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KNOFLÍKIÁDA nebo kousky dřeva, nezapínalo se ale 

dírkami, ale smyčkami. Když se totiž oděv 
stával složitějším, nestačilo ho převázat, 
takže vznikl další spojovací prvek. Původně 
to byla fibula, spona na rameni. Kronika Jsou různé akce – Bambiriáda, 
česká z roku 1367 uvádí, že „v Čechách se Kuličkiáda, Drakiáda…
objevila nová móda. Na šatech je našito až My jsme si pro letošní rok vymysleli 
300 i více knoflíků…“KNOFLIKIÁDU, která nás bude doprovázet 

Francouzský král František I. nechal svůj na stránkách našeho časopisu; neobávejte 
slavnostní plášť vyzdobit dokonce 13 600 se, že to bude nuda.
maličkými knoflíky. Teprve v polovině Takový KNOFLÍK, dalo by se říct, že je to 
minulého století byl tento rekord překonán obyčejná věc. Ale není, jako ostatně 
knoflíkáři z německého města Bernau. Na všechno. Někdy je tak krásný, že si podle něj 
jejich reklamních šatech se dalo napočítat vybereme šaty, právě knoflíky se stávají 
18 500 knoflíků různé velikosti.jedinečnou ozdobou našich oděvů. Máme 

sice vztek, když se utrhnou a musíme je 
přišít a to v nejnevhodnější dobu.

Francouzský král Jindřich III. si zase 
Vzpomínám na ruční práce ve škole, 

nechal vyrobit soupravu stříbrných knoflíků 
někdy ve 2. nebo 3. třídě, když jsme se učili 

ve tvaru vyceněné lebky. Nejnovější 
je přišívat. Jak jsou jindy dětské ruce Nejstarší knoflíky měly tvar kuličky francouzské knoflíky při sepnutí zahrají 
šikovné, tady to většinou neplatilo. s ouškem a vyráběli je umělci z mědi, stříbra melodii, ovšem pokud je zapnete v patřič-
Jednoduché byly se dvěma dírkami, ty se i ze zlata. Dnešní tvar dostaly, když se tyto ném pořadí. Američané zase vymysleli 
čtyřmi již byly pro nás až výtvarně náročné. knoflíky půlily a říkalo se jim číšky. Bohatí magnetické knoflíky, které si samy najdou 

A to zakončení s uzlíkem – ten nesměl zůstávali u kulatého tvaru a často jim za správné místo.
být jako boule, také zvaný „karfiol“. Nejhorší knoflíky sloužily pravé perly, zatímco chu- A tak se setkáváme s knoflíky kostěnými, 
bylo přišít knoflík mezi látku a podšívku, aby dým musely stačit knoflíky olověné. Za dřevěnými, nitěnými, skleněnými i porce-
zakončení nebylo vidět. I podle toho se Kateřiny II. se v Rusku rozšířila móda lánovými, kovovými i perleťovými, později 
pozná zručnost. Knoflíky s kovovým ouškem knoflíků skleněných a založením továrny na umělohmotnými. Budu se snažit je Vám 
mě trápí dodnes. Kov přeřízne nit a pokud jejich výrobu byl pověřen akademik všechny představit.
knoflík neztratíte, tak znovu přišívat. A co Lomonosov. Další povídání příště, nicméně važte si 
když se ztratí? Musí se pak vyměnit všechny, S nákupem španělských drahých těchto drobností ve svých domovech, jsou 
aby nekazily estetický dojem. knoflíků počítal i rozpočet Rudolfa II. i zdrojem pro hry dětí a pro jejich představy. 

Trochu z historie knoflíků. Antické sochy Čínský císař si oblékal tři pláště Budete překvapeni, jaké poklady máte.
na athénské Akropoli ukazují, jak knoflík najednou a každý z nich zapínal zlatými 

 - ap - vznikl. Na oděvu mají povrtané kamínky knoflíky.
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96 let Jelínková Anna
93 let Zíková Anežka
91 let Ralbovský František
87 let Kabát Karel
86 let Kavanová Božena
85 let Berka Jan, Písaříková Pavla,

Vanková Helena
84 let Jánská Milada, Pluhař Pravdomil
83 let Matoušková Božena, 

Menšíková Věra
82 let Lukášová Ludmila, 

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

Sirovátka František, 
MUDr. Trnková Olga

80 let Bartoš Oldřich, Koliha Miroslav,
78 let Králová Božena, Waldhaus Otto
77 let Mašková Jaroslava, 

Zavadilová Božena 
76 let Blažek Josef, Dobiáš Jiří,

Doleželová Anežka, Vlášek Josef

+Vítání občánků

Dne 23. listopadu 2010 byli přivítáni 
starostou města Bechyně, panem Mgr. 
Jaroslavem Matějkou, tito noví občánci:

Jakubčíková Klára, Kohoutová Denisa, 
Lepka David, Lhotecká Laura, Mareš Adam, 
Martínková Tereza, Procházková Eliška, 
Římský Josef, Simandl Matěj, Švarc Robert, 
Šťastná Izabela, Vaníček Vojtěch, Veselý 
Viktor, Wolfová Agáta.

Z obsahu

Kulturní kalendář 3
Zprávy ze škol 6
Zprávy z radnice 9
Sport 11

Příspěvky do únorového vydání posílejte 
nejpozději 18. ledna na

propagace@kulturnidum.cz

Šťastný a klidný nový rok 2011 všem občanům Bechyně přeje vedení radnice.
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1938 - řazení průvodu na náměstí před parkem: v čele Jirka Jordák
1. řada zleva: František Peterka, Jaroslav Šobr, Václav Trojáček, František Kocourek, 
Jan Kunc, Klíma
3. řada se zvednutou pravou rukou: František Hezoun, za ním ???, Votruba

Z historie Bechyně
Uplynul vánoční čas. Vzpomínám na své 

dětství a Vánoce s jejich zvláštní 
atmosférou. 

Přečteme si vzpomínky p. F. Kocourka 
na jeho bechyňské kamarády z mládí. Tento 
text má i svou historickou cenu. Cenu 
vzpomínek  dnes již 
bohužel odcházející generace.

- ap -

Děti z ulice
Nebudu povídat o dětech žijících na ulici. 

Chci vzpomenout na mé kamarády z doby 
mého dětství a mládí před šedesáti až 
pětasedmdesáti léty v Bechyni. Tehdy bylo 
náměstí a celé historické město plné života 
a dětí. Ale ulici, ve které jsem tehdy žil se 
svými rodiči a ve které žiji i dnes, popisovat 
nemohu. Je to jen ulička, a tak počínaje mou 
školní docházkou našel jsem své kamarády 
především na náměstí. Ovšemže jsem 
kamarádil s klukama odkudkoliv z města 
i z okolí, ale tyto vyjmenovávat nebudu, 
i když někteří v Bechyni či jinde ještě žijí. Stachů, syna zámečníka Stacha z domu nad s dvěma syny. Dál byly dům s prodejnou 
Omlouvám se jim. Nejprve byli mými kostelem, a dva též starší kluky Kličkovi elektro a elektrozávodem Janků, hospoda 
kamarády kluci stejně staří, pak i o nějaký z rohového domu v horní frontě domů na Kadleců a dům s obchodem Mácalů, kteří 
rok starší či mladší. Tehdy totiž byly dětské náměstí. I některé děti Šašků z hospody měli dcerku a přišli do Bechyně podobně 
party například z Čechovky, z Plechamru, ze „U Šašků“, jejíž historický štít je jeden z mála jako mnohé jiné rodiny, vyhnáni Němci z 
Zářečí, z náměstí a tak podobně. Já tedy dosud na náměstí existujících štítů. Kdo by českého pohraničí po jeho záboru 
patřil do party „z náměstí“. věřil, že asi před čtyřmi sty léty tak možná Velkoněmeckou říší. Po skončení druhé 

