavní a prezentační akce 
dové z divadla, která akci zprostředkovala, proběhla 5. 9. 2012 na Krajském úřadu 
a studentům třetího ročníku Tereze v Českých Budějovicích. Pod záštitou 
Sáviové, Kateřině Mašíkové, Kateřině radní pro školství RNDr. Jany Krejsové, za P r o b ě h n o u  2 0 . – 2 1 .  1 0 .  2 0 1 2 ;  
Vlkové, Evě Opičkové, Elišce Földesi-účasti hejtmana Jihočeského kraje o podrobnostech budeme informovat na 
ové, Veronice Gigalové a Lukáši Mgr. Jiřího Zimoly, radního pro kulturu www.supsbechyne.cz a základní informace 
Vrtiškovi, kteří malým výtvarníkům Ing. Františka Štangla, vedoucí odboru vyvěsíme u vstupu do školy. 
pomáhali s jejich pracemi.školství Ing. Hany Šímové, vedoucí odboru 

Jiří Novotný, SUPŠ BechyněKonec září je také koncem několika kultury Ing. Kamily Hrabákové, ředitele 
školních výstav, a to v Galerii M v Milevsku, Alšovy jihočeské galerie Mgr. Aleše Seiferta, 
na Krajském úřadu v Českých Budějovicích starosty Bechyně Mgr. Jaroslava Matějky, 
a v Galerii Brömse ve Františkových několika desítek ředitelů základních 
Lázních. Navíc budeme školu prezentovat a středních škol z Českých Budějovic 
na Designbloku v Praze 7. – 11. 10. 2012, a dalších oblastí Jihočeského kraje, zástup-
a to ve dvou podobách: grafickým cyklem ců firmy Laufen CZ s.r.o. Mgr. Miloslava 
Naši dravci autorky Anety Kasalové se Hambálka a Ing. Roberta Šimka, zástupkyně 
zúčastníme výstavy kolekce 21 prací pod firmy Lasselsberger a.s. Ing. Kopačkové 
hlavičkou Asociace středních výtvarných a dalších hostů vernisáž výstavy Keramika 
škol České republiky a keramickými žije! Na této výstavě přibližujeme aktuální 
pracemi na společné prezentaci se školami dění ve škole, intenzívní spolupráci s firma-
z Karlových Varů a Horní Břízy v rámci mi, záměr zavést v naší škole učňovský obor 
Sektorové dohody pro keramiku.Výrobce a dekoratér keramiky a zároveň 

vystavujeme výběr výsledků 25. ročníku Na závěr zmíním další důležitou věc – 
Mezinárodního sympozia keramiky Bechyně dny otevřených dveří. Během podzimu 
2012. Výstava trvá do 27. 9. 2012. Můžeme opět uspořádáme dva, a to 1. 10. a 5. 11. 
konstatovat, že opravdu naplno zazněla 2012, vždy od 8.00 do 16.30 hodin. Na ně 
podpora školy a keramického oboru od budou navazovat přípravné kurzy k talen-
nejvyšších představitelů Jihočeského kraje. tovým zkouškám, a to v sobotu 6. 10. 2012 
Velmi si této podpory vážíme a věříme, že a 10. 11. 2012 od 8.30 do 16.00 hodin. Po 
kroky, které bude škola v nejbližší době telefonické dohodě lze ale školu navštívit 
podnikat, oprávněnost této podpory potvrdí. kdykoli a rovněž je možné vzít na konzultace 

V pondělí 3. 9. 2012 schválila Rada domácí práce uchazečů; tyto konzultace 
Jihočeského kraje vznik učňovského jsou bezplatné. Informace rádi poskytneme 
oboru Výrobce a dekoratér keramiky od v sekretariátu školy (telefon: 381 213 121) 
1. 9. 2013. Tento obor vzniká za úzké spolu- nebo na čísle 723 165 306 (ředitel školy).
práce s firmou Laufen CZ s.r.o., s níž také Společně s Městem Bechyně se 
budeme spolupracovat na vzniku školního chystáme na veletrh cestovního ruchu 
vzdělávacího programu. Schválení Radou Jihočeský kompas 2012. Proběhne 
kraje pro nás znamená, že můžeme oficiálně v Domě kultury Metropol v Českých 
nabízet tento obor zájemcům o studium od Budějovicích v pátek a v sobotu 5.–6. 10. 
příštího školního roku. Předpokládáme, že 2012. Záměrem města i školy je ve společné 
budeme moci přijmout 12 – 15 žáků. Od expozici představit naši školu jako živý 
spolupráce s firmou Laufen si ale slibujeme organismus a město Bechyně jako 
i podporu oborů Keramický design zajímavou turistickou destinaci s bohatou 
a Průmyslový design, možnost praxí pro historií, uměleckými památkami a mnoha 
studenty, spolupráci v oblasti designu možnostmi volnočasových aktivit. 
sanitární keramiky atd. I zde si zájmu silného Zájemce o výtvarné činnosti zveme do 
domácího výrobce o naši školu vážíme. školy na Dny otevřených ateliérů 2012. 

