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87 let Čáp Josef
Rychtářová Milada

86 let Birko Jakub
85 let Vaníček František
84 let Matuška Jozef

Přesličková Marie
 Zbudilová Jarmila

Zbudilová Marie
81 let Kocourková Růžena

Nejedlý Karel
80 let Drha Miroslav

Linhartová Jarmila
79 let Dvořák Milan
78 let Vítek Miloslav
77 let Bakule Jan

Havránková Marie

ažme si svého dnešního života V
Dušičky jsou dobou rozjímání a bilancování a já se přibližuji k období, kdy se budu 

ohlížet, a tak se musím chovat tak, abych se nemusel stydět. 
Když se seznamuji s příběhy lidí z okolí, musím se přiznat, že můj život, přestože nebyl 

jednoduchý a bez chyb, byl vlastně procházkou 
růžovým sadem. Chci to doložit na dvou 
přiložených fotografiích. Na jedné je strom, 
pro někoho neživý organismus, ale i na něm je 
vidět, že to neměl při svém růstu jednoduché. 
A jak se podobá těm rukám na druhém snímku: 
jsou na něm dlaně jedné bechyňské 91leté ženy.

Podívej se, čtenáři, na svoje ruce a zastyď se 
nad svými nářky a stížnostmi. Když jsem se 
jednou ptal té ženy na historii Lišek, odpověděla: 
„Víš co, já jsem nikdy na Liškách nebyla.“ Prostě 
ráno obstarala hospodářství, pak šla do práce, kde 
byla dřina, která odpovídá kresbě na jejích rukách. 
A večer opět starosti o hospodářství, a když zbyl 
čas, tak o rodinu. Možná v neděli do kostela, 
v nezbytném případě k doktorovi. Jinak jen 
práce, dřina a zase práce. A nevzpomíná 
na svůj život se zatrpklostí. Myslím, že 
byla vlastně šťastná. A tak si říkám, 
žijme a nestěžujme si.

Nedovedeme si předsta-
vit, jak těžce žila jedna! 
generace před námi. Važme 
si svého dnešního života, je 
nepřekonatelně lehčí, a tedy 
i šťastnější. Bude nám, Vám lépe.

Martin Gärtner 
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Příspěvky do prosincového čísla posílejte 
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+Rozloučení zdraví, dobré články, také hojnost podnětů 
z Vaší čtenářské strany – to Vám opravdu ze 
srdce přeji, 

Vážení spoluobčané, vážení čtenáři, Vaše –ap–
již jsem naznačila mé rozloučení s redak- PhDr. Anna Plachtová
torským postem v Bechyňském městském 

Vážená paní Plachtová,zpravodaji. Nechci své rozloučení přinést 
v krásném vánočním čase, proto volím tento Město Bechyně vyslovuje veliký dík za 
čas listopadový. Tato práce mně bude zajisté vše, co jste pro městský zpravodaj, a tudíž 
chybět, ale už ji vykonávám dlouhých pro Bechyni a její obyvatele za mnoho let 
jedenáct let a předtím jsem dva roky jako šéfredaktorka udělala. Náš časopis se 
sekundovala. V mém věku již nastupuje za dobu Vašeho vedení výrazně změnil, 
únava, trochu cítím i profesionální rutinu, zkvalitnil, a to jak po stránce formy, tak 
kterou jsem se snažila potlačit, komunikační i obsahu, dostal svou tvář. Je za tím velký díl 
negramotnost. Uděláte mi radost, když se Vaší těžko docenitelné práce, odbornosti 
snad nad jedním článkem z mé dílny a zkušenosti. Přejeme Vám pevné zdraví, 
rozpomenete, který Vám udělal radost nebo životní optimismus a pohodu a věříme, že se 
přinesl nové informace.  s Vašimi články, psanými s odbor-

Jaký bude nový převozník, zatím nevím, ným patriotickým zanícením i osobitým 
ale určitě se najde někdo schopnější. poetickým jazykem, na stránkách měst-
Lednové číslo jsem ochotná ještě s mým ského zpravodaje ještě mnoho let setkávat.
nástupcem připravit, i když to ve dnech 

Za všechny Vaše spolupracovníky, svátečních není vůbec jednoduché. A pokud 
Město Bechyni i čtenáře, mě napadne něco únosného, ráda přispěji.

Děkuji srdečně mým věrným spolupra- Mgr. Jiří Beneš
covníkům, kteří mně byli oporou, hodně a Marie Jahnová

budeme

Ivan DIVIŠ: Martin
(ze sbírky poezie Sursum. Nakladatelství 
České Budějovice, 1967)

MARTIN

přichází z legend a může si dovolit 
nedochvilnost,

letos však byl dochvilný na den,
říkáme je bíle prostřeno,

ale slyšíme při tabuli kašlat vrány
a sledujem je při zlodějně a doderné chuchvalců.

Lidem je zima!
Martine, je mi bez tebe zima,

jak mi je v sobě samém zima, zima dvojmrazná,
takže jakože svět je zahříván vedví rozčíslým 

pláštěm,
ptám se, proč jsi letos přijel tak načas,

tak navlas, tak namraz, 
že až meč ti přimrzl k pochvě

a nemůže být tasen.

+PODĚKOVÁNÍ

patří panu Ing. Ladislavu Kávovi za 
nalezení a osobní vrácení mé odcizené 
kabelky.

Kéž by mezi námi žilo více takových 
poctivých lidí…

MH



+ROZJÍMANÍ 
O DUŠIČKÁCH, 

TAKÉ O SVÍČKÁCH

svíčičku za toho, na kterého si vzpomněl. cestu poslední. Bývala ručně zdobená 
Jedna větší byla za všechny zesnulé. Když s nápisy a kresbami: kříž, alfa a omega, 
se zhasla lampa, tak krásně osvětlovaly letopočet, aleluja, holubice, kalich, větvičky 
pokoj a házely tajemné stíny. hroznového vína, růže, beránek, Ježíš, 

Vím, že v našich krajích nebudeme slavit trnová koruna za křížem, olivové ratolesti.
Dušičky bujarými hostinami a muzikou, kdy A co znamená „vzít si někoho na paškál“? Je tu opět čas Dušiček, památky na 
se pozůstalí sejdou a sedí na náhrobcích. Před touto svící požívající velké vážnosti zemřelé nedávno, kdy to ještě moc bolí, ale i 
Nám bude stačit střídmé setkání nejbližších bývalo pravidlem, že se dotazovaný cítil zemřelé, které jsme nemohli 
(a jak se zužují), s pohoštěním, povídáním a zodpovědný o svém dosvědčení, pravdivosti ani znát, ale patří do našich 
vzpomínáním, ale nemusíme se setkávat jen své výpovědi.rodin. Zbyly jen vzpomínky, 
se slzami a smutkem, vždyť to vzpomínání je Svíčky byly vždy spojeny s církví, kde fotografie, památníčky, kore-
mnohdy veselé; smrt je totiž pokračováním symbolizují spojení Krista s člověkem.spondence a jiné připo-
života, nekončí s ní naše podstata. Jsou křestní svíce, k 1. přijímání, biřmo-mínky jejich existence. 

Je pěkným zvykem rozžehnout svíčky vání, většinou spolu se svatým obrázkem Všichni si zaslouží naši 
a lampičky na místech posledního odpočin- s věnováním od faráře či katechety, svíce vzpomínku a rozjímaní, 
ku, v kostele, doma. I s tím blikotavým pohřební. Podle některých zdrojů by se měla které se ostatně týká i nás 
zázrakem svíčkou. Pojďme si o ní trochu křestní svíce nechat dohořet u lože samých.
popovídat, pojďme si na ni maličko posvítit. umírajícího. Byly to svíčky krásně plasticky 

zdobené voskem, pak už jen zdobené 
Sv í čka ,  sv í ce  j e  p ras ta r ý  obtisky.

jednoduchý zdroj světla používaný již Vzpomínám na chrámy v Jugoslávii 
od starověku, kdy člověk zjistil, že a Řecku, kde byly svíčky zapalovány na 
vlákno nebo dřívko ve ztuhlém tuku kovových velkých stojanech, zde v této 
vydává svět lo.  Nejstarší  podobě vyjadřovali věřící vděčnost 
kamenná miska na ztuhlý nebo prosbu.
tuk (lůj) pochází z doby Ještě v souvislosti s Dušičkami 
před 17 000 lety a byla připomeneme anglosaský zvyk: 
nalezena ve Francii v USA, Kanadě, Velké Británii, 
v jeskyni La Mouthe. Irsku, Austrálii, Novém Zélandu aj. 
Znali ji i ve starověkém Jde o lidový svátek Halloween (All-
Řecku, Fénicii a předev- Hallows-eve = předvečer Všech 
ším v antickém Římě, kde svatých). Tradiční jsou vyřezané V záhlaví tohoto článku najdete prostý 
již byla běžným a spotřeb- dýně se svíčkou uvnitř. Není to náš hrob, spíše kopeček země s křížem beze 
ním zbožím. Svíčka také zvyk, ale dýně jsou krásné plody a jména. Je to místo posledního odpočinku 
dala jméno jednotce svítivosti svíčka oživuje někdy až strašidelné obecního chudého pana Krajíčka, kterého 
„kandela“ (z latiny candéo = podoby dýní. manžel znal, s maminkou tam chodili při 
lesknout se, svítit či zářit). Příště bychom ukončili naše návštěvě hřbitova zapálit svíčku. Také my s 
Cesta svíčky dějinami je dlouhá povídání o svíčkách, ale už jen Radkem vždy pamatovali na „světýlko“ na 
a mnohdy složitá. Její výroba, o jejich společenské úloze.jeho hrobě, někdy s kytičkou nebo malým 
materiál ke zhotovení i účel použití –ap–věnečkem. Byl to obecní chudý, který 
je rozmanitý. Klíčový byl vždy materiál pro přebýval v chudobinci na Větrově. Finančně 
její výrobu. Byly to svíčky ze včelího vosku – si vypomáhal drobnými službami u místních, 
voskovice, je to materiál velmi vhodný, ale chudobinec financovali Paarové, fara 
ne vždy dostupný a tedy drahý. Proto byly a někteří vzácní mecenáši, kteří nemuseli 
využívány v bohatých společenských být ani moc bohatí, ale měli srdce na správ-
vrstvách, pro slavnostní události nebo ném místě. Na radnici si nechodili chudí pro 
církevní obřady. podporu, ale našli vždy pár dobrých lidí, kteří 

Nejdříve se zmíním o svíčkách spojených ač neměli na rozdávání, našli pro ně talíř 
s církevními obřady.polévky, knedlíky s omáčkou, lívance…

Věčné světlo – věčná Jdete v tomto čase na hřbitov po koberci 
lampa, plněná většinou spadaného listí, je to příjemné, někdy vlhké 
olivovým olejem nebo až moc mokré, někdy šustící, ale hlavně 
včelím voskem, která krásně barevné. Mám ráda hřbitovy pro 
neustále hoří před hlavním jejich atmosféru, která mi přináší klid, 
oltářem s tabernákulem. vyrovnání, krásu křížů, náhrobků a sochař-
Symbolizuje v náboženské skou i kamenickou práci. Také mi vždy 
rovině přítomnost eucha-hřbitovy o Dušičkách připadají takové 
ristického Krista. Také se veselé, vystrojené. Všude plno květinové 
zažehuje i před obrazy výzdoby, věnce a věnečky, blikající svíčky. 
svatých.Také děti vždy přitahovaly. Vzpomínám na 

vyprávění manžela, zábavu a vzrušení na 
hřbitově (tenkrát jen u sv. Michala), rozsvě-

Paškál je silná svíce covaly zhaslé svíčky, jinde nové, dávaly do 
z bílého vosku, malo-pořádku neudržované hroby. To zapalování 
vaná, původně veliko-svíček bylo tak spojené s trochou 
noční svíce zapalovaná nebezpečí. Při návratu domů vždy maminka 

na Bílou sobotu (paškál spráskla ruce a pustila se do čištění 
z lat. paschalis, z lat. zimníčků od pokapaného vosku. Měla na to 
a řeckého pascha, a to osvědčenou metodu: vzala žehličku a přes 

původně z hebrej-piják zlikvidovala voskové skvrny – nutno 
ského pesach – podotknout, že nebyly materiály z umělých 
přechod, překročení, hmot a existovaly pijáky.
památka na odchod My v Praze jsme to měly coby děti na 
židů z Egypta). Dnes hřbitovy daleko, v brzké tmě už nás rodiče 
je však využívaná při nikam nepouštěli, měli o nás strach. Ale 
zvláštních příleži-doma při večeři vždy svítila svíčka za 
tostech: při křtech, zemřelé. Manžel pak pro naše děti vymyslel 
prvních přijímání, zvyk: samozřejmě jsme přes den, spíše 
biřmování, sňatku, k večeru, navštívili hroby, ale večer vzal 
i při pohřbech na plech na pečení a každý si na něj dal 
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+Stalo se před 50 lety
(z kroniky od Josefa Rypla)

Mladý bechyňský motocyklista Zíka 
způsobil těžké zranění býv. obuvníkovi 
p. Kašparovi, který šel pěšky po okraji 
vozovky u Senožat, na hlavě. Při riskantní 
jízdě zachytil jmenovaného. Oba museli 
být převezeni do nemocničního ošetření 
v Táboře a hlavní příčinou byla rychlá 
jízda.