Začnu od zámeckého domu v levém vypadalo skoro celé tehdejší náměstí světové války většinou tyto rodiny Bechyni 
dolním rohu náměstí. Tam bydleli rodiče a navíc v severní a východní frontě asi byly opět opustily. Přes ulici v tehdy nově posta-
Honzy Kunclů a já jsem tam s Honzou chodil všechny domy s podloubím. Znal jsem veném domě pro chudé staré lidi děti nebyly, 
na dvorek si hrát. Jeho otec byl účetním i dcerku lékárníků z lékárny vedle, Evženu zato chodily přes náměstí a kolem do školky 
v zámku a kromě Honzy měli ještě dvě Poustků. Dům je dodnes lékárnou, ale uvnitř u schodů do Zářečí. Vedle starobince pak byl 
dcerky. V pravém dolním rohu, v dosud je k jeho škodě zcela přestavěn. V dalším dům truhláře pana Fučíka, ruského 
existujícím malém domku, bylo sklenářství domě, který však i já ještě pamatuji jako legionáře z první světové války a bechyňské-
pana Šroby. I tam byly tři děti a mladší kluk přízemní se štítem do náměstí a s prostor- ho místostarosty, jehož rodina byla 
Tománek byl mým spolužákem a kamará- ným obchodem, obchodovali látkami Žákovi. bezdětná, ale ve dvoře bydlela rodina 
dem. Když na náměstí 8. května 1945 stříleli Ti měli dceru a syna Honzu, keramika. Po četníka Pospíšila s dcerou. A ve dvoře 
němečtí vojáci z posádky v zámku a čeští smrti pana Žáka pak vedli obchod Lukášovi a vedlejšího městského úřadu bydleli snad 
vojáci protektorátní armády, přelézali jsme ti měli syna Bohouše, o rok staršího než já. oba městští policajti, Severa a Bakule, obě 
spolu zeď ze dvora hospody Kadleců do Přestavba tohoto domu už téměř do rodiny s dětmi.
dvora elektrozávodu Janků, abychom byli dnešního vzhledu byla provedena v létech Spočítali jste si tehdejší děti z náměstí? 
schovaní. V domě Stachů hned nad Jistě přes šedesát a to jsem určitě na některé 1934-35 Lidovou záložnou, která pak měla 
kostelem měli byt Vazdovi. Otec byl pojišťo- děti prostě zapomněl. Ale dnešní děti v patře rozlehlý sál jako kancelář, a ještě tam 
vacím agentem a jejich syn Milan, přezdívali z náměstí spočítat nemohu, neboť nevím, byl byt, kde bydlela rodina přednosty 
jsme mu „Bacil“, byl mým kamarádem. Na kdo kolem náměstí žije a má děti. Ani nevím, poštovního úřadu pana Puchnera s dcerou. 
mém kole jsme spolu jezdili oba najednou. kam se všechny ty tehdejší rodiny poděly. Nu Ve vedlejším domě byl koloniální obchod 
Ve dvoře dnešní pošty bydlela vdova rodiče již dávno zemřeli, z tehdejších dětí se vdovy paní Souhradové, jejíž dcera byla 
Simotová a dva kluci, mladší Pepík, můj stali rodiče a mnozí jsou již také mrtví. v Bechyni náčelnicí žen Sokola. Vedlejší 
spolužák, a starší Jan, keramik a pozdější Rodiny jejich dětí pak žijí jinde nebo bydlí dům patřil staviteli panu Krausovi, ti měli dva 

v panelácích a z náměstí je prázdné profesor „Umprum“. Z rohového domu vedle syny a dvě dcery. Vedle pak rohový dům 
„centrum“. Proč se asi bechyňské náměstí, pošty to byl Bohdan Trusků, syn obchodníka pana Anšerlíka dosud s historickým štítem 
jedno z těch prostorově největších náměstí s látkami, v dnešním obchodě s keramikou. do náměstí.
v jižních Čechách, tak neradostně změnilo? A ještě ze stejného domu Jarda Šobrů, Z východní fronty domů hned rohový 
Tato změna se týká samozřejmě nejenom mladší ze dvou synů četníka Šobra, a ještě dům je třetí a poslední s dosud zachovaným náměstí, ale celého historického města, té Fanda Drhů, starší ze dvou synů vdovy, paní historickým štítem. V domě bývalo řeznictví části v „hradbách“. Prosím, mluvím pouze Drhové. Mladší Mirek Drha dnes ještě pana Pichla a Pichlovi měli syna Láďu, o životě v této části našeho města, nikoliv v Bechyni žije. A Jindra Šestáků, syn chudé keramika. Ačkoliv byl tento dům zvětšen o jejím současném vzhledu. Jak dnes do této vdovy bydlící v zadním traktu „U Bílího o další byty necitlivou přístavbou do dvora až části co nejrychleji vrátit nejenom auta, ale zvonu“, i Vašek Janků, syn majitele po jeho „znárodnění“ v padesátých letech, především život, tedy rodiny a děti? Jenže to elektrozávodu a obchodníka elektropotře- už za mého dětství v něm bydlela ještě je jeden z nejsmutnějších a nejpalčivějších 

bami v domě s obchodem hned nad bývalou rodina četníka Hanzlíka se dvěma dcerami. problémů center historických měst. I když 
hospodou Kadleců. Další dvě dcerky měla rodina hodináře pana leckterá města tento problém úspěšně řeší, 

To byli moji kamarádi z náměstí, ale Řehoře, jehož obchod byl v domě pod ba již i vyřešila, proč se to naší Bechyni 
vezmeme-li to dokola znovu, znal jsem i tři Protivínkou, zatímco v Protivínce byl jediný dosud příliš nedaří? Znovu zdůrazňuji, 
děti ze zámku, Alfonse, Karla a Eleonorku sál, kde se tančilo, cvičili sokolové i hrálo se nejedná se o vzhled, ale o znovuoživení. 
Paarů, dále Karla Kotrabů, syna zámeckého Jistě si každý najde své vlastní odpovědi kino a divadla. Další dům byl pekaře pana 
lesního, i kluka Jirku a dcerku vrátného a možná i řešení. Tak poraďte!Lemberky, rodiny s dvěma dcerami, a vedle 
a kastelána ze zámku, pana Viktory. I obě Prosím, dovolte mi ještě za vyprávění v Bílím zvonu bylo řeznictví a hospoda 
dcerky řezníka Sedláčka a tři děti Vobořilů z a pomoc na textu poděkovat rodinám rodiny Hermanů se synem a dcerou a ještě 
domů po pravé straně parku. Z fary pak asi Faladových, Plachtových i paní Hermanové ve dvoře bydleli Lendrovi s více dětmi 
pět dětí Pavlínů, které žily u pana děkana z Bechyně a paní Jarmile Hynkové rozené a rodina kominického mistra Duška, asi 
Kocába. Z nich někteří kluci s podporou Semrádové z Prahy.s třemi dětmi. Patrový dům pod Bílím 
pana děkana i v Táboře studovali. A Edu –F. K.–zvonem patřil rodině MUDr. Schuswola 

na dřívější Bechyni
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KURZY, SEMINÁŘE, DÍLNY
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Kulturní středisko města Bechyně, U Nádraží 602, tel: 381 213 338, 776 381 203, e-mail: reditel@kulturnidum.cz

NEŠŤASTNÝ ŠAFÁŘŮV DVOREČEK
Sobota 29. ledna / 15.00 hodin / Malý sál/ Vstupné 35 Kč
Divadlo Kapsa z Andělské Hory přiveze veselou pohádku 
o perníkovém chlapečkovi Zápecníčkovi a jeho nevěstě 
z medového perníku Medunce. V pohádce zazní spousta 
známých lidových písniček.

TANEČNÍ PRO VŠECHNY
Zahájení pátek 14. ledna 2011 / 20 hodin / Velký sál KD 
Lektory kurzu budou na doporučení pana Jiřího Beneše 
manželé Bolkovi z Milevska.
Kurzovné činí 1.000,- Kč na osobu. 
Termíny dalších lekcí: 21. 1., 28.1.,11. 2.,18. 2., závěrečný 
ples 25. 2. - hraje RM Band Milevsko.
Hlaste se v kanceláři KD, na email program@kulturnidum.cz 
a na telefonu 381 213 338 nejlépe v párech.

VII. PLES MĚSTA
Sobota 29. ledna 2011 / 20 hodin / 
Velký sál KD / 120 Kč
Již sedmou sezónu pořádá 
město Bechyně ples, letos 
k poslechu a tanci hraje kapela 
AXA V. Broma. Připraven je 
bohatý program a soutěže 
o atraktivní ceny.
Předprodej vstupenek
v Knihkupectví Petra Voka.

ANGLIČTINA
Čtvrtek 6., 13., 20. a 27. ledna / 17.00 hodin / Klubovna KD
Bližší informace o konání kurzu naleznete na 
www.skrivanek.cz

PLESOVÁ SEZÓNA

MATURITNÍ PLES SUPŠ
Pátek 7. ledna / 19.00 hodin / Velký sál KD
Letošní plesovou sezonu zahájí studenti místní 
uměleckoprůmyslové školy.

 Herna otevřená od pondělí 3. ledna
pondělí 9 – 11 hodin
středa 15 – 17 hodin

 

Ve středu 19. ledna v 9 hodin se rozjíždí 

„DRBÁRNA“ na téma kosmetika a líčení.
Drbárna (tematicky zaměřená herna) bude 1× za 14 dní vždy 
ve středu od 9 do 11 hod. Vstup jako do klasické herny.

CVIČENÍ SE SLUNÍČKEM 
Každé úterý od 9 a 10 hodin cvičení pro děti. Bližší 
informace u lektorky Mgr. Gábiny Procházkové: 725 207 029, 
gabusa@centrum.cz. nebo v RC Hrošík.

RODIČOVSKÉ CENTRUM 

XVII. BECHYŇSKÉ PERLENÍ
Pátek 4. - neděle 6. února / Prostory KD
Celostátní přehlídka klasické amatérské divadelní tvorby, která 
se nese v duchu „za málo peněz hodně muziky“. Sledujte 
program na plakátech.