Zprávičky 
z Jahůdky

Nový školní rok začal pro naši 
školu změnou vedení. Na základě 

výsledků konkurzního řízení na místo 
ředitelky MŠ Jahůdka, jmenovala Rada 
města Bechyně paní učitelku Danu 
Turečkovou. Zástupkyní ředitelky je paní 
učitelka Eva Marková.

Kapacita MŠ je 198 dětí a je zcela 
naplněna. Poprvé po dlouhých letech došlo 
k tomu, že nebyly přijaty všechny děti, jejichž 
rodiče podali přihlášku k předškolnímu 
vzdělávání.

Ve dvou pavilonech MŠ je osm tříd, 
bezpečné prostředí dětí zabezpečuje 
15 učitelek, 6 provozních pracovnic a 6 pra-
covnic ve stravování.

Během měsíce září se všechny nové děti 
velmi dobře adaptovaly na nové prostředí 
a nové kamarády. Během září také proběhly 
ve všech třídách třídní schůzky pro rodiče.

Od října mohou děti navštěvovat zájmové 
kroužky: dramatický, keramický, Šikulky, 
taneční, angličtinu a flétničky.

Všechny informace o akcích a aktualitách 
lze získat na www.msjahudka.cz.

Během letních prázdnin byla vyhod-
nocena soutěž Nelej olej, kterou pořádala 
Ochrana fauny ČR Votice ve spolupráci 
s městem Tábor. V této soutěži jsme se 
umístili na 3. místě. Pro děti jsme získali jako 
ocenění pexesa, stolní hry, obrázkové knihy 
a leporela. Děkujeme rodičům za spolupráci. 
Ve sběru oleje a hliníku soutěžíme dále!

DT
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8. září 2012 se žáci ZUŠ Václava Pichla 
v Bechyni vypravili do Čarokraje a kromě 
slavnosti tajemných zvířat a bytostí navštívili 
i tajemné podzemí Národního divadla. 
Čarokraj je opera na motivy knihy Geralda 
Durella, kterou pro děti a Národní divadlo 
upravili bratři Formanové. Celek pak nabízí 
napínavou, místy strašidelnou, ale také 
milou a příjemnou podívanou. Hudební část 
inscenace je jednou z nejpodstatnějších 
složek celého díla, nenásilně diváky 
seznamuje s operními postupy, ale další 
zásadní složkou je vizuální podoba 
inscenace. Hraje se na jevišti, v lóžích, na 
balkónech i na galerii. Viděli jsme zpívající 
kouzelnou knihu, bazilišky s pohyblivými 
kostýmy, půvabnou dívku Penelopku, 
žabáky v dokonalých maskách, hořící 
Fénixy i drobné postavičky se svítícími 
čepičkami. V představení rostly větve, 
proudila voda, plula loď, vytrhávaly se zuby 
z obří vlkodlačí tlamy, ale také se trhala 
kouzelná květina routa, která dokázala 
nakonec celý Čarokraj zachránit. Všichni, 
i malé děti, jsme napnutí a bez dechu 
sledovali celou operu a očekávali záchranu 
Čarokraje. Ještě dlouho v autobuse a možná 
i doma jsme si vyprávěli své zážitky. Těšíme 
se, že uspořádáme zase další „divadelní“ 
výlet. 

Ivana Blažková, Monika Hrušková
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ZUŠ v Čarokraji

Bechyňské fotostřípky

Dnes přinášíme fotografie momentálního 
stavu rekonstruované Klášterní ulice. 

Majitel domu č.p. 37 upravuje vstupní 
schodiště, které bylo probíhající stavbou 
dotčeno.

Archeolog Husitského muzea v Táboře 
F. Janda provádí odkryv do skály zahlou-
beného objektu z přelomu 13. a 14. století. 

V detailu torzo základů zděného objektu 
neznámého stáří, který překryl starší 
obdélnou jímku(?).



+Vydání matričního 
dokladu

O vydání matričního dokladu tj. rodného 
listu, oddacího listu a úmrtního listu může 
požádat fyzická osoba u matričního úřadu, 
v jehož správním obvodu došlo k narození, 
uzavření manželství nebo úmrtí.