Dne 2. října 1962 utrpěl dlouholetý 
a zkušený, i svědomitý pracovník 
Jihočeských energetických závodů, 
rozvodny v Bechyni, smrtelný úraz 
(s. Vlastimil Bejdl) elektrickým proudem 
o napětí 22.000 Volt. Přes veškeré dřívější 
dodržování bezpečnostních opatření 
z jeho strany, tohoto dne zcela nepo-
chopitelně porušil zásady bezpečnosti 
práce v rozvodně vysokého napětí.

Dne 19. listopadu 1962 byl zahájen 
provoz v nové závodní jídelně Kera-
mických závodů, velmi moderně zařízené. 
Současně byla zrušena jídelna Pozem-
ních staveb na sídlišti v provisorních 
objektech zařízení staveniště. Zařízení, 
která byla v těchto objektech, dosluhují. 
Rada MěNV rozhodla, že objekty budou 
určeny pro lesnické odborné učiliště 
a tímto podnikem také celý areál bude 
zrekonstruován tak, aby sloužil určenému 
účelu.

Vybral Martin Gärtner

již 



Získávat lidi válkou zbědované uprostřed 
starostí o trochu mouky nebo uhlí, vzájemně 
nedůvěřivé po krutých výstrahách státní 
správy, nebyl úkol snadný. Nebylo také, oč 
se opřít. Všechny politické listy byly 
zastaveny. Vycházel již, tuším, jen Lidový 
Deník, dobře řízený, kam jeho šéfredaktor 
Vraný pod pseudonymem Řehoř ukládal 
povídky, dobře mířené k otázkám národa 
v této strašné době. Vyšly i v souborném 
vydání na novinovém papíře s obrázky 
Aloise Mudruňky, tehdy profesora na 
bechyňské st. odb. škole keramické, ale 
censura si v nich tak zařádila, že snad ani 
některé obrázky nesměly spatřit světlo 
světa. Tímto bezohledným smetením 
veškeré české žurnalistiky s povrchu země 
ztratili skoro všichni redaktoři – až na 
„Venkov“ a „Lidový Deník“ svoje zaměstnání majitele realit a úřednictvo všech kategorií. 
a octli se i s rodinami v bídě. K politické práci přicházeli tu mnozí, muži 

V zakládání politických organisací i ženy, kteří dosud o politiku ani se nezajímali 
přispěla mi náhoda. Lidé blízcí agrárnímu a kvapem blížila se doba, kdy bude každému 
programu z města i venkova snadno byli jedinci třeba vážně se rozhodovat, zaujímat 
seskupeni za p. Fr. Nohavou z Radětice velmi rozumný poměr k událostem a s vědo-
a kol. Pekařem. Oběma bylo možno mím veliké odpovědnosti v rozhodujících 
důvěřovat i pro situace tuhé, že mají vřelé okamžicích jednat, nemá-li vzácná 
pochopení pro osud našeho lidu i dostatek příležitost pro příchod lepší budoucnosti, 
odvahy vytrvat. Do Bechyně přistěhoval se nového svobodného života národa být 
tehdy žižkovský krejčí p. Bílek, nadšený promarněna, ztracena. Události nebylo 
český socialista již z doby počátků strany, možno předvídati. Bude, musí být revoluce. 
který sám postrádal tu místní organisaci. Provést ji musí tito lidé. Co všechno bylo 
Domluvili jsme se o vzájemné pomoci a tak možno si tu představovat v podrobnostech! 
mi slíbil, že organisaci založí. Zbývalo tedy Jaké hrůzy mohou způsobit i drobné 
jen politicky zorganisovati střední městský nerozvážné činy jednotlivců uprostřed 
stav, pro nějž byla tu dobou zavátá tradice všeobecného rozčilení. Dnes ovšem, po 
mladočeská. Někteří mladočeši se však výsledku – šťastném – jeví se i zúčastněným 
v těžké době národa neosvědčili. Sám postup událostí daleko jednodušší, jako 
pražský starosta dr. Groš byl mravně každá překonaná minulost. 
odsouzen celým národem. Odsuzovali jej Připravovali jsme se k nim každý týden 
i dobří staří mladočeši. To dávalo naději, že schůzkami pro všechno členstvo, kde jsem 
se poměry ve straně změní. Snažil jsem se se snažil především, aby každé pokušení 
mezi našimi mladočechy získat pochopení hledat v revoluční době příležitost k osob-
pro nutnost polit ického rozvrstvení nímu prospěchu ze škody jiných bylo 
občanstva a pro snášelivou spolupráci zažehnáno. Měl-li národ revoluci provést 
všech polit. myslících lidí. Nacházel jsem úspěšně, musel dobývat jedině věc 
porozumění. společnou, prospěšnou každému. To 

V té době byl jsem pozván na schůzi vylučovalo jakékoli nevraživé stranictví ve 
realistické strany do smíchovského Nár. styku s příslušníky ostatních politických 
domu, kde za předsednictví dr. P. Šámala stran i v posudku jejich snah, třeba se 
byla jednatelem C. Duškem podrobně dotýkaly našich zájmů vlastních. Tento názor 
vysvětlena situace národa a předložena měl úspěch u všech našich politických 
otázka, má-li strana dále trvati na svém organisací a tak se vžil, že ještě dlouho po 
místě v národě, či je-li účelnější, aby převratu dovedl ušetřit mnoho na energii 
prospěchu národa byla obětována. občanstva pro užitečné úkoly. Jsem 
Doporučoval jsem s jinými, aby strana se přesvědčen, že mnohé z toho, co u nás pro 
rozešla a pomohla tak k zjednodušení dalekou budoucnost bylo vybudováno jako 
politické struktury národa, aby snáze přešel památník těchto hezkých dob, nebylo by tu, 
se zdarem přes rozhodné okamžiky, které se nebýt tohoto základního, upřímně chápa-
blíží. Ukazoval jsem, že po venkově byli ného stanoviska. Tato cenná zkušenost 
jsme již přivedeni potřebami doby, abychom neměla by být přehlédnuta v těžké době 
v takto zjednodušených poměrech pracovali současné. 
a že už tak jednáme. Bylo přijato většinou, I tehdy měli lidé různé názory, které bylo 
aby rozešla se strana mladočeská třeba vyrovnávat ke společné cestě. 
i realistická a založena strana nová s progra- Soukromý život byl těžký a každý malý 
mem demokratickým a státoprávním, do níž úspěch v boji s ním dával dráždivé podněty k 
budou členové přijímáni jednotlivě, aby závisti, která vždycky byla, je a zůstane 
zamezen byl přístup osobám, které nejnebezpečnější žíravinou síly společné. 
zklamaly. Podrobný program vytvoří si Zejména život lidí svobodných, k nimž také 
členstvo, které se sejde, tak, aby odpovídal sám jsem tehdy náležel, byl vydán na milost 
době. Tak se stalo. a nemilost pouhým dobrým srdcím. Nebylo 

Za programem, který obsahoval pouze snadné dělit se o skrovné prostředky k 
dvě slova „státoprávní demokracie“ sešla se výživě vlastní ještě s několika cizími lidmi, 
i místní politická organisace, kterou založiti které osud vyvrhl ve zlé době s pouhými 
připadlo mně za úkol. Podařilo se v ní několika korunkami služného, ale bez 
seskupiti téměř všech místní živnostnictvo, 

Vzpomínky na Bechyni 1912

jakékoli příležitosti odměňovat se moukou, 
masem, tuky, látkami a jinými hodnotami, 
o které jedině byl v té době zájem, aby se 
živili, jak dovedou. Bývalí stravovatelé 
jednoho dne pokrčili rameny, řekli: „Vidíte 
sám, že... a hledejte si štěstí jinde.“

Slavné hospody se zavřely, neměly co 
prodávat, a otevřely se jen k příležitostem, 
kdy pouhý kalendář připomínal, že v tento 
den slavívalo se posvícení nebo jiná lidová 
radovánka, a kdy proto i válečná mládež 
venkovská při zvucích jakžtakž sebrané 
hudby za trochu obarvené vody plnila nůše 
a prádelní koše papírovými korunami – 
„úplavicemi“. 

Svobodní trosečníci ode všech úřadů 
našli v té kruté situaci jediné dobré srdce, 
obětavou duši. V hostinci na „Táborce“ (viz 
foto) paní Peterková s oddanou Bětuškou 
statečně zachraňovaly budoucnost malého 
Františka, zatím co otec Peterka někde v 
neznámých zemích bojoval za císaře pána 
již od počátku války. Sama osudem 
postižená neztratila cit pro osud ostatních. 
Každého nového přijímala s obavami, jak se 
uživíme, ale nedovedla nikoho vrátit 
nejistému osudu. „Snad tatínek ještě 
pomůže“, končívala. – A tatínek, pan Nohava 
z Radětice, opravdu nám všem pomáhal žít, 
pokud mu rekvisice dovolily. 

Tak jsme se večer po práci sbíhali 
z břitkého vnějšího ovzduší pod klenbu 
kuchyňky na „Táborce“, jako do hnízda za 
vítr a při skleničce čaje posilovali jsme se 
vzájemnou důvěrou v naději, že spravedlivá 
věc nakonec vždycky vítězí, že musí proto 
zvítězit i naše věc česká. 

R. Burian, čas. Lázně Bechyně, 
říjen 1938

(pokračování příště)

+Dvakrát plánovali

Lázně po dostavbě Spořitelnou měst 
Bechyně roku 1915 byly prodány za 
197 200 K Janu Emanuelu Rysovi, rodákovi 
z nedalekých Malšic. Byl továrníkem ve 
Vídni a vyráběl minerální oleje. Po celou 
1. světovou válku byl dodavatelem všech 
mazadel rakouské armádě. Když lázně 
koupil, dal je ihned k dispozici rakouskému 
Bílému kříži. Lázně byly plně obsazené 
vysokými důstojníky, kteří se zde léčili až do 
konce války roku 1918. Po válce se pan Rys 
do republiky nevrátil, a tak je 2. ledna 1924 
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Jako houby po dešti 
         tak trochu

                   přírodovědné

Kvalitní turistický průvodce může přinést 
dobré inform

ý, jehož housenky žerou pouze 
lístky vlochyně bahenní, vlochyní a klikvou se 
živí housenky modráska stříbroskvrnitého. 
Další druhy motýlů a můr z údolních 
rašelinišť sem zalétají z míst, které ještě 
člověk nepřeměnil – Mrtvý luh nebo Malá 
niva. Kromě zaniklých nebo přežívajících 
druhů se zde objevují i ty, které využívají 
nově vzniklá stanoviště. Je to svižník polní, 
brouk ze stepí, kulík říční, který zde má 
dostatek potravy a také zde hnízdí. Tomuto 
rašeliništnímu prostředí se barevně přizpů-
sobila i zmije obecná, má až černé zbarvení, 
díky kterému zachytí větší množství sluneč-
ního tepla. Ještěrka živorodá se na zimu 
adaptovala tak, že její mláďata se líhnou 
ještě v těle matky nebo hned po kladení 
vajec. Entomologové čekají na 
objevení nejznámějšího rašeliništního brou-
ka střevlíka Menétriésova, který přezimuje 
hluboko v rašeliníku i přes půl roku.

