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+Životní jubilea 
únor 2011
98 let Hanousková Marie
92 let Kynclová Anežka
90 let Ing. Vanek Pavol
89 let Klímová Jarmila
88 let Třešňáková Marta
87 let Kotěšovcová Libuše
86 let Bohuslavová Milada
85 let Kloudová Růžena
82 let Matějková Libuše
81 let Dousek František

Podholová Helena
80 let Černoch Josef

Gucková Marie
79 let Dousková Marie

Fílová Jarmila
78 let Janoutová Julie
77 let Chudá Růžena

Švorcová Ernestina
Zavadil Jiří

76 let Buřil Vlastimil
Nebesař Antonín

75 let Hronková Božena

oblíbené krepové povlečení, které se růžové, bleděmodré, šedé, lososové. 
nemusí žehlit. Zhotovovaly se v několika velikostech: 4–12, 

A tak se dostáváme k hlavnímu tématu – 14–30 (např. 14 má v průměru 10 mm, 30 
knoflíkům. A dnes to budou NITĚNÉ průměr 20 mm).
KNOFLÍKY. Jistě že se k zapínání používaly 
i jiné způsoby (šňůrky provlečené do poutek, 

Knoflíkiáda tkalounky vázané na mašličku, patenty, zipy 
nebo jen hluboké přeložení). Z knoflíků 

V naší začínající 
takové oboustranné na miniaturní nožičce, 

knoflíkiádě jsme se 
které se však před praním, žehlením 

hned  opozd i l i  kvů l i  
a mandlováním musely odepnout a dát do 

knoflíkovému PF 2011 a úvod-
dírek po obou stranách až při povlékání. 

nímu slovu. V lednu býval totiž 
Klasický nitěný knoflík se dá vyvářet, prát, 

pro hospodyně velký svátek 
žehlit i mandlovat, je i takový přilnavý. 

„Loukoťový“ nitěný knoflík byl nejstarším a dobrodružství. Mohly si po vánočním 
Používá se i na spodní prádlo.

a nejrozšířenějším typem. Je více způsobů, maratonu úklidů a nákupů za zbylé úspory 
Tyto knoflíky se začaly ručně šít asi 

jak je šít, tři základní kroky však zůstávají: dokoupit levněji ložní prádlo, sypky, ručníky, 
v roce 1859 hlavně na Podorlicku. Výroba se  

natáčení kroužku, obšívání a prošívání utěrky, osušky i stolní prádlo. Probíhaly tzv. 
přerušila za 1. světové války, ale po ní se šití 

středu knoflíku. Pořadí se lišilo. Bílé týdny. Byla to radost pro pečlivé 
knoflíků velmi rozšířilo i z tradičních lokalit na 

Dalším tradičním hospodyně. Nejznámější byly Bílé týdny 
vzdálenější místa. Velká část těchto knoflíků 

nitěným knoflíkem je v obchodním domě Bílá labuť v Praze, také 
šla na export. V době krize a v 2. světové 

„věnečkový“. Vypadá ve firmě Prokop a Čáp, Barhoň, Brouk 
válce zcela ustala – nebyla surovina. Po 

svátečně a složitě, jde a Babka a v mnoha jiných prodejnách v Praze 
2. světové válce jejich ruční výroba téměř 

však pouze většinou i v ostatních městech a městečkách. 
zanikla, přešlo se na strojovou; ale i ta je jen 

o dvě navinutí navíc. V menších osadách navštěvovali domácnosti 
sporadická. Dodnes je velká společnost 

Další typy si jen podomní obchodníci s tímto zbožím.
v Jablonném nad Orlicí.

vyjmenujeme: nitěný Na materiálu k povlečení hodně zále-
K jejich výrobě je třeba kovových 

knoflík s mřížkou, želo, aby bylo příjemné a vydrželo. Nejdražší 
kroužků, první továrna vznikla r. 1870. 

Viktoria, knoflík „vídeňský“, Alenka, Paříž, a nejlepší byl damašek. Manželova teta mi 
Nejdříve se vyráběly z drátu stočeného do 

Sokol, Venuše, Orion, Star a jiné.vždy radila: „Nekupuj ty s puntíky, ty nejdříve 
spirály, která se podélně rozřízla a jednotlivé 

Tak až je budete přišívat nebo zapínat, vypadávají.“ Měla pravdu, ale mně se 
kroužky se sletovaly. Pak už byly raznice. 

vzpomeňte si na trochu jejich historie.nejvíce líbily. Pak byly různé bavlněné látky 
Nitěné knoflíky byly převážně z bílých 

bez vzorů i s vetkanými vzory, kanafas, dnes 
bavlněných nití, v menším měřítku v barvě –ap–
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Byl mnohá léta v městském výboru 
a v městské radě. V prosinci r. 1913 byl 
zvolen starostou města a setrval v této funkci 
až do července r. 1919. Prožil tedy na tomto 
zodpovědném místě všechny svízele RODINA STAVITELŮ 
válečných dob a osvědčil se po celou tu KRAUSŮ V BECHYNI dobu jako sebevědomý Čech, který, pokud 
to poměry tehdejší připustily, staral se V ř í jnovém čís le Bechyňského 
svědomitě, aby nejen obyvatelstvo opatřeno městského zpravodaje z roku 2007 jsme se 
vším potřebným, ale také město přihlásilo se zmiňovali o významných stavitelích a 
včas svým hlasem k projevům národa, které podnikatelích v našem městě. V září 2010 
připravovalo osvobození.byl otištěn článek o Krausově cihelně v 

Jako předseda místní školní rady Raděticích. Naštěstí jsou mezi námi tací, 
zachoval si čestnou památku svojí kteří ocení historickou návaznost a přiblíží 
nenáročnou ochotou a plným pochopením poskytnutou dokumentací další cenné 
pro potřeby školy.informace. Tentokrát to byl pan Karel Kraus, 

V městské spořitelně byl činným od jehož dědeček byl zakladatelem bechyňské 
r. 1899. Řadu let byl předsedou výboru větve Krausů.
i ředitelství.

Odborným znalcem byl od r. 1899 až do Prof. František KRAUS (nar. 7. 5. 1857, 
své smrti.Kolín – zemř. 21. 12. 1931, Bechyně) – 

Založil s ostatními tehdejšími členy stavitel, podnikatel, profesor rýsování na 
profesorského sboru st. odb. školy keramické škole, starosta města Bechyně.
keramické Výrobní družstvo keramické, 
které později bylo přeměněno v nynější 
Keramickou akciovou společnost. Byl 
v tomto družstvu dlouho předsedou a ve 
funkci předsedy správní rady akciové 
společnosti zemřel. Jeho zásluhou 
postavena pro továrnu nová budova.

Horlivě se zúčastnil všeho místního 
kulturního života. Byl od založení jednoty 
členem Sokola a v prvých letech účastnil se 
života v jednotě i činně. Byl spoluzakla-
datelem Okrašlovacího spolku a mnohá léta 
jeho předsedou. Od r. 1888 byl členem 
zpěváckého spolku „Lužničan“.

Účastnil se všude, kde viděl upřímnou 
snahu o pozdvižení kulturní nebo hospo-
dářské prosperity města nebo kraje.

Byl členem Svazu civilních inženýrů 
a stavitelů, Společenstva stavitelů v Čes. 
Budějovicích, Průmyslové komory.

Práce jeho zůstane jistě trvale v čestné 
paměti všeho obyvatelstva města i okolí.

Karel KRAUS (nar. 12. 11. 1902 
v Bechyni – zemř. 20. 8. 1980 v Bechyni) byl 
pokračovatelem stavitelského rodu. Po 
absolvování reálky v Táboře a odborné Vyšší 
průmyslové školy stavitelské s maturitou 
převzal 1. 4. 1932 po otci Františku Krausovi 
firmu, jejíž hlavní náplní byla stavební činnost Byl synem malozemědělce v Kolíně nad 
s přidruženou výrobou různých stavebních Labem, vyučil se zedníkem a za zkuše-
materiálů ve vlastní cihelně (viz Radětická apod. Jednalo se i o výrobu betonových nostmi, jak to tehdy bývalo, šel do Vídně. 
cihelna, Bech. měst. zpravodaj, září 2010), prvků jako trubky, schody, obrubníky atd. Zde pracoval a pak studoval, složil 
dále také povoznictví, kdy posléze koně Dále provozovali těžbu písku z Lužnice pod stavitelskou zkoušku a dosáhl i profesury. 
nahradilo nákladní a osobní auto; firma se mostem z ocelových pontonů.Jako profesor byl stanoven na bechyňskou 
musela nadále inovovat: míchačky, výtahy Firmu řídil p. Karel Kraus a jeho bratr keramickou školu, kde v letech 1885–1910 

Antonín od projektu až k realizaci.vyučoval rýsování. V Bechyni založil 
Karel Kraus byl stavitelem různých i stavitelskou činnost a cihelnu.

staveb – občanských, průmyslových, Ve Vídni se poznal se svou budoucí 
vojenských, stavěl také benzínové stanice, manželkou, která tam pracovala, Antonií, 
sportovní hřiště, lázně i menší mosty. roz. Dresslerovou, která se narodila také 
V našem měsíčníku nás zajímají především v Kolíně (1. 7. 1870). Kousek svého rodného 
stavby v Bechyni:Kolína si přenesli i do Bechyně v podobě 