O vydání matričního dokladu může 
požádat :

- fyzická osoba, které se zápis týká, nebo 
členové její rodiny (manžel, rodiče, děti, 
prarodiče, vnuci a pravnuci), její sourozenci 
a zplnomocnění zástupci na základě plné 
moci s úředně ověřeným podpisem, 

- fyzická osoba, která prokáže, že je to 
nezbytné k uplatnění jejích práv před orgány 
státu nebo před orgány územních samo-
správných celků (například vydání úmrtního 
listu k výmazu věcného břemene užívání 
bytu nebo domu, v katastru nemovitostí).

Žadatel předloží doklady, kterými 
prokáže, že je oprávněnou osobou podle 
příslušného ustanovení zákona o matrikách. 
Při osobním podání žádosti, po prokázání 
totožnosti a právního zájmu žadatele, 

+Granty Jihočeského 
kraje

Město Bechyně získalo v letošním roce 
v rámci grantových projektů Jihočeského 
kraje mimo jiné i finanční prostředky ze dvou 
výzev – Žijeme v památkách a Úcta 
k předkům.

V první jmenované byl částkou 33.000 Kč 
podpořen projekt Propagace výsledků 
archeologického výzkumu bechyňského 
náměstí v rámci turistického ruchu, který 
zahrnuje vytvoření jakési galerie fotografií 
formátu A2 a doprovodných textů k výzkumu 
2011 ve věži kostela sv. Matěje, zasazení 
keramických dlaždic s orientačními čísly 
vyznačených objektů a vydání informačního 
leporela s popisem těchto archeologických 
situací. Výsledky projektu jsou určeny ke zvý-
šení turistické atraktivnosti našeho města.

Druhým Jihočeským krajem podpořeným 
projektem se stala Drobná oprava a údržba 
památníku obětem 1. sv. války v Bechyni, 
který se nachází za budovou městského 
úřadu při cestě k zámku. Památník od doby 
svého vzniku ve 20. letech minulého století 
značně utrpěl povětrnostními vlivy, ale 
i nevhodnou či nedostatečnou údržbou. Na 
nápravu těchto nedostatků v místě úcty 
k našim padlým byla od Jihočeského kraje 
získána částka 50.000 Kč. Za tyto 
prostředky, doplněné o podíl města, odborné 
firmy očistily a chemicky konzervovaly 
kamenné části památníku včetně pískov-
cové sochy truchlící ženy, provedly zvýraz-
nění i zasklení nápisů a očištění bronzových 
desek, došlo k úpravě a doplnění zeleně 
a vyspravení a natření ohradního plotu. Na 
podzim bude ještě do prostoru kolem sochy 
doplněna mobilní zeleň.

Finanční prostředky z těchto grantů 
Jihočeského kraje tak umožnily realizovat 
akce, na které by se v rozpočtu města jen 
obtížně peníze našly. 

Mgr. Jiří Beneš

matriční úřad vydá matriční doklad a předá 
jej přímo žadateli na matričním úřadu. Na 
základě písemné žádosti je vydán matriční 
doklad a zaslán žadateli do vlastních rukou. 
Písemná žádost se podává volnou formou 
a musí obsahovat: údaje o žadateli (jméno 
a příjmení, datum narození, adresu trvalého 
bydliště případně adresu pro doručování, 
oprávněnost zájmu) a dále jméno a příjmení 
osoby, jíž se matriční událost týká, a datum 
a místo matriční události (narození, uzavření 
manželství, úmrtí). Na písemné žádosti 
o vydání matričního dokladu musí být podpis 
žadatele úředně ověřen. Správní poplatek 
za vydání matričního dokladu činí 100,-Kč.

U matričního úřadu v Bechyni jsou 
uloženy knihy, do kterých se zapisují 
matriční události (narození, uzavření 
manželství a úmrtí), ke kterým došlo na 
území města Bechyně, včetně místních 
částí Hvožďany a Senožaty a dále obcí 
patřících do matričního obvodu tj. Březnice, 
Černýšovice, Dobronice u Bechyně, 
Haškovcova Lhota, Hodětín, Hodonice, 
Radětice, Rataje, Sudoměřice u Bechyně.

Helena Příhodová

+Výstavba sběrného dvora 
v Bechyni zahájena 

11. 9. 2012 byly zahájeny práce na 
výstavbě sběrného dvora v Bechyni. 
Projekt je financován z 90 % z Fondu 
soudržnosti EU a Státního fondu životního 
prostředí v rámci Operačního programu 
Životní prostředí a z 10% z rozpočtu města. 