Z říše ptáků zde žije nejvzácnější velký 
pták rašelinišť tetřívek obecný. Volných ploch 
využívá na jaře a za časného rána jako 
tokaniště. Kohoutků i slepiček se odhaduje 
na celé Šumavě na pouhých 40 kusů. 

Rašelinné druhy stromů jsou přizpůso-
beny drsným podmínkám, přebytku vody, 
nedostatku živin i kyslíku v půdě a kyselému 
prostředí. Volné plochy porůstaly nízké 
nenáročné keříky – vlochyně bahenní, vřesy, 
kyhanky, klikvy a všudypřítomné rašeliníky. 
Ty

 Díky revitalizaci je možný návrat 
mokřadních rostlin a rašeliníků, bohužel ani 
tato opatření zcela neobnoví původní flóru.

Ježaté trsy suchopýru pochvatého jsou 
zde velmi rozšířené, stejně jako i suchopýr 
úzkolistý. Podle drsného až ostrého povrchu 
listů poznáte ostřici, nejrozšířenější je ostřice 
zobánkatá, která napovídá návštěvníkům, 
kudy by suchou nohou nepřešli. 

Takže zde nenajdete ani zlé duchy, 
hejkaly, ani tajupné bludičky.

Jen člověk této lokalitě ublížil, využíval 
rašelinu jako palivo (borkování), odvodňoval, 
vysazoval les, rašelinu využíval pro země-
dělství a balneologii.

–ap–

In: Soumarské rašeliniště – naučná stezka. 
Vydala Správa NP a CHKO Šumava, 2011.

ace a chuť se někam podívat 
někdy lépe než kniha. Prostřednictvím 
průvodce „Soumarské rašeliniště – 
naučná stezka“ vás s touto lokalitou, 
rozkládající se na 85 ha, chci seznámit. 
I proto, že naše bechyňské lázně jsou také 
spojeny s rašelinou, sice z Blat, ale to není 
podstatné. Rašeliniště jsou takové ostrůvky 
severské přírody uprostřed Evropy. Díky 
drsnému životnímu prostředí se zde zacho-
vala i po skončení doby ledové zvláštní flóra 
a fauna. Člověk však svou průmyslovou 
těžbou narušil rašelinotvorné procesy, vodní 
režim, mikroklima, a tak zmizelo i mnoho 
typických rašelinných druhů rostlin a na ně 
svým vývojem vázaných živočichů. Díky 
promyšlené revitalizaci se sem na čas 
vymizelá květena a zvířena vrací. A to i tzv. 
tyrfobionti, tj. druhy, které nepřekračují 
hranici rašeliniště. Je to například žluťásek 
borůvkov

zde 

netrpělivě 

 patří mezi mechorosty a jsou vlastně tvůrci 
životního prostředí rašeliniště. Jsou přírodní 
houbou, která umí zadržovat vodu ve svém 
těle.

prodal Josefu a Františce Krátkých, bývalým sezóně byly zpřístupněny veřejnosti ke 
majitelům velké české restaurace v ulici společenským potřebám. Zaměstnanci 
Unter den Linden v Berlíně, za 750 000 Kč. Ti vzpomínali na paní Františku – ač majitelka, 
kupují lázeňské domy Šárku, Libuši, byla osobností v kuchyni, a pan Josef se 
Boženu, dnes už neexistující vilu Krok, ale zase staral o provoz a spokojenost hostů. 
také pozemky – park a vlastní les (asi 10 ha). S úsměvem, stiskem ruky a laskavými slovy 
Krátkých se 10 let rozhodují, co dál. Bylo to vítal hosty. Krátkých byli pracovití, vstřícní 
období pozemkové reformy, doba nejistá. a přející. Měli představy jak dál lázně zvětšit. 
Stavět tak pro hosty potřebnou novou Přišla válka. Za protektorátu byly lázně mimo 
budovu jídelny (využitelnou i pro spole- provoz, ale budovy byly obsazeny Němci, 
čenské akce) nebo nestavět a ponechat jen dětmi z vystěhovaných škol z okolí Kolína 
pro movitější hosty jídelnu, která byla ve nad Rýnem. Byla to samá dívčí gymnázia, 
spodní části LD Libuše. Stavitel Chmelovský která zde byla do dubna r. 1945, kdy se 
jim navrhl lehkou, vzdušnou funkciona- nenápadně odsunula. Po skončení 2. světo-
listickou budovu jídelny, kde pamatoval jak vé války zde byl zřízen vojenský léčebný 
na společenskou zábavu, tak na odpočinek ústav pro sovětské vojáky. Někdy v této době 
lázeňských hostů. Byla zde čítárna, byly uřezány pavlačové balkóny, které byly 
kulečník, šachy i piano. Budova jídelny se kolem celého léčebného domu Libuše. 
začala stavět roku 1934 a dostala název V prosinci r. 1945 jsou lázně opět navráceny 
Jana. Byla propojena se stávající nejstarší majitelům Krátkým. Doba svobody netrvala 
budovou lázní, kde majitelé zmodernizovali příliš dlouho, a tak druhé nadšení pro plány 
kuchyni a přistavěli garáže. Mimo jiné, vždy na rozšíření a modernizaci nevyšlo. Rodina 
se říká, že nejstarší budovy jsou ty Krátkých spravovala Libušiny lázně do 
hrázděné. Na fotografii z roku 1880 (ve r. 1948, kdy jim byly zestátněny. Odchází do 
výtisku v měsíci září) je možno vidět, že tomu Poděbrad. Po r. 1948 se ve správě vystřídaly 
tak není. V pozadí je vidět stará budova organizace: Národní správa léčebných 
Jany, která byla také opravena pro bydlení ústavů, Ústřední národní pojišťovna, od 
celé rodiny majitelů Krátkých. Téhož roku 1. 10. 1952 Ústřední rada odborů a od 1. 1. 
rozšiřují a modernizují objekt Šárky o nové 1957 ministerstvo zdravotnictví. Tehdy došlo 
severní křídlo balnea. Hlavním léčebným k přejmenování z tradičního názvu Libušiny 
zdrojem je zde rašelina. Pan hoteliér Josef lázně na Československé státní lázně 
Krátký dostává dne 12. 12. 1939 na své Třeboň, léčebna Bechyně. Od r. 1958 byl 
přání vypracovaný odborný posudek zaveden celoroční provoz. Ubytovací 
o rašelině z balneologického ústavu Karlovy prostory nestačily, proto byly dokoupeny 
univerzity Praha (zaplatil 500 Kč). Zpráva domy Dalibor a Vlasta, dále byla upravena 
popisuje i indikaci, jak tento peloid i horní část prostor v Libuši. Kapacita lůžek 
z Komárovských blat v léčbě používat. Je se tak zvýšila na 220 míst. 
velmi vhodným materiálem pro přípravu 

Z časopisů Lázně Bechyně, rok 1938zábalů, koupelí, kterými se dávkovalo teplo 
hypertermií až asi do 47°C, vrstva nad tělem Dagmar Faktorová, 
doporučena do 30 cm. Rašelina obsahuje Lázně Bechyně s.r.
humusové kyseliny, které otvírají póry, 
kterými se do těla dostávají ve vodě 
rozpustné anorganické sloučeniny a ty mají 
léčebný význam. Hojnost a účinek vosku 
a pryskyřice v používané rašelině v lázních 
v Bechyni vedl k zamyšlení, zda mimo léčení 
pohybového ústrojí zde ještě léčit i ženské 
choroby. Škoda, že různými přestavbami se 
nám nezachovala původní vnitřní podoba 
budovy jídelny. Zvětšováním prostor pro 
stravování hostů zmizel podélný 1,5 m úskok 
po celé délce budovy Jana, točité schodiště 
na galerii a z letní terasy pod kaštany je dnes 
salonek pro samoplátce. Nezachovalo se 
ani letní posezení na střeše nad kavárnou, 
která pohledově celou budovu vyvažovala. 
V držení rodiny Krátkých zažily lázně dobu 
největšího rozkvětu. Sjížděli se sem pacienti 
z celé republiky. Poskytované procedury 
měly vynikající ohlas a vracely zdraví. Lázně 
žily i kulturně. Město Bechyně se stává díky 
lázním známější. V době sezóny sloužily 
lázně výhradně lázeňským hostům, ale po 

o.

LD Jana

Libuše
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www.kulturnidum.cz

KULTURNÍ KALENDÁŘ listopad 2012

DIVADLO

KURZY

KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY
Pátek 2., sobota 10. a pátek 16. listopadu / 19.00 hodin / Velký 
sál KD

23. listopadu 
Vstupenky na věneček si musí zakoupit i frekventanti. Rezervovat 
si je můžete i on-line, předprodej v kanceláři KD a během lekcí. 

Vstupné na jednotlivé lekce 70 Kč, na věneček 120 Kč, děti do 10 let 
poloviční vstupné.
Věneček pátek 19.00 – 23.45 hodin 

HUDBA

OZVĚNY ANIFESTU
Pondělí 5. a 19. listopadu / 19.00 hodin / Malý sál / 

Vstup zdarma
   5. 11. Animace s chutí 

19. 11. Bonjour, cinéma d'animation 
(frankofonní animace pro školy)

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

FILM
PETR SPÁLENÝ 
A APOLLO BAND

+ MILUŠKA VOBORNÍKOVÁ
Čtvrtek 22. listopadu / 19.00 hod. / 
Vstupné 250 Kč

Předprodej kanceláři KD, 
rezervace on-line na 
www.kulturnidum.cz.

Pondělí 5. listopadu / 16 hod. / Městská knihovna 
Zveme na slavnostní vernisáž výstavy sociálně-terapeutické dílny 
táborského Fokusu, která potrvá do konce listopadu v provozní 
době městské knihovny!

Výstava ROZUM A EMOCE

PRO DĚTI

LAMPIONOVÝ PRŮVOD

REJ SVĚTLUŠEK

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!
Přijďte si hrát! 
Michal bude Vaší 
hračkou! 

Předprodej
v kanceláři KD 

UDATNÝ MATYÁŠ
Sobota 24. listopadu / 10.00 hodin / Malý sál / Vstupné 35 Kč
Statečný není jenom udatný rytíř, ale každý člověk, který bojuje za 
dobro na tomto světě – jak o tom přesvědčuje Matyáše jeho milá 
Anička. Hraje divadlo KOS z Českých Budějovic.

Čtvrtek 15. listopadu / 19.00 hodin / Malý sál / Vstup 50 Kč
Scénické čtení asi nejznámější hry Václava Havla v  podání Divadla 
Harfa Tábor a Café Tyjátr. 
Režie a hrají: Vojtěch Morava j. h. a Karel Nezveda.

AUDIENCE

KNIHOVNA

Neděle 11. listopadu
15.00–17.30 hod. / Velký sál / 
Vstup 150 Kč v předprodeji na 
tel: 737 825 662 / 
na místě 180 Kč
Jedinečné spojení pilates, 
tance a boxu. Těší se na Vás 
instruktorky Romča a Nina.

ZUMBA
BODYSTYLING
PILOXING

MATURITNI PLES 4.G, M, D, V
Sobota 30. listopadu / Velký sál /

ZÁBAVA, POHYB, TANEC

®

Čtvrtek 1. listopadu / 17 hod. / 
Sraz před Městským muzeem / 
Vstup do KD 20 Kč
Lampionový průvod městem zakončený 
rejem světlušek v KD. Soutěže a hry, disko 
pod vedením světlušky Soni. Půjdeme cestičkou za 
Martinovým koněm a budeme hledat zlatou podkovu. Pro 

nejmenší bude opět připravena herna 
v přísálí a pro ostatní hry a soutěže 
a svatomartinské rohlíčky.
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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:

14. 11. Výroba girlandy z listů

28. 11. Výroba mikulášů, čertů, andělů 
z roliček od toaletního papíru

ČERTOVSKÉ HRÁTKY
Pondělí 3. prosince / od 9 do 11 hod. / RC
Uvítáme dítka oblečená za čertíka, andílka...