V Široké (dříve Židovské) ulici výstavní domu na náměstí T. G. Masaryka čp. 19, 
dům čp. 43 patřící pražské židovské rodině který dali postavit. Měl mnohé okrasy fasády, 
Zuckerů, pak objekt znárodnila obec které posléze zmizely, zřejmě pro náročnou 
a vystřídalo se zde mnoho nájemníků, již údržbu. V této budově měl v přízemí 
zmiňovaný dům č. 38 na Náměstí T. G. M., kanceláře svého podniku. Pak dům prodali 
útulek pro staré občany na náměstí, rodině Sládků. Zde se narodili i jejich tři 
přestavba restaurace a hotelu Panská, synové: Karel Kraus (1902–1980), 
přestavba a úprava (ne ta ošklivá) vily Máchů František Kraus (1906 - ) a Antonín Kraus 
od arch. Kotěry, dnešní Jupiter v Libušině (1911–1983).
ulici, kolonie rodinných domů dnes Profesor František Kraus se s plnou 
v Křižíkově vilové čtvrti a stará škola – obojí silou věnoval svému stavitelskému závodu 
podle návrhu arch. Vahaly, oprava věže a cihelnám a vytvořil z nich významný 
kostela sv. Matěje na náměstí, přestavba tzv. podnik. Cituji z článku časopisu Lázně 
Opatrovny – školky v Klášterní ulici, kaplička Bechyně, leden 1931, č.1, str. 6:
v Bežerovicích, restaurace a řeznictví Pichlů 

MEDAILON

Karel KRAUS

Stáje cihelny

Škoda 430, rok výroby 1930, sloužila 26 let

Dům v široké ulici č. 43



v Dlouhé ulici a další. Také vlastní vila v 
Michalské ulici, která patří panu Krausovi ml. 
dodnes, a navazující vily v téže Michalské 
ulici.

V době největšího rozkvětu firmy stavitel 
Kraus zaměstnával až 120 pracovníků; 
rozvoj firmy omezila až 2. světová válka, po 
válce již k rozvoji nedošlo, přesto firma 
fungovala a snažila se o prosperitu, přišel 
však den 1. 5.1950, kdy došlo k znárodnění.

Karel Kraus od té doby pracoval ve své 
bývalé firmě „Kraus, František“ jako zástupce 
ředitele, dále jako stavbyvedoucí, pak jako 
provozář Okresního stavebního podniku 
v Týně nad Vlt., pracoviště Bechyně, později 
to byl Stavební podnik ONV Týn nad Vltavou, 
stanoviště Bechyně do r. 1958, kdy byl 
donucen pracovat manuálně jako zedník. 
Potom pracoval jako projektant Okresního 
střediska přípravy zemědělských investic 
v Táboře až do důchodu.

Oženil se poměrně ve starším věku 
s Janou, roz. Peřinovou (nar. 1906). 

Karel Kraus byl od žákovských let 
vzorným členem Sokola, v r. 1946 byl zvolen 
I. náměstkem MNV v Bechyni. Za revoluční 
činnost dostal pochvalné uznání III. stupně, 
kdy pracoval v odboji a v době okupace 
ukrýval po dobu 3 měsíců čs. generála 
Slunéčka ze skupiny Alex (rok 1941).

Měl dva syny: Karla, také stavitele, 
a Jana (první žije v Praze, druhý v Bechyni).

Domnívám se, že tato rodina stavitelů si 
pro svou bohatou činnost zaslouží 
vzpomínku našich spoluobčanů.

Z čas. Lázně Bechyně (viz) 
a rodinných vzpomínek 

sest. –ap– 

+
Pasování na čtenáře – předání Rytířského Souhrn činnosti 

řádu čtenářského, čestné průkazky 
knihovny v roce 2010 prvňáčkům, projektové knihy („Knížka pro 

prvňáčka“), složení rytířského slibu - půjčování knih, novin a časopisů, nákup 
Výtvarná dílna dětských knihovníků JČ – a katalogizace novinek

výroba loutky a prac. porada- zajišťování meziknihovní výpůjční služby, 
Týden knihoven:rezervování požadovaných titulů
- beseda s genealogem Aloisem - internet pro veřejnost zdarma

Sassmannem, autorem knih Kořeny - kopírování z fondu knihovny, tisk 
- „pexesomanie“ – turnaj dětí v pexesu z internetu
- beseda s Ivonou Březinovou o knihách a - individuální instruktáž práce s počítačem, 

životě K. H. Máchy (Básník v báglu)vyhledávání knih v elektronickém katalogu i 
Výstavypo internetu, prodlužování výpůjček 
- fotografie „Ne láska, ale cedule zvítězí“, a rezervace po internetu

„Mraky“, Vynášení „moreny“ z Bechyně,  (www.kulturnidum.cz)
Nocování s H. CH. Andersenem, výkresy - celoroční prezentace výrobků keramic-
a zvířátka „Petalíci“ dětí ZŠ, „K. H. Mácha kých kroužků ZŠ a Speciální školy 
a dětské kresby zřícenin“, významná výročí v Opařanech
spisovatelů- zajišťování praxe studentů Střední školy 

Různéobchodu, služeb a řemesel Tábor
- volební místnost pro komunální a senátní - spolupráce s Rodičovským centrem 

volby v knihovně, revize a aktualizace fondu Hrošík
na pobočce Hvožďany, příspěvky do Akce
zpravodaje, porady a spolupráce s metod. Březen – knihovna pro všechny: 
odd. MěK Tábor- besedy se spisovateli pro školy – Ivona 

ČíslaBřezinová, Olga Černá 
- celkem 539 přihlášených čtenářů si - projekt „Už jsi čtenář – Knížka pro 

půjčilo 22 160 knih a 3875 časopisůprvňáčka“ – pohádkové putování I.- III. tříd 
- navštívili knihovnu13 088 krát, vybírali ZŠ kolem knihovny, malování na chodník, 

z fondu 20 227 knihzáludné jazykolamy a zpřeházená pohádka
- nakoupilo se 252 titulů a 151 se odepsalo- besedy pro mateřskou školu - „Z pohádky 
- internet využilo celkem 1 497 uživatelůdo pohádky!“, čtení dětem v RC Hrošík
- uspořádalo se celkem 31 akcí pro - 6. Noc s Andersenem - loučení se zimou, 

veřejnosthry, čtení, plnění úkolů, vyrábění loutky 
- zprostředkovalo se 70 meziknihovních trpaslíka

výpůjček z jiných knihovenSbírka pro Klárku (finanční sbírka pro 
postižené dítě), beseda Irisdiagnostika, 

EHinformativní besedy pro školy, posezení 
s důchodci

KINO BECHYNĚ
ÚNOR 2011

3. čtvrtek, 4. pátek 20 h
HLAVA, RUCE, SRDCE

Premiéra českého historického filmu 
o válce bez války a magii bez kouzel.
Do 12 let nevhodné, 110 min, 75,-Kč

5. sobota, 6. neděle 20 h
FOTŘI JSOU LOTŘI

Třetí pokračování komedie USA.
Mládeži přístupné, 98 min, 70,-Kč

10. čtvrtek, 11. pátek 20 h
PARANORMAL ACTIVITY 2

Premiéra filmu USA.
Nejočekávanější hororová událost roku.
Do 15 let nepřístupné, 91 min, 70,-Kč

12. sobota, 13. neděle 20 h
TRON LEGACY

Premiéra  USA.
Mládeži přístupné, 126 min, 70,-Kč

17. čtvrtek, 18. pátek 20 h
RODINKA
volného pokračování 

úspěšného televizního seriálu
Mládeži přístupné, 90 min, 70,-Kč

19. sobota 20 h, 20. neděle 17 h
MEGAMYSL

Premiéra
 v českém znění.

Mládeži přístupné, 96 min, 70,-Kč

25. pátek, 26. sobota 20 h
DÍVKA, KTERÁ KOPLA DO VOSÍHO 

HNÍZDA
Filmové zpracování třetího dílu slavné 

knižní trilogie Stiega Larssona.
Do 15 let nepřístupné, 147 min, 70,-Kč

dobrodružné sci-fi

Premiéra 

 animované komedie USA pro 
celou rodinu

+
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k úspoře více než 1 mil. m  zemního plynu za Ceny tepla v Bechyni 
rok, což se kladně projeví v kvalitě místního 

pro rok 2011 i nadále ovzduší. Pozitivním přínosem je i vytvoření 
nových pracovních míst a zapojení místních klesnou
dodavatelských firem do procesu výroby 
tepla z biomasy.Vážení odběratelé tepla,