Projekt je zaměřen na výrazné zlepšení 
životního prostředí a nakládání s odpady 
v obci. Jeho realizací dojde ke snížení 
měrné produkce odpadů, jejich ukládání na 
skládky a k zvýšení materiálového využití 
odpadů jako druhotných surovin. Jedno-
značně dojde ke zkvalitnění manipulace 
a třídění odpadů a následně jejich využití. 
Výstavba sběrného dvora zajistí nakládání 
se všemi druhy odpadů, které vznikají 
u občanů města. Projekt sběrného dvora 
přispěje k modernizaci infrastruktury obce 
a zajistí dostatečné prostory a kapacity 
kontejnerů i pro systémy zpětného odběru. 
Sběrný dvůr budou využívat také obce, 
které jsou v těsné blízkosti a nemají 
možnost využívat jiné sběrné dvory (např. 
v Táboře nebo v Týně nad Vltavou).

Na sběrném dvoře budou umístěny 
automobilové velkokapacitní kontejnery 
pro jednotlivé komodity tříděného odpadu 

pod ocelovými přístřešky. V areálu bude 
dále umístěn samostatný uzavřený 
kontejner – EKO sklad – na nebezpečné 
látky (monočlánky, zářivky, kyseliny, oleje 
apod.). Pro uložení polystyrenu a elektro-
zařízení budou osazeny stojany na 
big-bagy. Barevné kovy budou skladovány 
v uzavře ném kontejneru. Navržený 
skladový objekt bude sloužit pro uložení 
mechanismů a strojů (štěpkovač větví, 
vysokozdvižný vozík, váha adt.), dále bude 
využíván pro skladování elektrických 
spotřebičů (lednice, pračky, televizory 
atd.). Areál sběrného dvora bude ohraničen 
oplocením, vjezd do areálu bude zabez-
pečen posuvnými vraty. Pro sběrný dvůr 
bude vybudována nová vodovodní 
a kanalizační přípojka. Zpevněná plocha 
uvnitř areálu bude provedena jako 
asfaltová se skladbou pro těžký provoz. Pro 
osvětlení plochy dvora budou osazeny 
3 stožáry s výbojkovými svítidly. Prostor 
sběrného dvora bude monitorován kame-
rovým systémem. Nezpevněné plochy 
v areálu a před areálem budou po 
dokončení stavebních prací urovnány 
a osety travou. Zatravnění bude doplněno 
nízkou a střední zelení. 

I. Zvolánková, investiční odbor
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668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 
Starosta města Bechyně podle § 27 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 

zákona č. 130/2000 Sb. o volbách do 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 
zastupitelstev krajů a o změně a doplnění 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 
některých zákonů 704, 717, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 857, 
oznamuje: 858, 859, 891, 892, 920), TYRŠOVA, U  

NÁDRAŽÍ.
1. Volby do zastupitelstva kraje se 

uskuteční: VOLEBNÍ OKRSEK Č. 5
dne 12. října 2012 od 14 hodin do 22 hodin VOLEBNÍ MÍSTNOST: KLUBOVNA MO ČRS,
a dne 13. října 2012 od 8 hodin do U NÁDRAŽÍ 610
14 hodin. BECHYNĚ

LIŠKY, PÍSECKÁ (907, 908, 909, 910, 2. Místa konání voleb (je-li ve volebním 
911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, okrsku obsažena celá část obce nebo ulice, 
948, 949, 950), SÍDL. 5. KVĚTNA, nejsou u nich vypsána čísla popisná): 
U VODOJEMU, ZA TRUBNÝM.

VOLEBNÍ OKRSEK Č. 1
VOLEBNÍ OKRSEK Č. 6VOLEBNÍ MÍSTNOST: STARÁ ŠKOLA, 
VOLEBNÍ MÍSTNOST: DOMOV MLÁDEŽE, LIBUŠINA 164 (vstup hlavním vchodem) 
PÍSECKÁ 365BECHYNĚ
BECHYNĚ

DLOUHÁ, FÁBEROVA (342, 343, 344, 
ČECHOVA (252, 253, 254, 255, 256, 257, 345, 346, 347, 348), KAŠPARA MALÉHO, 

258, 259, 260, 263, 264, 265, 266, 267, 268, KLÁŠTERNÍ, KŘIŽÍKOVA VILOVÁ ČTVRŤ, 
269, 270, 271, 272, 273, 274, 276, 277, 278, LÁZEŇSKÁ, LIBUŠINA (23, 24, 50, 51, 149, 
279, 280, 281, 282, 283, 284, 289, 899, 900, 150, 151, 152, 153, 154, 158, 159, 164, 167, 
901, 902, 903, 904, 905, 906, 945, 947, 171,172,  173, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 
601E, 32E, 44E), GABRIELOVA, PÍSECKÁ 182, 183, 184, 190, 191, 192, 193, 195, 196, 
(198, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 197, 199, 312),  MASOKRÁMSKÁ, 
211, 212, 213, 215, 216, 217, 218, 219, 261, MICHALSKÁ, NÁM. T. G. MASARYKA, 
262, 275, 357, 358, 365, 367, 368, 369, 370, OBŮRKA, PARKÁNY, POD SCHODY, 
371, 372, 373, 374, 375, 376, 719, 720, 721, SOUKENICKÁ, ŠIROKÁ, TÁBORSKÁ, 
722, 723, 724, 755, 756, 757, 758, 759, 760, VALTROVA, VĚTROV, ZÁMEK, ZÁŘEČÍ.
761, 762, 823, 830, 856, 887, 888, 889, 890, 
944, 985, 988), ŠKOLNÍ, U STADIONU, VOLEBNÍ OKRSEK Č. 2
ZAHRADNÍ. 