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 

+Říjnové ozvěny

Letošní Týden knihoven od 1. do 7. října propagoval zdravý 
životní styl s důrazem na lékařskou literaturu, kterou jsme čtenářům 
nabízeli pod heslem „Čti, žij zdravě!“ Připojili jsme se k celo-
republikové akci výstavou knih i časopisů z fondu naší knihovny. Na 
zdi vzkazů jste si mohli přečíst zajímavé citáty slavných osobností 
na téma zdraví a našli se i čtenáři, kteří se připojili a zaznamenali 
svou trefnou poznámku. V říjnu jsme také odstartovali čtenářskou 
soutěž pro děti ze základních škol. Během dvou měsíců každý žák 
pro svoji třídu získá body za návštěvu knihovny, za půjčování 
knížek a časopisů, za správné odpovědi vylosované v knihovně 
nebo za sestavení třídního časopisu, který zveřejní v knihovně. 
Začátkem prosince ve spolupráci s ČSOB Pojišťovnou body 
spočítáme a nejúspěšnější třídy po zásluze odměníme. Kromě 
soutěžení jsme děti pozvali do Zahrady. Šlo o tajuplnou Zahradu 
Jiřího Trnky, kde jsme spolu s pěti kamarády zažili nejedno 
překvapení. Připomenuli jsme si tím výročí narození významného 
výtvarníka, ilustrátora, sochaře, scénáristu a režiséra animovaných 
filmů. Své zážitky z četby děti pošlou na výstavku do knihovny, kde 
si jejich výtvarné práce můžete přijít prohlédnout. Snažili jsme se 
nabídnout během října zajímavý program pro všechny čtenáře. 
Potěšil nás tentokrát velký zájem veřejnosti o přednášku pana 
Aloise Sassmanna, kterého jsme přivítali už potřetí. Nejdříve jsme 
se dozvěděli, jak vznikla naše jména a příjmení a ve druhé části 
tohoto cyklu jsme získali cenné informace a rady, kde a jak pátrat po 
našich předcích, abychom se dozvěděli, kdo vlastně jsme a odkud 
pocházíme, 

Jen nás včetně autora mrzí, že ještě nevyšla 
slibovaná kniha Kořeny IV., na kterou se zvlášť 
Bechyňáci moc těšili. Zadrhla se u vydavatele, snad 
se dočkáme!

kam až sahají naše kořeny. Vždyť už v biblické Páté 
knize Mojžíšově (tzv. deutoronomium) v 32. kapitole, 7. verši se 
píše: „Vzpomeň si na dávné dny, uvažuj o těch rocích, od věku do 
věku. Ptej se svého otce, ať tě o tom poučí, svých 
starších, ať ti to řeknou…“ 

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

PŘIPRAVUJEME NA PROSINEC

Neděle 2. prosince / 17 hod. / nám. T. G. M. – Městské muzeum
Rozsvícení vánočního stromu starostou města a adventní trhy 
v Městském muzeu.

Neděle 9. prosince / 17 hod. / Zámek Bechyně
Advent na zámku

II. ADVENTNÍ ZASTAVENÍ

Neděle 16. prosince / 17 hod. / ZUŠ V. Pichla – klášter
Poslyšte, jak zvony zní. Vystoupení žáků ZUŠ.

III. ADVENTNÍ ZASTAVENÍ

Úterý 25. prosince / 20.00 hod. / Velký sál KD
Vánoční zábava

VODOVOD

Neděle 23. prosince / 17 hod. / nám. T. G. Masaryka
Troubení z věže se SWING BAND Tábor.

IV. ADVENTNÍ ZASTAVENÍ

I. ADVENTNÍ ZASTAVENÍ

A ještě něco přichystal měsíc říjen. V Táboře jsem se zúčastnila 
festivalu malých nakladatelů Tabook. Během festivalu jste se pod 
velkým stanem na náměstí T. G. Masaryka mohli setkat se 
spisovateli při autorském čtení, zúčastnit se výtvarných i literárních 
dílen, popovídat s nakladateli, ilustrátory... Nechyběli ani zahraniční 
hosté. Program se prolnul i do dalších prostor města, např. do 
městské knihovny, muzea, galerií, ale i kaváren a hospůdek. Tam 
všude se setkali lidé, které zajímá kvalitní knižní kultura. Tito 
nadšenci tištěného slova a krásných knih přilákali do Tábora díky 
manželům Horváthovým z nakladatelství Baobab (nějaký čas žili 
i v Bechyni) davy zájemců, kteří neváhali vstoupit do ulic staro-
bylého Tábora a odnést si nezapomenutelné zážitky a hlavně 
krásné knihy. Některé najdete samozřejmě i v naší knihovně.

Pozvánka do knihovny
5. listopadu v 16 hodin zveme na 
slavnostní vernisáž výstavy 

Rozum a emoce
  sociálně-terapeutické dílny 

táborského Fokusu, která potrvá 
do konce listopadu v provozní 
době městské knihovny!

EH

Od ledna 2013 / Kurzovné na osobu 1000 Kč
Rádi bychom po Novém roce zahájili kurz tance pro ty, co se chtějí 
v tanci zdokonalit, případně začít od začátku. Zájemci, hlaste se na 
mail: reditel@kulturnidum.cz, nebo na tel: 381 313 338.

TANEČNÍ PRO VŠECHNY



+Adaptační kurz 6.A

Ve čtvrtek 20. 9. a v pátek 21. 9. se 6.A 
vypravila na premiérový adaptační kurz naší 
školy, který se konal v rekreačním zařízení 
Cihelna u Radětic.

Cílem tohoto kurzu bylo bližší seznámení 
s novým třídním učitelem a rozvinutí 
komunikačních dovedností v kolektivu žáků 
vstupujících na 2. stupeň základní školy.

Ve čtvrtečním slunečním odpoledni se 
šesťáci dozvídali více informací nejen o 
sobě, ale i o učitelích, kteří kurz vedli. K tomu 
jim pomáhali seznamovací hry, které pro 
žáky připravili M. Petr a F. Oplatek. Dále 
následovala řada aktivit rozvíjející dobrou 
komunikaci v kolektivu a jeho utváření.

Večer byl zakončen táborákem s opéká-
ním špekáčků. Poté jsme si u ohně zazpívali 
s kytarou a vyrazili na kutě.

Po páteční snídani se opět žáci věnovali 
zážitkovým aktivitám rozvíjející dobré vztahy 
v kolektivu. Ty budou zajisté potřebovat na 
nelehké plavbě lodí po vodách 2. stupně 
základní školy. Po výborném obědě a úklidu 
chatek následoval společný návrat do školy.

A co na závěr? Především poděkování 
rodičům a vedení školy za umožnění tohoto 
premiérového setkání. Dále všem z Cihelny 
za výborné prostředí a stravování v době 
kurzu. A nezapomeňme také na žáky za 
vstřícný přístup ke zvoleným aktivitám a 
pěkné chování po celou dobu této vydařené 
akce.

Mgr. Milan Petr

+Celostátní akce 
dramatické výchovy 

na naší škole
Ve dnech 4. až 7. října se na naší škole 

uskutečnila jedna z částí celonárodní dílny 
komplexní estetické výchovy nazvané 
TVORBA – TVOŘIVOST - HRA. Jedná se o 
tradiční podnik pořádaný sdružením 
ARTAMA a Sdružením pro tvořivou drama-
tiku Praha (letošním spolupořadatelem bylo 
i Kulturní středisko města Bechyně). Kurz je 
určen učitelům estetických předmětů všech 
typů škol a studentům pedagogických a 
uměleckých oborů. Dílna probíhá pokaždé v 
jiném městě republiky, vždy však v místě, 
které svou historií, atmosférou a osobitostí 
poskytuje dostatek inspirace pro tvůrčí práci. 
V jednotlivých seminářích vždy dochází 
k propojení dramatické výchovy s určitým 
estetickým oborem – s výchovou hudební, 
literární, výtvarnou a pohybovou. Naše škola 
měla tu čest, že mohla poskytnout své 
prostory pro dílnu hudebně dramatickou. 
Podle zpětné vazby lektorů i seminaristů se 
účastníkům na naší škole líbilo – rozezvučeli 
svými hlasy i nástroji prostory tříd, chodeb 
a exteriérů. Výsledné vystoupení, které na 
naší škole vzniklo, patřilo v kontextu celé 
dílny k nejvíce působivým. Je tedy potě-
šitelné, že se naše škola, která se prezentuje 
výukou dramatické výchovy i působením 
divadelních kroužků, spolupodílela na 
zajištění takovéto prestižní akce národního 
významu.

Mgr. MgA. František Oplatek

+Projekt 7.–9. tříd 
„Pohádková knížka 

Třídilka“
V měsíci září a říjnu se žáci 7. – 9. tříd v 

hodinách českého jazyka, výchovy ke zdraví 
a výtvarné výchovy zúčastnili projektu 
„Pohádková knížka Třídilka“.

Žáci měli za úkol napsat pohádku na 
téma třídění a recyklace odpadů a poté k 
textu namalovat obrázky.

Nejlepších šest pohádek i s ilustracemi 
jsme zaslali do soutěže, kterou v rámci 
kampaně na podporu třídění odpadů 
v Jihočeském kraji vyhlásila autorizovaná 
obalová společnost EKO – KOM.

Už v měsíci listopadu budou známy 
výsledky a dozvíme se, jestli se naši žáci 
stanou spoluautory pohádkové knížky. 

Mgr. Jitka Radvanová

+Turistický kroužek

Ve středu 10. 10. 2012 jsme na naší škole 
zahájili činnost turistického kroužku.

Po vyučování jsme vyjeli vlakem do 
Sudoměřic u Bechyně, kde jsme navštívili 
farmu „U lesa“. Pan Šonka se nás ochotně 
ujal a provedl nás po farmě, kde nám ukázal 
zvířata (koně, lamy, kachny, holuby, 
kuřata…), která chovají.

Na závěr jsme se šli projít po okolí 
Sudoměřic, zahráli hry a poté se vrátili 
autobusem domů.

Mgr. Jitka Radvanová

zakončili v podvečer vskutku symbolicky – Odtud pak naše kroky vedly do atelieru Zprávy 
návštěvou chýnovského hřbitova. Zde nad No.1, kde si v inspirativním prostředí děti 

z výtvarného oboru hrobem Františka Bílka ční pět metrů vysoká prohlédly výstavu studentů z ateliéru 
socha Modlitba nad hroby. Skutečná velikost ilustrace na pražské UMPRUM. Množství ZUŠ Václava Pichla 
sochy je velkým kontrastem k zmenšeným sítotisků, komiksů, vyšívané knihy, záložky, v Bechyni návrhům či výřezům umístěným ve vile. knížky, pohlednice…

Nakonec jsme v Galerii 140 prošli 
V úterý 16. října vyrazili studenti II. stupně V pátek 19. října jsme se vydali opět za výstavou Houby Daniely Olejníkové. Tedy 

výtvarného oboru do Chýnova na výtvarnou uměním, tentokrát vyjeli starší studenti správně Huby, protože Daniela Olejníková je 
expedici. Navštívili jsme vilu sochaře I. stupně výtvarného oboru do Tábora. Zde ze Slovenska. Pod nohama nám praskaly 
Františka Bílka, vyslechli zajímavé povídání jsme v galerii U Radnice shlédli výstavu uschlé listy, které jsou nasypané na podlaze 
o umělcově životě, prohlédli si ateliér malířů, ilustrátorů a grafiků Blexbolex a Atak. galerie, s každým pohybem se rozvoněly 
i pokoje pro blízké přátele Otokara Březinu Oba žijí v Německu a věnují se autorské a my jsme se pomalu přenášeli do lesa. 
a Julia Zeyera plné sochařských návrhů, knize, ilustracím, plakátům, komiksům. Úžasná hra s barvami v tiscích, opět 
kreseb, skic, ale také umělcem upraveného Potom jsme se vydali do galerie Baobab, doplnění o knihy ilustrované autorkou.
nábytku, dveří apod. Také venkovní kde vystavuje ve světě proslulý a u nás Jednou větou: pátek byl na výstavy 
procházka kolem vily byla inspirativní a ještě neznámý malíř Miroslav Šašek, autor skutečně vydařený.
více osvětlila studentům osobu Františka úžasné série knih turistických průvodců This 

Za výtvarný obor Bílka. Návštěvu v rodném městysu is…(London, Paris, Australia…) .
Mgr. Ivana Blažkovávýznamného symbolisty a mystika jsme 

Městský zpravodaj Bechyně / LISTOPAD 2012 7



1928

UŠINB AI  L 1 6Š 4Z

BECHYNĚ

+Do Království železnic

Dne 11. 10. 2012 se sešli před školou 4.A 
a 5.A a vyrazili jsme směr Praha – Království 
železnic. V autobuse byla zábava. Když 
jsme dorazili a vešli dovnitř, nevěřili jsme 
vlastním očím. Spatřili jsme úžasný malý 
svět plný jezdících autíček, krásných vláčků, 
postaviček, stromů, hradů a zámků 
i kolotočů. Byla to nádhera, když se ze dne 
stala noc díky modrým světlům. Také jsme 
dostali pracovní listy, se kterými jsme ve 
skupinkách po třech chodili po Království. Já 
jsem byla ve skupince s Anetou a Veronikou. 
V pracovním listu bylo asi 25 otázek. Bylo to 
těžké, ale zábavné. Ptali jsme se čtvrťáků 
a oni zase nás. Nakonec jsem to s holkama 
udělala všechno. Abych nezapomněla, když 
se zmáčklo nějaké tlačítko, tak spadl strom 
nebo se začaly točit kolotoče. Odvezli jsme 
si pamětní mince, hrníčky, ale hlavně 
nezapomenutelné zážitky. 