Cena tepelné energie pro rok 2011 je 
dovoluji si Vás krátce informovat kalkulována ve výši 420,-Kč/GJ + 10% DPH 

o událostech posledních měsíců a dodáv- a poklesne oproti roku 2010 o více než 110-
kách tepla ze soustavy centrálního 130,-Kč/GJ (meziroční pokles o cca 20 %). 
zásobování města Bechyně pro rok 2011. Toto snížení jednotkové ceny tepla má za 

následek roční úsporu rodinných rozpočtů Koncem roku 2010 byla úspěšně 
o 3.500–6.000,-Kč/rok (v závislosti na dokončena rekonstrukce centrální kotelny 
velikosti bytu). Zde je nutno podotknout, že Písecká 761. Tato rekonstrukce obsahovala 
již pro rok 2010 byla cena tepla oproti výstavbu bio kotle na spalování slámy, 
předcházejícím obdobím výrazně snížena. přidruženého skladového hospodářství 
Stávající palivová základna (obilná sláma, a instalaci dvou akumulačních nádrží na 
seno) nám umožňuje předcházet cenovým topnou vodu. Dále rekonstrukce obsahovala 
výkyvům nakupovaného zemního plynu, rozšíření teplotních sítí a propojení soustavy 
který byl doposud jediným palivovým s dnes již bývalou kotelnou na Libuši 638 
zdrojem pro výrobu tepla v Bechyni. Ceny a kotelnou v Kulturním domě. Rekonstrukce 
zemního plynu jsou v posledních letech proběhla v rekordním čase a to od dubna do 
výrazně nestabilní a jejich neustálé konce prosince 2010. V současné době 
zvyšování je pro všechny odběratele probíhají dokončovací práce v areálu 
nežádoucí. kotelny Písecká a celá topná soustava je ve 

zkušebním provozu. Jako záložní zdroje Vážení odběratelé, děkujeme Vám za 
tepla je možno kdykoliv využít i stávající projevenou trpělivost a shovívavost, kterou 
plynové kotle umístěné v plynové kotelně. jste nám po dobu výstavby, rekonstrukce 

i zprovoznění tepelné soustavy projevili, Cílem rekonstrukce tepelného hospo-
a budeme se těšit na další vzájemnou dářství města Bechyně bylo razantní snížení 
spolupráci.cen dodávek tepla a teplé vody všem 

napojeným odběratelům a stabilizace cen 
S pozdravemtepla pro následující období. Nezanedba-

Vlaha Františektelným přínosem pro lázeňské město 
Vedoucí energetických provozů Bechyně je i kladný ekologický dopad. 

Rekonstrukcí tepelné soustavy dojde ERDING, a. s.

Ptali jste se
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KURZY, SEMINÁŘE, PŘEDNÁŠKY

DIVADLOPRO DĚTI

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

DĚTSKÉ MAŠKARNÍ ODPOLEDNE
Sobota 26. února / 15 hod. / Velký sál / Děti 30, dospělí 40 Kč
Maškarní rej s veselou diskotékou, rozmanitými hrami a soutěžemi 
z kuchyně Pejska a Kočičky.

ANGLIČTINA
Čtvrtek 3., 10., února / 17.00 hod. / Klubovna KD

PLESOVÁ SEZÓNA

Herna pondělí 9 – 11 hodin
středa 15 – 17 hodin

LOGOPEDICKÁ PREVENCE u dětí 

předškolního věku
Pondělí 7. února / 15.00 hod. / RC Hrošík / Vstupné 20 Kč
Přednáška vedoucí Speciálně pedagog. centra v Týně nad Vltavou 
Mgr. Aleny Tomkové o logopedických problémech a jejich prevenci.
  

„DRBÁRNA“ 
Středa 16. února / 9.30–11.00 hod. 

Více informací na www.cviceniprodeti.cz/bechyne-maminky.

CVIČENÍ SE SLUNÍČKEM 
Každé úterý od 9 a 10 hodin cvičení pro děti. 

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 
podrobný program na plakátech.

12. února 19.00 Maturitní ples SUPŠ

19. února 19.30 Rybářský ples
K poslechu a tanci hraje kapela TOX

25. února 20.00 Abiturientský ples 
Závěrečný ples nejenom pro absolventy tanečních kurzů zpříjemní 
kapela RM Band Milevsko. Předprodej vstupenek od 4. února 
v kanceláři KD, vstupné 100 Kč.

12. března Hasičský ples

www.kulturnidum.cz

KULTURNÍ KALENDÁŘ únor 2011

PŘIPRAVUJEME NA BŘEZEN

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

ORIENTÁLNÍ A BŘIŠNÍ TANCE
Pondělí 7., 14. a 21. února / 18.00 hod. / Klubovna KD
Úterý 8., 15. a 22. února / 18.30 hod. / Klubovna KD
Více na www.raeesah.wz.cz

CVIČENÍ SE ZUMBOU
Úterý 1., 8., 15. a 22. února / 20.00 hod. / Klubovna KD
Středa 2., 9., 16. a 23. února / 19.00 hod. / Klubovna KD
Cvičení vede lektorka Nina Capouchová, tel. č. 737 825 662.

ZUMBA ZUMBA
Úterý 1., 8., 15. a 22. února / RC Hrošík / pokročilí 18 hod., 
začátečníci 19.15 hod.
Cvičení vede lektorka Gábina Procházková, tel. č. 725 207 029.

BIOENERGIE, BIOREZONANCE 
a práce s nimi pro lepší zdravotní stav

Pondělí 7., 14., 21. února / 17.00 hod. / RC Hrošík / Jednotlivá 
přednáška 20 Kč, zvýhodněné vstupné na celý cyklus 40 Kč
Cyklus tří přednášek o novém způsobu léčení člověka pomocí 
biorezonance vede p. Ing. Václav Urban z Bechyně. Na cyklus 
přednášek následně navazuje prezentace nejnovějších přístrojů 
firmy AROMA studio Tábor v pondělí 7. března.

ERROR, POČKEJSI, DEEP SILENT, 

WATERPIPE - rocková zábava
Sobota 5. března / 21.00 hodin / Velký sál / Vstupné 50 Kč

Středa 17. března / 19.00 hod. / Velký sál / 220, 200, 150 Kč
Hořká komedie z dílny Neila Simona o síle lásky a pochopení, která 
je inspirována skutečným příběhem slavné filmové hvězdy Judy 
Garland a její neméně slavné dcery Minneli. V hlavní roli Simona 
Stašová, Radka Filásková, Čestmír Gebouský, Helena Karochová, 
Ernesto Čekan, Vojtěch Záveský. 
Předprodej vstupenek v kanceláři KD od 14. února.

DROBEČKY Z PERNÍKU

XVII. ročník
Celostátní přehlídka klasické amatérské divadelní tvorby

v duchu

„ZA MÁLO PENĚZ HODNĚ MUZIKY”
vstupné 20 / 40 Kč, permanentka 200 Kč

Pátek 4. února 

S/ DDT Poleno Bechyně Hry ze smetiště
S/ Divadlo Stodola Jiříkovice Na správné adrese

21.00 /VS/ DS Hobit Jihlava Shakespeare Instant

Sobota 5. února

  9.30 /VS/ Divadlo Nahoď Praha Čerti z Tojflštejna
/MS/ DS Devět Jindř. Hradec Devět
/VS/ Podzimní hra
MS/ Českokrumlov. scéna Popel a pálenka
/VS/ DS Tábor o.s. Scapinova šibalství

/MS/ Divadlo Kámen Praha Paní
Neděle 6. února

  9.30 /MS/ DS Bezchibi Brtnice Mrazík
/VS/ Suchdolské divadlo o.s. Postel pro anděla

18.15 /M

19.15 /V

 
10.35 

13.45 DS Tyl Říčany

15.00 /

19.30

20.55

10.45 

Změna programu vyhrazena

2 110

vhodné 
pro děti
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+
„Potom, co se naložily věci do autobusu a „Po rozloučení s nádhernou Kvildou jsme Čtvrťáci a páťáci 

my se rozloučili s rodiči, jsme vyjeli na vyrazili k domovu. Když jsme dorazili ke 
na horách Šumavu. Po delší době jsme zastavili u chaty škole, tak nás čekali rodiče.“

U Krále Šumavy na Kvildě.“ „Domů jsme se vrátili bez zlomenin, plní V pondělí 3. 1. 2011 se žáci 4.A a 5.A ze 
„Přivítalo nás zde krásné slunečné pěkných zážitků a vzpomínek.“ZŠ Libušina nadšeně vydali na šumavskou 

počasí a spousta sněhu. V poledne jsme „Tímto bych chtěla poděkovat učitelům: Kvildu na pětidenní pobyt na horách. Díky 
vyzkoušeli zdejší super kuchyni a pak jsme paní učitelkám Vozábalové, Kabíčkové, obětavé pomoci učitelů a po usilovném 
vyrazili na procházku. Ta vyvrcholila velkou Mikoláškové a její dceři Martině a panu učiteli trénování se všech 43 žáků nakonec stalo 
sněhovou bitkou. Nebyl ušetřen ani pan Wolfovi za jejich trpělivost a za zábavu, skvělými lyžaři. Nejen hezké počasí, ale 
učitel. Byla to nádhera. Nejlepší bylo, že jsme kterou pro nás přichystali.“i perfektní ubytování a strava přispěla ke 
mohli koulovat pana učitele a on nás zato krásně prožitému týdnu. Dokonce jsme pobyt „Celý výlet se mi moc líbil a krásně jsem 
házel do sněhu.“absolvovali bez jediného úrazu či nemoci! si ho s kamarády užila. Paní učitelka měla 

„Druhý den jsme vstávali o půl osmé, Všichni společně děkujeme výboru SRPDŠ bezva nápad.“
abychom stíhali snídani. A pak hurá na svah. za úhradu autobusové dopravy a všem, kteří „Byl to prostě super týden! Děkuji všem 
Obuli jsme lyže, trénovali pády a zvedání, přispěli na zpříjemnění pobytu našim dětem učitelům, kteří pro nás tento pobyt na Kvildě 
otáčení, stoupání do kopce a kousek jsme ať již plyšáky, sladkostmi či pomocí při připravili !!!!!!“
také zkoušeli sjet. Také jsme zde sledovali nakládání a vykládání zavazadel.