VOLEBNÍ MÍSTNOST: NOVÁ ŠKOLA, 
ŠKOLNÍ 293

VOLEBNÍ OKRSEK Č. 7BECHYNĚ
VOLEBNÍ MÍSTNOST: HVOŽĎANY - ŠKOLA

ČECHOVA (294, 295, 296, 297, 298, 299, HVOŽĎANY
300, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 399), 
FÁBEROVA (377, 378, 379, 380, 381, 382, 

3. Právo volit do zastupitelstva kraje má 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 
státní občan ČR, který alespoň druhý den 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 400), 
voleb dosáhne věku 18 let, je v den voleb LÁZNĚ (202), LIBUŠINA (160, 161, 163, 
přihlášen k trvalému pobytu v obci. Voliči 165, 166, 169, 170, 181, 185, 186, 187, 188, 
bude umožněno hlasování poté, kdy 189, 194), NOVODVORSKÁ, PLECHAMR, 
prokáže svou totožnost a státní občanství SÍDL. OBRÁNCŮ MÍRU.
ČR platným občanským průkazem nebo 
cestovním pasem. Neprokáže-li volič VOLEBNÍ OKRSEK Č. 3
totožnost a státní občanství platným VOLEBNÍ MÍSTNOST: KULTURNÍ DŮM 
dokladem, nebude mu hlasování umož-

U NÁDRAŽÍ 602 ( klubovna č. 3 – 1. patro)
něno. 

BECHYNĚ

NA LIBUŠI (614, 615, 616, 617, 618, 619, 4. Každému voliči budou doručeny do tří 
620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, dnů přede dnem voleb hlasovací lístky. 
629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, V případě potřeby obdrží volič hlasovací 
638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, lístky ve volební místnosti ve dnech voleb.
647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 
656, 657, 658, 659, 660, 763, 989, 1002), 5. K zajištění pořádku a důstojného 
PRÁDLO,  ŠVESTKOVÁ,  PŘÍČNÁ,  průběhu hlasování ve volební místnosti je 
SOUBĚŽNÁ, LOMENÁ, LUČNÍ, KRÁTKÁ. každý povinen uposlechnout pokynů 
SENOŽATY předsedy okrskové volební komise.

VOLEBNÍ OKRSEK Č. 4 6. Každý volič se musí před hlasováním 
V O L E B N Í  M Í S T N O S T:  M Ě S T S K Á  odebrat do prostoru určeného pro úpravu 
KNIHOVNA, hlasovacích lístků, jinak mu okrsková 
U NÁDRAŽÍ 602 volební komise hlasování neumožní.
BECHYNĚ

Mgr. Jaroslav MatějkaLÁZNĚ (200, 201, 1000, 1001), NA 
starosta městaLIBUŠI (661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 

OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTU KONÁNÍ VOLEB 
DO ZASTUPITELSTVA KRAJE+Program regenerace 

městské památkové 
zóny na rok 2013

Ministerstvo kultury ČR v současné době 
připravuje Program regenerace městských 
památkových zón a městských památ-
kových rezervací na rok 2013. Z tohoto 
programu mohou vlastníci nemovitých 
kulturních památek příp. movitých kulturních 
památek pevně spojených se stavbou 
a nacházející se na území MPZ nebo MPR, 
popř. vlastníci nemovitých památek, které 
stojí při vnějším obvodu území MPZ nebo 
MPR nebo v dominantní poloze historického 
města, získat dotaci na obnovu. Příspěvky 
poskytované z tohoto programu jsou přísně 
účelové, mohou být použity jen na úhradu 
prací zabezpečujících uchování souhrnné 
památkové hodnoty kulturní památky, nikoli 
na modernizaci a jiné úpravy prováděné 
v zájmu jejího vlastníka, ani na práce 
investiční povahy. Prostředky z tohoto 
programu nejsou zejména určeny na 
výměny oken a dveří, pokud se nenacházejí 
v havarijním stavu, který vylučuje jejich 
opravu, na modernizaci bytového fondu a 
zřizování nových bytových jednotek, na 
technické zařízení budov, projektovou 
dokumentaci a na kopie sochařských děl. 
Dotace je především určena na zvýšené 
náklady spojené se zachováním a obnovou 
autentických prvků a konstrukcí kulturní 
památky. 