Za tento výlet vděčíme hlavně 4.A, která 
si nás vybrala, abychom jeli s nimi.

Marta Horňáková

+Pravěký pátek s 6.A

Třída 6.A se zúčastnila pravěkého pátku 
5. 10. 2012. Celý den jsme si hráli na pralidi. 
Dostali jsme 4 úkoly, které jsme postupně 
plnili. Úkolem bylo: vytvořit pravěké zbraně, 
nakreslit jeskynní malby, vyrobit šperky 
a vytvořit z hlíny nějaké nádoby, amulety 
nebo pravěká zvířata. Skoro všichni byli 
převlečeni za pračlověky. Paní učitelka nám 
k práci pouštěla pravěké písně. Naše 
skupina HU-HA-HU si jako první vybrala 
jeskynní malbu. Malovali jsme uhlíky na 
velký zmačkaný papír. Bylo to príma!!!! Po 
vypracování všech úkolů jsme se šli fotit ven. 
Nakonec bylo vyhlašování vítězů za 
oblečení, zbraně, šperky a keramiku. Nej-
lepší zbraně měla BONGA-BONGA, šperky 
HU-HA-HU, keramiku UNGATROPOVÉ 
a nejkrásnější pračlověk byla Anička 
Blažková. Celý den se nám líbil a doufáme, 
že se bude opakovat. Moc děkujeme paní 
učitelce Svitákové za její výborný nápad. 

Anna Blažková, Žofie Ursínyová 
a Karolína Skaláková

+Výlet za byliny

Také letos jsme pro nejlepší sběrače 
bylin, šípku a pomerančové kůry připravili za 
odměnu výlet. Vlakem jsme se vydali se na 
cestu do Tábora. Z nádraží se přesunuli na 
Žižkovo náměstí, v jehož blízkosti se 
nacházejí obě muzea, která jsme měli 
v plánu navštívit. Nejdříve jsme měli 
domluvené Muzeum LEGA. Děti zde zhlédly 
na úvod krátký motivační film a pak už se 
rozprchly po muzeu. Viděly spoustu 
krásných modelů, a když se dost vynadívaly, 
vrhly se na kostičky a zkusily si sestavit něco 
samy. Do nedalekého Muzea čokolády 
a marcipánu jsme dorazili před desátou. 
Rozdělili jsme se na dvě skupiny. Jedna 
vytvářela z marcipánu, druhá si zatím 
prohlédla muzeum a potom se vyměnily. 
Kromě spousty čokolády a marcipánu jsme 
ve sklepě viděli skřítky a čerty, jak čokoládu 
vaří. Právě ve sklepě se líbilo hlavně 
mladším dětem. Starší obdivovaly mistra 
cukráře při jeho práci a hodinu se nehnuly od 
okénka, které je oddělovalo od cukrářova 
sladkého království. Nakonec jsme si všichni 
koupili pár sladkostí a vydali se na zpáteční 
cestu. Výlet se nám opravdu vydařil a děti 
určitě budou i letos hodně sbírat, aby příští 
rok podnikly další zajímavý výlet.

Mgr. Jana Meyerová +
Dny otevřených ateliérů 
2012 v SUPŠ Bechyně

Po loňské pozitivní zkušenosti jsme se 
také letos zúčastnili Dnů otevřených ateliérů 
2012, které pořádá agentura Kulturní most a 
nad nimiž převzal záštitu radní pro kulturu 
Ing. František Štangl (více o akci naleznete na http://www.kulturni-most.cz). Ve dnech 
20.–21. 10. 2012 v době od 8 do 12 a od 13 do 17 hodin byly veřejnosti zpřístupněny dílny, kde 
bylo možné točit na kruhu, modelovat, malovat na keramiku, dělat grafiku, kreslit a malovat. 
Také bylo možné navštívit školní depozitář, prohlédnout si celou školu a výstavu výsledků 
XXV. ročníku Mezinárodního sympozia keramiky Bechyně 2012.

Všem učitelům, kteří se v dílnách a ateliérech věnovali návštěvníkům školy, patří 
poděkování.

Jiří Novotný, SUPŠ Bechyně
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+Poznávací zájezd za 
uměním Katalánska

Dne 22. září 2012 jsme my, studenti 
SUPŠ Bechyně, odjeli do Španělska 
poznávat katalánskou kulturu. Bydleli jsme 
poblíž městečka Tossa de Mar na pobřeží 
Costa Brava a naživo jsme se seznamovali s 
katalánským modernismem. Šli jsme po 
stopách úchvatné architektury Antoni 
Gaudího v Barceloně, navštívili jsme horský 
klášter Montserrat, muzeum Salvadora 
Dalího, středověký hrad jeho ženy v Púbolu 
a kouzelné městečko Canet de Mar. 

Na programu ale nebylo pouze pozná-
vání španělského umění. Měli jsme možnost 
navštívit školu v Lloret de Mar a seznámit se 
se španělskými studenty. A také jsme mohli 
vyzkoušet malbu v plenéru u moře a přivézt 
si svůj vlastní obraz z Katalánska.

Veronika Stašová, studentka 3. ročníku 
grafického oboru SUPŠ Bechyně

+
a chýnovské. Ve dnech 21. 11. – 23. 11. 2012 sochaře a restaurátora pana Radko A co nás čeká 
budeme mít stánek na veletrhu Vzdělání Plachty. Velmi si vážíme možnosti vystavit 

v nejbližší době? a řemeslo v Českých Budějovicích, kde se kresby i plastiky tohoto významného 
také zúčastníme soutěže v kresbě absolventa školy a děkujeme paní Anně 

Druhý den otevřených dveří pro zájemce a modelování podle sádrového modelu. P lachtové i  rod ině za  vs t ř ícnost  
o studium na naší škole proběhne v pondělí a shovívavost při přípravě výstavy. Výstava 8.–9. 11. 2012 proběhne již 16. ročník 5. 11. 2012 od 8 do 16.30 hodin. V sobotu potrvá do 14. 12. 2012 a bechyňskou celostátní Točířské soutěže pro studenty 10. 11. 2012 se uskuteční druhý přípravný veřejnost srdečně zveme.středních škol. Naši školu budou repre-kurz k talentovým zkouškám. Uchazeči 

zentovat Petr Čípa a Matěj Lanč. Předsedou A také další pozvání směřuje k bechyň-o studium si mohou vyzkoušet kresbu 
poroty bude výborný keramik a absolvent ské veřejnosti a k návštěvníkům našeho a malbu pod vedením zkušených pedagogů 
školy pan Tomáš Proll. města. V sobotu 17. 11. 2012 v 15.00 a také mohou přinést své práce na 

v Galerii Galvína pana Martina Zelenky konzultace. Kurz probíhá od 8.30 do 16.00 Bechyňskou veřejnost srdečně zveme na 
proběhne vernisáž předvánoční výstavy hodin, přihlášky přijímáme do 9. 11. 2012. dvě výstavní akce. První proběhne 
prací pedagogů naší školy. Vystavena bude 14. 11. 2012 v 16.30 ve školní Galerii na Říjen a listopad je také tradiční dobou keramika, ale také grafika a obrazy.chodbě. Bude se jednat o výstavu burz škol. Účastníme se táborské, 

absolventa bechyňské školy, keramika, Jiří Novotný, SUPŠ Bechynějindřichohradecké, vltavotýnské, milevské 

V sobotu 8. září 2012 byla symbolicky 
ukončena rekonstrukce náměstí TGM 
v Příbrami. Práce probíhaly od srpna 
minulého roku a celková suma za rekon-
strukci se podle informací z radnice 
vyšplhala na částku převyšující 43 milionů 
Kč. V květnu tohoto roku bylo zkolaudováno 
nově zrekonstruované náměstí v jihočeské 
Bechyni. Dvě opravená náměstí, dva různé 
výsledky, dva názorné příklady. Porov-
nejme, čím se tyto dvě rekonstrukce liší.

Náměstí T. G. Masaryka v jihočeské 
Bechyni bylo zkolaudováno v roce 2012. 
Mají tam nové chodníky, nádhernou dlažbu, 
nové silnice, parkovací stání, lavičky, stojany 
na kola a také nové lampy veřejného 
osvětlení. Novinkou je kašna posunutá více 
do středu náměstí a také objev historické 
studnice. Ta je nyní přikryta sklem a v noci 
osvětlena. Náměstí také zdobí zajímavě 
poskládaná dlažba. Při rekonstrukci 
archeologové totiž objevili základy keltských 
sídel a středověkých domů a právě tyto 
základy jsou v dlažbě naznačeny jinou 
barvou. Oprava náměstí přišla město 
celkem na 30 a půl milionů Kč. V tom je 
zahrnuta i oprava inženýrských sítí. 
V závěrečné fázi oprav navíc město ještě 
nad rámec původního projektu prosadilo 
například nasvícení žulové kašny nebo nové 
dopravní značky. 

 

Září 2012, 39. týden, vychází 26.9.2012.   Ročník II, 18. číslo, 9 Kč

Příbramsko
Čtrnáctideník. V ychází jako souhrnné tištěné zpravodajství  soukromého serveru www.pribramsko.eu.

PLUS
Porovnejte sami a hodnoťte:

Dvě opravená náměstí, 
dva různé světy

   S laskavým svolením redakce 
Příbramsko PLUS přetiskujeme některé 
části textu, kde jsou srovnávány rekon-
strukce náměstí v Bechyni a Příbrami. Je pro 
nás velmi potěšující, že Bechyně vychází 
z tohoto srovnání velmi lichotivě.

Příbram: disfunkční náměstí
žula  beton  nekvalitní a nehezká dlažba 

 velmi skromná zeleň  zničené kulturní 
dědictví  nefunkční parkoviště...

Místostarosta města Příbrami Ivan 
Šedivý (ODS), pečlivý dohližitel stavby 
a příbramský patriot, často a rád zdůraz-
ňoval, že hlavní slovo při rekonstrukci 
náměstí mají a mít měli zkušení architekti, 
nikoli radní, kteří prý nejsou odborníci. Oproti 
tomu názoru je ale potřeba říci, že každý 
architekt pracuje na základě zadání svého 
klienta a snaží se pochopitelně potřebám 
svého zadavatele, který jej platí, vyhovět. A 
radní mají přece znát potřeby svých občanů. 
Podle průběhu a výsledku rekonstrukce 
náměstí v Příbrami to ale vypadá, že 
základní zadání a koncepci vedení radnice 
promyšlenou bohužel nemělo. 