PLESOVÁ SEZÓNA

12. února Maturitní ples SUPŠ

19. února Rybářský ples

25. února Závěrečný ples tanečních

pro všechny

12. března Hasičský ples

DĚTSKÉ MAŠKARNÍ ODPOLEDNE
Sobota 26. února / 15.00 hodin / Velký sál / Vstupné děti 30, 
dospělí 40 Kč

www.kulturnidum.cz

KULTURNÍ KALENDÁŘ leden 2011

PŘIPRAVUJEME NA ÚNOR

Kulturní středisko města Bechyně pronajme
2reklamní plochu 4 m  na stojanu na křižovatce 

u rybníka Trubný. 
Bližší info na tel. 606 911 007 nebo 

reditel@kulturnidum.cz
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Jako houby po dešti - aneb
Knižní novinky 
    z jihočeského
      regionu

V naší rubrice Jako houby po dešti… 
Vás seznamujeme s knihami, které se týkají 
jižních Čech. Nyní Vám postupně po dohodě 
s nakladatelstvím Libri předložíme texty 
o Bechyni z jejich krásných publikací, které 
jsou pro nás mnohé, bohužel, trochu dražší, 
ale abychom nepřišli o tyto cenné informace, 
domluvili jsme tuto dohodu o spolupráci. 
Dokonce bylo toto nakladatelství tak 
laskavé, že publikace, ze kterých budeme 
citovat, poskytne našim čtenářům se slevou, 
podrobnosti upřesníme. Děkujeme všem 
jejich pracovníkům.

Redakce

+

FIŠERA, Zdeněk: Encyklopedie 
městských bran v Čechách, na 
Moravě a ve Slezsku.

opevnění na konci dnešní Libušiny ulice 
Praha, nakl. Libri, 2007. v úrovni nákupního střediska Jednoty a proti-

lehlé proluky mezi stojícími domy. Ještě BECHYNĚ (okres Tábor)
v roce 1842 byly vrchnostenským úřadem 

Město se poprvé uvádí v roce 1323, kdy 
vyhotoveny plány na její obnovu, avšak 

na příkaz Jana Lucemburského došlo 
o dva roky později bylo rozhodnuto o jejím 

k výstavbě městského opevnění. Zděné 
zboření. Brána byla zbořena ještě před 

opevnění vzniklo až v době poděbradské. 
polovinou 19. století.

Obsahovalo dvě brány a postupně přibyly 
Pozoruhodný celek brány se dělil na tři 

dvě fortny. 
části. Svou výškovou úrovní byla jedno-

Západní brána
patrovou stavbou, jejíž vnitřní prostory byly 

Stávala jihozápadně od farního kostela 
valeně zaklenuty. Brána měla pouze jediný 

v zadní části Táborské ulice mezi stojící 
průchod s čelním gotickým portálem. Zde se 

městskou zdí a domy čp. 107–109. Touto 
nacházely vstupy do obou bočních bašto-

branou procházela cesta dolů k jihu okolo 
vitých částí, spíše však pětibokých věží. 

západní strany předhradí a vlastního hradu 
Směrem z města vystupovala dvojice břitů. 

a nad potokem Smutná až k mostu přes řeku 
Ty měly hrázděné ochozy a vysoké stanové 

Lužnici. 
střechy. Běžně se uvádí, že uvedené boční 

Severozápadní fortna
části doposud stojí. Podle zjištěné situace 

Stávala nedaleko jižní strany nárožní 
jsou zbořené.

bašty městského opevnění při čp. 73 a 77. 
Východní fortna

Fortna je asi až novodobého původu. 
Na východní straně městského obvodu 

Dnešní průchod do ní z Dlouhé ulice je 
k řece Lužnici existovala pouze fortna. Z té 

nepřístupný, neboť je v soukromém majetku. 
se zachovalo strmé schodiště ústící do 

Fortna tvoří čtyřhranný průchod v hradební 
uličky mezi předzámčím a klášterem.

zdi zakončený čelním schodištěm mezi 
Knihu můžete nyní v nakladatelství 

boční zástavbou.
LIBRI objednat se slevou - při objednávce 

Pražská brána
uveďte heslo „Bechyně“.

Zvaná též Severní nebo Velká. Stávala 
Kontakt: www.libri.cz

uprostřed severního čela městského 
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+Stalo se před 50 lety
(z kroniky od Josefa 

Rypla)

Dne 2. prosince 1960 byly zahájeny 
práce na předělání kanalizačního 
potrubí z původních 25 cm průměru na 
průměr 60 cm. Stará trasa od elektrárny 
k hornímu mlýnu. Kanalizace, která 
prodělala letní potopu, nevyhověla, 
došlo ke částečnému zanesení a již 
nevyhovovala účelu.

Začátkem měsíce prosince 1960 
při provádění výkopových prací na 
novém hřbitově u Lišek byly nalezeny 
zbytky starých keramických popel-
nicových nádob.

Úlomky nádob byly předány 
prof. B. Dobiášovi z PŠK pracovníky 
Pozemních staveb Bechyně k dalšímu 
určen í .  Určen í  mís ta  nového 
městského pohřebiště svědčí o tom, že 
historie se opakuje. 

Brigádnickou prací byly zabu-
dovány na náměstí betonové stožáry 
s 3ramenými závěsy pro zářivkové – 
výbojkové osvětlení a tak nahrazena 
stávající stará část městského 
osvětlení. Brigádnická práce se 
nezastavila ve své obětavosti ani před 
omylem zabetonováním hydraulickým 
vápnem místo cementem, avšak ani 
malé nezdary neodradí obětavé 
pracovníky akce Z. Na této akci se 
nejvíce vyznamenali s. Jos. Slavík a s. 
Jan Dobiáš, obětaví pracovníci 
z výstavby stadionu i akce Z.

Dne 19. prosince se konala tradiční 
Zlatá neděle, která se vyznačovala 
frontami zájemců ve všech obchodech, 
ať to již byly potraviny – lahůdky – 
sezónní zboží, pomeranče, ořechy, 
kokos. moučka atp. obuv, látky, oděvy, 
hračky a p.

Vybral Martin Gärtner
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+Poděkování

Děkujeme všem zaměstnancům 
Domova pro seniory v Bechyni za 
6leté ošetřování a vynikající péči 
o naši těžce nemocnou maminku 
a babičku Helenu Železnou.

Manžel Alois Železný 
s rodinou



+Večerní pohádkový 
závod

V úterý 16. 11. 2010 uspořádali vedoucí 
kroužku mladých hasičů ve spolupráci 
s KSMB již druhý ročník Pohádkové 
Bechyně. I letos se na trase z městského 
muzea do kláštera děti vydaly po stopách 
pohádkových bytostí od bludičky k bludičce. 
Našly čarodějnici, pana krále, čerta, 
strašidlo ve spacáku, zámecké paní 
i sudičku. Akce překročila i rámec Bechyně, 
protože se zúčastnily i děti z kroužku 
mladých hasičů ze Sudoměřic. Děkujeme za 
pomoc jak pracovnicím KSMB Soně 
Houdkové a Majce Berešové, ale i starostce 
SDH Bechyně Jenovéfě Uličné.

Večer kroužek mladých hasičů 
pokračoval odvážným přespáním v prosto-
rách ZUŠ Václava Pichla v klášteře, za 
což děkujeme řediteli PaedDr. Janu 
Svobodovi. Bohužel žádné strašidlo jsme 
nepotkali. I tak to byl krásný zážitek.

Za mladé hasiče SDH Bechyně 
Jana Nebesařová

KINO BECHYNĚ 
LEDEN 2011

8. sobota, 9. neděle 20 h
OBČANSKÝ PRŮKAZ

Premiéra české hořké komedie o tom, 
jací jsme byli v sedmdesátých letech 

minulého století.
Mládeži přístupné, 137 min, 70,-Kč

13. čtvrtek, 14. pátek 20 h
BASTARDI

Premiéra nejkontroverznějšího filmu 
současné české tvorby pojednávající 
o trestní odpovědnosti mladistvých.
Do 12 let nevhodné, 80 min, 70,-Kč

15. sobota 20 h, 16. neděle 17 h
JÁ, PADOUCH

Animovaná komedie USA 
pro celou rodinu.

Mládeži přístupné, 95 min, 70,-Kč

20. čtvrtek, 21. pátek 20 h
ĎÁBEL

Premiéra širokoúhlého hororu USA.
Pět lidí v pasti. A bude ještě hůř. 

Jeden z nich je totiž... 
Do 15 let nepřístupné, 80 min, 70,-Kč

22. sobota, 17 hodin 20 h
HARRY POTTER A RELIKVIE SMRTI

Premiéra širokoúhlého filmu USA 
v českém znění.

Další dobrodružství Harryho a jeho 
přátel z Bradavic.

Mládeži přístupné, 146 min, 80,-Kč

27. čtvrtek, 28. pátek 20 h
PŘEŽÍT SVŮJ ŽIVOT

Sen je druhý život. Nejnovější film 
Jana Švankmajera.

