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+Životní jubilea 
březen 2011

93 let Horáková Josefa
91 let Hájíčková Božena
90 let Valentová Růžena
89 let Píšová Marie
86 let Balatá Věra
85 let Kuchválek Jaroslav
83 let Boček Jiří, Hruška Josef
82 let Holub Jaroslav, Horáčková Marie, 

Ryšavá Marie
81 let Bílek Jaroslav 
80 let Váňová Jarmila
78 let Chmelař Josef
77 let Herza František
76 let Tupý Josef

Diamantová svatba
60 let společného života oslavili 3. února 

2011 manželé Jaroslav a Věra Pítrovi.

Zlatá svatba
50 let společného života oslavili 4. února 

2011 manželé Jindřich a Marie Kotrbovi. 

+Nájem městského bytu 
sjednaný na dobu určitou

Město Bechyně v současné době 
přiděluje byty do nájmu výhradně na dobu 
určitou. Nájemní smlouva je sjednávána na 
jeden rok a po uplynutí této doby může být 
prodloužena jen za předpokladu, že 
nájemce nenaplnil důvody výpovědi z nájmu 
bytu dané občanským zákoníkem. Takový 
postup je stanoven Pravidly pro pronajímání 
městských bytů, které schválilo zastu-
pitelstvo města.

Obecně lze říci, že smlouva po uplynutí 
jednoho roku je prodloužena tomu nájemci, 
který řádně byt užívá a který řádně a včas 
platí nájemné a zálohy na služby spojené 
s užíváním bytu. Stává se, že nájemce 
přestane po uzavření nájemní smlouvy 
nájemné platit, vznikne mu vůči městu dluh, 
který ovšem doplatí i s poplatky z prodlení 
těsně před skončením sjednané doby 
nájmu. Chápeme, že se může ve 
výjimečných a odůvodněných případech 
stát, že nájemce nemá dostatek finančních 
prostředků k zaplacení nájemného. 
V poslední době jsme ale zaznamenali velké 
množství takových případů a nemáme 
zájem je dále tolerovat. Proto touto cestou 
upozorňujeme nájemce v městských bytech, 
že budeme nekompromisně požadovat, aby 
nájemné bylo placeno v termínech 

Rytina od Václava Hollara, 
kreslíře a rytce (1607–1677)

+Knoflíkiáda Ta Žirovnice, známá v celém světě,
ta je stavěná ze samé perletě…

Jak vše vzniklo? V polovině 19. století se 
Jistě Vás mnohé napadla otázka – přiženil Josef Žampach (manželka Tonička 

knoflíky a Bechyně? Vždyť tu nikde žádná Bučková), přišel z Vídně, kde se vyučil a do 
výroba a knoflíkárna neexistovala. Odpověď Čech si přivezl soustruh a knoflíkářské 
je jednoduchá: líbí se mi ty malé drobnůstky, nářadí. To byl počátek tradice knoflíkářů, také 
jsou to takové krásy světa. Stačí? Dnes se zvaných čamrdářů na Vysočině. Od časů 
s nimi vydáme i hodně daleko, do světa řek pana Žampacha se zachovalo i knoflíkářské 
a moří. Mohu vás však ujistit, že všechny názvosloví. Dělníkovi, který zpracovával 
reprodukované knoflíky pocházejí z bechyň- perleť, se říkalo čamrdář. Šlapacímu 
ských domácností. a později i elektrickému soustruhu se říkalo 

PERLEŤOVÉ KNOFLÍKY jsou spojeny ponk. Čamrdář nejdřív z lastury dutým 
s městem Žirovnice. Na zámku (původně vrtákem půroval (vyvrtával) kolečko (rondel). 
hrad z přelomu 13. a 14. století), který vlastnil To pak rozsekával, šrupoval (obrušoval), 
i námi trochu přiblížený rod Šternberků, je trádoval, dírkoval a gravíroval (zdobil). 
kromě jiných expozic a výzdoby i unikátní Knoflík se pak ještě šlejfoval (hladil) 
expozice perleťářství a perleťových knoflíků. a pulíroval (leštil) v dřevěném soudku. 
Zde se vyráběly krásné knoflíky s opalizu- K tomu krom čamrdářského ponku 
jícím leskem. Dodnes můžete najít malý potřeboval i speciální nářadí, které si sám 
lesklý poklad – knoflík nebo kousky mušlí, ve vyráběl, jako špaltmesr (sekáč), turchšlág 
kterých jsou dírky po vysekaných knoflících (průbojník), šlus (pouzdro), auzrštál (nůž 
(tzv. perlmutter); ty tvoří i podloží cest upravený z pilníku) či huštál. Půra je vrtáček 
a trativodů, jak písnička praví: a firka či holcna je přípravek k vrtání dírek. 

Půrmašina je část ponku (koník), pohybující 
se do záběru díky šroubu zhotovenému 
kovářským způsobem – navinutím železné 
tyče na kulatinu. Rondely se upínaly do 
dřevěného sklíčidla stahovaného rohovino-
vým kroužkem. Lasturu při odvrtávání dělník 
držel v ruce, zbytkům se říkalo obchol. Po 
velkých knoflících se z něj ještě znovu 
odvrtávaly malé knoflíčky. Surovinou je tedy 
perleť z lastury a ulit mlžů tropických moří 
i říčních škeblí. Přírodní perleť tvoří uhličitan 
vápenatý, vzhled perleti je nepravidelný 
(vlnkovitý), knoflík má tedy nerovný povrch. 
Důležité je, že knoflík nesmí nikde dřít 
a neporušovat nitě materiálu.

V Žirovnici se setkáme s lasturami ze 
všech končin oceánů a řek. Nejznámější je 
perleť z americké řeky Mississippi, nejkvalit-
nější a nejdražší je z břehů Austrálie. Existuje 
i černá perleť, která pochází z Tichého 
oceánu u ostrovů Tahiti. Nejčastěji zpracová-
vané jsou tyto druhy mušlí: Turbo marmora-
tus, Trochus niloticus, Haliotis rufescens, 
Pinctada margaritifera, Pinctada maxima.

splatnosti. Pokud se stane, že nájemce 
v průběhu roku, na který má sjednánu 
nájemní smlouvu, nájemné neplatil, nebude 
mu nájemní smlouva prodloužena ani 
v případě, že nájemné doplatí jednorázově 
včetně poplatků z prodlení. 

V. Fišerová

Ilustrace k dílu M. P. Vergilia Georgica: 
Orání (lept)
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+
Páter Jindřich Labe: 
„Historie tří svatých 
obrazů v Bechyni“

Muzejní knihovna v Bechyni je zdrojem 
velkého množství informací. Chci čtenářům 
přiblížit jeden z muzejních pokladů – spis 
pátera Jindřicha Labeho Turnovského: 
„Historie tří svatých obrazů v Bechyni.“ 
Druhé vydání spisu, které je právě 
uchováváno v muzeu, vyšlo česky tiskem 
v roce 1746.

Již z titulu knihy vyplývá, že se zabývá 
především tzv. „obrazy“ Panny Marie 
a Ježíše Krista na kříži. Ve skutečnosti se 
nejedná o klasické obrazy, ale o dřevěné 
plastiky z přelomu 15. a 16. století. 
Povšechné slovo „obrazy“ znamená 
spodobnění, zobrazení.

Na začátku knihy (chybí desky vazby, 
prvních 18 stránek a několik stránek na 
konci) se PÁTER JINDŘICH LABE 
TURNOVSKÝ zaměřil na historii řádu 
sv. Františka, jehož byl členem, na příchod 
minoritů do Čech a na historii bechyňského 
kláštera, zvláště od konce 15. stol. do 
začátku 18. století. Takto popisuje obnovený 
klášter: úcta pátera Labeho? Jan Filipec se narodil V bechyňském klášteře byli také 

v Prostějově, „pro vtip, učenost, vejmluvnost pohřbíváni vysocí funkcionáři české „světlý a veselý, od hluku světského 
a jiné dary“ se stal biskupem nejdříve františkánské provincie, konala se zde vzdálený,  k rozj ímán duchovnímu 
varadinským a později i olomouckým. Byl to zasedání provinčních kapitul, pobývaly zde postavený. K straně východní v témž 
muž jednak bohatý, jeho roční důchod byl významné osobnosti řádu, což svědčí klášteře postavená jest kaple starodávní 
30 000 dukátů, jednak i mocný a vlivný. Byl o důležitosti bechyňského kláštera v životě dosti ozdobná a pod titulem svaté Panny 
tajným radou krále Vladislava i Matyáše českých františkánů.Barbory a mučednice Boží, kdežto postavil 
Uherského, byl mu svěřována významná oltář cti a slávě její slovutný a opatrný muž 

Jedna z kapitol spisu Jindřicha Labeho jednání. Když byl na vrcholu své světské pan Karel Hladečka, primas města Bechyně. 
je zaměřena na členy rodu Šternberků, kteří slávy, rozhodl se proti vůli krále Vladislava K straně pak půlnoční v zahradě na 
měli místní klášter ve veliké oblibě vstoupit do františkánského řádu. Pro něj to převysoké skále jest starodávná kaple sv. 
a vážnosti. Jejich vřelý vztah ke kostelu znamenalo, že se musel zříct biskupství Anny, kdežto vejroční svátek se držívá.“ 
zasvěcenému Panně Marii se kromě velké a svůj majetek rozdat kostelům jak v Uhrách, 

Dozvíme se také, kdy se v Bechyni zbožnosti projevoval také v darech tomuto na Moravě, tak i v Čechách, štědře 
konaly v průběhu 16. a 17. století důležitá kostelu a v péči o něj. Nejpřednější místo ve obdaroval i bechyňský chrám Panny Marie 
jednání řádu provinční kapituly, na kterých výčtu donátorů kláštera a kostela zaujímá a „než do řádu vešel, v Olomouci kostel 
byl tak volen provinciál, nejvyšší představitel pan Zdislav ze Šternberka, který r. 1490 k počestnosti Všech svatých velikou 
řádu, řídící českou svatováclavskou povolal do Bechyně bratry řádu sv. Fran-rychlostí postaviti rozkázal“. Do řádu vstoupil 
provincii řádu. Funkční období provinciálu tiška, opravil klášter a postavil kostel.ve Vratislavi. I když už byl mnichem, často na 
bylo dvouleté. žádost krále Vladislava účastnil se jednání Po Zdislavovi v podpoře františkánů 

Labe za jednu z nejvýznamnějších u dvora. Roku 1508 na den svatého Jakuba v Bechyni pokračuje jeho bratr Ladislav ze 
osobností pobývajících v bechyňském přijel se Stanislavem, biskupem olomou- Šternberka, ten nechal chrám vyzdobit. Také 
klášteře považuje Jana Filipce, biskupa ckým, na zemský sněm a tam se mu podařilo Jan ze Šternberka, který zemřel r. 1528, 
varadinského a olomouckého, který r. 1492 zastavit rozbroje mezi pány, rytířstvem chtěl být v bechyňském klášteře pohřben 
vysvětil klášterní kostel, ve zdejším klášteře a královskými městy. Zemřel r. 1509, a ještě za svého života jej obdaroval různými 
se připravoval na vstup do františkánského pohřben byl 17. června 1510 v hradištském stříbrnými a zlatými předměty.
řádu a r. 1498 pro bechyňský klášter přepsal klášteře na Moravě, který svým nákladem 
„reguly a testament sv. Františka“. Proč ta dal vystavět. 