• •
• •

•

Bechyně: oáza, kde na Vás dýchne 
kus historie

Bechyňské náměstí, jak už jsme napsali 
na prvních stránkách tohoto vydání, je 
výměrou srovnatelné s náměstím příbram-
ským. Rekonstrukce ve výši cca 30 milionů 
Kč proběhla celkem ve třech etapách. Vloni 
to byla rekonstrukce kanalizece v centru, 
letos přišla na řadu oprava povrchu náměstí. 
Na tuto etapu Bechyně se žádostmi o dotace 
neuspěla a tuto část město hradilo ze svého 
rozpočtu. Mají tak nové chodníky, silnice, 
parkoviště, odpočinková místa i veřejné 
osvětlení... ...Pokud budete mít chuť a čas, 
zajeďte se do Bechyně podívat na výlet, 
určitě se Vám tam bude líbit. 

Kompletní fotogalerii bechyňského  
náměstí si můžete prohlédnout Na serveru 
www.pribramsko.eu
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+Sbor pro občanské 

záležitosti města 

Bechyně 

zajišťuje gratulace k významným 
ž i vo tn ím jub i l e ím ,  vý roč ím z la té  
a diamantové svatby a dále organizuje 
obřady slavnostního vítání dětí do života 
a slavnostního předání vysvědčení žákům 
9. tříd. Písemné a osobní gratulace 
předáváme občanům města pouze na 
základě jejich písemného souhlasu 
(viz. příloha). Rada města Bechyně 
stanovila, že ve věku 70 let, 75 let a dále 
každý rok bude zasíláno blahopřání 
k narozeninám. Od věku 75 let se životní 
jubileum zveřejní v Městském zpravodaji. 
Seniorům ve věku 80, 85, 90 a dále vždy po 
pěti letech bude předáno blahopřání 
s dárkovým balíčkem. Budeme rádi, pokud 
občané od 70 let věku doručí písemný 
souhlas na Městský úřad Bechyně, případně 
v něm vyznačí, k jakým účelům v rámci 
životního jubilea mohou být jejich osobní 
údaje využity. Chceme alespoň tímto 
způsobem všem oslavencům projevit úctu 
a snad i udělat malou radost. 

D. Cibulková

MĚSTSKÝ ÚŘAD BECHYNĚ
NÁM. T. G. MASARYKA 2, 391 65 BECHYNĚ
TEL. 381

 

477 010, 381
 

477
 

028 FAX 381 477 049
ODBOR VNITŘNÍCH A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

Souhlas se shromažďováním a zpracováním osobních údajů

Já, podepsaná(ý)_________________________________, datum narození______________,

bydliště___________________________________________________________________,

dávám tímto souhlas, aby Městský úřad v  Bechyni a Sbor pro občanské záležitosti v Bechyni shromažďoval 
a zpracovával moje osobní údaje.

Tento souhlas dávám pro účely:
- vedení seznamu seniorů a rozesílání gratulací k  životnímu výročí,*)
-      uveřejnění mého jména a příjmení při dosažení věku 75 let a více v

 
kulturní rubrice Bechyňského

 

městského zpravodaje.*)

Tento souhlas dávám na dobu neurčitou a platí až do odvolání výhradně pro potřeby Městského úřadu
 

v
 

Bechyni a Sboru pro občanské záležitosti v
 

Bechyni.

__________________________________
                                                                                                                podpis
*) nehodící se škrtněte

"

+Za „černé stavby“
nehrozí jen pokuta,

stavební úřad může nařídit 
jejich odstranění

Stavební úřad upozorňuje na stále se 
rozmáhající nešvar, a to stavění „na černo“. 
Jako „černé“ stavby se lidově označují ty, 
které byly postaveny bez příslušného 
povolení nebo v rozporu s ním, bez 
projednání a zcela o vlastní vůli stavebníka.

Zjistí-li stavební úřad, že se jedná 
o stavbu bez jeho rozhodnutí nebo 
opatření, která vyžaduje stavební zákon, 
nebo je s ním v rozporu, zahájí řízení z moci 
úřední o odstranění stavby. Je to dokonce 
povinnost stavebního úřadu. 

Bez ohledu na výsledek řízení o odstra-
nění stavby je stavební úřad povinen vést 
také řízení o přestupku (správním deliktu). 
Za prokázaný přestupek rozhodnutím uloží 
pokutu. 

Stavební úpravy, přístavby, nástavby, 
opravy fasád, střech, zateplování objektů, 
odstraňování staveb, rekonstrukce, změny 
stavby před dokončením, stavební úpravy 
v objektech včetně bytových jader, nové 
stavby atp. je nutné vždy předem 
konzultovat se stavebním úřadem místně 
příslušným.

odbor VaŽP

+Tísňová péče v Bechyni

V měsíci říjnu byla bechyňským seniorům 
v klubovně domu s pečovatelskou službou 
představena v Bechyni nová sociální služba 
tísňová péče. Jedná se o telekontaktní 
sociální službu, kdy domácnost seniora je 
vybavena vysílačem, reproduktorem, čidlem 
pohybu a tísňovým tlačítkem. To by měl 
senior nosit stále při sobě nebo mít na 
dosah, aby si v případě nouze mohl zavolat 
pomoc. Pokud k takové situaci dojde, je 
kontaktována pracovnice, která telefonicky 
zavolá zpět dotyčnému, popř. zkontaktuje 
osobu blízkou, policii nebo zajistí potřebnou 
pomoc. Zavedení této služby je do konce 
měsíce listopadu zadarmo, měsíční 
poplatek za využívání služby je v případě 
pevné linky 300 Kč měsíčně, v případě 
mobilní linky pak 400 Kč měsíčně. Pro 
případné další informace o této službě 
kontaktujte prosím odbor vnitřních 
a sociálních věcí Městského úřadu 
v Bechyni, tel. 381 477 025.

V domě s pečovatelskou službou 
v Bechyni proběhla přednáška pro seniory 
na téma bezpečnost a bezpečné chování. 
Přítomným seniorům velmi srozumitelnou 
formou strážník Městské policie Bechyně 
a zástupce Policie ČR vysvětlili, jaké 
chování je pro seniory nejrizikovější a jak co 
nejlépe a nejjednodušeji zajistit bezpečnost 
svou i lidí kolem. Velmi důležité je především 
nebýt lhostejný a všímat si dění kolem sebe.

Kateřina Jančíková, DiS 
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Název strany % % % % %

7 6 3,11 2 0,73 1 0,45 6 2,43 0 0,00

8 Strana Práv Občanů ZEMANOVCI 3 1,55 2 0,73 6 2,68 4 1,62 18 5,22

20 Moravané 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

21 1 0,52 7 2,55 1 0,45 4 1,62 6 1,74

22 Národní socialisté-levice 21.století 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

30 Věci veřejné 4 2,07 0 0,00 2 0,89 0 0,00 4 1,16

33 13 6,74 17 6,20 12 5,36 8 3,24 13 3,77

43 KSČM 46 23,83 88 32,12 71 31,70 88 35,63 112 32,46

51 Strana zelených 4 2,07 2 0,73 2 0,89 3 1,21 4 1,16

53 5 2,59 2 0,73 4 1,79 3 1,21 5 1,45

59 "JIHOČEŠI 2012" 11 5,70 29 10,58 15 6,70 20 8,10 32 9,28

60 ČSSD 31 16,06 58 21,17 74 33,04 69 27,94 68 19,71

64 7 3,63 17 6,20 1 0,45 12 4,86 12 3,48

65 REPUBLIKÁNSKÁ STRANA… 1 0,52 1 0,36 0 0,00 0 0,00 0 0,00

70 ODS 44 22,80 29 10,58 15 6,70 13 5,26 33 9,57

77 Strana svobodných občanů 3 1,55 7 2,55 8 3,57 3 1,21 8 2,32

84 KDU-ČSL 10 5,18 7 2,55 7 3,13 11 4,45 19 5,51

93 Česká pirátská strana 4 2,07 6 2,19 5 2,23 3 1,21 11 3,19

CELKEM 193 274 224 247 345

Okrs. č.1 Okrs. č.2 Okrs. č.3 Okrs. č.4 Okrs. č.5

Číslo 
strany

počet 
hlasů

počet 
hlasů

počet 
hlasů

počet 
hlasů

počet 
hlasů

Volte Pravý Blok www.cibulka.net

SUVERENITA-Blok Jany Bobošíkové

TOP 09 a Starostové pro Jihoč.kraj

Děl.strana sociální spravedlnosti

Jih.koalice SNK ED a Strany soukr…

     CELKEM

% % %

0 0,00 0 0,00 15 0,93

4 1,47 1 2,04 38 2,37

0 0,00 0 0,00 0 0,00

2 0,73 0 0,00 21 1,31

0 0,00 1 2,04 1 0,06

1 0,37 0 0,00 11 0,69

19 6,96 2 4,08 84 5,23

65 23,81 4 8,16 474 29,53

1 0,37 0 0,00 16 1,00

1 0,37 1 2,04 21 1,31

27 9,89 11 22,45 145 9,03

72 26,37 17 34,69 389 24,24

18 6,59 1 2,04 68 4,24

0 0,00 0 0,00 2 0,12

38 13,92 6 12,24 178 11,09

9 3,30 0 0,00 38 2,37

10 3,66 4 8,16 68 4,24

6 2,20 1 2,04 36 2,24

273 49 1605

Okrs. č.6 Okrs. č.7

počet 
hlasů

počet 
hlasů

počet 
hlasů

Celková účast voličů:  37,40 %

Název strany počet hlasů %

7 15 0,93

8 Strana Práv Občanů ZEMANOVCI 38 2,37

20 Moravané 0 0,00

21 21 1,31

22 Národní socialisté-levice 21. století 1 0,06

30 Věci veřejné 11 0,69

33 84 5,23

43 KSČM 474 29,53

51 Strana zelených 16 1,00

53 Děl. Strana sociální spravedlnosti 21 1,31

59 "JIHOČEŠI 2012" 145 9,03

60 ČSSD 389 24,24

64 68 4,24

65 REPUBLIKÁNSKÁ STRANA… 2 0,12

70 ODS 178 11,09

77 Strana svobodných občanů 38 2,37

84 KDU-ČSL 68 4,24

93 Česká pirátská strana 36 2,24

CELKEM 1605

Číslo 
strany

Volte Pravý Blok www.cibulka.net

SUVERENITA – Blok Jany Bobošíkové

TOP 09 a Starostové pro Jihoč. Kraj

Jih.koalice SNK ED a Strany soukr…

+Město Bechyně 
pořádá

dne 4. prosince 2012 
od 17.00 hodin 

v Kulturním domě v Bechyni

PŘEDVÁNOČNÍ 

SETKÁNÍ SENIORŮ
Akce je určena pro občany v důcho-

dovém věku. Vstupenky si můžete 
vyzvednout od listopadu 2012 na 
Městském úřadě v Bechyni u paní 
Kateřiny Jančíkové (1. patro).

    V stup zdarma. Vstupenky se 
vydávají jen do vyčerpání celko-

vého počtu míst k sezení. 
Občerstvení bude zajištěno. 
Kulturní program připraví 

Kulturní středisko města 
Bechyně.

  V. Fišerová

VOLEBNÍ VÝSLEDKY ZA BECHYNI CELKEM
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Volby do zastupitelstev krajů  - KRAJ JIHOČESKÝ
12. a 13. října 2012

VÝSLEDKY V BECHYNI ZA VOLEBNÍ OKRSKY 



+Kulturní středisko města 
Bechyně zve a doporučuje

UDEBNÍ PRODUKCE Hv Lázních Bechyně

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

Já písnička – určeno k poslechu
(jídelna lázní – nekuřácký prostor)
Vždy v pondělí od 19.30 do 21 h
Vstupné: jídelna 30 Kč, 

Ratajská duha 40 Kč.