Do 12 let nevhodné, 108 min, 70,-Kč

29. sobota, 30. neděle 20 h
DÍVKA, KTERÁ SI HRÁLA S OHNĚM

Premiéra  filmu.
Filmové zpracování druhého dílu slavné 

knižní trilogie Stiga Larssona.
Do 15 let nepřístupné, 129 min, 70,-Kč

v českém 
znění 

švédského

+ +Z městské knihovny

potěšila návštěva klientů 
z Domova důchodců, se 
kterými jsme v srdečném 
rozhovoru o zajímavých 
knížkách a životě kolem nich 
příjemně strávili pondělní 
dopoledne.

Okénko 
pro děti…

Člověk je od přírody hravý a soutěživý 
S příchodem nového roku jsme se tvor. Jsme si toho vědomi, a proto jsme se 

zapojili do interaktivní soutěže „Webovou snažili během uplynulého roku přijít s něčím 
divočinou“ vyhlášenou Úřadem pro ochranu novým. Každý měsíc jsme vymýšleli 
osobních údajů, kde se děti mají možnost soutěžní otázky, ale marně jsme se asi 
seznámit zábavnou formou s problematikou snažili, protože přišla jediná odezva, a to, že 
ochrany osobních údajů při brouzdání otázky jsou až moc jednoduché. Asi ano, ale 
v internetové síti. Víme, že se lidem za šlo nám o to zjistit, jaká věková populace je 
posledních 10 let díky internetu změnil život. čte. Zjistili jsme, že opravdu hlavně dospělí 
Je to sice dobře, ale pro nás pro všechny, a zdá se nám škoda, že děti nemají svoje 
hlavně však pro děti od 7 do10 let, to může pravidelné okénko. Pokusíme se o změnu 
přinést i určitá rizika, a proto si myslíme, že je a nasměrujeme příspěvky i na ně! Touto 
potřeba stále připomínat, jak se bezpečně a cestou bych chtěla oslovit dospěláky, zda by 
také ohleduplně na internetu chovat. Mohou své děti zkusili směrovat na články, určené 
si už nyní vyzkoušet tuto hru na stránce právě jim.
www.wildwebwoods.org a 28. ledna se S dětmi se pravidelně potkáváme, např. 
uskuteční 5. ročník této hry na čas. Ten, kdo před koncem roku při knihovnicko-
dokáže nejrychleji projít trasu a osvobodit informačních hodinách. Navštívila nás 
zakleté postavičky, vyhraje. Nejrychlejší sudoměřická škola, která přijela na divadelní 
účastník z celé ČR se v doprovodu dospělé představení, a tak spojila příjemné 
osoby zúčastní slavnostního předávání s užitečným. Ukončili jsme „Pexesomanii“, 
oficiální ceny z rukou předsedy Úřadu na vyhlásili výsledky, odměnili prvních 5 soutě-
Mezinárodním festivalu pro děti a mládež ve žících a ostatním jsme věnovali na památku 
Zlíně.diplom. V prosincovém zpravodaji jsme 

O přesném čase a způsobu organizace vzpomenuli mikulášské obchůzky a toto 
budeme informovat na plakátech. téma se promítlo i do předvánoční návštěvy 

Takže zatím trénujte a těšíme se s vámi školní družiny ve Školní ulici, kde jsme četli, 
na viděnou koncem lednačertovsky dováděli a cvičili jazýčky na 

E.H.zapeklitých jazykolamech. Velmi nás 
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+ZŠ Libušina soutěží 
ve sběru papíru

Soutěže ve sběru papíru, kterou pořádá 
firma Fll - recyklace, se účastní zatím na sto 
škol z celé ČR. První sběr a odvoz starého 
papíru v rámci naší školy proběhl v listopadu. 
Děti za pomoci svých rodičů nasbíraly přes 
jednu tunu (1100 kg) papíru.

K 10. 12. 2010 byla naše škola v prů-
běžném pořadí na krásném čtvrtém místě 
s necelými 11 tunami. A to zejména díky 
místním f i rmám, které nám velmi 
významným způsobem pomáhají tím, že 
mimo svozové dny darují papír ve prospěch 
našich dětí. V novém roce se sběr uskuteční 
vždy každý druhý pátek v měsíci od 7.30 do 
8.00 hodin. Soutěž potrvá až do 
června 2011. Bližší informace a průběžné 
výsledky naleznete na stránkách školy 
www.zslibušina.cz.

Z výtěžku bychom chtěli pořídit pro školu 
sportovní pomůcky, na které v rozpočtu 
nezbývají finance. Pro nejpilnější jednotlivce 
a třídy budou připraveny dárkové poukazy.

Pokud byste nám chtěli se sběrem 
pomoci i Vy, sledujte webové stránky či 
Městský zpravodaj, kde Vás budeme 
informovat o průběžných výsledcích 
a svozových dnech. Všem, kteří podporují 
své děti i celou školu, velmi děkujeme.

Za SRPDŠ Vendula Dyndová

+Výlet do Mořského 
světa – z vyprávění žáků

Naše paní učitelka nám připravila výlet 
do Mořského světa v Praze. Abychom 
věděli, do čeho jdeme, dostali jsme týden 
dopředu k vypracování otázky o expozici 
v Mořském světě. Odpovědi jsme našli na 
www.morsky.svet.cz.

mrzelo.  Ráno jsme se sešli už v 6.30 na 
Potom přišel prů-vlakovém nádraží. Nikdo nezaspal. Cestou 
vodce a vyprávěl nám do Tábora jsme si povídali o různých rybách. 
o lodi Bounty. Obcházeli jsme Když jsme nasedali do rychlíku do Prahy, 
akvária a průvodce nám popisoval ryby Báře upadla špatně zavázaná bota na 
a jejich zajímavosti. V Mořském světě koleje. Lukáš se ukázal jako hrdina a botu 
nechyběli ani žraloci.zachránil.

Nakonec bylo krmení rejnoků a ryb. Cestou do Prahy jsme v kupé uspořádali 
Potápěč si s rejnokem pohrával tím, že mu bonbónovou párty. Ládovali jsme se 
neustále ucukával masem. My jsme si také bonbóny a cesta rychle uběhla. V Praze 
mohli koupit krmení pro ryby a dát jim jíst. jsme přestoupili na metro. S kupováním 
Vypadaly dost hladově.jízdenek byl malý problém, ale naše paní 

Domů jsme přijeli za tmy. Výlet se nám učitelka si věděla rady. Metrem jsem ještě 
všem moc líbil.nikdy nejel, ale líbila se mi ta rychlost. 

Konečně jsme stáli před Mořským světem. 
V článku byly použity úryvky ze Nad vchodem byla mohutná hlava žraloka.

slohových prací žáků ze 4.A a 5.A: Klárky Nejdříve jsme zhlédli film o plejtváku 
Houdkové, Tomáše a Martina Hánů, Kačky obrovském, ale kvůli neuká-
Kabíčkové, Matěje Dyndy a Zdeňka Šobra. zněným návštěvníkům jsem 
Obrázek nakreslil Martin Hána.mnoho věcí neslyšel. To mě 

+Mikulášská 
laťka 

v Táboře 
– dvě vítězství!!!

M. Sakaře, D. Šlechtové, M. Olejarčíka, 
P. Buriana, Š. Kodada a možná i dalších (těm 
se omluvám…) a získat opět tři posty na 
stupních vítězů! 

Nejvíce se dařilo klukům v kategorii 6.–7. 
třída, kde Radek Burda zvítězil (140 cm) 
a Kuba Veverka obsadil 2. místo. Vítězem se 

Táborské Gymnázium Pierra stal i Tomáš Kratochvíl mezi osmáky 
de Coubertina pořádá od roku a deváťáky, když skočil 155 cm. Trochu 
1998 soutěž ve skoku do výšky. smůly měli Michal Černý a Veronika 
Od roku 2002 jsou tradičními Vosecká, kteří obsadili nepopulární 
účas tn íky  toho to  závodu 4., bramborovou pozici. 
i skokani z naší školy. Je nutno Na skokanskou tradici naší školy 
podotknout, že jsme se vždy navázala 14. 12. Vánoční laťka v nové hale. 
z Tábora vraceli s úspěchy. 3. ročník byl  určen pro všechny, kteří chtěli 
A nejinak tomu bylo i letos! tento sport vyzkoušet. Zúčastnit se mohly 
Podařilo se navázat na vítězství všechny věkové kategorie od miminek až po 
a medailová umístění M. Drdové, přerostlé poškoláky. Nechyběly maminky, 
O .  M u s i l a ,  M .  Va l e n t y,  tatínkové i rodinné týmy. O výsledcích tohoto 
M. Prokopa, M. Vernarce, závodu Vás budeme informovat.
J . D r d y,  J .  O l e j a r č í k a ,  
J . Homolky,  I .  Kotrbové,  Mgr. R. Blažek
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+Besedy strážníků městské 
policie a obvodního oddělení 

Policie ČR na naší škole

V listopadu a prosinci proběhl na naší 
škole cyklus přednášek se zástupci 
policejních složek v našem městě.

První beseda se týkala právního vědomí 
dětí a mládeže. Na ní se žáci 2. stupně 
dozvěděli více informací o možných 
právních důsledcích chování v běžném 
životě, o přestupcích i trestných činech.