Z perleti se vyrábějí nejen knoflíky 
kulaté, ale i trojúhelníkovité, čtver-
cové, obdélníkové i jiných tvarů. 
I velikostí se liší, nejběžnější je ta, 
kterou vidíme na pánských košilích 
(ale jsou ještě menší). Ty se však dnes 
používají pouze na zakázkovém zboží 
– jsou drahé. Na dámských halenkách  
uvidíme i knoflíky podoby čtyřlístků, 
květinek, jetelíčků nebo javorových 
lístků. Perleť již dnes nahradily umělé 
hmoty.

Město Žirovnice není od nás tak 
daleko, udělejte si výlet nejen za 
perleťářskou a knoflíkářskou expozicí, 
ale i za jinými poklady na zámku. 

-ap-

Spojení: 
Turistické Informační Centrum a Zámek Žirovnice, 
pí Věra Nepilová
Tel: 565 494 095, 
e-mail: tic @zirovnice.cz 

TURBO 
MARMORATUS

TROCHUS 
NILOTICUS

Z historie města Bechyně



Když se na začátku 17. století na 
bechyňské panství vrátili, v péči o kostel 
a klášter pokračovali. Po zpustošení 
chrámu v r. 1619 se o jeho obnovu zasloužil 
Adam ze Šternberka. Dva oltáře – sv. 
Františka a sv. Antonína Paduánského – 
dal postavit ve františkánském kostele 
Matyáš František Karel ze Šternberka. 
Jeho manželka, rozená Kavková z Říčan, 
r. 1653 darovala korunu na „větší obraz 
Panny Marie Bechyňské a chrámu jejího 
jako byl Pan Jan Norbert ze Šternberka“. 
Ten nechal přistavět boční kapli Panny 
Marie Bolestné. Jan Norbert zastával 
vysoké úřady u císařského dvora. Po smrti 
byl podle svého přání pohřben v Bechyni 
„v nově vytesaném sklípku na skále pod 
oltářem.“  Jeho manželka Isabella 
Magdaléna Felicitas, rozená kněžna 
z Porcy, pokračovala v obdarovávání 
kostela. Zemřela r. 1686 a byla pohřbena 
vedle svého manžela. Pokračovatelem 
rodu Šternberků na Bechyni byl syn Jana 
Norberta Josef. Labe s lítostí vzpomíná na 
tragický osud Josefa ze Šternberka, jeho 
manželky Marie Violanty Terezie, rozené 
z Preizingu, a jejich dcery Marie Violanty. 
Když se vraceli roku 1700 ze Svaté pouti z 
Říma 13. června, převrátil se s nimi člun 
nedaleko Etingu a všichni se utopili. Bylo to 
velké neštěstí zvláště pro bechyňskou 
větev rodu Šternberků, protože touto 
tragédií vymřela. Jak Labe píše, tělo 
hraběte nebylo objeveno a při balzamování 
mrtvého těla hraběnky se zjistilo, že 
„v mrtvém hraběnčině životě plod 
mužského pohlaví, s kterým na čtvrtý měsíc 
chodila byl zmařen“.

Tím výčet členů rodu Šternberků, 
velkých donátorů bechyňského kláštera 
a kostela, končí. 

Labe vysvětluje, proč nepíše o živých 
dárcích. Řídí se naučením sv. Maxima: „Pro 
dvojí příčinu lépeji a užitečněji jest po smrti 
nežli za živobytí někoho vychvalovati, nebo 
tehdaž kdo jest chválen se nevypíná 
a chválící nemá příčinu pochlebovati“. 
Vraťme se k panu Zdislavovi ze Šternberka, 
který určitě patří k nejvýznamnějším 
fundátorům bechyňského kláštera 
a kostela. Labe v kanceláři bechyňského 
zámku našel „dopis“, ve kterém Zdislav 
vyznává svou náklonnost a pobožnost 
k chrámu Páně bechyňskému Panenky 
Marie.

„V nohách sklíčen tak tůze byl Jan Jiří 
Klein, v Ratiboři rodilý, při regementu 
Karáffovským sloužící, že čtyři měsíce na 
berlách musel se snášeti, však maje kvartýr 
v Bechyni zaslíbil se bechyňské Bolestné 
Panně Maryi, jejížto pomocí jsa docela 
uzdraven, všemožně Rodičce Boží za 
prokázané dobrodiní poděkovat a berle na 
znamení obdržení milosti v kapli její zavěsil. 
Léta 1742.“

Velkou pozornost ve svém spisu věnuje 
Labe líčení toho, jak byly obrazy 
uchovávány v letech 1619–1623, kdy byl 
klášter vypleněn při stavovském povstání 
stavovskými vojsky. Po vyplenění kláštera v 
něm zůstaly dva „obrazy“ Panny Marie – 
větší a menší a Ukřižovaný. Kříž zůstal v 
kostele, zřejmě na původním místě. Obrazy 
měšťané odnesli do svých domů. Větší 
obraz uschoval ve svém domě Štěpán 
Rosol, primas bechyňský, od něho byl 
přenesen do domu Petra Hrnčíře. Do jeho 
domu se k obrazu chodili modlit bechyňští 
občané.

Menší obraz opatroval ve svém domě 
Jan Posel – radní. Po návratu Adama ze 
Šternberka do Bechyně v roce 1623 se také 
vrátili mniši do kláštera. „Obrazy“ byly 
přechodně uschovány na zámku. 
23. 8. 1623 uspořádal Adam ze Šternberka 
jejich slavnostní přenesení do chrámu 
Páně. Byla obnovena procesí a poutě, 
„tisíce lidí přichází do Bechyně na slavnosti 
výroční, Zvěstování a Nanebevzetí Panny 
Marie“. Přicházejí poutníci z Jindřichova 
Hradce, Kardašovy Řečice, Soběslavi, 
Veselí, Týna, Bernartic, Tábora, Písku, 
Jistebnice; také procesí, která šla na 
Svatou Horu, se vždy zastavují v Bechyni 
poklonit se Panence Marii. „Přicházejí pod 
korouhvemi, se svými duchovními správci, 
v létě přinášejí věnce, ratolesti, kvítí a jiné 
dary Panence Marii. Na všechny svátky 
Panny Marie jsou procesí z farního kostela 
sv. Matěje do kostela klášterního.“

Druhé, ještě slavnější přenesení 
„obrazů“ se konalo 11. 11. 1673 na den 
sv. Martina, a to do nově postavené kaple. 
Byla to velká slavnost, které se zúčastnil 
velký počet církevních hodnostářů 
a příslušníci významných šlechtických 
rodů. Labe vyjmenovává všechny 
významné účastníky z řad církve a šlechty. 
Podle zúčastněných osob to byla opravdu 
velká sláva.

Další zajímavostí, o které se Labe Svaté obrazy byly přenášeny ještě a čerstvý z lože jsem povstal a to takovým 
zmiňuje, jsou tabulky s děkovnými nápisy jednou, opět s velkou slávou. Kaple způsobem: deset neděl napořád jsem ležel 
umístěné na stěnách kostela. Vysvětluje postavená Janem Norbertem byla malá, a žádné léky, kterých koliv jsem užíval, 
historii tabulek a nápisů jako připomínku a proto se Marie Terezie, hraběnka z Paarů, pomoci nechtěly, pročež k Obrazu 
vyslyšení proseb o pomoc v těžkých rozená hraběnka ze Šternberka, rozhodla zázračnému Rodičky Boží v klášteře 
životních situacích vyslaných k Panně Marii postavit na místě dřívější kaple novou, větší Bechyňském jsem se zaslíbil a skrze posla 2 
a dalším svatým. Je to starý zvyk už od dob a do ní byl 10. června 1725 opět umístěn „in specie“ dukáty na mše svatý jsem 
starověku jako vyjádření proseb, víry a díku. Ukřižovaný a Větší obraz Panny Marie. odeslal. Jak posel na cestě byl, přišel lékař 
V bechyňské kapli Panny Marie Bolestné, Menší obraz byl již dříve vystaven na oltáři ke mně s medicínou, tu jsem však již nechtěl 
v době, kdy autor žil v Bechyni, byly také tyto v chrámu. Jan Norbert nechal Tobiášem užívati, důvěřujíce se k Bohu všemo-
tabulky, ze kterých se dalo poznat, jaké Sadlerem „obrazy“ vyrýt do mědi a potom houcímu, že poněvadž jsem se již 
nemoci sužovaly tehdejší populaci a Panna tisknout na papír. Velmi tím přispěl dotčenému Panny Marie Obrazu zaslíbil, mě 
Maria „Nebeská Uzdravitelka“ je léčí k rozšíření jejich slávy.takto Bůh na její mocnou přímluvu od 
a uzdravuje. Labe popisuje různá uzdravení Na závěr knihy v poslední XXVI. kapitole zimnice osvobodí a uzdraví, což se i stalo 
vyprošená u Panny Marie Bechyňské. vypisuje autor další dobrodince bechyň-neb hned v tu hodinu zdráv a čerstvý z lože 
Celkem jich uvádí 88, popisuje však jen ty, ského chrámu. A co říci na konec? Labeho jsem povstal. Pročež na poděkování do 
které mohl někdo dosvědčit. Dvě ukázky: spis je určitě velmi zajímavé čtení, které nám Bechyně jsem putoval, pobožnost mou 

„Od zimnice že jest osvobozen skrze odkrývá netušené podrobnosti z historie vykonal, a Všemohoucímu Bohu, kterýž mne 
nejsvětější Rodičku Boží, Bechyňskou bechyňského kláštera. Proto pozdější na mocnou přímluvu Rodičky Boží ráčil 
Pannu Marii jistí a vyznává jeden její ctitel kronikáři na něj čtenáře odkazují. vyslyšeti, díky činiti. Že tomu tak a ne jináče 
tímto písmem: Já níže podepsaný jest, to taky s přísahou potvrdit mohu, jako 

Jiřina Trčkovávysvědčuji tímto a svým dobrým svědomím potvrzení toho vlastní rukou jsem se 
jistím, kterak v roce 1743, dne 20. měsíce Rešerši z této publikace také podepsal a pečetí stvrdil. Bernard Macilis 
února od zimnice vysvobozený, zdráv vypracoval pan František Kocourekz Šenfeldu, matesia lista.“
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„Když jsme na jaře dorazili, nemohla odpočívala, jak jen otec někde zastavil, Jako houby po dešti - aneb
jsem věřit svým očím. Matka vypadala líp s hlavou svěšenou až k oji podřimovala.