V Bechyni je vyhlášena městská 
památková zóna, která zahrnuje náměstí 
T. G. Masaryka a přilehlé ulice (Táborská, 
Dlouhá, Masokrámská, Soukenická, Široká, 
Kašpara Malého, Klášterní, Valtrova), část 
ulice Na Parkánech a část ulice Michalská, 
Křižíkovu vilovou čtvrť a Zářečí. Do mapy 
městské památkové zóny s vyznačením 
objektů, které jsou vyhlášeny jako kulturní 
památky, je možné nahlédnout na inves-
tičním odboru MěÚ v Bechyni. Na tomto 
odboru je možné si také vyzvednout úplné 
znění zásad Ministerstva kultury ČR pro užití 
a alokaci státní finanční podpory v Programu 
regenerace MPR a MPZ. Žádosti o dotaci na 
rok 2013 se přijímají do 30. 10. 2012 na 
investičním odboru MěÚ Bechyně, 
tel. 381 477 012. Žádost se píše volnou 
formou, ve které se uvede o jaký objekt se 
jedná a na obnovu které části objektu se 
dotace žádá. K žádosti musí být přiloženo:

– závazné stanovisko úřadu obce 
s rozšířenou působností tzn. MěÚ Tábor, 
referát regionálního rozvoje

– doklad osvědčující vlastnické právo 
ke kulturní památce tzn. výpis z katastru 
nemovitostí, který není starší než 6 měsíců

– pokud nejste vlastníkem nebo 
jediným vlastníkem nemovitosti, plnou moc 
od vlastníka nebo spoluvlastníka, že můžete 
vykonávat veškeré úkony spojené 
s obnovou dané kulturní památky

– stavební povolení, příp. ohlášení 
vydané MěÚ Bechyně, odbor výstavby a ŽP

– fotodokumentace současného stavu 
kulturní památky nebo jejích částí podle 
rozsahu prací, ke kterým se váže žádost 
o dotaci

– položkový rozpočet na obnovu té 
části kulturní památky, na kterou se žádá 
o dotaci.

I. Zvolánková
investiční odbor 
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2. úterý ve 20 hodin
ŽELEZNÁ LADY

Režisérka Phyllida Lloyd (Mamma Mia) 
natočila poutavý životopisný film 

o nejvýznamnější političce 20. století 
Margaret Thatcherové.

Nepřístupné do 12 let, české titulky, 
105 minut, 75 Kč

9. úterý v 17 a ve 20 hodin
SIGNÁL

Nový rodinný film s Vojtou Dykem, 
Kryštofem Hádkem a Bolkem Polívkou.

Přístupné, 115 minut, 75 Kč

17. středa ve 20 hodin
ÚTĚK Z MS-1

Lidstvo našlo způsob, jak ochránit svět 
před zločinci. Ti nejhorší jsou drženi na 

místě, ze kterého není úniku. Mimo 
Zemi, uprostřed hlubokého vesmíru.
Přístupné od 15 let, 95 minut, 75 Kč

23. úterý ve 20 hodin
24. středa v 17 hodin

SNĚHURKA A LOVEC
Pohádka skončila! 

V téhle verzi křehká princezna neváhá 
vlézt do brnění a na zlou macechu 

vyrazit s mečem v ruce.
Přístupné, 126 minut, 65 Kč 

PROGRAM KINA NA ŘÍJEN 
PRO DĚTI

KAŽDOU NEDĚLI OD 10 HODIN, 
VSTUPNÉ 40 Kč

****************

7. neděle
O MYŠÍCH VE STANIOLU

Cvrček a housličky, 
O myších ve staniolu, 

Růžová Barborka,
Dobrodružství námořníka Sindibáda,

O hrnci, který rád vařil rajskou omáčku, 
Strašidlo z vesmíru.

63 minut

14. neděle
MEDVÍDEK PÚ

Animovaná komedie pro všechny.
60 + 10 minut

21. neděle
CVRČEK A SPOL. 
Cvrček a slepice, 
Vodníkovy perly, 
Cvrček a stroj, 

Krtek a filmová hvězda, 
Mikeš u cirkusu, 

Jak Žofka pořádala maškarní bál,
Štaflík a Špagetka – proutkaři.

66 minut

28. neděle
MOST DO ZEMĚ TERABITHIA

Zavřete oči a vstupte 
do světa fantazie.