Klárka Houdková 4.A, Dana Miková 5.A, zatmění slunce.“ 
Mgr. I. Vozábalová Žofie Ursínyová 4.A, Karolína Skaláková 4.A, „I přes nějaké ty pády bylo lyžování 

A na závěr několik postřehů dětí ze Štěpánka Filipová 4.A, Kateřina Kabíčková super. Jedno odpoledne jsme také navštívili 
zimního pobytu na horách: 5.A, Petr Švejda 5.A, Lukáš Tomaň 5.A, Filip Infocentrum, kde nám promítali film 

Sedlář 4.A, Anna Pekelská 5.A.„Naše paní učitelka nám nadělila tu o Šumavě. Zde jsme se dozvěděli mnoho 
nejhezčí věc, jakou jsme si mohli přát, byl to zajímavostí. Také jsme navštívili místní 
zimní pobyt na Kvildě společně s pátou vyhlášenou pekárnu. Každý večer byla pro 
třídou.“ nás přichystána nějaká zábava. Hráli jsme 

různé hry, soutěžili nebo byla diskotéka. „Byl první den po vánočních prázdninách 
Vždycky jsme dostali sladkou odměnu.“ a my, 5.A i 4.A, jsme jeli na hory. Sešli jsme se 

ráno u školy, rychle jsme naložili věci a spě- „Trošku se nám večer stýskalo po 
chali do autobusu, abychom už mohli být co rodičích, ale když nás paní učitelka na 
nejblíže u velkého dobrodružství a plno dobrou noc pohladila po hlavě, tak byl 
zážitků.“ smutek hned pryč. Ráno nás vždy čekala 

dobrá snídaně a pak jsme šli na procházku, „V pondělí 3. 1. 2011 jsme se shromáždili 
koulovat se, nebo na kopec.“ v 8,00 hodin před budovou Staré školy. Bylo 

všude hodně tašek, kufrů, lyží, lopat, bobů „Ve čtvrtek byly závody na všech třech 
a zejména rodičů. Autobus přijel kolem půl kopcích. Závod se mi líbil. A co bylo opravdu 
deváté. Nakládání věcí jsme se zúčastnili jak nejlepší? (samozřejmě až po lyžování) 
my, tak i rodiče, učitelé, dokonce i pan ředitel Překvapení, které nás čekalo po návratu ze 
a pan školník.“ svahu – palačinka se zmrzlinou a šlehačkou.“ 

+

V září začínáme školní rok hrou pro děti delný sběr starého papíru. V průběžném 
Zvykáme si na školu a Svatoludmilským během do hodnocení sběru papíru jsme zatím na 2. místě.
školy. Nejlepší sběrači léčivých bylin se vydali na Naše škola se zapojila i do mezinárodního 
výlet do grafitových dolů v Českém Krumlově. projektu Comenius, podporovaný EU a zaměřený 
Tereza Šlechtová a Aneta Háziová přivezly medaile na výuku angličtiny a dějepisu. 2.A se zúčastnila 
z regionálního kola atletické Kinderiády. Pravidelně projektu na rozvoj čtenářských dovedností Záložka 
se účastníme Dětské atletické ligy a přespolního do škol spojuje. Dva roky naše škola plní projekt 
běhu v Táboře, kde Petra Kolmanová skončila na EU Ovoce do škol, kdy děti z 1. stupně dostávají 
3. místě. Družstvo děvčat z kroužku stolního tenisu 1krát týdně ovoce, zeleninu nebo džus zdarma. 
se probojovalo do krajského kola. V listopadu Také jsme zapojeni do akce Školní mléko. Děti mají 
proběhl již 12. ročník soutěže ve šplhu Bechyňská nárok na mléčné výrobky za dotované ceny.
veverka. Rovněž jsme se zapojili do projektu EU Peníze 

Na exkursi do Mořského světa v Praze, do školám, v němž nám byla přidělena dotace ve výši 
planetária a na zimní pobyt na Kvildě se vydali žáci 1 300 000 Kč a v jejímž rámci jsme zatím pořídili 
4.A a 5.A se svými učiteli. interaktivní tabule SMARTBOARD do tří učeben.

Žáci 9.A připravili pro děti z 1. stupně Straši- Vyvrcholení prvního pololetí bývá vánoční 
delné putování školou a haloweenskou diskotéku. jarmark, jehož výtěžek bude v letošním roce použit 
Nezapomněli ani na nadílku Mikuláše a čertů. na sportovní a didaktické vybavení naší školy.Ohlédnutí za 

Pravidelně každý měsíc probíhala v 7.A Informace o všech akcích, které proběhly 
1. pololetím na naší škole literární čajovna a pro žáky 4.a 5. třídy turnaj ve nebo se chystají, najdete na našich webových 

vybíjené. stránkách www.zslibusina.cz a také na nástěnce Školní rok 2010/2011 se přehoupl do své 
před školou. Pravidelně přispíváme i do Své akce připravuje pro děti školní klub druhé půle, a proto je na místě na chvíli se zastavit 
městského zpravodaje.a družina. Bylo to Dopoledne plné her a oblíbené a zhodnotit uplynulé měsíce. Naše škola 

vánoční tvoření. Závěrem bych popřál naší škole, aby i její uspořádala velké množství akcí pro děti, zapojila se 
2. pololetí bylo stejně úspěšné.Velice aktivní je u nás i SRPDŠ, které připravilo do několika projektů, soutěží, besed a olympiád. 

slavnostní stužkování prvňáčků, drakiádu a pravi- Mgr. Jan IngrRádi bychom se s Vámi o některé podělili.

Za všechny rodiče, kteří se 
nebojí internetu a každý den 
nadšeně sledovali přibývající 
fo tograf ické  zpravodajs tv í  

z lyžařského kursu jejich dětí na webu ZŠ 
Libušina, bych ráda poděkovala jejich 
tvůrcům, především p. uč. P. Wolfovi 
a J. Hrnčárkové. Vaše rychlost srovna-
telná s BBC a CNN mě nadchla. Díky.

A ještě velké díky p. uč. I. Vozábalové. 
Nejen za nápad celou akci uspořádat, ale 
také sílu a odvahu zrealizovat ji.

Za rodiče I. Blažková



+Vánoční jarmark

Dne 21. 12. se konal na naší škole ZŠ 
Libušina již druhý Vánoční jarmark, kde si 
mohli naši žáci, učitelé, rodiče, pozvaní 
hosté, ale i ostatní obyvatelé našeho města 
zakoupit vánoční dekorativní předměty. 

A jaký sortiment si děti pro své stánky 
připravily? Různé ozdoby ze dřeva, kovu, 
z větviček a z perníku. Na stáncích byly 
k vidění vánoční přání a PF kartičky, svícny, 
paličkované ozdobičky, dokonce i plyšová 
zvířátka a jiné hračky. 

Naši žáci pod vedením svých učitelů tyto 
předměty vyráběli již od listopadu a jejich 
přípravě věnovali i svůj volný čas.

Své stánky pak ráno 21. 12. pěkně 
nazdobili a naaranžovali vyrobené předměty 
tak, aby se jich co nejvíce prodalo. Střídali se 
u prodeje, dělali si vlastní účetnictví, 

rodičů našich žáků a díky ostatním doplňovali zboží, vše tak, jak to má být ve 
návštěvníkům bylo získáno 28 273 Kč.správně vedených obchodech. Pokud byli 

Za to všem patří velké poděkování. nakupující trochu znaveni z mnoha stánků, 
Za vybranou sumu bude do školy mohli se občerstvit v pravé kavárně 

nakoupeno hlavně sportovní vybavení, aby vytvořené v jedné z tříd. To nebyla „hra na 
si ho mohli užívat  žáci při hodinách tělesné obchod“, to byla realita.
výchovy a při jiných sportovních aktivitách.Vybranou částkou pak byli žáci i učitelé 

příjemně zaskočeni. Díky štědrým rukám Mgr. Romana Švestková

+Projekt Comenius – 
cesta do Španělska

V rámci projektu Comenius, který je 
zaměřený na rozvoj jazykových znalostí a na 
poznávání života v jiných zemí EU, se v polo-
vině února naši žáci vydají na výměnný 
pobyt do španělského města Valencie. Toto 
město je třetí největší ve Španělsku a 
nachází se 350 km po pobřeží od Barcelony.

Naši žáci se zúčastní výuky na jedné ze 
zdejších škol. Ubytováni budou v hostitel-
ských rodinách. Protože hlavním mottem 
projektu je Renesance a její odkaz 
v současnosti, představíme dějepisný kvíz, 
který jsme k tomuto projektu vytvořili.