Druhé setkání se neslo v duchu blížícího 
se mikulášského dovádění. Přednáška 
zaměřená na bezpečnost při manipulaci se 
zábavnou pyrotechnikou byla určena pro 
žáky 4. až 7. ročníků. Na ní se děti dozvěděly 
základní informace o nákupu, skladování 
a bezpečném zacházení s těmito stále se 
rozšiřujícími předměty.

Mgr. Milan Petr

+Příběhy bezpráví

Na konci listopadu proběhl další cyklus 
přednášek určený osmým a devátým 
ročníkům nazvaný Příběhy  bezpráví 2010, 
patřící do projektu Člověk v tísni. Škola je do 
tohoto víceletého projektu zapojena již 
druhým rokem.

Jeho cílem je seznamovat žáky 
s konkrétními osudy lidí z období druhé 
světové války a poválečným obdobím. 
V rámci zeměpisu a dějepisu se žáci 
seznámili s židovskou otázkou a životem 
v Bechyni v tomto období. První část 
proběhla formou přednášky a ve druhé 
zhlédli film „Postavení mimo hru,“ který 
vypráví příběh našich hokejistů po 
mistrovství světa v roce 1949.

Pro svoji autentičnost byla přednáška 
i film pro žáky velmi zajímavé.

žáci 9.A

+Přišel Mikuláš

V pondělí hned po rozsvícení druhé 
adventní svíčky se otevřely brány nebes 
a pekla a navštívil i naše nejmladší žáky 
Mikuláš s krásnými anděly a tlupou čertů. 
Hodné děti byly odměněny sladkostmi, ale 
ty, co měly v knize pekelné hodně hříchů, 
s těmi si to čerti pěkně vyřídili. A tak se zpoza 
dveří ozývaly hlasy nejen veselé, ale i ty 
truchlící. 

Nakonec však vše dobře dopadlo, 
všichni tuto návštěvu přežili a odměnou jim 
bylo divadelní představení Mikulášské 
pohádky.

Mgr. Milena Borková

+Vánoční dílničky

Dne 15. prosince odpoledne se sešli žáci 
ve školní jídelně, kde již pravidelně v čas 
adventní probíhaly vánoční dílničky. Zapojily 
se tradičně i vychovatelky školní družiny, 
které připravily pro žáky výrobu vánočních 
ozdob, přání a věnečků s cesmínou. Celá 
akce probíhala v pěkné vánoční atmosféře, 
maminky připravily vánoční pohoštění, a tak 
dětem při práci voněl čaj a linula se vůně 
vanilky. Práce šla od ruky a brzy stoly začaly 
zdobit pěkné výrobky. Z výsledků děti měly 
radost a odnesly si domů plno výrobků 
a nasátou atmosféru vánoční. 

Mgr. Milena Borková+Účast Divadelního 
kroužku ZŠ Školní na 

3. divadelním festivalu ve 
Slaném

Divadelní kroužek naší školy se poprvé 
v tomto školním roce zúčastnil zajímavé 
a inspirativní akce – divadelního festivalu ve 
Slaném. Festival se konal v týdnu od 24. do 
29. listopadu v nádherném sále slánského 
městského divadla a probíhal vždy 
v dopoledních a večerních hodinách. Náš 
soubor na přání pořadatelů vystoupil 
s úspěšnou hrou Osmý John a Krvavý 
koleno a zaujal asi 200 diváků – dětí 
z místních škol. Kromě diváckého úspěchu 
potěšily i dobré premiérové výkony dvou 
nových členů souboru – Adély Štenclové 
v roli Johnovy sestry a Tomáše Filipa jako 
doprovodného hudebníka. Příjemným 
zpestřením byla i návštěva nedělního 
večerního představení, slavného „western“ 
muzikálu Limonádový Joe. Výlet do Slaného 
se velmi vydařil a věříme, že úspěšně otevřel 
naši novou „divadelní sezónu“ v tomto 
školním roce. 

Mgr. František Oplatek
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+Zprávičky 
z Jahůdky

Na měsíc prosinec se jistě 
každý těšil a o to více i malé 
děti v MŠ Jahůdka. 1. prosince 
děti společně s rodiči a uči-
telkami připravili ptáčkům Vánoce. Ozdobili 
stromy oříšky, lojem, jablíčky.

V tělocvičně nás navštívili čerti, Mikuláš 
a anděl. Děti si pro ně připravily písničky 
a básničky. Mikuláš jim poté rozdal balíčky 
s pamlsky. Děkujeme žákům SUPŠ za 
pěkné převleky. 

Děti ze třídy Žluťásků si s učitelkami 
připravily představení pro důchodce, které 
se uskutečnilo v KD a v domově pro seniory.

20. prosince děti předvedly svým 
rodičům a prarodičům na vánoční slavnostní 
besídce, co se během školního roku naučily. 
Zazpívaly písničky, recitovaly básničky 
a zatančily tanečky. Děkujeme rodičům za 
obohacení besídky o vánoční cukroví.

Předškoláci se byli podívat na jarmarku, 
který připravily děti ze ZŠ Libušina. Nejvíce 
se však děti těšily na nadílku od Ježíška dne 
21. prosince. 

Fotografie z akcí si můžete najít na 
www.msjahudka.cz. 

MŠ přeje všem hodně zdraví, štěstí 
v roce 2011. Děkujeme všem sponzorům 
za obohacení chodu MŠ.

Prejeme všem žákum, rodičum i prátelum školy 

hodne zdraví, spokojenosti a splnených prání v novém roce 2011. 

Zároven dekujeme všem sponzorum, kterí škole i detem pomáhají. 
                    

                      Učitelé, zamestnanci a vedení školy

o o o

o



+Do Vídně za Picassem, 
Michelangelem 

a Fridou Kahlo

Ve středu 1. 12. 2010 se naši žáci pod 
vedením Mgr. Bočanové, Ing. Petříka a Mgr. 
Vágnera zúčastnili zájezdu do Vídně. Na 
programu byla návštěva Albertiny a Bank 
Austria Kunstfora.

figurální kresby renesančního velikána 
V Albertině probíhá do února výstava Michelangela, které posloužily jako skici pro 

zhruba dvou set grafik a obrazů Pabla jeho monumentální malby v Sixtinské kapli 
Picassa s názvem Mír a svoboda. ve Vatikánu i pro některá sochařská díla.

Další skvělou výstavou v Albertině jsou 

+Výstava 
v Týně nad Vltavou

V krásných prostorách městské 
galerie U Zlatého slunce v Týně nad 
Vltavou proběhne 7. 1. – 2. 2. 2011 
výstava prací žáků naší školy s názvem 
SUPŠ Bechyně: keramika, design, 
grafika. Cílem výstavy je ukázat 
nejaktuálnější výtvarné dění v naší škole.

Vernisáž se uskuteční v pátek 7. 1. 
2010 v 19.00 hodin. Srdečně zveme!

PaedDr. Jiří Novotný

Zcela něco jiného přinesla třetí výstava. 
V Bank Austria Kunstforu jsou vystaveny 
práce svérázné mexické malířky Fridy 
Kahlo.

Přestože program byl nabitý, našla se 
chvíle i na návštěvu vídeňských adventních 
trhů. Tentokrát byla jejich atmosféra opravdu 
dokonalá, neboť velmi intenzívně sněžilo. 
I přes nepřízeň počasí a náročnou cestu 
zpátky se zájezd vydařil a všem, kteří jej 
pomáhali organizovat, patří poděkování.

PaedDr. Jiří Novotný

+Putování na Onen Svět Návštěvník má také možnost se setkat začátek května 2011. Termín, místo konání 
s řadou kulturněhistorických i technických i program slavnostního otevření stezky bude 
památek. I když je stezka na Onen Svět upřesněn na jaře a o všem Vás budeme včas 

Zajisté jste si všimli, že se dlouhá přibližně 60km, stojí za to ji projít informovat.
kolem Bechyně, na celou. Některé úseky lze projet i na kole. Realizace projektu Spolupráce „Stezka 
turistické stezce Zhruba na každých dvou kilometrech jsou z Týna na Onen Svět“ je umožněna díky 
vedoucí z Týna nad vybudována nová stanoviště s naučnými dotaci z Programu rozvoje venkova. Za 
Vltavou údolím řeky tabulemi se zajímavostmi a pověstmi realizaci projektu v daném mikroregionu zod-

Lužnice, objevila nová z daného místa, dřevěným posezením či povídá zdejší místní akční skupina (MAS), 
odpočívadla nezvyklých interaktivním mobiliářem. na Vltavotýnsku MAS Vltava, o. s., na Be-

tvarů. Ptáte se, kde se zde vzala a kdo je Na území Bechyňska je k dnešnímu dni chyňsku MAS Lužnice, o. s. a ve Středním 
sem umístil? Tak zde je trocha vysvětlení… vybudováno 6 stanovišť a opravena visutá Povltaví MAS Střední Povltaví, o. s.