95 minut 

+Podpůrná jednota 
„Svépomoc“ Bechyně

výborem a revizní komisí seznamováni 
s činností a finančním hospodařením spolku 
za uplynulý rok. Obnovují se některé tradice: 
účast na Svatováclavské mši, péče 

V letošním roce si spolek připomíná o pomník padlým ve světové válce, zájezdy, 
130. výročí svého založení. účast na akcích jiných spolků a organizací či 

Při této příležitosti bych ráda seznámila předvánoční posezení s hudbou a občer-
bechyňské občany s jeho historií i sou- stvením.
časností. Také se sledují životní jubilea členů, 

Spolek byl založen v roce 1882 pod rozdávají se vánoční balíčky a udělují 
názvem: Spolek vojenských vysloužilců pamětní listy zasloužilým členům.
„Hrabě Alfons z Paarů“. Účelem jeho vzniku Spolek má svůj prapor, jehož patronem 
bylo podporovat své členy v nemoci, vystrojit se stal svatý Václav, spolkový odznak 
jim řádný pohřeb a podporovat vdovy a kroniku, do které jsou zaznamenávány 
a sirotky po nich. všechny akce a činnost spolku.

V roce 1912 byly přijaty nové stanovy, aby Dnes má spolek 74 členů a stále je 
mohly být přijímány i ženy a nevojáci. aktivní. V poslední době pomáhají naši 
V tomtéž roce byl spolek přejmenován na členové místnímu hasičskému sboru 
současný název. s aktivitami ohledně hasičského muzea.

V průběhu let se činnost spolku různě 
měnila a také se na ní podepsaly obě Rádi do svých řad přijmeme nové občany, 
světové války, ve kterých zahynulo několik kteří by měli zájem pomoci nám spolek 
členů spolku. Ve válečných letech aktivita zachovat a ctít i nadále jeho tradice.
stagnovala, schůze byly zakázány a prapor 
spolku musel být ukrýván. Spolek se opět Za výbor spolku 
stal aktivním až v roce 1957. Alena Hlasová

V současné době se členové schází vždy Kontakt: hlasinka@seznam.cz
na začátku roku na Valné hromadě, kde jsou Telefon: 602 226 413

+Kulturní středisko 
města Bechyně zve 

a doporučuje

UDEBNÍ PRODUKCE Hv Lázních Bechyně

Taneční večery 
Vždy od 19.30 do 22.30 hodin, 
v pátek od 19.30 do 23 hodin
Vstupné: kavárna 25 Kč, sál 35 Kč

  2. 10. úterý Technicz
  3. 10. středa Mr. Driver
  4. 10. čtvrtek Escalona
  5. 10. pátek CHO
  9. 10. úterý Technicz
11. 10. čtvrtek RM band
12. 10. pátek Ševětínka (sál)
13. 10. sobota Countrio
14. 10. neděle Mr. Driver
16. 10. úterý RM band
17. 10. středa Mr. Driver
18. 10. čtvrtek Countrio
19. 10. pátek Ševětínka (sál)
20. 10. sobota Technicz
21. 10. neděle Cora
23. 10. úterý RM band
25. 10. čtvrtek Mr. Driver
26. 10. pátek Mr. Driver (sál)
28. 10. neděle Countrio
30. 10. úterý RM band
31. 10. středa Mr. Driver

Já písnička
Vždy v pondělí od 19.30 do 21 hodin
Vstupné: jídelna 30 Kč, 
Ratajská duha 40 Kč.

  1. 10. Mr. Driver
  8. 10. Escalona
15. 10. Luňáčci
22. 10. Malá muzika
29. 10. Ratajská duha

Sbor dobrovolných 
hasičů Bechyně 

a Levicový klub žen 
pořádají 

v pátek 19. října v 16.30 hod.
zábavný podvečer pro děti s názvem

POHÁDKOVÁ 
BECHYNĚ

Cesta městem plná dobré zábavy, 
pohádkových bytostí začne u budovy 

Hasičského muzea na náměstí 
a povede na stadion, kde akci 

zakončíme pečením buřtů. 
       Srdečně zveme všechny děti 

i jejich rodiče!
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OTEVŘENA NOVÁ TRAFIKA
proti autobusovému nádraží 
U Nádraží č. 609, Bechyně

OBCHOD A SLUŽBY

Nabízí: Výroba klíčů, zámečnictví -
výměna zámků, nouzové 
otevření 
Služby: sběrna – čistírna 
oděvů a prádelna, čistírna peří 
a péřové výrobky
Prodej: pracovní pomůcky, 
pracovní oděvy, obuv a jiné
Prodej: akumulátory, autopří-
slušenství a náhradní díly na 
všechna vozidla a zajištění
oprav