Za kolektiv učitelů projektu Comenius 
Mgr. Jaroslava Hrnčárková

dětí do prvních tříd
narozených v době od 1. 9. 2004 do 31. 8. 2005 proběhne

v pátek 11. února 2011 od 14 do 18 hodin

na obou bechyňských školách

Na nové škole (Školní ul.) v hlavní budově.
Ve staré škole (Libušina ul.) v přístavbě – vchod zezadu od Křižíkovy vilové 
čtvrti.

S sebou si přineste občanský průkaz, rodný list dítěte, případně 
vyplněný zápisový list.

Žáci budou přijímáni za základě usnesení Rady města Bechyně, 
vyhlášky o spádových obvodech č.14/2008 ze dne 19. 11. 2008.Z

Á
P

IS

+Eurorebus, 
dějepisná olympiáda

Další ročník zeměpisné soutěže 
Eurorebus se naplno rozběhl již začátkem 
října, a to prostřednictvím korespon-
denčních a elektronických kol, které žáci 
odesílají přes internet. Vyzkouší si tak 
vyhledávání a zpracovávání informací. 
Nejlepší z nich a také nejlepší třídní 
kolektivy se pak kvalifikují na jaře do 
krajských kol, z nichž lze postoupit do 
celostátního finále. To se naší škole loni 
podařilo a rádi bychom na tento úspěch i v 
letošním roce navázali. Zhruba ve dvou 
třetinách soutěže jsou všechny naše třídy 
na II. stupni na prvních místech 
v jihočeském kraji.

Školní kolo dějepisné olympiády 
proběhlo v polovině ledna a jeho vítězkou 
se stala Eliška Kotounová z 8.A. Spolu s ní 
se na okresní kolo do Tábora kvalifikovali 
další úspěšní řešitelé: druhý František Bilko 
z 9.A, třetí Ondřej Šrámek a čtvrtá Anna 
Vrábková, oba z 8.A. Pokud nám to 
příznivé sněhové podmínky umožní, 
chystáme v únoru projekt „Školní zimní 
olympiáda v netradičních disciplínách“.

Mgr. Jan Pazourek

+
Nejlepších výsledků dosáhli tito žáci:Školní kolo olympiády 

6. ročník: Anna Capouchová, Matěj Novotný, 
v anglickém jazyce Daniel Zifčák.

7. ročník: Sabina Burianová, Nikola 
Školní kolo olympiády v anglickém Sopková, Tomáš Filip.

jazyce žáků 6. až 9. ročníku proběhlo 14. 8. ročník: Eliška Kotounová, Markéta 
prosince 2010 na ZŠ Školní 293. Richterová, Jakub Hruška, Petr Byrtus.

Olympiáda začala již týden před ústními 9. ročník: Kristýna Benediktová, Roxana 
prezentacemi, kdy všichni žáci napsali Rayová, Matěj Michlík.
gramatický test, poté následovala práce Děkuji všem za snahu a blahopřeji 
s neznámým textem, kde je čekaly odpovědi k pěkným výsledkům. Nejúspěšnější žáci 
na otázky a rozhodnutí co je a co není budou reprezentovat naši školu na okresní 
pravdivě uvedeno v článku. Třetí disciplinou olympiádě v Táboře.
byl poslech s porozuměním. 

Miroslava Mičanová, Žáci, kteří dostali nejvíce bodů 
učitelka anglického jazykaz těchto disciplin, pokračovali 

v ústních prezentacích.



+
Do dalšího kola postoupily Nicola Mladý Demosthenés

Sopková a Aneta Vlčková.  Všem 
účastníkům patří velké uznání za tvořivost a 
odvahu prezentovat svůj názor před V předvánoční době se na ZŠ Školní 
publikem i porotou. konal druhý ročník soutěže pro žáky 

Mgr. František Oplatekd r u h é h o  s t u p n ě  n a z v a n é  M l a d ý  
Demosthenés. Tato soutěž je podporována 

Ukázka vítězného Evropskou unií a slouží 
t e x t u  p r o  ř e č n i c k ý  k rozvoji komunikačních 
přednes, vítězka mladší schopností a dovedností 
kategorie M.dětí. 

Úkolem soutěžících 
PADAJÍCÍ HVĚZDAbylo přednesení svého 

vlastního monologu na Nemůžu usnout…
zvolené téma. Hodnocena Sedím na okně a pozoruji 
byla nejen obsahová a nočn í  ob lohu  p lnou  
jazyková stránka textu, zářících světýlek.
ale i divadelní prvky Každé z nich je krásné, 
verbální i neverbální a jedinečné.
celkový projev. V mladší Jsou to hvězdy nebo malé 
ka te gor i i  vys toup i lo  lucerničky???
celkem osm soutěžících. Chtěla bych si jednu 

Na prvním místě se vybrat a něco si přát.
umístila Nicola Sopková Ale kterou???
se svým monologem na Tu droboulinkou nebo tu 
téma padající hvězdy, obrovskou.
místo druhé obsadi l  Tu, která září málo nebo 
Martin Mrzena s humor- hodně.
n ý m  p o h l e d e m  n a  Tu vpravo či vlevo?
návštěvy holiče. Třetí Která je ta kouzelná?
příčka patří Markétě Teď už jen zbývá čekat až 
Š í m o v é  a  j e j í m u  nějaká spadne a přát si 
metafor ickému textu své tajné přání…
Vodní kapka. Porotu velmi zaujala například Ale co bych si jen měla přát???
i Radka Pospěchová s poněkud hororově Tak asi moje největší přání je stát se 
laděným monologem Skříň, či Radek herečkou… 
Procházka, který nechal ožít vánoční Čekám… Čekám… A pořád nic… Žádná 
cukroví v krabici. nechce spadnout a splnit mi můj sen.

V kategorii starší se představily pouze Oči se mi pomalu zavírají…
dvě soutěžící, zato však s velmi příjemnými A mně se zdá, že se té kouzelné hvězdičky 
výkony – Ludmila Stará si připravila monolog nedočkám.
o stínu, Aneta Vlčková se zamyslila nad A přeci, padá, padá, už je na zemi.
těžkým údělem lavičky v parku. Výkony A co to přání? Já na něj při tom pozorování 
všech soutěžících byly velmi zajímavé úplně zapomněla…
a kvalitní. N. Sopková, 7.A

+Den otevřených dveří 
v Základní škole, 

Školní ulice

Zveme všechny příznivce naší školy, 
aby se přišli podívat na činnost školy dne 
8. února ku příležitosti Dne otevřených dveří.

Škola bude pro veřejnost otevřena 
od 10.00 do16.00 hodin.

S prohlídkou a programem Vás seznámí 
žáci u vchodu školy. V dopoledních hodinách 
můžete nahlédnout nebo posedět ve 
vyučovacích hodinách, odpoledne pak 
poběží všechny výchovně vzdělávací 
kroužky, máte možnost prohlédnout si 
výstavky prací žáků a školní vybavenost. 

Těšíme se na Vás

+Projekt třídy 8.A 
Nemoci životního stylu 

a jejich prevence

Žáci osmého ročníku v průběhu prvního 
pololetí v rámci předmětů výchovy ke zdraví 
a přírodopisu pracovali na projektu „Nemoci 
životního stylu a jejich prevence“. Rozdělili 
se do devíti skupin a zpracovali témata: 
Onemocnění srdce a cév, rakovina, 
cukrovka, obezita, osteoporóza, artritida, vliv 
alkoholu a kouření na naše zdraví. Na každé 
téma vyhotovili výstup – nástěnný obraz, 
prezentace na interaktivní tabuli a závěrečný 
test.

Úkolem projektu bylo, aby žáci získali co 
nejvíce informací o prevenci, příčinách 
a způsobu léčení nejčastěji se vyskytujících 
civilizačních nemocí.

Žáci si uvědomili, že řešení většiny 
našich zdravotních problémů nezávisí na 
schopnostech lékařů, technickém pokroku či 
kvalitě našich nemocnic, ale že dobré zdraví 
je ovlivňováno především tím, co jsme 
ochotni sami pro sebe udělat – jaký si 
zvolíme životní styl, co budeme jíst a pít, jak 
často budeme cvičit a jestli budeme či 
nebudeme kouřit.

Výsledky projektu si můžete prohlédnout 
i vy a to na dni otevřených dveří, který se 
bude konat 8. února 2011.

+Stonožka 
2010

Le tošn ím rokem 
proběhla na naší škole 
opět charitativní akce 
Stonožka aneb Děti 
dětem, hnutí na vlastních 
nohou.

 Tentokrát děti začaly prodávat své výrobky na stonožkovém 
stánku v obchodním centru Rubín. 

Další prodej se pak uskutečnil o adventní neděli na náměstí. 
Děti v průběhu listopadu a prosince vyráběly svícny, v domácnosti 
pekly linecké pečivo, vyráběly se stromečky ze šišek a prodávaly se 
vánoční ozdoby. Devátá třída vydala číslo Plesku a jeho výtěžek 
věnovala Stonožce.

Výtěžek akce činil 3 777,- Kč. Děkujeme všem, kteří podpořili 
tuto akci a byli ochotni naše děti v této charitativní akci podpořit.

Učitelé a vedení školy



+Zprávičky 
z Jahůdky

Vánoční svátky uběhly jako 
voda a děti se vrátily do svých 
tříd plny dojmů a zážitků, které 
si hned vyprávěly a namalovaly. Ani po 
prázdninách nezapomněly sypat zrní 
ptákům do krmítek. U „STROMOVNÍKU“ na 
školní zahradě poznávaly kmeny stromů. 
Vzpomněly si i na nemocná zvířátka. 