V roce 2008 vznikla myšlenka na lávka nad řekou Lužnicí proti ústí Židovy 
propojení Vltavotýnska, Bechyňska strouhy. Nové dřevěné prvky můžete najít po Za MAS Lužnice, o.s. Andrea Mikešová
a Středního Povltaví prostřednictvím naučné turistické trase konkrétně pod bechyňským www.masluznice.bechynsko.cz
stezky. Pro tento účel byla použita stávající mostem, u Hutí, na 
turistická stezka, která vede z Týna nad Větrově, u Dobronic 
Vltavou údolím řeky Lužnice přes Bechyni až (Papírna) a u Stádlce. 
ke Stádleckému mostu, kde se odklání Do příštího roku bude 
směrem na Milevsko a končí na Onom vytvořeno dalších 7 
Světě. Zdejší rozhledna se stala předlohou stanovišť a budou 
pro logo stezky. Hlavním cílem projektu je opraveny můstky přes 
zvýšení atraktivity, bezpečnosti a rekreační v o d o t e č e  m e z i  
funkce stezky a také posílení vztahu občanů K o l o d ě j e m i  n a d  
nejen ke svým, ale i k sousedním Lužnicí a Bechyní. 
mikroregionům. Stezka provází své Slavnostní otevření 
návštěvníky typickou malebnou jihočeskou stezky z Týna na Onen 
krajinou s mnoha zajímavými místy. Svět se plánuje na 



+CZECH POINT – 
zhodnocení po 3 letech 

provozu 

V roce 2008 
byl na městských 
ú ř a d e c h  
a p o b o č k á c h  
Č e s k é  p o š t y  
zaveden systém agend – CZECH POINT.

Na pracovištích označených modrým 
logem s nápisem CZECH POINT je možno 
vyřídit na počkání různé agendy – výpis z 
rejstříku trestů, výpisy z obchodního 
a živnostenského rejstříku, výpis z katastru 
nemovitostí, výpis z insolvenčního rejstříku, 
ověřený výstup ze Seznamu kvalifikovaných 
dodavatelů, výpis z registru účastníků 
provozu modulu autovraků ISOH.

Od roku 2009 je možno zažádat o výpis 
z centrálního registru řidičů – výpis 
z bodového hodnocení osoby a od roku 
2010 přibyly různé agendy týkající se 
datových schránek: založení, přidání 
pověřené osoby, zneplatnění přístupových 
údajů a vydání nových, konverze 
dokumentů.

Za 3 roky činnosti systému CZECH 
POINT na Měú Bechyně byl nejčastěji 
požadován výpis z rejstříku trestů (průměrně 
20× za měsíc), výpis z katastru nemovitostí 
(p růměrně 20× za  měsíc ) ,  výp is  
z obchodního a živnostenského rejstříku 
(průměrně 6× za měsíc).

Petra Picková, referentka MěÚ Bechyně

+Krajská soutěž obcí 
„My třídit umíme“ 

pro rok 2010

Jihočeský kraj spolu s autorizovanou 
obalovou společností EKO-KOM, a. s. 
vyhlásily na podporu zkvalitnění tříděného 
sběru odpadů pro všechny obce Jihočes-
kého kraje, které jsou zapojeny do systému 
Ekokom, i pro rok 2010 soutěž s názvem „My 
třídit umíme“.

Do soutěže byly automaticky zařazeny 
všechny obce kraje, které jsou zapojeny do 
systému Ekokom. Soutěžící obce byly pro 
účely soutěže rozděleny podle počtu 
obyvatel do čtyř velikostních kategorií. Pro 
vyhodnocení soutěže byla použita data 
získaná ze čtvrtletních písemných výkazů 
o vytříděném, využitém a odstraněném 
množství a druzích komunálního odpadu 
zasílaných jednotlivými obcemi společnosti 
EKO-KOM, a. s. za období 4. čtvrtletí roku 
2009 a 1., 2., 3. čtvrtletí roku 2010. Bechyně 
se umístila na 4. místě z 35 hodnocených 
obcí v kategorii obcí s od 2000 do 7000 
obyvatel. V Bechyni se podařilo do 
kontejnerů na separovaný odpad vytřídit za 
toto období 126,42 t papíru, 51,02 t plastů 
a 77,18 t skla.

L. Blažková

+Informace o hlášení 
adresy pro 

doručování
Dne 1. 7. 2009 nabyla účinnosti novela 

zák. č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel 
a rodných číslech.

Nově může být každému obyvateli 
evidována adresa pro doručování 
písemností, údaje o její změně či zrušení. 
Údaje o adrese pro doručování jsou 
evidovány pouze v případě, zažádá-li o jejich 
zavedení sám obyvatel na ohlašovně 
v místě trvalého pobytu.

Adresu pro doručování písemností 
mohou využít například ti, kteří se v místě 
svého trvalého pobytu nezdržují, ale bydlí na 
jiné adrese a na tuto adresu si přejí 
doručovat písemnosti od státních orgánů. 
O zaevidování adresy pro doručování může 
obyvatel zažádat na ohlašovně městského 
úřadu v místě svého trvalého pobytu. Adresa 
je následně zaregistrována v centrální 
evidenci obyvatel. Tuto adresu poskytuje 
ministerstvo vnitra na žádost správního 
orgánu nebo jiného orgánu veřejné moci 
právě pro účely doručování písemností.

H. P.

+Výsledky „letní soutěže 
jihočeských obcí ve 

sběru a třídění plastů“
Na začátku léta Jihočeský kraj spolu 

s autorizovanou obalovou společností EKO-
KOM a.s. vyhlásily na podporu třídění plastů 
celokrajskou letní soutěž obcí a měst ve 
třídění plastů. Do soutěže byly automaticky 
zapojeny všechny obce a města Jihočes-
kého kraje zapojené do systému EKO-KOM. 
Obce a města soutěžily v množství 
vytříděných plastů za letní měsíce (přepoč-
teno na jednoho obyvatele). Bechyně se 
mezi obcemi s počtem obyvatel od 2000 do 
7000 umístila na pěkném 8. místě a vyhrála 
3 lavičky z recyklovaných plastů.

Betonová lavička s opěradlem je 
ekologická, nenáročná na údržbu, odolná 
vůči povětrnostním vlivům, houbám, 
plísním, běžným kyselinám a zásadám. 
Nohy lavičky jsou vyrobeny z vymývaného 
betonu, prkna z recyklovaného plastu hnědé 
barvy. Lavička se vyznačuje dlouhou 
životností a odolností proti vandalismu.

Chci poděkovat všem obyvatelům 
Bechyně, kteří třídí odpady a k úspěchu 
Bechyně přispěli.

L. Blažková

+Změny na dani 
z nemovitostí 

na rok 2011

Na daň z nemovitostí mají vliv obnovy 
katastrálního operátu, které provádějí 
katastrální úřady. Podle informace 
Katastrálního pracoviště Tábor byla v roce 
2010 dokončena obnova katastrálního 
operátu v místní příslušnosti Finančního 
úřadu v Táboře v katastrálních územích 
Beranova Lhota, část Bežerovic, Broučkova 
Lhota, Chlum u Jistebnice, Chýnov, 
Kamenná Lhota, Kloužovice, Libenice 
u Tábora, Opařany, Plechov, Podboří, 
Pohoří, Skrýchov u Opařan a Sudoměřice 
u Bechyně. Do konce roku 2010 je 
plánováno dokončení obnovy katastrálního 
operátu v katastrálních územích Bezděčín, 
Cunkov, část Drahnětic, Křída u Stádlce, 
Řepeč, Skrýchov u Malšic, Svoříž, 
Velmovice a Zvěstonín. Vlastníkům 
pozemků dosud evidovaných ve zjednodu-
šené evidenci a pronajatých, nacházejících 
se ve výše uvedených katastrálních 
územích, vzniká na zdaňovací období roku 
2011 povinnost podat daňové přiznání do 
31. ledna 2011 za nově vzniklé pozemky 
evidované v podobě parcel katastru, a to bez 
ohledu na to, zda jsou pronajaty či nikoliv. 

Dnem 1. 1. 2011 nabývá účinnosti zákon 
č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění 
pozdějších předpisů. Tento zákon zavádí 
povinnost uhradit pokutu, nepodá-li 
poplatník daňové přiznání, nebo učiní-li tak 
po stanovené lhůtě, a toto zpoždění je delší 
než 5 pracovních dnů. Minimální výše 
pokuty činí 500,- Kč.

Upozorňujeme poplatníky, kterých se 
povinnost podání daňového přiznání týká, 
aby ji nenechávali na poslední chvíli. Podání 
daňového přiznání je možné učinit 
elektronicky na internetových stránkách 
České daňové správy (http://cds.mfcr.cz), 
podáním k poštovní přepravě nebo osobně 
Finančnímu úřadu v Táboře v úředních 
hodinách.

Nepřesahuje-li celková roční daň částku 
5.000,- Kč, je splatná najednou do 
31. května 2011. 

Finanční úřad v Táboře

+Ztráty a nálezy

Problematiku ztrát a nálezů upravuje 
Občanský zákoník, který ukládá povinnost 
každému, kdo ztracenou věc najde, vydat ji 
vlastníkovi. Není-li vlastník znám, je nálezce 
povinen odevzdat ji obci, na jejímž území 
k nálezu došlo. Nepřihlásí-li se o ni vlastník 
do 6 měsíců od jejího odevzdání, připadá 
věc do vlastnictví této obce.