Maloobchod a velkoobchod – 
možno i objednávky

Prac. doba: po-pá 8.00–17.00 
so 8.30–11.00

Tel.: 381 213 595, 602 840 275,
602 659 011 

E-mail: 
autohasbechyne@seznam.cz

+
Diakonie Broumov, 
spolupracovníci 
a římskokatolické farnosti 

Bechyňska pořádají tradiční

SBÍRKU VĚCÍ PRO CHUDÉ
Věci budou odeslány vagónem do centra 

občanského sdružení Diakonie v Broumově, 
odkud se po roztřídění poskytne materiální 
pomoc potřebným lidem u nás i v cizině 
(Rumunsko, africké země). V rámci této 
pomoci také sdružení zaměstnává lidi, kteří 
by jinak těžko sháněli práci. Více o Diakonii 
na www.diakoniebroumov.org 

Darovat můžete: čisté oděvy, lůžkoviny, 
ručníky, utěrky, záclony, látky (alespoň 1 m, 
ne odstřižky), kuchyňské a ostatní domácí 
potřeby, hračky, sportovní potřeby, dílenské 
nářadí apod. Opět se sbírá i nepoškozená 
obuv. 

Pozor, nepřijímají se: televize, ledničky, 
automat. pračky, počítače a jiná elektronika, 
dětské kočárky a jízdní kola a zatím ani 
nábytek. 

V Bechyni bude sbírka na obvyklém místě na 
konci nádraží ČD blízko autobusového 
nádraží, kde bude přistaven vagón:

v sobotu 27. října 2012   od 9 do 17 hod.
a v neděli 28. října 2012 od 10 do 12 hod.

Připravuje se též humanitární sklad pro 
příjem a výdej v Bechyni.

Pokud máte vážný problém s dopravou 
věcí nebo chcete-li bližší informace, 
zavolejte na tel. 737 709 047. 

Příští sbírka by měla být v květnu 2013.
Děkujeme za Vaši pomoc.

KSMB nabízí: pronájem nebytových 

prostor v KD (bývalá pobočka sázkové 
2kanceláře) 69 m , volné ihned.

Bližší informace: tel. 606 911 007, 

e-mail: reditel@kulturnidum.cz

+Kurz pro pečující

ź

ź

ź

KDY: sobota 6. října 2012 
9–15 hodin

KDE: Domácí hospic Jordán, Žižkova 631 
(naproti Střelnici), Tábor 

Cílem kurzu je poskytnutí podpory 
a praktických informací pečujícím a těm, kdo 
se chystají pečovat o svého blízkého 
v domácím prostředí, dále vytvoření 
prostoru pro možnost sdílení a předávání 
vzájemných zkušeností mezi pečujícími.

Témata kurzu:
duchovní potřeby nemocných
jak pečovat o sebe sama 
a předcházet únavě a vyčerpání
ošetřovatelské a sociální minimum 
pečujících 

Kurz je bezplatný.
Kapacita kurzu je 10–15 osob.

Přihlášky a bližší info: 
tel: 725 414 931, 722 012 898 
nebo e-mail: kontakt@hospicjordan.cz. 
www.hospicjordan.cz odtahová služba 24 hodin nonstop
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LAHŮDKÁŘSKÁ VÝROBNA SLAPY

Michal Šonka, Dis.
projektová činnost ve výstavbě:

projektování novostaveb 
rodinných domů a občanské 
vybavenosti
projektování rekonstrukcí

projektování základní technické 
vybavenosti stavebních parcel

Sudoměřice u Bechyně č.p. 137, 
391 72 Sudoměřice u Bechyně
tel.: 776 002 265, 
e-mail: misa.sony@seznam.cz

č

č
č

UŽ JE TO TADY

1. 10. 2012

SE OTEVÍRÁ NOVÝ 

OBCHOD SE ŠIROKOU 

NABÍDKOU
spojovacího materiálu, 

kotevní techniky 
a tesarského kování

Potřebujete šroubek na míru? 
Máme!

 K tomu matičku i podložku? 
Máme! 

I další materiál máme!

Co není, bude! 

Ceny příznivé a možné i slevy.

PRODEJNU NAJDETE 

V BECHYNI U JAROUŠE

PÍSECKÁ č.p. 375

Otevírací doba: pondělí až pátek

dopoledne 10.00 – 11.30 hod.

odpoledne 14.30 – 16.30 hod.

Masáž 

Přijměte, prosím, pozvání do nově otevřené provozovny masérských služeb v areálu 
Kerasu. V příjemném prostředí Vás čeká úleva od tělesných i duševních neduhů. 
Prohřátí lávovými kameny, uvolnění těla reflexní terapiíí, prokrvení kloubů a svalů 
baňkami, zkrášlení pleti čokoládou – to je jen výběr z široké nabídky. 

Více na webových strankách www.masaze-ladka.cz, nebo na telefonu 724 085 005.

znamená dotek a je nejstarší formou léčení na světě