Naše škola se zapojila do soutěže 
Stanice pomoc přírodě ve Voticích ve sběru 
sušeného pečiva na krmení nemocného 
vodního ptactva a zvěře na stanici. S radostí 
jsme přijaly pozvání p. Marka do Chovatel-
ských potřeb, kde se děti seznámily se 
známými ptáky, druhy krmení pro ně, co je 
do krmítka vhodné a co nevhodné. 

Předškoláci navštívili před zápisem obě 
ZŠ, kde měli pro ně připravený zajímavý 
a pestrý program a seznámili se s prostředím 
školy. 

Děti zaujala i pohádka „Máša a medvěd“ 
divadélka Ludmily Fryštenské, které přijelo 
k nám do školy. 

Nyní se již všichni těšíme na karneval, 
který se koná 16. 2. 

Od 1. ledna 2011 končí vyplácení 
sociálního příspěvku u většiny rodičů, kteří 
mají podanou žádost o prominutí školného. 
Tyto rodiče vyzýváme ke zřízení inkasa ve 
prospěch účtu školy pro placení školného od 
ledna 2011 (zaplatit lze i v hotovosti). 
Informace jsou na nástěnkách, na webových 
stránkách školy a u ředitelky školy.

Veškeré informace i FOTOGALERII 
naleznete na www.msjahudka.cz 

MH

+

Krátce před vánočními prázdninami, 
20. 12. 2010, proběhla ve Střední umělecko-
průmyslové škole v Bechyni beseda jednoho 
z protagonistů filmu a spoluautora scénáře 
Dana Horyny. Tento absolvent žižkovské 
výtvarné školy a někdejší frontman rockové 
skupiny Vitalit v současné době působí jako 
protidrogový kurátor a terapeut starající se 
o mladistvé narkomany.

Beseda Dana Horyny Na příběhu svého vlastního života našim 
studentům přiblížil záludnosti, které se studenty SUPŠ 
koketérie s drogou představuje. Působivost 

Bechyně jeho výpovědi podložená osobním 
prožitkem „na vlastní kůži“ zanechala Každý, byť sebevýhodnější bankovní 
v žácích silný dojem jako důtklivé varování. úvěr se musí někdy začít splácet. 
Každý hledá svou životní cestu, rozhoduje S patřičnými úroky. Představa o lidském 
se sám za sebe. Horynova slova dala štěstí s nápomocí omamných návykových 
přinejmenším možnost popřemýšlet o tom, látek představuje právě takový úvěr, ale 
zda mladý člověk opravdu potřebuje drogy s úroky lichvářsky neslitovnými…
k plnohodnotnému životu nebo zda si vybere 

Stále aktuálnější problematika drog je zmar s nimi.
námětem českého polodokumentárního 

Vydařené setkání s Danem Horynou filmu Piko, který byl uveden do kin krátce 
znamenalo další úspěšnou akci SUPŠ před koncem loňského roku. Pojednává 
v rámci aktivit protidrogové prevence.o lidech závislých na pervitinu. Autenticky 

syrový a dramatický snímek zachycuje 
RNDr. Karel Klaška, SUPŠ Bechyněosudy narkomanů i zasahujících krimi-

nalistů.

Vystřihněte  si či opište do diáře!:

PLÁN AKCÍ ZUŠ VÁCLAVA PICHLA BECHYNĚ 
NA OBDOBÍ LEDEN – ČERVEN:

  3. 2. 2011 soutěž ZUŠ ve hře na klavír, školní kolo
19. 3. 2011 – 1. 4. 2011 Živly – výstava II. cyklu výtvarného oboru ZUŠ

Městské muzeum Bechyně
  6. 4. 2011 – 2. 5. 2011 Lichožrouti a Sudlíci - výstava I. cyklu výtvarného oboru ZUŠ

Městská knihovna v Bechyni
16. 4. 2011 – 17. 4. 2011 Roztančený klášter, taneční víkend pro děti
duben 2011 soustředění souboru Neposeda
duben 2011 soustředění souboru „Tři tečky“ 
duben, květen 2011 hudební večírek p. uč. H. Brandtlové
11. 5. 2011 od 9.30 a 10.30 Představení pro MŠ a nižší ročníky ZŠ
13. 5. 2011 Novohradská flétna – soutěž fléten
17. 5. 2011 talentový průzkum v MŠ
25. 5. 2011 – 16. 6. 2011 krajská přehlídka výtvarných oborů ZUŠ Jindřichův Hradec
26. 5. 2011 Absolventský koncert hudebního oboru ZUŠ
  4. 6. 2011 od 9.30 Den ZUŠ, představení výsledků celoroční práce všech oborů
  6. 6. 2011 od 13.00 do17.00 přijímací zkoušky do ZUŠ (obor hudební, výtvarný 

a dramatický) pro věkové rozpětí 5 až 99 let
  7. 6. 2011 – 9. 6. 2011 postupové zkoušky hudebního oboru
17. 6. 2011 hudební večírek p. uč. H. Kodadové a J. Albrechtové
29. 6. 2011 od 16.00 slavnostní zakončení školního roku, předávání vysvědčení

O dalších akcích se včas dozvíte z plakátů a webu školy: http://klaster-bechyne.org

 " 

+Oprava kapličky 
na Šternberku

Při Vašich turistických procházkách po 
krásném okolí Bechyně můžete nalézt další 
místo k zastavení v malebném údolí na hrázi 
Šternberského rybníka u barokní kapličky 
sv. Jana Nepomuckého, kterou se podařilo 
opravit za přispění Města Bechyně a peněz 
získaných z grantu Jihočeského kraje.

Rekonstrukce proběhla během měsíce 
října 2010.

Tímto děkujeme všem, kdož přiložili ruku 
k dílu.

>M<
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+Změny v označování 
popelnic v roce 2011

V průběhu roku 
2 0 11  d o j d e  k e  
změně v označovaní 
popelnic určených k 
vývozu. Každý, kdo 
zaplatí za odvoz 
odpadu, dostane při 
placení červenou 
samo lepku .  Tou  
o z n a č í  s v o j i  

popelnici. Pro rodinu do 4 členů v 
domácnosti by měla stačit 1 popelnice.

Podnikatelé, kteří jsou napojeni na 
systém svozu odpadu provozovaný městem 
Bechyně, obdrží černou samolepku, do 
které doplní obchodní jméno a nalepí ji na 
popelnici. Poplatek za odvoz odpadu je 
splatný do konce května, tedy od 1. června 
musejí být všechny popelnice určené 
k vývozu označeny danou samolepkou. To 
se netýká popelnic v sídlišti Na Libuši.

+
lip, které jsou značně proschlé. U lípy Plánované ošetřování 
malolisté před poštou se v patě kmene 

a kácení stromů nachází otevřená rána, dřevo je ztrouchni-
vělé, napadené dřevokaznou houbou. v Bechyni. 
Vzhledem ke špatnému zdravotnímu stavu a 
oslabení provozní bezpečnosti se přistoupí Mnozí z Vás si všimli, že se v průběhu 
ke kácení stromů.ledna započalo s dlouhodobě plánovaným 

Ve spolupráci s Národním památkovým ořezem, ošetřením a následným přihno-
ústavem České Budějovice byly posuzo-jením sakur v Libušině ulici. Stromy 
vány stromy na starém hřbitově a jeho v loňském roce napadla moniliová spála, 
nejbližším okolí. Na starém hřbitově jsou a proto byly chemicky ošetřeny. V letošním 
dřevokaznou houbou v kmeni napadeny roce se přistoupilo k jejich celkovému 
2 lípy v takovém rozsahu, že je ohrožena ošetření odbornou firmou.
především bezpečnost osob. Případným V letošním roce se plánuje pokácení tří 
pádem stromů by došlo ke zničení pomníků lip před kostelem sv. Matěje a jedné lípy před 
a hrozí i poškození kostela sv. Michala. I tyto poštou na náměstí. Stav stromů byl 
dvě lípy na starém hřbitově a jedna proschlá posouzen i Národním památkovým ústavem 
lípa před hřbitovem budou odbornou firmou České Budějovice. Před kostelem se jedná 
pokáceny.o nestabilní stromy ve špatném zdravotním 

stavu. Nepříznivý stav je patrný i v korunách L. Blažková

Jste sluchově 
postižení?
Navštivte naše 
Poradenské centrum

Nabízíme Vám:
•Poradenství a zprostředkování kontaktů na 
firmy zajišťující kompenzační pomůcky 
odstraňující bariéry pro sluchově postižené
•Zprostředkování oprav kompenzačních 
pomůcek a sluchadel ve spolupráci se 
specializovanými firmami
•Možnost zapůjčení sluchadel po dobu opravy
•Možnost zapůjčení kompenzačních pomůcek
•Pomoc při zprostředkování příspěvku na 
kompenzační pomůcku z odboru sociálních věcí 
MěÚ či obcí
•Prodej baterií, tvarovek a dalšího příslušenství 
ke sluchadlům (sušící a čistící tablety, hadičky ke 
tvarovce a další příslušenství)
•Výměna hadičky k individuální tvarovce a 
čištění koncovek v ultrazvukové čističce
•Zprostředkování tlumočníka pro neslyšící 
•Týdenní rekondiční pobyty s kurzem odezírání
•Odborné přednášky (foniatrie, kompenzační 
pomůcky...)
•Kurzy znakového jazyka.
Kde a kdy nás můžete navštívit v rámci terénní 
služby?
Dům s pečovatelskou službou
Školní 1009, 39165 Bechyně
Termíny na rok 2011: 
25. 1., 29. 3., 31. 5., 28. 6.
Čas: vždy od 9:30 do 11:00 nebo dle potřeby
K dispozici budou zdarma letáky, katalogy 
kompenzačních pomůcek pro osoby se sluchovou 
vadou a brožury „Tipy a rady“ pro sluchově 
postižené 

Přijďte se na nás podívat, rádi Vám poradíme!