  1. 11. čtvrtek Escalona
  2. 11. pátek Cora
  3. 11. sobota Countrio
  4. 11. neděle Mr. Driver
  6. 11. úterý RM band
  9. 11. pátek Ševětínka
10. 11. sobota Countrio
11. 11. neděle Mr. Driver
13. 11. úterý Mr. Driver
14. 11. středa Technicz
15. 11. čtvrtek Countrio
16. 11. pátek Cora
17. 11. sobota Technicz
18. 11. neděle Mr. Driver
20. 11. úterý Mr. Driver
22. 11. čtvrtek Technicz
23. 11. pátek RM band
24. 11. sobota Countrio
27. 11. úterý Mr. Driver
29. 11. čtvrtek RM band
30. 11. pátek Cora

  5. 11. Escalona
12. 11. Malá muzika
19. 11. Luňáčci
26. 11. Ratajská duha

Bližší informace podá paní Faktorová – 
kulturní referentka, tel. č. 777 710 248

KINO BECHYNĚ
LISTOPAD 2012

2. pátek ve 20 hodin
3. sobota ve 20 hodin

OKRESNÍ PŘEBOR – POSLEDNÍ 
ZÁPAS PEPIKA HNÁTKA

Děj se odehrává v období, které těsně 
předchází stejnojmenného seriálu.

Přístupné od 12 let, 104 minut, 65 Kč

6. úterý ve 20 hodin
7. středa ve 20 hodin

MÉĎA
Plyšový medvěd může být skvělý 

společník, když je vám pět. Když je vám 
pětatřicet a ten plyšák mluví, chlastá 
jako duha, užívá lehké drogy a ještě 
lehčí holky, může se z něj vyklubat 

hlavní hrdina jedné z nejoriginálnějších 
komedií posledních let

Přístupné od 15 let, 106 minut, 65 Kč

13. úterý ve 20 hodin
14. středa v 17 hodin

MADAGASKAR 3
Pokračování animované komedie.

Přístupné, 95 minut, 65 Kč 

23. pátek ve 20 hodin
24. sobota ve 20 hodin

SVATÁ ČTVEŘICE
Tohle si od Viewegha nepřečtete, to 
musíte vidět. Premiéra nové české 

komedie v režii Jana Hřebejka.
Přístupné od 15 let, 78 minut, 65 Kč 

27. úterý ve 20 hodin
28. středa ve 20 hodin
BOURNEŮV ODKAZ

Agent bez paměti Jason Bourne 
nebojoval s tajnými službami sám. Byl 
tu ještě jeden muž, o němž však neměl 

ani tušení.
Přístupné od 15 let, 134 minut, 65 Kč 

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

PROGRAM  NA LISTOPAD 
KAŽDOU NEDĚLI 

OD 10 HODIN, VSTUPNÉ 40 Kč

4. neděle
BUDULÍNEK

Otýlie a 1580 kaněk, M+Š – Utržené 
sluchátko, 

Krušnohorské pohádky I.– Panenka a 
uhlíři, Tylínek, Budulínek Mandelinka, 

Vodník Čepeček – střevíčky, Krtek 
hodinářem, Jak Žofka zachránila 

levharta
66 minut

11. neděle
KARCOOLKA

Skutečný příběh Červené Karkulky
80 minut

18. neděle
O TÉ VELKÉ MLZE 

M+Š jak se vrátili z prázdnin, 
O Mikešovi – Lyšajův sen, Držte si 

klobouk,
O té velké mlze, Štaflík a Špagetka – 

Chůvy, Cvrček a pila, Krtek a žvýkačka
64 minut

25. neděle
SHREK: ZVONEC A KONEC 

Co nás čeká ve čtvrtém díle Shreka?
92 minut.

PRO DĚTIPOHÁDKOVÁ BECHYNĚ

Kdo procházel podvečerní Bechyní 
v pátek 19. října, mohl zažít netradiční 
podívanou. Do ulic města vyrazily hned dvě 
desítky pohádkových postav a bytostí. Sbor 
dobrovolných hasičů Bechyně a Levicový 
klub žen připravily již potřetí akci s názvem 
Pohádková Bechyně. Na trasu plnou her, 
úkolů a rébusů vyrazilo z náměstí se svými 
rodiči 124 dětí. Občerstveni čajem a per-
níčky prošly děti 12 stanovišť, kde si se 
všemi úkoly hravě poradili i ti nejmenší. 

Pohádkové putování bylo zakončeno na 
sportovním stadionu opékáním buřtů. 

Snědlo se celkem 17 kg buřtů, 8 chlebů 
a vypilo 20 l čaje. Věříme, že se všem 
dětem i rodičům akce líbila a že mezi 
pohádkové bytosti vyrazí i příští rok.

Petr Pokorný

15. 12. 2012 
vystoupí bechyňská rocková kapela 

ERRROR 
v pivnici KULTURÁK od 20 hodin, 

vstupné 50 Kč.

Děkuji za dobrý a vtipný nápad, který 
patří majiteli vilky a vinotéky s galerií 
Galvína v Libušině ulici. Pokud se podíváte 
čelně na vilku, po pravé straně je vchod 
a výkladec; jsou to zůstatky řešení bývalé 
oficíny pana Junka. Po levé straně zůstala 
taková rána po původním vchodu do 
domu, byl zazděný a v mělké nice se 
současný majitel rozhodl pro originální 
způsob řešení (on byl v podstatě 
používaný již dávno v historii) – namalovat 
podobu dveří přímo do niky: dveře, 
skleněná výplň asi v 1/3 dveří, schránka na 
poštu včetně vykukujícího dobového 
časopisu Lázně Bechyně, kování kolem 
zámku i s ochranným krytem u spodní části 
dveří. Vše působí tak autenticky, 
opravdově, že si řidiči, ale ani chodci 
nevšimnou tohoto fíglu. Malbu, která 
působí i plasticky, provedl propagační 
grafik Štefan Demko. Prima nápad, děkuji. 

 –ap–



krajnici nebo při okraji vozovky nejvýše dva 
vedle sebe. Při snížené viditelnosti, 
zvýšeném provozu na pozemních komuni-
kacích nebo v nebezpečných a nepře-
hledných úsecích smějí jít chodci pouze za 
sebou. 
(6) Osoba pohybující se pomocí ručního 
nebo motorového vozíku pro invalidy nesmí 
na chodníku nebo na stezce pro chodce 
ohrozit ostatní chodce. Nemůže-li užít 
chodník, smí užít pravé krajnice nebo 
pravého okraje vozovky. 
(7) Osoba vedoucí jízdní kolo nebo moped 
smí užít chodníku, jen neohrozí-li ostatní 
chodce; jinak musí užít pravé krajnice nebo 
pravého okraje vozovky. 
(8) Osoba pohybující se na lyžích, 
kolečkových bruslích nebo obdobném 
sportovním vybavení nesmí na chodníku 
nebo na stezce pro chodce ohrozit ostatní 
chodce.

§ 54
(1) Je-li blíže než 50 m křižovatka s řízeným 
provozem, přechod pro chodce, místo pro 
přecházení vozovky, nadchod nebo 
podchod vyznačený dopravní značkou 
„Přechod pro chodce“, "Podchod nebo 
nadchod", musí chodec přecházet jen na 
těchto místech. Na přechodu pro chodce se 
chodí vpravo.
(2) Mimo přechod pro chodce je dovoleno 
přecházet vozovku jen kolmo k její ose. Před 
vstupem na vozovku se chodec musí 
přesvědčit, zdali může vozovku přejít, aniž 
by ohrozil sebe i ostatní účastníky provozu 
na pozemních komunikacích. Chodec smí 
přecházet vozovku, jen pokud s ohledem na 
vzdálenost a rychlost jízdy přijíždějících 
vozidel nedonutí jejich řidiče k náhlé změně 
směru nebo rychlosti jízdy. 
(3) Jakmile vstoupí chodec na přechod pro 
chodce nebo na vozovku, nesmí se tam 
bezdůvodně zastavovat nebo zdržovat. 
Nevidomý chodec signalizuje úmysl přejít 
vozovku mávnutím bílou slepeckou holí ve 
směru přecházení. Chodec nesmí vstupovat 
na přechod pro chodce nebo na vozovku, 
přijíždějí-li vozidla s právem přednostní 
jízdy; nachází-li se na přechodu pro chodce 
nebo na vozovce, musí neprodleně uvolnit 
prostor pro projetí těchto vozidel. Chodec 
nesmí vstupovat na přechod pro chodce 
nebo na vozovku bezprostředně před 
blížícím se vozidlem. Chodec musí dát 
přednost tramvaji. 
(4) Chodec nesmí překonávat zábradlí nebo 
jiné zábrany na vozovce.

§ 55
1) Před železničním přejezdem si musí 
chodec počínat zvlášť opatrně, zejména se 
musí přesvědčit, zda může železniční 
přejezd bezpečně přejít.
2) Chodec nesmí vstoupit na železniční 
přejezd v případech stanovených v § 29 
odst. 1 písm. a) až e). 

Při porušení těchto ustanovení může 
být udělena bloková pokuta (BP) až do 
výše 2000 Kč.

Za MP Bechyně 
Aleš Kabelka, DiS

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

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

MĚSTSKÁ 
POLICIE 
BECHYNĚ 
– radí, informuje

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

Jízda na jízdním kole
§ 57

 (2) Na vozovce se na jízdním kole jezdí při 
pravém okraji vozovky; nejsou-li tím 
ohrožováni ani omezováni chodci, smí se jet 
po pravé krajnici. Jízdním kolem se 
z hlediska provozu na pozemních komuni-
kacích rozumí i koloběžka.
(3) Cyklisté smějí jet jen jednotlivě za sebou.
(4) Pohybují-li se pomalu nebo stojí-li vozidla 
za sebou při pravém okraji vozovky, může 
cyklista jedoucí stejným směrem tato vozidla 
předjíždět nebo objíždět z pravé strany po Minule jsme informovali převážně řidiče 
pravém okraji vozovky, nebo krajnici, pokud motorových vozidel o některých dopravních 
je vpravo od vozidel dostatek místa; přitom je značeních (DZ) na Bechyňsku, tentokrát se 
povinen dbát zvýšené opatrnosti.zaměříme na cyklisty a chodce.

§ 58
Strážníci se nejčastěji setkávají (1) Cyklista mladší 18 let je povinen za jízdy 

s porušením DZ C14a „jiný příkaz“, která použít ochrannou přilbu schváleného typu 
nařizuje svým textem v podstatě vést jízdní podle zvláštního právního předpisu 2) a mít ji 
kolo a to ještě před vjezdem na most nasazenou a řádně připevněnou na hlavě.
směrem do města po komunikaci č. 122/135. (2) Dítě mladší 10 let smí na silnici, místní 
Tato značka je PŘÍKAZOVÁ, ne jak se komunikaci a veřejně přístupné účelové 
někteří přestupci domnívali informativní!!! komunikaci 1) jet na jízdním kole jen pod 

Po tragické nehodě na jaře tohoto roku se dohledem osoby starší 15 let; to neplatí pro 
MP, ale i PČR Bechyně zaměřily i na jízdu na chodníku, cyklistické stezce 
porušování této DZ. Po této události, ale a v obytné a pěší zóně.
i častějšími kontrolami došlo k zlepšení (3) Na jednomístném jízdním kole není 
situace především u pravidelných cyklistů dovoleno jezdit ve dvou; je-li však jízdní kolo 
a obyvatel Bechyně, ale bohužel se našlo vybaveno pomocným sedadlem pro pře-
i spousty cyklistů, návštěvníků, kteří pravu dítěte a pevnými opěrami pro nohy, 
nerespektovali značení, popř. jako náhradní smí osoba starší 15 let vézt osobu mladší 
řešení vjeli na úzký chodník, kam je 7 let.
dospělým cyklistům vjezd zakázán. Zvýšený (4) Cyklista nesmí jet bez držení řídítek, 
pohyb i chodců, vozidel a cyklistů vytvářelo držet se jiného vozidla, vést za jízdy druhé 
na mostě někdy nebezpečné situace. jízdní kolo, ruční vozík, psa nebo jiné zvíře 

a vozit předměty, které by znesnadňovaly DZ C14a
řízení jízdního kola nebo ohrožovaly jiné 
účastníky provozu na pozemních komuni-
kacích. Při jízdě musí mít cyklista nohy na 
šlapadlech.
(5) Cyklista je povinen za snížené viditelnosti 
mít za jízdy rozsvícen světlomet s bílým 
světlem svítícím dopředu 2) a zadní svítilnu 
se světlem červené barvy nebo přerušo-
vaným světlem červené barvy. Je-li vozovka 
dostatečně a souvisle osvětlena, může 
cyklista použít náhradou za světlomet 
svítilnu bílé barvy s přerušovaným světlem.