Knižní novinky než pět šest let předtím. Cítila jsem z ní chuť Vy potřebujete jinou kobylu, řekl otci 
něco ještě zachytit, stihnout. A otec jako správce statku odněkud až za Táborem,     z jihočeského
vždy veselý, spokojený, klidný. Ale Bobíka když ho viděl s Jiskrou. – Dám vám lepší, až       regionu mi nepředváděl, jak je to s ním dobré. budem posílat koně do vagónu. A dal. 
Počkej, až přijde zvěrolékař, pak ho vyvedu. Bobíka. Místo něj šla do vagónu Jiskra. Otec 

Chtěla jsem již v listopadovém loňském Budu ho muset provést. Když zvěrolékař se s ní neloučil snadno, na nádraží ji obejmul 
vydání Zpravodaje poděkovat za osobní přišel, Bobíka ani z maštale nevyvedli. Šla kolem krku a dal pusu na kobylí čelo. Jistě se 
dárek spisovatelce Anně Blažíčkové, jsem se za ním podívat. Měl ještě kulatější jí omlouval, jak mohl. Pak jsem jednou přijela 
roz. Petráčkové. Čas běží, vše se nestíhá. zadek než dřív, dva tři týdny již stojí. Uši domů a před maštalí u nízkých nikdy 
Doufám, že mi to autorka promine. Jde schlíplé, není divu, asi ho to bolí. Otec mi neplodících broskví stál Bobík, urostlý, 
o druhé vydání jejího půvabného vzpomí- předvedl, že skutečně stojí na nemocné hnědočerný, silný a bujný, sen milovníků 
nání „Psí víno“. Je to osobní ohlédnutí do noze. Ale hned ucukl a stoupl na tu zdravou. koní, otec ho držel za uzdu a smál se mému 
minulého života i v souvislostech součas- No nevím, uvidíme. – Blázne, říká otec. – překvapení, nevím, jestli u toho byl i můj 
nosti. Je to knížka s příběhy a dojmy bez Ten už je z toho venku. Mělas vidět dřív. muž, otec pustil uzdu a Bobík se postavil na 
okázalosti, která vnáší důležitost poznání Nejsem milovník zvířat, psa a kočku zadní, přední nohy do vzduchu, do výšky, 
přirozeného půvabu a životních hodnot. bych v bytě nesnesla. Co už naše děti chtěly! točil se, ržál a ocas lítal za ním, já už na 
Kniha plná poetičnosti, životaběhu se svými Morče, akvárium, králíka chovat na balkóně, schodech u domu, kam jsem doběhla stra-
smutnými i veselejšími reminiscencemi. Nad nebo pejska jako jiné děti, nedovolila jsem chy, křičela a zapřísahala otce, aby šel od 
každou stránkou přemýšlíte, co dát ani vodní šneky. Ale Bobík, už je u nás pár něj. Ten se dmul pýchou a smál se, až slzel.
k dispozici čtenářům; všechny řádky jsou let, přivedli ho čtyřletého a teď je mu deset. S tou starou herkou otec víc cítil své 
krásné a lidské. Bobík byl něco jiného. Především ho měl rád vlastní stáří, vždyť mu bylo hodně přes 

Toto 2. vydání je doprovázeno fotogra- otec. Otec měl rád všechny koně, co jsme šedesát. Bobík v něm naopak podporoval, 
fiemi Věry Koubové, které plně korespondují měli, ale Bobíka zvlášť. Předtím jezdil co v něm zůstalo mladé, a bylo toho 
s autorčinými popisy a náladami. s Jiskrou, pomalou kobylku, dobrou, klidnou, bohudíky pořád dost...

ale už dávno jí bylo dvacet. Ráda -ap-

+
– 

Kromě tradičních návštěvníků se 
při muzejní práci setkáváme s badateli 
(a to nejen z území České republiky), 
kterým pomáháme při dohledávání 
informací či objasňování faktů. V této 
činnosti nám velmi pomáhá dnes 
všudypřítomná digitalizace. Vloni jsme 
převedli do elektronické formy celou 
sbírkovou evidenci, oskenovali jsme Vážení návštěvníci, dovolujeme si vás 
přes tři tisíce fotografií. Kromě toho pozvat na vernisáž resp. letošní první 
jsme uspořádali depozitáře, bojovali výstavu v Městském muzeu. Vernisáž prací 
s červotočem a zbavovali předměty žáků ZUŠ V. Pichla se koná v sobotu 19. 3. 
plísní a nánosů prachu. Všechny od 16.00 hod. a výstava bude probíhat od 
sbírkové předměty, kterých je více než 21. března do 1. dubna. (Muzeum bude 
dvanáct tisíc, se budeme snažit otevřeno od pondělí do pátku od 8.00 do 
postupně uvést do takového stavu, 16.00 hod., ve středu od 8.00 do 17.00 hod. 
který nám dovolí exponáty co nejdéle a v sobotu 26. 3. od 

14.00 do 16.00 hod.) grantu jsme dokončili první 
etapu restaurování varhan-

V tomto roce nás 
ního nástroje (původem 

ještě čekají výstavy 
z kostela v Černicích a v prů-

dvou všes t ranných 
běhu 19. stol. převezeného 

umělců a pozoruhod-
do bechyňského kláštera).

ných osobností, vý-
Mezi neméně důležité 

z n a m n ě  s p j a t ý c h  
povinnosti muzea patří 

s Bechyní. Od května to 
akviziční činnost – získávání 

bude, s přihlédnutím 
nových předmětů v souladu 

k v ý r o č í  z a l o ž e n í  
se strategií tvorby sbírky. 

bechyňského muzejního 
V tomto roce jsme již 

s p o l k u ,  v ý s t a v a  
obohatili náš archeo-

věnovaná profesoru 
logický fond díky darům 

Jindřichu Schenkovi, 
pana Jiřího Hlase a pana 

jeho kresbám, grafikám 
Romana Hrocha, kterým 

a hlavně obrazům a v 
touto cestou velmi děku-

druhé polovině letní 
jeme. Dalším přírůstkem do 

sezóny výstava děl 
muzejní sbírky resp. do 

výtvarníka a hudebníka 
fondu výtvarného umění je 

Jeňýka Pacáka. 
grafika (Šimák, z r. 1930) 

Věříme, že nám 
a akvarel (Valoušek, z 

zachováte přízeň stejně 
r. 1934), které jsme zakoupili 

jako v loňském roce, kdy 
od Ing. Jiřího Dostála.

jsme se potkávali na 
Za zaměstnance muzea děkuji všem, 

výstavách  nebo na 
kteří nám nezištně pomáhají předáváním zachovat. V současnosti je pro nás prioritou tradičním adventním trhu. Především nás 
znalostí a zkušeností. Děkujeme za konzervovat a restaurovat ty předměty, které ale těšila vaše přízeň a podpora během 
vstřícnost pamětníkům, na které se budou vystaveny v připravované stálé „muzejní noci“, kdy jsme jako první část naší 
obracíme, když se snažíme dopátrat expozici. S pomocí grantových příspěvků se stálé expozice slavnostně otevřeli „selskou 
událostí dob minulých. A děkujeme za nám podařilo nechat zrestaurovat dva světničku“. Na stálé expozici nadále 
zapůjčování zajímavých fotografií, pohled-barokní portréty – kněžny Marie Terezie intenzivně pracujeme a doufáme, že její 
nic, knih a dokumentů.z rodu Šternberků a portrét jejího dědečka další části budete moci brzy spatřit na vlastní 

J. Š.Jana Norberta ze Šternberka. Rovněž díky oči. 

zakoupená grafika - Šimák, 1930

zakoupený akvarel - Valoušek, 1934
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N  O  C    S         A N D E R S     E N E M  
KSMB - Městská knihovna 

Přihlašuji 
svou dceru/svého syna………………………………………..,věk dítěte ……let 

Adresa …………………………………………………, telefon…………………

 
Podpis rodičů………………….................................

------------------------------ zde odstřihněte a odevzdejte v MěK Bechyně     ------------------------------

 
 

Děti  budou  potřebovat  :  spací  pytel,  karimatku,  oblečení  na  hraní  a  na  spaní,
 

hygienické potřeby, ručník, přezůvky, kartu zdravotní pojišťovny, zápisník,  psací
 

potřeby, malé  občerstvení  a D O B R O U     N Á L A D U!

Přihlášky odevzdejte do 25. března 2011! Vylosovaní budou telefonicky informováni!
Nocovat může maximálně 14 dětí (věk 7-10 let).

Začátek: v pátek 1. dubna 2011 v 16 hodin
Konec: v sobotu 2. dubna 2011 v 8 hodin

+
městského zpravodaje. Ostatní čtenáři ského maratonu v rámci republikového Březen - měsíc čtenářů
mohou projevit svou čtenářskou náklonnost zápolení bychom se rádi zapojili soutěží 
ke knihám, literatuře, ale i knihovně vůbec o nejrychlejšího čtenáře, který během 
vyplněním čtenářské ankety v knihovně a na časového limitu přečte nejvíce slov. Jako každý rok i letos se zaměřují 
webových stránkách knihovny. Dále připravujeme besedy pro školy knihovny v ČR právě v tomto měsíci, který 

Pro zlepšení nabízených knihovnických o dětské literatuře, předškolní děti býval „měsícem knihy“, později „měsícem 
služeb umožníme od března návštěvníkům seznámíme s prostředím a funkcí knihovny internetu“, na zlepšování svých kontaktů se 
zkušební provoz bezdrátového připojení a jistě dojde i na zábavné skotačení mezi čtenáři a nabízí netradiční aktivity, kterými se 
k internetu v prostorech knihovny pomocí wi- knížkami. Ve stejném duchu již pošesté chtějí zapsat do povědomí spoluobyvatel 
fi signálu. Od obsluhy získáte aktuální heslo chys táme  dob rod ružné  Nocován í  daného regionu. V centru zájmu je čtenář 
na připojení. s Andersenem v pátek 1. dubna pro děti od a čtení ve všech jeho formách. 