Nálezy od nálezců přebírá a jejich 
evidenci vede paní Jitka Chudlařská na MěÚ 
Bechyně-pracoviště podatelny, přízemí, 
dveře číslo 102, v pracovní době úřadu. Na 
nálezy je možné se informovat osobně, na 
telefonu 381 477 010 nebo na e-mailu: 
chudlarska@mestobechyne.cz

Aktuální seznam nálezů je také 
zveřejněn na webových stránkách 
městského úřadu v sekci „Městský úřad – 
ztráty a nálezy“. 
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Vzhledem k tomu, že mobilní telefon má 
být letošní nejčastější vánoční dárek, 
připomeňme si, jak si počínat v případě, že 
se staneme obětí krádeže tohoto přístroje.

Již při zakoupení mobilního telefonu je 
třeba pečlivě zvážit, z jakého zdroje přístroj 
pořizujeme a jednoznačně trvat na přiložení 
originální dokumentace s uvedením unikát-
ního výrobního čísla IMEI (International 
Mobile Equipment Identity) přístroje. 
Originální obal, dokumentaci telefonu 
s řádně vyplněným záručním listem si 
pečlivě uschovejte, neboť později mohou být 
dokladem o Vašem vlastnictví přístroje. 
Zobrazení IMEI je možné na každém 
telefonu vyvolat st isknutím kláves 
 * #06#   a ově ř i t  j e j  na  webu :  
http://aplikace.policie.cz/patrani-mobily/.

Pokud jste zjistili, že Vám byl odcizen 
mobilní telefon, ihned kontaktujte svého 
mobilního operátora a zablokujte SIM kartu 
Vašeho telefonního čísla, aby nemohlo dojít 
k neoprávněnému čerpání hovorného 
pachatelem. Poté krádež oznamte Policii ČR 
a osobně se dostavte na nejbližší policejní 
oddělení k protokolaci případu. S sebou si 
vezměte shora popsané doklady od 
telefonu. Pokud vlastníte jen některý, je 
potřeba, aby obsahoval IMEI odcizeného 
přístroje. Požádejte policistu o potvrzení 
Vašeho oznámení, které předejte svému 
mobilnímu operátorovi k vystavení nové SIM 
karty se stejným telefonním číslem.

Pokud poskytnete souhlas k zablo-
kování odcizeného přístroje, Policie ČR 
požádá mobilní operátory v ČR o znemož-
nění provozu odcizeného přístroje. Dobu, 
kdy dojde k samotnému zablokování 
provozu přístroje, určuje policejní orgán dle 
stavu vyšetřování konkrétního případu. 
V praxi to znamená, že pokud do takového 
přístroje po zablokování vložíte jakoukoli 
SIM kartu a pokusíte se přihlásit do sítě, 
operátor Vám to neumožní a na displeji 
zpravidla obdržíte zprávu se sdělením, že 
používáte blokovaný přístroj. Pokud se 
s takovým hlášením setkáte, navštivte 
s přístrojem nejbližší oddělení Policie ČR, 
a to i v případě, že se dle Vašeho názoru 
jedná o neoprávněnou blokaci. Pokud 
naleznete či jinak získáte zpět přístroj, jenž 
byl na Vaši žádost v minulosti zablokován, 
taktéž požádejte policejní orgán o jeho 
odblokování.

Často je po policistech požadováno 
zaměření, respektive lokalizace odcizeného 
přístroje. Takový úkon je však možné po 
mobilním operátorovi požadovat pouze 
v případě ohrožení života osob či při 
objasňovaní zvlášť závažné trestné činnosti.

Veškerá opatření, která v této proble-
matice činí Policie ČR, mobilní operátoři, ale 
i samotní poškození majitelé mobilních 
telefonů, směřují k narušení koloběhu 
odcizených mobilů tak, aby toto zboží 
přestalo být pro zloděje zajímavé a zájemci 
přestali vyhledávat černé zdroje trhu.

Klidné prožití vánočních svátků 
a pohodový rok 2011 Vám přeje kolektiv 
Obvodního oddělení Policie České republiky 
v Bechyni.

npor. Bc. Jiří Zavadil

zástupce vedoucího oddělení 

POLICIE INF  RMUJE

Advent

  Děkujeme Farnosti 
Bechyně, ZUŠ Václava Pichla, 
ZŠ Školní, ZŠ Libušina, 
firmě SNN, Zámeckému resortu 
Bechyně, pánům Dvořákovi 
a Urešovi za pomoc při 
organizaci adventních akcí.

KSMB



+Karate karatistů z celé republiky, což bylo na 
bechyňské podmínky v podstatě maximum.

První den byly tréninky rozděleny do 
bloků podle úrovně cvičenců, druhý den byl Poslední listopadový 
trénink společný. Shinji Akita se věnoval víkend byl pro bechyňský 
všem se stejnou pohodou a nasazením, od kara te  k lub  ve l i kým 
malých dětí, kterým ještě občas dělá svátkem i výzvou. Náš 
problémy zavázat si řádně pásek, až po oddíl byl již dříve 
„ostřílené“ a uznávané účastníky meziná-v y b r á n ,  a b y  
rodních klání.za j is t i l  jeden 

z nejvýznamněj- Podívaná to byla i pro diváky. Už jenom 
ších seminářů poskládání, jinak se to opravdu nedá 
loňského roku - nazvat, 160 karatistů do bechyňské 
treninkový víkend tělocvičny tak, aby všichni viděli, všichni si 
s e  s e n s e i e m  zacvičili a předešlo se úrazům, už to byl pro 
S h i n j i  A k i t o u .  laiky zážitek.
Shin j i  Ak i ta  je  

Na závěr chci jménem organizátorů 
celosvětově uzná-

poděkovat řediteli 2. ZŠ Libušina ulice panu 
vaným senseiem 

Janu Ingrovi za poskytnutí školních prostor 
a autoritou, vyučuje 

pro ubytování i zázemí akce. Dále panu 
své karate umění 

školníkovi Mírovi Topičovi, který byl vždy 
po celém světě 

s úsměvem tam, kde bylo potřeba, paní 
(pozn: po skončení 

uklizečce paní Jiřině Šaškové za úžasně 
b e c h y ň s k é h o  

připravenou tělocvičnu a také paním 
semináře odlétal 

učitelkám, které se nebály a zapůjčily své 
do Kanady.) Mezi 

krásně nazdobené třídy pro ubytování 
k a r a t i s t y  j e  

karatistů.
nazýván „mistr 

Všechny tyto drobnosti pomohly motivátor“. Že je 
k bezproblémovému prožití krásného velice oblíbeným 
víkendu plného lidí v bílých kimonech i mezi českými 
a dobré nálady.karatisty svědčí 

i počet účast-
Shotokan karate klub níků, dorazilo 

přibližně 160 Bechyně

+Šachový spolek

4. 12. 2010: 2. jihočeská divize - 4. kolo
Šachový spolek Reality Horňák Bechyně B  
Koberce Kájov 5,5:2,5
Body: Krch, Marek, Alexa, Habeš  1; Bernáth, 
Brčák, Hrubant – 0,5

5. 12. 2010: 3. jihočeská divize - 2. kolo 
(dohrávka)
Silon Sezimovo Ústí B - Šachový spolek Reality 
Horňák Bechyně C 2,5:2,5
Body: Jandl, Legátek - 1; Malý J. - 0,5

5. 12. 2010: Krajský přebor mládeže v šachu
V neděli 5. prosince 2010 pořádal náš 

šachový oddíl 2. kvalifikační turnaj Krajského 
přeboru mládeže v šachu. V přísálí Kulturního 
domu v Bechyni se sešlo 64 nadějných adeptů 
této královské hry z celého jihočeského regionu. 
Ve čtyřech věkových kategoriích odehrál každý 
sedm kol a ve všech skupinách patřilo zasloužené 
vítězství opravdu těm nejlepším:
H10 - Dolanský Lukáš (Kaplice)
D10 - Szabóová Josefínka (ŠS Bechyně)
H12 - Novák Martin (QCC Č. Budějovice)
D12 - Dvořáková Adéla (Veselí nad Lužnicí)
H14 - Žilavý Jan (Šachklub Tábor)
H16 - Talíř Milan (QCC Č. Budějovice)
D16 - Žilavá Kateřina (Šachklub Tábor)

Turnaje se zúčastnili i naši malí šachisti, ale 
většinou se jim moc nedařilo. Viktor Škopan (H14 
- 3 body), Robin Cais (H12 - 2 body) i Martin 
Vymětal (H12 - 2 body) skončili v druhé polovině 
tabulky. Daniel Zifčák (H14) začal hrát jen 
nedávno a jeho zkušení soupeři ho nešetřili. Nějak 

–

–

+Informace pro členy 
MO ČRS Bechyně 

na rok 2011

1./ Členský příspěvek a neodpracované 
brigády nutno zaplatit do konce února 2011 
v klubovně MO ČRS Bechyně v době od 
8.30 hodin do 11 hodin ve dnech: 
NEDĚLE 
2., 9., 16., 23. a 30. ledna, 
6., 20. a 27. února 2011.
SOBOTA 
12. února 2011 /vždy osobně či prostřed-
nictvím známých - NE POŠTOU!/

2./ Řádně vyplněnou evidenci docházky 
a úlovků za r. 2010 do 15. 1. 2011 vrátit 
v prodejně Ing. Hrubého či v klubovně 
2. a 9. 1. 2011

3./ Rybářský ples se bude konat 
v sobotu 19. února 2011 od 20 h. v KD 
Bechyně - předprodej vstupenek každou 
neděli od 2. 1. 2011 v klubovně mezi 8.30 
a 11.00 hod.!