Poradenské centrum při SNN v ČR
e-mail: snn_pc.ta@centrum.cz

www.snntabor.estranky.cz

+
stability čela skládky a vyloučení rizika Rekultivace skládky 
nastoupání podzemní vody do tělesa 

Senožaty skládky při extrémních klimatických 
podmínkách. Drenážní systém je navržen Od počátku listopadu 2010 probíhá u 
tak, aby trvale snižoval hladinu vody v linii obce Senožaty rekultivace bývalé skládky 
paty skládky cca o 1 m. Biologická na tuhý komunální odpad. Rekultivace 
rekultivace pak představuje celoplošné skládky je z 90 % financována z Fondu 
zatravnění rekultivované plochy.soudržnosti EU a Státního fondu životního 

Účelem rekultivace je vytvoření prostředí ČR v rámci Operačního programu 
vhodných technických podmínek pro Životní prostředí a z 10% z rozpočtu města 
následné využití území. Cílovým stavem je Bechyně. 
začlenění rekultivované plochy do krajiny s Skládka byla uzavřena k 31. 12. 1994. 
možností využití území pro další účely. Účelem uzavření skládky bylo zabránit 
Budoucí funkční využití je územním plánem potenciálnímu poškození nebo ovlivnění 
určeno takto: východní polovina rekultivo-složek životního prostředí v okolí skládky. 
vané plochy pro rekreaci a sport, západní Rekultivací dojde k zamezení nega-
polovina jako veřejná zeleň. tivního vlivu skládky na životní prostředí. Po 

Z důvodu klimatických podmínek byly dosažení předepsaného tvaru skládky bude 
práce na rekultivaci skládky prozatím provedena technická a biologická rekulti-
přerušeny. Práce, které mají dle harmono-vace. V rámci technické rekultivace bude 
gramu prací nyní následovat, nejsou povrch bývalé skládky zakryt minerálním 
slučitelné se současnými klimatickými těsněním pro zamezení vnikání srážkových 
podmínkami tak, aby byla zachována kvalita vod, po obvodu skládky budou vybudovány 
díla a technologické postupy.2 záchytné příkopy povrchových vod. 

O dalším postupu rekultivace skládky Z důvodu zajištění zamezení úniku skládko-
bude investiční odbor občany města vých plynů bude vybudován odplyňovací 
následně informovat. systém s koksokompostovým filtrem ve 2 

I. Zvolánkovánádržích. Dále v prostoru pod skládkou je 
investiční odbor MěÚ Bechyněnavržena plošná drenáž pro zajištění 
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+
terénní úpravy v okolí stavby, dojde k nim na (vložkování komínového tělesa č.p. 134, Zhodnocení investic města 
jaře letošního roku. výměna okapových žlabů a osazení Bechyně za rok 2010 

žlabových lapačů listí č.p. 2, částečná oprava V současné době dochází k zaplavování 
a investiční plány na rok 2011 střešní krytiny a okapových žlabů místního rodinných domů v místní části Plechamr 

kina, atd.). v důsledku prudkého odtoku dešťových vod 
Rok 2010 byl především rokem příprav ze zpevněných ploch a střech v jihozápadní Město finančně podpořilo také několik 

na velké investiční akce plánované na rok části města. Tento problém by mělo vyřešit projektů v rámci programu regenerace 
2011 a další léta. zřízení podzemní retenční nádrže v parku na Městských památkových zón:

Na náměstí T. G. Masaryka proběhla horním Plechamru o objemu dle hydrotech- - obnovu hospodářského stavení č.p. 40 
rekonstrukce kanalizačních stok, na kterou nického posouzení. Do této nádrže budou v Klášterní ulici,
bude v roce 2011 navazovat rekonstrukce svedeny povrchové vody a následně budou - obnovu fasády č.p. 141 na nám. T. G. M.
povrchů tzn. chodníků, komunikací, parkova- řízeně vypouštěny do městské jednotné - obnovu fasády č.p. 142 na nám. T. G. M.
cích a odpočinkových ploch. V rámci projektu kanalizace. - obnovu fasády č.p. 167 v Libušině ulici,dojde také k přesunu kašny, úpravě zeleně, Projektová dokumentace na tuto akci by - obnovu narušené části ohradní zdi židov-náměstí bude vybaveno novým mobiliářem měla být zpracována v průběhu tohoto roku. ského hřbitova v Michalské ulici.(lavičky, odpadkové koše, kontejnery na Zatím byly provedeny nutné úpravy na místní V průběhu roku 2010 bylo zpracováno zeleň, kolostavy, ochranné zábradlí, komunikaci u č.p. 442, aby se zabránilo také několik projektových dokumentací na ochranné koše a ochranné mříže stromů zaplavování této nemovitosti přívalovými akce, které by se měly realizovat v budoucích atd.), informačním systémem a parkovacími dešti. letech:automaty. Jelikož i po několikaletém snažení V ul. Švestková byla přes místní ko- - projekt k územnímu řízení na rozšíření se městu nepodařilo na rekonstrukci náměstí munikaci umístěna horská vpusť, která by parkovacích ploch na sídl. Písecká. získat dotaci, projekt bude financován měla zachytávat vyšší dešťové srážky tak, V letošním roce by měl být zpracován projekt z rozpočtu města a úvěru. aby nedocházelo k zatápění sklepů rodin- ke stavebnímu povolení,Na začátku listopadu 2010 se rozběhla ných domů č.p. 899–906 v Čechově ulici. - projekt k územnímu řízení na rozšíření rekultivace skládky u obce Senožaty, která S podobnými problémy se potýkají také parkovacích ploch na sídl. Obránců míru – bude pokračovat v průběhu roku 2011. Na občané sídl. 5. května, kde nejhorší situace je I. etapa, týkající se parkovacích stání rekultivaci získalo město dotaci ze SFŽP. u rodinných domů č.p. 795 – 802 a č.p. 896. u č.p. 820–821. Letos by měl být zpracován Na začátku prosince 2010 bylo zahájeno Na rekonstrukci kanalizace v této části je již p ro j ek t  ke  s tavebn ímu  povo len í .  zadávací řízení na zhotovitele stavby zpracována projektová dokumentace, jejíž O projektové dokumentaci na rozšíření „Bechyně  kanalizace v lokalitě Zářečí“. součástí je odlehčovací stoka pro dešťové parkovacích ploch v dalších částech sídl. Jedná se o výstavbu kanalizačního systému vody, která povede ulicí Za Trubným přes Obránců míru vedeme složitá jednání – kombinovanou gravitační a tlakovou Čechovu ulici do stávajících otevřených s Národním památkovým ústavem v Čes-kanalizační síť o délce cca 1230 m, výstavbu příkopů za stadionem. Tyto příkopy se zatím kých Budějovicích. Sídl. Obránců míru leží v tří čerpacích stanic, které zabezpečí městu nepodařilo majetkově vyřešit. Realiza- zóně, která dotváří Městskou památkovou přivedení produkovaných splaškových vod ce celé akce je však na obnově příkopů zónu Bechyně a NPÚ zatím další rozšiřování ze stávající zástavby na městskou ČOV. závislá. Město má již ale v záloze náhradní parkovacích ploch na úkor zelených ploch Součástí projektu je i rekonstrukce asfaltové řešení, které by se v případě nedohody nechce povolit, komunikace od č.p. 481 k č.p. 471. Tato akce s majitelem pozemku, na kterém otevřené - projekt na rekonstrukci komunikací, je také částečně financována z dotace ze příkopy leží, projektově zpracovalo tento rok. chodníků a veřejného osvětlení na sídlišti SFŽP a měla by být zahájena na jaře Dále bychom chtěli zmínit další stavební 5. května, II. etapa, tento projekt by měl být letošního roku. akce, které v roce 2010 proběhly: realizován v budoucích letech společně V průběhu roku 2010 probíhala na - zajištění skalní stěny u č.p. 545, ulice s výše zmíněnou rekonstrukcí kanalizace, spodním dvoře pod firmou Bytenes Bechyně Parkány, vodovodu a otevřených příkopů,příprava plochy pro vybudování nového 