S prvňáčky se těšíme na setkání při 7 do 10 let. Zájemci si mohou přihlášky V Bechyni připravujeme vyhlášení 
zábavném pohádkovém soutěžení a čtení vyzvednout v knihovně a do 25. března nejlepšího „Čtenáře roku 2010“, který si 
v rámci projektu „Už jsem čtenář“. Před odevzdat s podpisem rodičů ke slosování a vypůjčil nejvíce knih z našeho fondu. 
koncem školního roku při slavnostním věřte, že na vás čeká opět řada příjemných Doufáme, že se podělí o své zážitky 
„pasování na čtenáře“ zase oni nám a všem překvapení a zážitků!a prožitky, které mu pravidelné čtení 
přítomným hostům předvedou, jak si osvojili EHposkytuje, v rozhovoru, se kterým bychom 
svou čtenářskou dovednost. Do čtenář-vás chtěli seznámit na stránkách dubnového 

+Stalo se před 50 lety
(z kroniky od Josefa Rypla)

Dne 25. března došlo k tragické smrti letce bechyňské posádky bydlícího na sídlišti 
v Bechyni s. Hoška, důstojníka ČSA. Při silně větrném počasí byl vydán zákaz přistání. Obě 
letadla, jež byla ve vzduchu, se pokoušela přistát a jedno skutečně s velkým štěstím přistálo, 
ale druhé nepustili na přistání. Pro nedostatek paliva však již letadlo nedoletělo na určené 
náhradní letiště a havarovalo u Kardašovy Řečice. Po letci zůstaly 2 malé děti a vdova se 
z Bechyně odstěhovala.

Koncem měsíce března byla zahájena práce na výkopu a osazování obrubníků na části 
zavezeného rybníka od křižovatky u keramické školy k rohovému domku s. Zíky.

Nástup zahraničních montérů z Rakouska.
Přítomnost zahraničních montérů značně rozrušila některé paničky ze sídliště, které se 

neostýchají nevkusně vnucovat těmto cizincům a chodí za nimi až do hotelu. Pochopitelně jde 
o tuzexové bony. Z řad montérů jsou velmi nepříjemné nám, jako občanům města, vcelku 
oprávněné stížnosti na čistotu i obsluhu v hotelu Panská, kde jsou ubytováni.

Vybral Martin Gärtner

"
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KURZY, SEMINÁŘE, PŘEDNÁŠKY

DIVADLO

PRO DĚTI

O SNĚHURCE
Sobota 12. března / 15.00 hod. / Malý sál / Vstupné 35 Kč
Malé divadélko Praha přiveze dětem klasickou pohádku se 
spoustou trpaslíků a písniček za doprovodu houslí, kytary, zobcové 
flétny a rytmických nástrojů. 

PLESOVÁ SEZÓNA

Sobota 12. března / 20 hod./ Velký sál / Vstupné 120, přísálí 100 Kč
K poslechu a tanci hrají Happy band a Doubravanka.
Vstupenky v předprodeji v Knihkupectví Petra Voka.

ORIENTÁLNÍ A BŘIŠNÍ TANCE
Pondělí 7., 14., 21., 28. března / 19.00 hod. / Klubovna KD
Více na www.raeesah.wz.cz

CVIČENÍ SE ZUMBOU
Úterý 1., 8., 15., 22., 29. března / 20.00 hod. / Klubovna KD
Středa 2., 9., 16., 23., 30. března / 19.00 hod. / Klubovna KD
Cvičení vede lektorka Nina Capouchová, tel. č. 737 825 662.

ZUMBA ZUMBA
Úterý 1., 8., 15., 22., 29. března / RC Hrošík / pokročilí 18 hod., 
začátečníci 19.15 hod.
Cvičení vede lektorka Gábina Procházková, tel. č. 725 207 029.

ZUMBA MARATON
Sobota 19. března / 14.00 – 17.30 hod. / Velký sál KD / Startovné 
150 Kč / V předprodeji v kanceláři KD, tel: 381 213 338
Ve spolupráci s lektorkami tolik oblíbené zumby pořádáme velký 
taneční maraton, kterým vás provedou Gábina Procházková, Nina 
Capouchová a Míša Nábělková. Počet účastníků je omezen.

ERRROR, POČKEJSI, DEEP SILENT, 

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

Čtvrtek 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. Rezervaci lze provést také 
přes internetové stránky nebo na tel: 381 213 338.

DROBEČKY 

          Z PERNÍKU

HASIČSKÝ PLES

HUDBA

maraton

RODIČOVSKÉ CENTRUM 

www.kulturnidum.cz

KULTURNÍ 

Kulturní středisko města Bechyně6

Herna pondělí 9 – 11 hodin
středa 15 – 17 hodin

PARTNERSKÉ SLADĚNÍ aneb POCHOPIT 

ODLIŠNÉ MYŠLENÍ ŽENY A MUŽE
Středa 23. března / 17.00 hodin / RC Hrošík / Vstupné 20 Kč
Přednáška pro ženy a muže, partnery a manžele. Lehká, příjemná 
a srozumitelná forma vysvětlení, jak myslí muž a jak myslí žena. Co 
jedno pohlaví očekává od druhého. Proč se chová tak, jak se chová. 
Proč se muž a žena často hádá. Proč ženy tak příliš mnoho mluví. 
Proč jsou muži potichu. A mnohé další.
Většina mužů i žen tyto informace nezná, či si myslí pravý opak. To 
pak vede k mnoha hádkám, sporům či dokonce rozchodům.
Přednášku vede p. Jiří Jejsek.

JARNÍ BURZA DĚTSKÉHO OBLEČENÍ 

A POTŘEB
Sobota 19. března / 9 – 11 hodin / Přísálí KD
Věci si každý prodává sám, pro prodávající je prostor otevřen od 
8.30 hodin. Poplatek za plochu stolu činí 50 Kč nebo 25 Kč za 
polovinu stolu.

  

„DRBÁRNA“ 
Středa 2., 16. a 30. března / 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. 

BIOENERGIE A BIOREZONANCE
Pondělí 7. března / 17.00 hod. / RC Hrošík / Vstupné 20 Kč
Prezentace nejnovějších přístrojů firmy Aromastudio Tábor



PRO DĚTI

Neděle 24. dubna / 19.00 hodin / Kostel Nanebevzetí Panny 
Marie / Vstupné 100 Kč
Velikonoční koncert v podání tria Musica dolce vita: Daniela 
Demuthová – mezzosoprán, Žofie Vokálová – flétna a Zbyňka 
Šolcová – harfa. Zazní skladby z dílny J. S. Bacha, G. F. Händla, 
G. P. Telemanna, A. Vivaldiho a W.  A. Mozarta.

HUDBA

XIX. BECHYŇSKÉ JARO
Pátek 1.– neděle 3. dubna / Prostory KD 
Krajská jihočeská přehlídka dětských 
divadelních, loutkářských a recitačních 
kolektivů, ze které postupují nejlepší dětské 
kolektivy na Dětskou scénu. Hlavním cílem 
přehlídky je ale poznávání práce druhých, 
konzultace a inspirace.

PŘIPRAVUJEME NA DUBEN

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

POPEL A PÁLENKA

Středa 27. dubna / 19.00 hodin / Velký sál / Vstupné 80 Kč, 
důchodci a studenti 50 Kč
Českokrumlovská scéna představí hořkou komedii Bengta Ahlforsa 
o složitých rodinných vztazích, životním optimizmu a o lásce, která 
kvete v každém věku.
Toto představení uvedla Českokrumlovská scéna letos v Bechyni 
na Bechyňském perlení a protagonisté si vysloužili neutuchající 
aplaus diváků. Pokud jste jej na Perlení neviděli, rozhodně 
nepromarněte tuto šanci. 
Předprodej vstupenek v kanceláři KD od 28. března.

TELEVARIETÉ 2011

Úterý 5. dubna / 19.30 hodin / Velký sál / Předprodej 210, 
na místě 230 Kč
Známá travesti skupina HANKY PANKY opět zavítá do našeho 
města se zbrusu novým zábavným pořadem.
Předprodej vstupenek v kanceláři KD od 14. března.

MUSICA DOLCE VITA

březen 2011 KALENDÁŘ

U Nádraží 602, tel: 381 213 338, 776 381 203, e-mail: reditel@kulturnidum.cz 7

VÝSTAVY

ŽIVLY
Vernisáž sobota 19. března / 16.00 hod. / Městské muzeum
Výstava prací žáků ZUŠ Václa Pichla potrvá do 1. dubna.
Otevřeno:
od pondělí do pátku    od 8.00 do 16.00 hod.
ve středu    od 8.00 do 17.00 hod. 
v sobotu 26. 3.  od 14.00 do 16.00 hod.

ZÁBAVA

DIVADLO
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V pátek 4. února 2011 začal XVII. ročník bechyňského PERLENÍ. Vzpomenu-li si na 

původní záměry přehlídky, musím uznat, že jsme byli možná až příliš optimističtí. 
PERLENÍ mělo být setkáním klasických amatérských divadelních souborů klasicky 
přistupujících ke klasickým textům, jež na klasických jevištích klasicky hrají pro klasické 
diváky. 

Setkání mělo být především pro soubory, které „dosud neshledaly odvahu, chuť nebo 
ambice poměřovat své libé divadelní činnosti na půdě oficiálních přehlídek, natož 
mezinárodních soutěží a festivalů.“

Vzpomenu-li si na setkání se soubory, které – přesvědčeny o své genialitě – odmítaly 
o svých inscenacích hovořit, natož pochybovat, musím být přímo nadšen účastí souborů, 
které právě pro bublinkovou masáž otázek a připomínek ostatních účastníků k jejich práci 
do Bechyně přijíždí.

Tak se i letos těším nejen na své oblíbené Divadlo Kámen, ale i ostatní divadla 
z Bechyně, Tábora, Českého Krumlova, Říčan, Jindřichova Hradce, Jihlavy, Jiříkovic, 
Brtnice, Suchdola, či dalšího divadla z Prahy, z nichž minimálně 95% znám a jejich 
divadelní činnost mi je navýsost příjemná. Jsou to soubory, které se vyvíjejí a rostou. To je 
největší přínos PERLENÍ. Není pro samolibé náfuky. Je pro nadšené „blouznivce našich 
hor, luhů, hájů, vesnic a dokonce i měst“. A to je co říct!