Poslední skupinou jsou chodci. I zde 
dochází k častým porušováním dopravních 
předpisů. Jedná se o nebezpečné přebíhání 

Dalším porušováním je nedodržení vozovku před jedoucím vozidlem, přechod 
pravidel silničního provozu nezletilými šikmo po komunikaci, přechod v blízkosti 
a mladistvými řidiči jízdních kol. Bezohledná přechodu pro chodce, přelézání zábradlí 
jízda po pozemní komunikaci, kličkují, (ul. Libušina), přecházení v nepřehledných 
nebezpečně se předjíždějí, přejíždějí popř. úsecích nebo v místech s rozšířenou 
jedou po chodníku (osoby starší 10 let), ale komunikací u OD TESCO, kde jsou blízko 
hlavně valná část cyklistů ve věku 12–18let 2 přechody. Zde dochází nejen k porušení 
nemá přilbu!!! Bohužel při kontrolní akci ustanovení zákona, ale i k ničení zeleně 
zaměřenou na jaře právě na tyto cyklisty a porostů u silnice. V Bechyni je platné 
došlo k překvapivému zjištění, kdy z 15 kon- i ustanovení pohybu chodců u železničních 
trolovaných cyklistů nemělo přilbu 6 dětí ve přejezdů. I tady platí zák. č.361/2000Sb 
věku 3–10 let a právě v doprovodu rodičů!!! o silničním provozu:
Mezi další porušování patří kouření, 

§ 53
telefonování, převoz nadměrných nákladů 

(1) Chodec musí užívat především chodníku 
na kole, venčení psa běžícího vedle kola, 

nebo stezky pro chodce. Chodec, který nese 
neosvětlené kolo, alkohol, vezení dítěte na 

předmět, jímž by mohl ohrozit provoz na 
rámu kola. Pro oživení uvádíme výňatky ze 

chodníku, užije pravé krajnice nebo pravého 
zák. č.361/2000Sb o silničním provozu:

okraje vozovky. 
§ 7 (2) Jiní účastníci provozu na pozemních 

(1) Řidič nesmí komunikacích než chodci nesmějí chodníku 
c) při jízdě vozidlem držet v ruce nebo jiným nebo stezky pro chodce užívat, pokud není 
způsobem telefonní přístroj nebo jiné v tomto zákoně stanoveno jinak. 
hovorové nebo záznamové zařízení, (3) Kde není chodník nebo je-li neschůdný, 
d) kouřit při jízdě na motocyklu, na mopedu chodí se po levé krajnici, a kde není krajnice 
a na jízdním kole. nebo je-li neschůdná, chodí se co nejblíže při 

levém okraji vozovky. Chodci smějí jít po 
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Šachový spolek 
Bechyně ztratil 
kamaráda

Po červnovém těžkém úrazu 
bojoval Pepík Janeček dlouhé čtyři 
měsíce. Jeho stav byl od samého 
začátku velmi vážný, přesto jsme mu 
všichni fandili, ve skrytu duše doufali a 
hlavně věřili. Pepík se uměl na 
šachovnici ubránit všem soupeřům, na 
tohoto protivníka ale nestačil a nerovný 
boj v sobotu 6. října 2012 prohrál.

Pepík patřil dlouhá léta mezi 
špičkové jihočeské hráče a odehrál 
mnoho krásných zápasů. Přestože 
odešel z Bechyně za prací do Tábora, 
náš klub byl pro něho vždy srdeční 
záležitostí a také se k tomu hrdě hlásil. 
Jeho odchod do šachového nebe je 
pro nás velikou ztrátou. Nejen že jsme 
přišli o výbornou první šachovnici, ale 
především nám odešel báječný 
kamarád.
Pepo, budeš nám moc a moc chybět. 

Šachový spolek Bechyně

+Šachový spolek

7. 10. 2012
 1. jihočeská divize – 1. kolo

Spartak Sezimovo Ústí A – Šachový spolek 
Reality Horňák Bechyně A 4:4
Body: Absolon, Banis, Bernáth – 1; Bartoš, 
Houdek – 0,5

Začátek sezony bývá pro nás vždy 
složitý, protože většina z nás neviděla 
figurky téměř půl roku. Letos to bylo pro nás 
o to těžší, že den před prvním kole zemřel 
náš kamarád a nejlepší hráč bechyňského 
oddílu Pepík Janeček. Přesto jsme začali 
zápas aktivně. Vašek Absolon rychle 
potrestal protihráče za špatné rozmístnění 
svých figur – 1:0 a Pišta Bernáth využil 
pasivní hru protivníka k dalšímu bodu – 2:0. 
Pavel Houdek se snažil při přechodu do 
koncovky získat výhodu, ale pozice zůstala 
remízová – 2,5:0,5. Jenže potom Vráťa 
Šťastný v zajímavé partii přehlédnul 
rozhodující tah soupeře – 2,5:1,5 a David 
Mazur v časové tísni ztratil rozhodující 
materiál – 2,5:2,5. V posledních třech 
partiích se štěstí přelévalo z jedné strany na 
druhou. Lojza Bartoš neviděl vyhrávající 
přechod do koncovky a partii zremizoval – 
3:3. Naše nová holandská posila Jan Banis 
ve své první partii po deseti letech nezačal 
nejlíp, ale v prohrané pozici využil chyby 
protihráče a nakonec vyhrál – 4:3. Honza 
Marek v koncovce nestejně barevných 

Lázně Jupiter Bechyně
Léčebné pobyty, wellness
Libušina 188
www.jupiterbechyne.cz
tel.: 734 751 365

Restaurace lázní Jupiter Bechyně si vás 
dovoluje pozvat na ochutnávky
Svatomartinského vína ročník 2012.
Láhve mladého vína budou dle tradice otevřeny 

v neděli 11. 11. v

 
11.11 hod.    

V restauraci bude v neděli 11., 18. a 25. 11.
podáváno Svatomartinské menu –
pečená husa se Svatomartinským vínem. 

Objednávky a rezervace přijímáme v restauraci

    Košt 

  Svatomartinského 

vína s pečenou 

                
         husou

Spinning 
centrum BRONX

Spinning 
centrum BRONX

Od 1. 11. 2012 každou středu 
od 19 do 20 hod. 

jsou lekce spinningu sestaveny pro úplné 
začátečníky a ty, kterým vadí jejich 

přebytečná kila…
Lekci vede zkušená instruktorka!!

K zakoupení jsou i velmi výhodné měsíční 
permanentky

 = vhodný dárek k narozeninám i vánocům!!
Centrum nabízí i cvičení na 

VACUSHAPE a BODY ROLLU
 –zaměřeno na 

BOKY–BŘICHO–HÝŽDĚ–STEHNA.
Více informací najdete na 

www.vacushape.cz 
a tel. čísle centra – 777 6O1 633

Bechyně, Na Libuši 635

Novin
ka!

POLICIE INF  RMUJE
V rámci kontrol motorových vozidel za 

účelem pátrání po nekolkovaném alkoholu a 
dalším zboží podléhajícím povinné registraci 
bylo bechyňskou hlídkou čtyřicet minut po 
půlnoci na ulici Tyršova v kontrolovaném 
dodávkovém vozidle zjištěna plastová nádrž 
s 900 litry pohonných hmot, k nimž osádka 
vozidla nepředložila doklad o původu. 
Vzhledem k podezření, že se jedná o nezda-
něné palivo, byla věc na místě předána 
orgánům Celní správy České republiky. 

Majitel psa v Bechyni jej nezajistil proti 
volnému pohybu na veřejném prostranství 
v ulici Písecká, pes napadl projíždějící 
jednašedesátiletou cyklistku, kterou strhl 
z kola a poté jí způsobil poranění v obličeji. 
Jednání tohoto nedbalého chovatele bylo 
zdejším útvarem oznámeno příslušnému 
správnímu orgánu k projednání, kde mu 
hrozí pokuta až 30.000,- Kč a povinnost 
nahradit způsobenou újmu.

Po dvou letech se v Bechyni a okolí 
opětovně vyskytly případy krádeží pohon-
ných hmot po předchozím proražení 
plastové, či provrtání kovové palivové 
nádrže osobních motorových vozidel. 
Policie v současné době intenzivně 
prověřuje osoby, které byly za tuto trestnou 
činnost v minulosti odsouzeny. V případě 
zjištění jakéhokoli výskytu podezřelých osob 
u zaparkovaných vozidel nezasahujte 
a učiňte neprodleně oznámení na telefonní 
linku 158. Děkuji za spolupráci.

npor. Bc. Jiří Zavadil
zástupce vedoucího oddělení

TĚLOVÝCHOVA & SPORT
střelců měl o dva pěšce méně, ale nevyužil 
několik možností zablokovat pozici a domácí 
srovnali na konečných 4:4.

13. 10. 2012
2. jihočeská divize – 1. kolo

Šachklub Tábor A – Šachový spolek Reality 
Horňák Bechyně B 0,5:7,5
Body: Bernáth, Marek, Malý P., Jandl, Alexa, 
Karafiát, Hrubant – 1; Absolon – 0,5

Béčko zahájilo sezonu na půdě nováčka 
Šachklubu Tábor, pro jehož hráče to byl 
historicky první zápas v 2. divizi. Mladí kluci 
proti nám začali dobře, ale postupně se 
projevila hráčská zkušenost na naší straně, 
a když jsme vyhráli i partie, ve kterých jsme 
stáli hůře, zrodilo se jednoznačné vítězství.

13. 10. 2012
3. jihočeská divize – 1. kolo

Šachový spolek Reality Horňák Bechyně C – 
Šachklub Tábor lady 3:2
Body: Malý J., Stach, Škopan – 1 

Céčko odehrálo vyrovnaný zápas 
s družstvem, které tvořila samá děvčata. 
Podceňovat však své soupeřky naši hráči 
nemohli, neboť hráčky ze Šachklubu Tábor 
mají hodně zkušeností z mládežnických 
soutěží. Však taky jediný, kdo vyhrál 
jednoznačně, byl Jindra Stach. Cennou 
výhru zaznamenal Honza Malý na první 
šachovnici a celkové vítězství zabezpečil 
Viktor Škopan až v koncovce.

Pišta Bernáth

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
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Bezpečnostní 
agentura 

T SECURITY 

s.r.o. 

střeží formou dálkové ostrahy Vaši

ü firmu
ü dům

24 hodin denně 365 dní v roce

Web: www.t-security.cz
E-mail: 
petr.hermanek@t-security.cz, 
info@t-security.cz 
Mobil: +420 777 798 608, 

+420 737 246 177, 
+420 777 798 606

ü byt 
ü chatu

TRADIČNÍ A ŽÁDANÁ TEPLÁ SEKANÁ LAHŮDKÁŘSKÉ 
VÝROBNY SLAPY  = CHUTNÁ SVAČINKA!

vv  PŘEDPORODNÍ KURZY  vv

v dozvíte se vše o těhotenství, porodu 
a péči o miminko

v kurz je vedený diplomovanou porodní 
asistentkou Bc. Ilonou Ženožičkovou

v více informací na tel. č. 607 682 736
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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 ... 

Více na webových strankách www.masaze-ladka.cz  nebo na telefonu 724 085 005
od listopadu thajské masáže za zaváděcí cenu!

znamená dotek a je nejstarší formou léčení na světě

Oční optika
Soběslav, Palackého 64

Tel.: 381 214 996
Po až Pá:
So: www.mmoptik.cz

• Měření  zrakové  ostrosti  na
nejmodernějších přístrojích

• Aplikace  kontaktních čoček

Objednávejte  se  na  tel. č.: 381 214 996
nebo přímo v oční optice

Jsou Vaše ruce příliš krátké?

 Multifokální 

  

brýle

  

Váš 
problém vyřeší!

 

8 – 13   14 – 17         

8 – 11

MM Optik  - držitel   ocenění   společnosti

Bonus ušetříte tisíce

Sleva  10% až 30% z ceny obruby!

zhotovené u nás uvidíte!
Přes multifokální brýle

Essilor - výrobce multifokálních skel Varilux

Přijmu na zkrácený úvazek ZTP 
prodavačku, základy na PC vítány.  
Stručný životopis zašlete na adresu 
ju-hele@email.cz