4./ Výroční členská schůze MO ČRS 
Bechyně se koná v neděli 6. března 2011 od 
8.30 hod. v hotelu Panská!

Za MO ČRS Bechyně
jednatel Mgr. A. Růžička

TĚLOVÝCHOVA & SPORT

+Cestou skautské lilie zazpívali několik skautských písniček. Čas 
běžel nějak rychleji a dvě hodiny programu 
byly vyčerpány.

Všem se nám setkání líbilo, a tak v roce Dne 4. 12. 2010 jsme uskutečnili první 
2011 budeme pokračovat. Prozatím jednou setkání s dětmi a rodiči pod heslem „Kdo si 
měsíčně v místní klubovně. Pokud nám hraje rád, je náš kamarád“.
počasí dovolí, uskutečníme výpravu na Schůzka se uskutečnila v místní klubov-
táborovou základnu Yukon.ně Junáka a byla určena dětem od pěti do 

Lednové setkání v klubově se bude deseti let. Všichni společně jsme se dobře 
konat 8. 1. od 9 do 11 hod. Věřím, že nemoc bavili při stolních hrách – Pexesa, Člověče, 
a nachlazení nepřekazí chuť si hrát těm, nezlob se nebo při skládačkách pohlednic.
kteří se moc těšili, ale museli zůstat doma.Abychom jenom neseděli, zahráli jsme si 

Těšíme se na vás.i pohybové hry pro dvojice. K posezení 
v klubovně patří i uvařený ovocný čaj Václav Filipi a kolektiv Old Skautů
a čerstvě upečený perník od babičky. Případné dotazy rodičů rád zodpovím na 

K dobré pohodě jsme si s kytarou adrese filipivaclav@seznam.cz

11Městsk ravodaj B ě / LEDEN 2011ý zp echyn
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�Bechyně - 
bývalý dům služeb

tel: 602 659 011 

�Malšice - bývalý Bazar

Autohas

p. Dlouhá

tel: 604 925 690

Provedu kácení stromů ve ztížených 
podmínkách, bezpečnostní, stabilizační 
a výchovný řez           Tel: 606 931 760

Městský zpravodaj č.1/2011, den vydání: 3.1.2011. Měsíčník. Vydává Město Bechyně, IČO: 00252069, nám. T. G. Masaryka 2, 391 65. 
2Vychází v Bechyni 1. den v měsíci. Ev.č. period. tisku 37/97. Náklad 2400 výtisků. ZDARMA. Inzerce (15 Kč/cm ) a příspěvky na tel: 381 213 338,

e-mail: propagace@kulturnidum.cz. Uzávěrka příštího čísla 18. ledna.Tisk RAIN TISKARNA, s.r.o., Pravdova 568/II, 377 01 Jindřichův Hradec.

CUKRÁŘSTVÍ
 Eva Němcová

děkuje svým zákazníkům za přízeň
 v roce 2010 a od 10. ledna  2011 

zve do nově otevřené 

1. bechyňské
koláčovny

Písecká 203 (bývalé FOTO)

www.cukrarstvinemcova.cz

Vysoká škola evropských 
a regionálních studií

v Českých Budějovicích 
a v Příbrami 

nabízí v akademickém roce 

2011/2012

bakalářské studijní obory: 

BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ 
ČINNOST VE VEŘEJNÉ 
SPRÁVĚ

REGIONÁLNÍ STUDIA

MANAGEMENT 
A MARKETING SLUŽEB
pouze v prezenční formě studia 

se specializací:

�SLUŽBY CESTOVNÍHO RUCHU

�OBCHODNĚ-PODNIKATELSKÉ 

SLUŽBY

�FINANČNÍ SLUŽBY

tel.: 386 116 811, 318 660 053, 
       724 251 501

e-mail: studijni@vsers.cz, 
studijnipribram@vsers.cz

www.vsers.cz

 

 

 

ODBORNÉ UČILIŠTĚ,    
PRAKTICKÁ ŠKOLA   A ZÁKLADNÍ ŠKOLA 

SOBĚSLAV  

NOVĚ OTEVÍRANÉ OBORY OD ŠKOLNÍHO ROKU 2011/12: 
STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ 

Rekondiční a sportovní masér
 Truhlář  
 Zahradník 

Kód  
69-53-H/01 
33-56-H/01 
41-52-H/01  

DÁLE NABÍZÍME VYUČENÍ V TĚCHTO OBORECH: 
ODBORNÉ UČILIŠTĚ   

Zednické práce 
Truhlářská a čalounická výroba   - truhlářské práce
Zahradnické práce - květinářské a aranžérské práce 
Zahradnické práce
Stravovací a ubytovací služby - kuchařské práce
Potravinářská výroba - cukrářské práce
Pečovatelské služby

Kód  
36-67-E/01 
33-56-E/01 
41-52-E/01 
41-52-E/01 
65-51-E/01 
29-51-E/01 
75-41-E/01 

Návštěva školy je možná kdykoliv po předchozí telefonické domluvě! 
       Wilsonova 405, PSČ 392 01 Soběslav        

        email: sekretariat@ousobeslav.cz   www.ousobeslav.cz     

U by t ová n í a s t ra vová n í p ro ž á k y z a j i š t ě n o.

 tel. 381 521 224

OČNÍ OPTIKA
Soběslav, Palackého 64
Po, St: 9 – 13 14 – 18
Út, Čt, Pá: 8 – 13 14 – 17
So: 8 – 11

Víme, o čem oční optika je. To nám již více 
než 13 let potvrzují naši i ti nejnáročnější 
klienti v Praze, mezi nimiž jsou stovky 
spokojených nositelů multifokálních brýlí. 

Díky našim znalostem, zkušenostem, 
špičkovému a jedinečnému přístrojovému 
vybavení v čele s multifunkčním systémem 
Visioffice – jediným v jižních Čechách – Vám 
nabízíme služby a produkty, které nenajdete 
v optikách ani v Českých Budějovicích nebo 
Táboře. Zařaďte se i Vy mezi naše spokojené 
klienty a nechte se námi provést světem 
optiky 21. století.

Těšíme se na Vaši návštěvu!

Tel.: 381 214 996
www.mmoptik.cz

ale začít musí a Dan jistě získal cenné zkušenosti. 
Největší radost udělali svému trenérovi hráči 
v nejmladší kategorii. Josefínka Szabóová sice 
stále doplácí na svou nepozornost, ale získala 
o půl bodu víc než její kolegyně a obsadila první 
místo mezi děvčaty. Vynikající úspěch dosáhl 
Šimon Cais, který na svém druhém turnaji vyhrál 
čtyři ze sedmi partií.
O zdárný průběh turnaje se postarala trojice 
našich členů. Na všechno dohlížel ředitel turnaje 
Štefan Bernáth a s vedením jednotlivých skupin 
mu pomohli Míla Hrubant a Vráťa Šťastný. 
U počítače seděl a o rychlé zpracování výsledků 
se staral šéf krajského mládežnického šachu 
Jarda Odehnal z Tábora.

Na závěr je nutné ještě poděkovat dalším, 
kteří se postarali o to, že děti opět od nás 
odjížděly spokojené. Vynikající zázemí a podporu 
nám poskytlo vedení Kulturního domu a Městský 
úřad v Bechyni a o zajímavé ceny se zasloužila 
paní Hrdličková z prodejny Papír Hračky Sport 
v OD Rubín na Libušině ulici. Všem děkujeme.

11. 12. 2010: 3. jihočeská divize - 5. kolo
Šachový spolek Reality Horňák Bechyně C 
 Spartak Sezimovo Ústí B 2:3

Body: Kukla, Škopan - 1

12. 12. 2010: 1. jihočeská divize - 5. kolo
Šachový spolek Reality Horňák Bechyně A 
 Sokol Tábor C 2,5:5,5

Body: Absolon - 1; Janeček, Brom, Šťastný – 0,5

Pišta Bernáth

– –

–

–

Mnoho zdraví, štěstí,
osobních a pracovních úspěchů 

v roce 2011

Vám přejí: Marianna Malcová

Ing. Václav Malec

Michaela Dubská

NETRADIČNÍ KURZY

ANGLIČTINY
Zápis do kurzů zahájen

únor 2010 – červen  2011
místo výuky – Bechyně, Tábor

Kontakt: telefon 604 375619
info@myslianglicky.cz

Pf 2011