                                                 Josef Brůček

Převzato z www.amaterskascena.cz



+Dívčí 
kopaná

1. 2. se naše dívky zúčastnily spolu 
s týmy Gymnázia Soběslav, SUPŠ Bechyně 
a SZŠ Tábor turnaje v Soběslavi. První 
zápas s gymnáziem se děvčatům vydařil 
a skončil pro ně úspěšně 5:1. A dařilo se 
i v ostatních zápasech. Se SUPŠ 1:1 a se 
SZŠ 4:1. Děvčata vyhrála skupinu 
a postoupila do finále. Ani zde se holky 
nenechaly zahanbit, dostávaly se do šancí a 
střílely a střílely. Jejich úsilí bylo korunováno 
úspěchem. Vyhrály jsme. O branky se 
postaraly Denisa Šlechtová (nejlepší střelec  
turnaje ) a Kristýna Niklová. A spoustě gólů 
naopak zabráni la brankářka Anna 
Chaloupková. Ale na vítězství mají velkou 
zásluhu i Martina Doudová, Martina 
Dvořáková, Míša Turečková, Katka 
Fišáková, Sofie Kmentová, Bára Jedličková, 
Míša Kolmanová a Klára Fojtíková.

Mgr. Božena Kabíčková

+Lyžařský výcvik – 
Šumava – Cihelny

(Úryvek z horského deníku) – den třetí

Dnes se jedna část – 20 dětí – vydala do 
lyžařského areálu na sjezdovku Kobyla. 

Všichni vyjeli čtyřsedačkovou lanovkou 
nahoru a celý den jsme lyžovali na "modrém" 
úseku, na sjezdovce č. 1.

Lyžovačka byla perfektní, pouze cesta 
ke sjezdovce a zpět se děje pěšky, a ťapat 
v lyžákách, s lyžemi na zádech, po cestě 
nebo po holých lukách, není zrovna ta 
nejpříjemnější činnost. Ale nakonec i to 
všichni zvládli. 

A krásně připravená sjezdovka 
a nádherné počasí, plné sluníčka a čistého 
vzduchu, za tu trochu námahy rozhodně 
stálo. 

Ostatní si, stejně jako včera, užívali  
prosluněnou sjezdovku za hotelem 
Churáňov.

Večerní hry se točily okolo hudby. Židle 
nejlépe obtančili David Chmelař a Karolína 
Patíková. Předávání pomerančů vyhrálo 
družstvo Radka Burdy. Večerní program byl 
zakončen diskotékou.

Žáci 7.A + 7.B 

+Předškoláci u nás
 

Ve středu 9. února jsme přivítali 
p ředško láky,  k t e ř í  s i  p ř i š l i  
prohlédnout naši školu a také si 
zasportovat a pobavit se. V nové 
hale si děti proběhly a proskákaly 
op ič í  d ráhu,  zas t ř í le ly  na 
florbalovou branku a pochytaly 
magnetické rybičky. V jídelně si 
vyzkoušely přenášet tác s jídelní 
miskou ke stolu, v prostorách 
školní družiny zase hledaly 
dvojice pohádkových postav, 
které k sobě patří. V 1. a 2. třídě 
navšt ív i ly  své kamarády, 
zapojily se do opravdového 
vyučování a vyzkoušely si práci na 
interaktivní tabuli. Nakonec si vyrobily 
skřítka Rákosníčka, který na děti počkal ve 
škole a pak je provázel celým zápisem do 
1. třídy. Po škole je provázeli a se vším 
seznamovali naši deváťáci, kterým za 
krásný přístup k malým kamarádům 
patří naše poděkování.

Doufáme, že se předškoláčkům 
u nás líbilo a že se s mnohými z nich 
sejdeme v září v nové 1. třídě.

Mgr. Martina Škrhová

ve škole
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+Den opravdu 
otevřených dveří

V úterý 8. února jsme otevřeli školu všem 
přátelům, rodičům, mateřské školce 
a budoucím prvňáčkům, aby se přišli podívat 
mezi nás, žáky, a prohlédli si naše činnosti a 
vybavenost školy. V dopoledních hodinách 
byly otevřeny dveře do všech vyučovacích 
hodin, a tak mohli zájemci nejen nahlédnout, 
ale zúčastnit se i vyučování. Toho využili 
někteří rodiče, kteří chtěli vidět svoji ratolest 
při práci. V odpoledních hodinách pak 
běžely všechny kroužky a volitelné 
předměty. Hosty tak služby u vchodu 
provázely po určené trase a opět se mohli 
návštěvníci nejen podívat, ale i se aktivně 
zapojit. Toho využily hlavně malé děti, které 
zasedly nejen k počítačům, ale si i zamo-
delovaly z keramické hlíny, nebo si vyrobily 
nějaký dáreček na zájmových kroužcích. 
Netrhly se ani dveře u dramatické výchovy, 
kde se hrály různé etudy na předem zadané 
téma.

Návštěv dorazilo hodně, což svědčí o 
zájmu veřejnosti o školu. Děkujeme za 
návštěvu a těšíme se opět za rok.  

Mgr. M. Borková

+Přednáška a praktické 
ukázky nácviku první 

pomoci
Dne 27. ledna jsme se zúčastnili 

přednášky a nácviku první pomoci. Přijeli k 
nám studenti třetího ročníku VOŠZ Bílá 
vločka z Českých Budějovic, Martin Štěpán 
a Milena Bártová.

První hodina byla zaměřena spíše na 
teorii. Záchranáři nám povídali o různých 
způsobech pomoci při zraněních (od křečí, 
krvácení, přes epileptický záchvat a popále-
niny, až po šoky a alergické reakce )

Druhá hodina proběhla v duchu ukázek 
a nácviku. Třída se rozdělila na dvě skupiny.

V první skupině jsme si nejprve 
vyzkoušeli umělé dýchání a nepřímou 
srdeční masáž, v druhé skupině jsme 
nacvičovali první pomoc při krvácení, 
zlomeninách, naučili jsme se ošetřit tepenné 
krvácení a také jsme si vyzkoušeli dát 
kamarádovi ruku do záchranářské dlahy.

Bylo to pro všechny velmi poučné 
a zajímavé. Doufáme, že pokud se někdo 
z nás dostane do života ohrožující situace, 
bude schopen zachránit lidský život. 
Studentům za celou třídu moc děkujeme.

Mgr. J. Radvanová

+Z letošního zápisu

V pátek 11. února 2011 proběhl na naší 
škole ve Školní ulici zápis do první třídy 
s názvem „Z pohádky do pohádky“. Děti 
předškolního věku nebyly ve škole poprvé. 
Některé školu navštěvují již od září, protože 
chodí na nápravu řeči. Jiné pak přicházely se 
školkou nebo s rodiči na Předškoláka. A tak 
ani v den zápisu se nebály ukázat, jak jsou 
na první třídu připraveny. Děti se společně 
s rodiči vydaly na cestu k Perníkové 
chaloupce. Plnily řadu úkolů. U Sněhurky 
a sedmi trpaslíků počítaly. U Zlatovlásky 
lovily kouzelný prsten. Cestou poznávaly 
barvy a tvary. U Perníkové chaloupky na ně 
pak čekal Jeníček s Mařenkou. Uvnitř děti 
recitovaly, zpívaly a kreslily na tabuli. 
Všechny děti si pak domů odnášely diplom 
a kufřík s Krtečkem a řadu dalších dárků. 
Všem se pohádkový zápis moc líbil a tak se 
děti už nemohou dočkat, až poprvé vstoupí 
do školy jako prvňáčci. 

Do první třídy jich však nastoupí dvacet 
šest, zbývající zůstanou ještě ve školce, 
protože rodiče zažádali o odklad. Děkujeme 
tímto všem rodičům, kteří zapsali své děti na 
naší školu. A dětem nezbývá, než popřát, 
aby si pěkně užily poslední měsíce 
bezstarostného dětství, protože od září jim 
nastanou školní povinnosti.

Vedení školy

+Velký úspěch našich „páťáků“ na 
okresní matematické olympiádě

V tomto školním roce se někteří žáci páté třídy „nové 
školy“ zúčastnili soutěže Matematická olympiáda 2011 v 
kategorii Z-5. Velmi potěšující bylo, že se do tohoto 
nelehkého matematického klání zapojilo celkem osm 
soutěžících z naší jediné páté třídy. Jejich úkolem bylo 
samostatně vypočítat šest náročných logických 
příkladů a provést podrobný písemný zápis. 
Úspěšnými řešiteli postupujícími do okresního kola 
se stalo pět soutěžících – Adéla Štenclová, Marian 
Ray, Jakub Mikula, Sabina Berková a Monika 
Pajdarová. Okresní kolo se konalo 26. ledna na ZŠ 
Helsinská a naši žáci zde dosáhli nečekaného 
úspěchu - z celkového počtu  počtářů okresu Tábor 
se umístnila Adéla Štenclová na skvělém druhém 

místě o jediný bod za vítězem a Jakub Mikula 
obsadil vynikající třetí místo. Jedná se o 

nejvýraznější matematický úspěch žáků 
naší školy za poslední roky a výtečnou 
reprezentaci školy. Oběma žákům 
gratulujeme a věříme, že se bude v této 

oblasti naší škole i nadále dařit.

Mgr. Oplatek František



+
s učitelkami vyzdobily slavnostně třídy Zprávičky 
a učitelky si připravily pro děti širokou 

z Jahůdky škálu her a soutěží. Všichni zažili 
spoustu legrace a zábavy a každé z dětí 

Na konci měsíce ledna se děti si odneslo domů sladkou odměnu. Tímto 
zúčastnily výcviku policejního psa. děkujeme všem rodičům, že se tvořivě 
Psovod Městské policie Tábor podíleli na tvorbě krásných masek 
a jeho pes předvedli ukázku zadržení a připravili dětem sladký karneval.
zloděje. Děti se naučily, jak se zachovat při -MV-
ohrožení psem. Zhlédly výcvik agility psa, 
prohlédly si pomůcky pro odchyt zaběhlých 
psů a jiných zvířat. Děkujeme za zprostřed-
kování akce. 29. ledna se MŠ Jahůdky 
prezentovala na VII. plesu Města Bechyně. 
Mimo jiné zde byly vystaveny fotografie dětí 
z různých akcí v MŠ.

Předškoláci ze třídy Žluťásků, Lišáků 
a Broučků se byly podívat na den otevřených 
dveří v ZŠ, Školní ulice a na předzápisové 
taškařici v ZŠ, Libušina ulice. V obou školách 
byl připraven pro děti pěkný a pestrý 
program. 