- dodávka a montáž obecního bezdrátového - projekt na chodníky okolo silnice II/122 areálu sběrného dvora. Realizace stavby je 
rozhlasu ulice Školní, Čechova, Libušina, v Bechyni. Jedná se o rekonstrukci stávají-závislá na získání dotace ze SFŽP. 
Novodvorská, Michalská, Parkány, Křižíkova cích chodníků s nevyhovujícím krytem V případě, že město dotaci získá, by se nový 
čtvrť, sídl. Obránců míru, Větrov, na kterou a doplnění nových chodníků podél silnice sběrný dvůr měl začít realizovat na podzim 
poskytla finanční dar NADACE ČEZ, II/122 tam, kde v současné době chybí. Tento letošního roku. 
- rekonstrukce chodníku před č.p. 719 722, projekt by měl být v letošním roce také Téměř během celého léta 2010 jsme se 
sídl. Písecká, na kterou obdrželo město dar realizován, potýkali s přívalovými dešti, které po celém 
od společnosti ČEZ a.s., - měřená studie cyklostezky vedoucí městě způsobovaly značné škody. Aby se 
- oprava střechy KD, II. etapa, z Bechyně do Senožat, která by měla být alespoň těm největším škodám zabránilo, 
- oprava střechy nad šatnami ZŠ Libušina, podkladem pro výkup pozemků potřebných proběhlo na sklonku léta a během podzimu 
- mimořádná hlavní prohlídka, statické pro realizaci stavby. 2010 několik stavebních akcí: 
zaměření a materiálové zkoušky stávající A co nás ještě v letošním roce kromě V pavilonu A Mateřské školy Jahůdka 
ocelové konstrukce mostu přes říčku Smutná výše zmíněných akcí čeká?proběhla rozsáhlá rekonstrukce havarijního 
v Zářečí, které budou podkladem pro - rekonstrukce chodníku v Zahradní ul. okolo stavu vnitřních rozvodů splaškové a dešťové 
zpracování projektové dokumentace na tenisových kurtů. Akce je závislá na získání kanalizace. Byla vyměněna také svislá 
rekonstrukci mostu v budoucích letech. Zatím nadačního příspěvku od NADACE ČEZ, izolace suterénu, hlavní přípojka splaškové 
bylo provedeno statické zajištění mostu o který má město požádáno, kanalizace a okapové chodníčky. 
avýměna dřevěných trámů mostovky, - vybudování nového veřejného osvětlení poděkovat všem rodičům 
- obnova kapličky na Hemerách u rybníka v ulici Parkány od č.p. 549 k č.p. 559. žáčků navštěvujících tuto školku a také všem 
Šternberka, na kterou město obdrželo dotaci Společnost E.ON bude v letošním roce v této pracovnicím mateřské školy za jejich 
z Jihočeského kraje, části ulice nahrazovat stávající nadzemní shovívavost během realizace akce, která 
- oprava hlavních vchodových dveří, vedení NN zemním vedením. V rámci této probíhala za omezeného provozu celé 
stavební úpravy vstupní chodby a schodiště akce dojde také k demontáži sloupů, na školky. 
č.p. 4, kterých má město mimo jiné umístěna Na kanalizaci vedoucí přes areál lázní do 
- vybudování bezbariérového přístupu do svítidla veřejného osvětlení. Z tohoto důvodu Lázeňské ulice byla provedena protizápla-
smuteční kaple, oprava komunikace a jsme nuceni vybudovat veřejné osvětlení vová opatření, která mají zabránit 
dešťových vpustí na novém hřbitově. nové, vyplavování zahrad a rodinných domů v 

Během roku probíhaly také drobnější - rek. vnitřních rozvodů vody a kanalizace Lázeňské ulici při přívalových deštích. Dále 
opravy komunikací (Lázeňská ul. – I. část, v č.p. 134 (obřadní síň) a statické zajištění byly do chodníků pod lázeňským domem 
sídl. 5. května, místní komunikace směrem přístavku ve dvoře objektu, Olga umístěny horské vpusti, které by měly 
na nový hřbitov, odvodnění účelové komuni- - drobnější opravy na smuteční síni na novém zachytávat vyšší intenzitu dešťových srážek.
kace v k.ú. Hvožďany směrem k rekreačním hřbitově,Na sídl. Písecká proběhla oprava 
zařízením u řeky Lužnice, atd.), chodníků - obnova kapličky sv. Vojtěcha v k.ú. havarijního stavu kanalizace okolo kotelny a 
(spárování schodů do Zářečí, oprava Hvožďany,rodinných domů č.p. 948–950. Při vyšší 
chodníku a zrušení šachty u č.p. 62 v Dlouhé - drobnější opravy komunikací a chodníků,intenzitě dešťových srážek zde docházelo 
ulici, oprava chodníku u č.p. 907 na sídl. - projektová dokumentace ke stavebnímu k tlakovému průtoku v potrubí kanalizační 
Písecká, oprava chodníku před hotelem povolení – čerpací stanice a výtlačný stoky, k zahlcování jednotlivých domovních 
U Draka, impregnace zámkové dlažby vodovodní řád Hvožďany.kanalizačních přípojek a následně k zatápění 
v Libušině ulici před č.p. 188–199 atd.) I. Zvolánkovápřilehlých nemovitostí. Kvůli nevhodným 
a nebytových domů v majetku města investiční odbor MěÚ Bechyněklimatickým podmínkám nebyly provedeny 

–

–

Tímto 
bychom chtěli 

10 Městský zpravodaj Bechyně / ÚNOR 2011



Firma JR FOOD, s.r.o. 
vyhlašuje výběrové řízení na pozici 

samostatný referent/asistentka ředitele
Požadujeme: 
min. ukončené SŠ vzdělání nejlépe 
ekonomického směru, světový jazyk 
podmínkou, práce na PC na uživatelské 
úrovni, flexibilita, zodpovědnost, 
samostatnost. 
Místo výkonu práce: Bechyně
Své životopisy zasílejte na e-mailovou 
adresu jiri.ruzicka@jrfood.eu.

! VŠE PRO VAŠE AUTO !
AKCE: 10% sleva na autobaterie

- NOVÁ autolékárna za  199,-Kč
- 20% sleva na zimní směsi 
- půjčovna a prodej střešních boxů
- bonusový systém–info v obchodě

  Tel: 606  605  826, 608  240  089
   e-mail: genecar@seznam.cz

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

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

ČISTÍRNA PEŘÍ
PÉŘOVÉ VÝROBKY
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�Bechyně - 
bývalý dům služeb

tel: 602 659 011 

�Malšice - bývalý Bazar

Autohas

p. Dlouhá

tel: 604 925 690
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Tomáš Kratochvíl (byť oslaben nemocí…) 
vybojoval titul přeborníka kraje ve skoku do výšky 
starších žáků, když skočil 155 cm, a ve vrhu koulí 
získal stříbro za „osobák“ 10,04.Atleti v Praze

Petr Byrtus obsadil 3. místo v běhu na 300 m 
(čas 46,97), na osmistovce skončil těsně čtvrtý, 
ale zlepšil si osobní rekord o 4,5 sekundy na V sobotu 15. ledna se v nafukovací hale na 
2:34,32. V kouli skončil 6. výkonem 8,74.pražském Strahově konal krajský přebor žactva 

Martin Kohoutek také vybojoval bronz. Také v atletice. U toho nemohli chybět ani atleti 
v kouli, ale v kategorii mladších žáků, když vrhl z Bechyně! Velikost výpravy sice poněkud omezil 
7,62. Vyznamenal se také ve skoku do dálky, na lyžařský kurs sedmáků a osmáků a také nemoci, 
který zapomněl nastoupit…ale i tak cestoval kvalitní tým. Pro většinu našich 

Čtvrtou do party byla Míša Turečková, která atletů představoval tento start premiéru ve velké 
obsadila 9. místo v kouli (6,22), ve výšce byl atletické hale, do které se vejde 200 m dlouhý 
základ 125 cm nad její síly…atletický ovál, rovinka na šedesátku i sektory na 

V sobotu budeme opět závodit v Praze, skoky do dálky a do výšky i pro vrh koulí. Nezalekli 
tentokrát v kategoriích dorostu, juniorů a dos-se ani soupeřů z většiny klubů Jihočeského kraje 
pělých, takže se kromě žáků školy představí i ti, a domů si nakonec vezli čtyři cenné kovy! 
kteří ji již dávno či nedávno opustili…Konkrétně:

Ruda Blažek

+Šachový spolek

18. 12. 2010: 2. jihočeská divize - 5. kolo
DDM Písek – Šachový spolek Reality 
Horňák Bechyně B 2,5:5,5
Body: Bernáth, Hrubant, Habeš, Jandl, 
Kukla  1; Malý Jan – 0,5
08. 01. 2011: 2. jihočeská divize - 6. kolo
Šachový spolek Reality Horňák Bechyně B – 
ŠK Kaplice 3:5
Body: Krch, Alexa  1; Bernáth, Habeš – 0,5
15. 01. 2011: 3. jihočeská divize 6. kolo
ŠK Týn n. Vlt. B  Šachový spolek Reality 
Horňák Bechyně C 5:0
16. 01. 2011: 1. jihočeská divize - 6. kolo
ČZ Strakonice – Šachový spolek Reality 
Horňák Bechyně A 3,5:4,5
Body: Houdek, Absolon, Alexa  1; Mazur, 
Šťastný, Marek – 0,5

Pišta Bernáth

–

–
– 

–

–

TĚLOVÝCHOVA & SPORT