Jako každý rok, tak i letos v období 
masopustu se děti velice těšily na 
karnevalový rej v MŠ. Děti si společně 

+

významné i výtvarné aktivity školy, které 
přivádějí do města desítky lidí v době letních 
prázdnin. Velký význam má rovněž konání 
mezinárodních keramických sympozií, která 
daleko přesahují hranice regionu: organi-
zace Mezinárodní sympozium keramiky, 
o.p.s., pořádá sympozia jako bienále právě v 
prostorách školy, výsledky sympozií 
přecházejí do sbírek Mezinárodního kera-
mického muzea – AJG v Bechyni. Depozitář Vyjádření Rady města 
školy je vpravdě „rodinným stříbrem“ 

Bechyně a kulturním dědictvím celého kraje.
k záměru Jihočeského kraje umístit ZUŠ ZUŠ Václava Pichla naplňuje výtvar-
V. Pichla v prostorách SUPŠ Bechyně nými, dramatickými i hudebními aktivitami 

volný čas téměř tří set dětí nejen z města, ale Na jednání Rady města dne 9. 2. 2011 
i z jiných míst okresu Tábor a je v tomto byli členové Rady seznámeni se záměrem 
směru nezastupitelná. Také tato škola vyvíjí Jihočeského kraje jako zřizovatele na 
řadu celoročních aktivit, které rozšiřují možném umístění ZUŠ Václava Pichla z 
nabídku kulturního dění ve městě. Zvláštní důvodu plánované rekonstrukce do prostor 
pozornost si v tomto směru zasluhuje SUPŠ Bechyně, konkrétně do prostor 
spolupořádání mezinárodních letních pavilonu B domova mládeže. Budovy SUPŠ 
hudebních kurzů La Pellegrina pana Bechyně i DM jsou krajské. Tento záměr 
Dirkjana Horringy (Holandsko).považuje Rada města za pozitivní.

Obě školy spolupracují s Kulturním Rada města věnuje velkou pozornost 
domem a Městským muzeem Bechyně. existenci obou škol ve městě, přestože není 
V propojení obou škol při zachování jejich jejich zřizovatelem. Tato pozornost má 
subjektivity vidí město pozitivum a tento několik důvodů. 
záměr plně podporuje. SUPŠ přivádí do města téměř dvě 

Ředitelé obou škol absolvovali zatím dvě stovky mladých lidí. Za dobu své existence 
jednání u radní pro školství Jihočeského vychovala více než 3.800 absolventů, kteří 
kraje paní RNDr. Jany Krejsové, a to na spoluzakládali český keramický průmysl, 
konci srpna a listopadu loňského roku. řada z nich se prosadila jako špičkoví vědci a 
O dalším vývoji budeme informovat.umělci. Pedagogové školy stáli u zrodu 

městského muzea a vyvíjeli bohatou PaedDr. Jiří Novotný, 
spolkovou činnost. V současné době jsou ředitel SUPŠ Bechyně

+
Další turnaj v tomto populárním sportu Prázdninový florbal

se uskuteční opět o velikonočních 
prázdninách.

V pátek 4. února se uskutečnil v hale na Celkové pořadí: 
ZŠ Libušina pololetní turnaj bechyňských 1. Ohnivá Kačátka 
žáků ve florbalu. Úporného klání se 2. Dumbas Team
zúčastnilo 6 chlapeckých týmů a jedno 3. Los Pedros
družstvo děvčat. Týmy byly rozlosovány do 4. Malé Překvapení
dvou skupin, jejichž vítězové se střetli ve 5. FC Nanuk
finále a druzí hráli o bronz. 6. Holky Boženky

Z vítězství v celém turnaji se nakonec 7. Děti Země
radovali deváťáci s názvem Ohnivá Kačátka 

Nejlepší střelec: Matěj Michlík 
před Dumbas Teamem a družstvem Los 

Nejlepší hráč: Hynek Štencl
Pedros (všichni žáci ZŠ Školní). Všem 

Nejlepší brankář: Klára Fojtíková
sportovcům gratulujeme k předvedeným 

Mgr. M. Petrvýkonům a divákům za bouřlivé fandění.

4. pátek, 5. sobota 20 h
OBČANSKÝ PRŮKAZ

Český film. Hořká komedie o tom, jací 
jsme byli v sedmdesátých letech 

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

10. čtvrtek,11. pátek 20 h
TACHO

Premiéra českého širokoúhlého filmu.
Daniel Landa v hlavní roli. 

Režie Mirjam Landová.
Do 12 let nevhodné, 102 min, 75,-Kč

12. sobota 20 h, 13. neděle 17 h
GULLIVEROVY CESTY

Premiéra širokoúhlého filmu USA 
v českém znění.

Velké dobrodružství v malém světě.
Mládeži přístupné, 84 min, 70,-Kč

17. čtvrtek, 18. pátek 20 h
NEVINNOST

Premiéra českého širokoúhlého filmu.
"Lásky se nikdy nezbavíš". Režie Jan 

Hřebejk, scénář Petr Jarchovský.
Mládeži přístupné, 102 min, 70,-Kč

19. sobota 20 h, 20. neděle 17 h
LETOPISY NARNIE: 

Plavba Jitřního poutníka
Premiéra širokoúhlého filmu USA 

v českém znění.
Další dobrodružná cesta do míst, 

které jste dosud nespatřili.
Mládeži přístupné, 112 min, 70,-Kč

24. čtvrtek, 25. pátek 20 h
ZELENÝ SRŠEŇ

Premiéra širokoúhlého filmu USA.
Porušuje zákon, aby jej mohl chránit.
Do 12 let nevhodné, 119 min, 70,-Kč

26. sobota, 27. neděle 20 h
OPRAVDOVÁ KURÁŽ

Premiéra širokoúhlého filmu USA.
Trochu netradiční western v režii 

Joela a Ethana Coenových.
Do 12 let nevhodné, 109 min, 70,-Kč

KINO BECHYNĚ 
BŘEZEN 2011
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+
Seznam těchto revizních techniků vede Nové nařízení vlády 
Společenstvo kominíků ČR (www.skcr.cz). 

č. 91/2010 Sb., Revize spalinové cesty se provádí vždy 
o podmínkách požární před uvedením spalinové cesty do 
bezpečnosti při provozu komínů, provozu, po každé stavební úpravě 

komína, při změně druhu paliva kouřovodů a spotřebičů paliv 
připojeného spotřebiče paliv, před (účinnost 1. 1. 2011)
výměnou nebo novou insta lac í  

Nařízení vlády stanoví podmínky spotřebiče paliv, po komínovém požáru, 
požární bezpečnosti při provozu komínů při vzniku trhlin ve spalinové cestě (i při 
a kouřovodů (dále jen „spalinových cest“) podezření výskytu trhlin).
a spotřebičů paliv. Provoz spalinové cesty O provedené kontrole, čištění anebo 
a spotřebiče paliv je považován za revizi spalinové cesty vydá OZO písemnou 
vyhovující, jsou-li kontrola, čištění, revize zprávu podle vzorů uvedených v přílo-
spalinové cesty, čištění spotřebiče paliv hách č. 2 a 3 k tomuto nařízení. 
a vypalování komína prováděny v souladu Pokud OZO při kontrole, čištění nebo 
s tímto nařízením vlády. revizi spalinové cesty zjistí neodstranitelné 

Kontrolu spalinové cesty provádí závady bezprostředně ohrožují požární 
odborně způsobilá osoba (dále jen „OZO“), bezpečnost, neprodleně písemně oznámí 
kterou je držitel  živnostenského tuto skutečnost příslušnému stavebnímu 
oprávnění v oboru kominictví. Čištění úřadu (nedostatky způsobené nedodržením 
spalinové cesty provádí OZO, čištění technických požadavků) nebo orgánu 
spalinové cesty sloužící pro odtah spalin od státního požárního dozoru (nedostatky 
spotřebiče na pevná paliva o výkonu do 50 týkající se nedodržení požadavků na 
kW je možné provádět svépomocí. Lhůty požární bezpečnost).
kontroly a čištění spalinové cesty během Současně se ruší vyhláška č. 111/1981 
jejího provozu jsou stanoveny v příloze Sb., o čištění komínů. 
č. 1 k tomuto nařízení.

Revizi spalinové cesty provádí OZO, Výpis z přílohy č. 1: Lhůty kontrol a čištění 
která je zároveň revizním technikem komínů spal inové cesty, vybírání pevných 
nebo specialistou bezpečnosti práce – znečišťujících částí a kondenzátu a čištění 
revizním technikem komínových systémů spotřebiče paliv za období jednoho roku.
nebo revizním technikem spalinových cest. 

+

Na uvedených obcích přitom nepůjde přiznání k daním z příjmů a také informační 
o prostý výběr přiznání k dani z příjmů letáky s důležitými upozorněními a změnami 
fyzických osob, ale budou zde poskytovány vyplývajícími z  daňového řádu.
i relevantní informace potřebné pro jejich 

Pro úplnost připomínáme, že podání 
vyplnění.

daňového přiznání (včetně jeho příloh) lze 
V zasedací místnosti Městského úřadu v učinit též elektronicky formou datové zprávy 

Bechyni budou pracovníci Finančního úřadu opatřené nebo neopatřené zaručeným 
v Táboře poskytovat informace k uvedené elektronickým podpisem nebo prostřed-Pracovníci finančních 
problematice ve dnech 16. března 2011 nictvím datové schránky, a to ve tvaru 

úřadů budou pomáhat (středa) a 23. března 2011 (středa) vždy od a struktuře a za podmínek zveřejněných 
13.00 do 17.00 hodin. Připomínáme, že zde Ministerstvem financí v aplikaci Elektronické daňovým poplatníkům
nebude možné daň zaplatit v hotovosti, ale podání pro daňovou správu, která je 

V rámci zlepšování svých služeb Česká platbu lze provést prostřednictvím poštovní k dispozici na internetových stránkách 
daňová správa připravila pro letošní rok opět poukázky na pobočkách České pošty nebo Ministerstva financí (www.mfcr.cz). 
celou řadu opatření, která vycházejí vstříc bezhotovostně prostřednictvím bankovního 
poplatníkům daně z příjmů fyzických osob. příkazu z bankovního účtu, případně formou 

Více informací najdete na internetových Přiznání k této dani budou vybírána nejen na internetového bankovnictví. 
s t ránkách  České  daňové  sp rávy  finančních úřadech, ale i na všech obcích 

Od 17. února 2011 jsou na Městském (http://cds.mfcr.cz). s pověřeným obecním úřadem (tzv. 
úřadu v Bechyni k dispozici tiskopisy dvojkových obcích).

Výkon
připojeného

 

spotřebiče
Činnost

Druh paliva připojeného spotřebiče

Pevné

Kapalné PlynnéCeloroční

 

provoz
Sezónní

 

provoz

do 50 kW
včetně

   Čištění spalinové cesty 3× 2× 3× 1×

Kontrola spalinové cesty 1× 1× 1×

Výběr pevných 
(tuhých) znečišťujících částí a 
kondenzátu

1× 1× 1×

nad 50 kW

Kontrola a čištění spalinové cesty 2× 1× 1×

Výběr pevných

 
(tuhých) znečišťujících částí 

 
a kondenzátu

2× 1× 1×

 Čištění spotřebiče paliv 2×
nejméně podle
návodu výrobce

Poznámka: Chatky 1/rok, komíny na pevná paliva v živnostenské provozovně (sloužící k přípravě pokrmů) 1 x za 2 měsíce.

Zpracovalo HZS Jčk

+Třídíme elektroodpad

V Bechyni v průběhu ledna 2011 
společnost ASEKOL umístila své dva 
červené kontejnery. Stacionární kontejnery 
usnadní lidem odevzdávání vysloužilých 
spotřebičů blíže místu jejich bydliště. 
S drobnými elektrospotřebiči tak obyvatelé 
těchto míst nemusí až na sběrný dvůr, ale 
mohou je kdykoliv a pohodlně odevzdat do 
připravených kontejnerů. Kontejnery jsou 
v Bechyni umístěny u již vzniklých 
separačních stání na tříděný odpad a to 
v sídlišti Na Libuši a na parkovišti ulic 
Písecká a Čechova.

Do stacionárních kontejnerů patří 
drobná elektrozařízení, jako jsou např. 
kalkulačky, rádia, drobné počítačové 
vybavení, telefony, elektrické hračky, 
žehličky, kulmy, feny a další. Kontejnery jsou 
vybavené také boxem pro individuální sběr 
baterií.

Do kontejnerů naopak nepatří televizory, 
počítačové monitory, zářivky a úsporné 
žárovky.

L. Blažková
Zpracovalo HZS Jčk
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lování jednotlivých odběrných míst tj. pat Soustavy centrálního 
objektů. Toto zaregulování bylo provedeno 

zásobování tepla ve dvou termínech s cílem zajištění 
vyváženosti topné soustavy a odběrných v Bechyni propojeny
míst. Zprovozněním potrubního propoje tak 

Vážení odběratelé tepla, došlo k celkovému snížení odběru zemního 
3s odstupem více než měsíce si Vás plynu v lokalitě Na Libuši o 320 000 m  

dovoluji krátce informovat o postupu prací na zemního plynu za rok.
propojení a zprovoznění topných soustav Dále v těchto měsících zdárně pokračuje 
venkovních rozvodů tepla na sídlišti na zahájený zkušební provoz centrální kotelny i 
Libuši a soustavy při centrální kotelně celé topné soustavy. Jsou prováděny 
Písecká 761. dokončovací práce v areálu centrální kotelny 

V průběhu měsíce ledna došlo ke i uvnitř kotelny samotné, tak aby bylo celé 
zprovoznění potrubního propojení do té dílo možno podrobit kolaudačnímu řízení.
doby oddělených topných soustav. Tímto Vážení odběratelé tepla, jelikož se část 
propojením tak vnikla jedna topná soustava, prací na zprovoznění či zaregulování topné 
která využívá teplo vyrobené z centrální soustavy neobešla bez částečného omezení 
kotelny Písecká 761. Propojením dochází dodávek tepla či TV, přijměte prosím naši 
k využití tepla vyráběného z biomasy i pro upřímnou omluvu pokud jste těmito 
odběratele sídliště Na Libuši (např. bytové nezbytnými úkony byli dotčeni. 
domy, MŠ Jahůdka, Jednota apod.) a tím Děkuji a jsem s pozdravem
i podstatnému snížení ceny tepla pro 

Vlaha Františekodběratele v této lokalitě. Z důvodu těchto 
Vedoucí energetických provozů prací bylo nutné přistoupit i k následnému 

ERDING, a. s.a opakovanému hydraulickému zaregu-

Ptali jste se
Bydlím v městském bytě a byla u mě 

hlášená má dcera. Koncem roku dostala 
přidělený byt, kde má již hlášené trvalé 
bydliště. Byla ode mě odhlášená 
automaticky, nebo ji musím sama 
odhlásit?

Pokud nechcete, aby Vaše dcera byla 
hlášená k trvalému pobytu na čísle 
popisném, kde již nebydlí, dohodněte se s ní, 
aby si sama přišla na městský úřad ohlásit 
změnu trvalého pobytu. Pokud si Vaše dcera 
sama změnu neohlásí, můžete podat návrh 
(žádost), aby jí byl trvalý pobyt zrušen. 
Žádost o zrušení trvalého pobytu podejte 
nejlépe do protokolu na matrice městského 
úřadu, protože se jedná o podání ve smyslu 
správního řádu a je potřeba, aby žádost 
měla všechny zákonné náležitosti. V řízení 
o zrušení trvalého pobytu pak budete muset 
prokázat, že Vaší dceři zaniklo užívací právo 
k domu, ve kterém je aktuálně hlášena, 
a současně že na uvedené adrese nebydlí. 
Správní řízení končí vydáním správního 
rozhodnutí. Pokud by byl Vaší dceři údaj 
o místu trvalého pobytu zrušen, automaticky 
by se jejím místem trvalého pobytu stalo 
sídlo ohlašovny (městského úřadu).

V. Fišerová

Chtěl bych se zeptat na prodej bytů 
Na Libuši. Přečetl jsem článek v Tábors-
kých listech a překvapila mě cena, za 
jakou se mají prodávat. 

Je pravda, že zastupitelé projednávají 
prodej bytů Na Libuši. Na minulém jednání 
zastupitelstva padly i uvedené ceny. To 
proto, že zastupitelé chtěli znát tržní ceny 
bytů v Bechyni. Zdůrazňuji tržní ceny. 
Bohužel pan redaktor to uvedl tak, že to jsou 
ceny, za které by se mělo prodávat. Není 
tomu tak. Ještě jsme nerozhodli, zda vůbec 
prodávat budeme, pokud ano, za jakých 
podmínek. Samozřejmě nejdůležitější je 
cena. Je třeba najít kompromis mezi tržní 
cenou a mezi výprodejem bytů. O prodeji 
budeme dále jednat, chtěli bychom celou 
záležitost rozhodnout nejdéle do poloviny 
letošního roku. Samozřejmě s výsledkem 
jednání budou obyvatelé seznámeni.

Jaroslav Matějka

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, 
proč není na dětském hřišti (OM) lanovka, 
děti si na ní rády hrály?

Lano bylo demontováno na podzim 
z bezpečnostních důvodů - hrozilo poranění 
dětí. Nové lano objednáváme a bude na 
hřiště vráceno v průběhu jarních měsíců.

M. Král

Od 7. do 25. března navštíví sčítací Jak se budou formuláře odevzdávat?
komisaři postupně každou domácnost ve Jednou z možností bude on-line 
svém sčítacím obvodu a předají dotazníky vyplnění a odeslání formulářů po internetu. 
pro všechny osoby, které tam žijí (včetně Dále budou moci lidé formuláře osobně 
návštěv či podnájemníků, kteří budou v době odevzdat komisaři. V tomto případě bude 
rozhodného okamžiku v domácnosti třeba nutné si domluvit s komisařem termín 
jen přechodně). Každý komisař bude při schůzky, kdy si přijde formulář vyzvednout. 
návštěvě předkládat průkaz sčítacího Poslední možností je odeslání formulářů 
komisaře společně s dokladem totožnosti a poštovní obálkou do P. O. Boxu Českého 
přes rameno bude mít modrou brašnu s statistického úřadu (komisař předá 

V letošním roce se bude na sčítání lidu 
velkým žlutým logem České pošty. Komisaři předtištěnou obálku formátu A4, žádné 

aktivně podílet Česká pošta, která bude 
budou domácnosti navštěvovat nejčastěji o poštovné v tomto případě domácnost 

zajišťovat tzv. terénní práce. V naprosté 
pracovní dny v podvečer nebo o víkendu, neplatí).

většině případů budou sčítacími komisaři 
aby zastihli rodinu doma. 

pracovníci a doručovatelé České pošty. Pro ulehčení práce sčítacích 
Rozhodný okamžik, ke kterému se vše 

Úkolem sčítacího komisaře nebude jen komisařů je nutné, aby si všichni občané 
vyplňuje, je noc z 25. na 26. března. 

roznést a sebrat formuláře, ale také pomoci zkontrolovali příp. doplnili označení 
Informace do sčítacích formulářů se vyplňují 

každému, kdo to bude potřebovat – svých poštovních schránek a jmenovek 
podle skutečnosti platné v tento rozhodný 

například pokud někdo nebude některé na zvoncích.
okamžik.

z kolonek rozumět či nebude mít sílu sám 
Příklad: Pokud se miminko narodilo dvě 

formuláře vyplnit. 
hodiny po půlnoci, ještě nebylo v rozhodný 

Všichni pracovníci, kteří budou pracovat 
okamžik na světě a do sčítání se nepočítá. 

se sčítacími formuláři, resp. osobními údaji, 
Pokud se ale narodilo hodinu před půlnocí, v 

mají podepsaný slib mlčenlivosti podle 
rozhodný okamžik mezi námi bylo a je třeba 

zákona č. 29l6/2009 Sb., jsou proškoleni 
jej do sčítání uvést. 

a v celém procesu sčítání lidu je zajištěna 
Při sběru formulářů bude velmi důležité, 

řada kontrolních mechanismů, ale i bezpeč-
aby sčítací komisaři vždy překontrolovali, 

nostních mechanismů pro případ jakého-
jestli jsou údaje úplné a logicky vyplněné, a 

koliv incidentu. Zvláštní pozornost je 
na nevyplněné části hned upozornili. Zapojit 

věnována místům koncentrace osobních 
do sčítání se totiž musí všichni. Kdo totiž 

údajů/formulářů. 
formulář nevyplní, tomu hrozí pokuta až 10 

Cizinci, kteří budou v době sčítání 
tisíc korun. 

v hotelích, na ubytovnách či kdekoliv jinde 
v ČR na dovolené, nebudou vyplňovat 

Co se bude vyplňovat?
formuláře celé, ale pouze prvních šest 

Pro účely sčítání se budou vyplňovat tři 
otázek osobního listu. Formuláře budou 

formuláře s vysvětlivkami:
připraveny na recepcích, vyplnit by je se 

�Zelený sčítací list osoby (každý člověk zahraničními hosty měl personál ubyto-
v domácnosti dostane svůj vlastní)vacího zařízení. 

�Žlutý bytový list (každá domácnost 
Jak bude sčítání probíhat? dostane jeden)
Ještě před tím, než začnou sčítací �Oranžový domovní list (ten dostanou 

komisaři navštěvovat domácnosti se pouze majitelé nebo správci domů)
sčítacími formuláři, najdou lidé ve své 
schránce letáček o sčítání. Spolu s tímto Ve formulářích již lidé nenajdou otázku 
letáčkem bude v každé schránce informace na vybavení a příjmy domácnosti. Statistiky 
o kontaktních osobách a místech, kde bude bude zajímat pouze, zda má rodina možnost 
uvedeno jméno sčítacího komisaře, který užívat osobní počítač a internet. Nově bude 
formuláře přinese, číslo jeho průkazu a ve formuláři kolonka pro vyplnění otázky, 
termín, kdy do domácnosti přijde. Jméno zda občan žije v registrovaném partnerství. 
komisaře a číslo obvodu, ve kterém provádí Poprvé se také bude zjišťovat i tzv. faktické 
sčítání, bude možné ověřit v každé obci na bydliště, tedy místo, kde lidé skutečně žijí. 
úřední desce. Sčítat se budou i údaje o bezdomovcích.
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MĚSTSKÁ 
POLICIE 
BECHYNĚ 
- radí, informuje

MPB: Novodvorská 301, Bechyně, 
tel.: 725 575 260, 725 575 261
e-mail: info@mpbechyne.cz
http://www.mpbechyne.ic.cz

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Na požádání MěÚ Bechyně strážník 
asistoval úřednici při kontrole v hernách 
umístěných ve městě, ohledně dodržování 
vyhlášky města o platbách a pravidlech pro 
hrací automaty, další akcí byla kontrola 
úřednic z odboru sociálních věcí v asistenci 
strážníka a policistů, zaměřená na vybraná 
hostinská zařízení, zda se v nich nezdržují 
osoby pobírající sociální dávky – při 
kontrolách nebyly zjištěny žádné závady či 
nedostatky.

Jsou časté stížnosti na parkování 
Události, aktuality v zákazu zastavení na sídl. Písecká 
výběr prosinec 2010 / leden 2011: u č.p. 915-916. S přívalem sněhu si někteří 

řidiči opomněli všímat DZ IP12-O1- Uplynul rok od pravidelných měsíčních 
parkoviště určené pro osoby tělesným informací pro čtenáře Bechyňského 
postižením. Častým nešvarem je odstavení zpravodaje. V krátkosti Vás seznámíme, co 
vozidel na veřejných prostranstvích- se podařilo realizovat za uplynulý rok.

   převážně na zelených plochách, jak na 
Články pro lepší informovanost občanů sídlištích, tak i v jiných oblastech města.

z dění MP Bechyně MPB zajišťovala i asistence při žádosti 
Pořádání preventivních besed, přednášek různých institucí o pomoc při jejich výkonu- 

pro různé skupiny občanů - SUPŠ ZŠ, MŠ, otevření bytu, doručení zásilek, přítomnost 
Senioři, zaměstnanci MěÚ strážníků při jednáních.

Vznik nových internetových stránek - Od ledna byl zvýšen odchyt psů (5×). 
dostupnost aktuálních informací Jedná se o porušení vyhlášky města 

Koordinační smlouva o spolupráci s OO o pohybu psů, kde upozorňujeme, že pes 
PČR Bechyně - součinnostní akce, smíšené musí byt na vodítku. Pokud je pes bez 
hlídky dozoru, je odchycen a umístěn do kotce 

Asistence a spolupráce s různými subjekty města. Za odchyt je platba 120 Kč + za 1 den 
města pobytu v kotci je částka taktéž 120 Kč. Dále 

Řešení problému autovraků - odstraněno může být majiteli uložena bloková pokuta až 
29 vraků do výše 1000 Kč!!! Ne vždy je na vině majitel, 

naopak je MPB požádána o pomoc při 
hledání, odchytu, což bylo ve 2 případech.

S novým rokem se opět objevily 
odstavené vozy. Nyní MPB řeší 5 vozidel, 
kterým již plyne lhůta pro odstranění.

MPB při svých pochůzkách zjišťuje 
spousty nedostatků, které okamžitě řeší 
s danými institucem – úprava starého 
značení, nebezpečné DZ či průřezy dřevin 
pro lepší kontrolu dané lokality, úklid 
nepořádku… Tyto připomínky jsou většinou 
akceptovány a v nejkratší době realizovány 
jejich úpravy.
Plán na další období:

MPB připravuje besedy určené pro Pravidelné pochůzky strážníků
všechny seniory, a to dne 11. 3. 2011 v DsP, Zavedení interního řádu MP Bechyně
ul. Čechova, 4. patro, na téma – dealeři, Návrhy na zlepšení v oblasti dopravy, veř. 
mezilidské vztahy, ve spolupráci s tiskovým pořádku - dopravní značení, parkování, 
mluvčím oblastního ředitelství PČR. Dále průřezy dřevin
budeme pokračovat v součinnostních akcích 

Nyní z některých akcích podrobně: s OO PČR Bechyně  měření rychlosti, 
I v měsíci prosinci proběhly preventivní kontroly podniků atd., ale i smíšené hlídky, 

besedy na různá témata. Dne 1. 12. 2010 se tz. 1 policista + 1 strážník při pochůzkové 
konala beseda pro žáky 4. až 7. tříd na I. ZŠ činnosti.
o nebezpečí zábavné pyrotechniky, která má Stále se setkáváme dotazy občanů na 
vždy odstrašující účinek. Další skupinou byli problematiku odstavených vozidel. V krátko-
studenti 1. ročníků SUPŠ Bechyně na téma o sti bych seznámil čtenáře s řešením tohoto 
právním vědomí mladistvých a drogové problému. Pokud je vozidlo déle odstavené 
problematice. Tato beseda byla uskutečněna na veřejném prostranství, nebrání v plynu-
ve spolupráci MP Bechyně a s tiskovým losti dopravy a nemá znaky vraku (dle 
mluvčím oblastního ředitelství PČR zák.13/1997Sb. §19, popř. zák.185/2001Sb. 
por. Mgr. M. Doubkem. V lednu se konala §37, zák.361/2000Sb.), má neplatné 
ukázka služební kynologie ve spolupráci STK/EM je informována PČR Bechyně 
s MP Tábor v MŠ Jahůdka spojená s naukou v příp. zajištění vozidla na pozemní 
dětí, jak se chovat při napadení psem,  komunikaci, pokud MPB zjistí z informačního 
ukázkou jeho poslušnosti a odchytové serveru české kanceláře pojistitelů 
techniky. neplatnou zákonnou pojistku, je přestupek 

Uskutečnily se součinnostní akce MPB předán správnímu org.  odboru dopravy 
s OO PČR Bechyně – noční podniky, kontrola Tábor. Jiná pravomoc s řešením není 
chatových oblastí dne 21. 12. 2010, kdy přípustná. 
majitelé již opouštějí své rekreační zařízení, Na MPB padá kritika týkající se 
a dochází k nápadu trestné činnosti. Stále veřejného pořádku a to hlavně v podvečer-
častěji se mohou občané setkat se smíšenou ních a večerních hodinách, odchyty a pomoc 
hlídkou – strážník MP a policista z OO PČR o víkendech. MPB tuto kritiku chápe, ale 
Bechyně. Tyto hlídky jsou převážně pěší, v počtu 2 strážníků nelze držet ani pohoto-
provádí pochůzkovou činnost, prevenci. vostní směny, bohužel ani vybavení není 
Zaměřují se hlavně na kontrolu vozidel přizpůsobeno pro rychlý zásah. Proto jsou 
a kontrolu inkriminovaných lokalit. občané odkazováni na OO PČR Bechyně.

–

–

Dne 20. 1. 2011, krátce před šestou 
hodinou večerní, došlo v Bechyni k loupež-
nému přepadení prodejny benzinové čerpací 
stanice Oktan. Kuklou maskovaný pachatel 
donutil pod pohrůžkou použití střelné zbraně 
obsluhu k vydání finanční hotovosti. 
Šetřením policistů bylo zjištěno, že pachatel 
po přepadení z benzinové čerpací stanice 
utíkal k zadní části budovy, odtud pokračoval 
přes pole směrem k sídlišti Na Libuši. Lze 
předpokládat, že v prostoru parkoviště před 
výrobním závodem Micro–Epsilon, případně 
v přilehlé ulici Na Libuši, mohl nastoupit do 
osobního vozidla, případně nasednout na 
motocykl, kdy odjel buď sám, či mohl 
přisednout do auta ke spolupachateli, který 
zde na něj čekal. Jednalo se zřejmě 
o mladšího muže, hubené, asi 180 cm 
vysoké postavy. Oblečen byl do černé 
šusťákové bundy a černých kalhot. V době 
přepadení měl na hlavě pletenou kuklu, 
jediným marketem jsou tak modré oči. 
V době po přepadení pak mohl mít na hlavě 
šedou čepici a kolem krku barevný šátek. 
V ruce mohl držet igelitovou tašku.

Policisté tímto žádají každého, kdo si 
mohl okolo šesté hodiny večerní dne 20. 1. 
2011 všimnout na sídlišti Na Libuši v Bechyni 
uvedeného dění, podezřelého pohybu výše 
uvedeného pachatele, či výskytu vozidla, ve 
kterém mohl čekat řidič, případně zazname-
nat podezřelý odjezd vozidla či motocyklu, 
aby své poznatky předal policistům 
Obvodního oddělení Bechyně na jejich 
služebně či na lince 381 202 010.

npor. Bc. František Filip 
vedoucí oddělení

POLICIE INF  RMUJE

+Pachatele zadrželi 
na místě

Na základě oznámení obyvatelky města 
Bechyně zadrželi krátce před jednou 
hodinou odpolední dne 15. 2. 2011 policisté 
místního obvodního oddělení zloděje. Žena 
si všimla jeho podezřelého chování 
u jednoho z rodinných domů v blízkosti 
místního autobusového nádraží. Policisté 
byli na místě během několika málo 
okamžiků. Zloděje, který vnikl do domu po 
rozbití okna, tak zadrželi přímo na místě 
činu. Připravený lup tak již nestačil odnést, 
přesto na zařízení domu způsobil majitelům 
škodu za 2 000 korun. Zloděj z Českobudě-
jovicka tak přímo z místa činu putoval na 
policejní služebnu. Případ si převzali táborští 
kriminalisté, kteří prověří, zda muž nemá na 
svědomí i jinou trestnou činnost. O jeho 
dalším osudu pak bude rozhodovat soud.

Policisté, a zřejmě i majitelé domu tak 
děkují místní obyvatelce za její všímavost 
a následné správné jednání. Za rychlý 
a profesionální zákrok pak patří i plné uznání 
policistům místního obvodního oddělení.

Pracovní doba Městské policie Bechyně
PO, ÚT, ČT, PÁ 7:00-15:30 hod.

ST 7:00-17:00 hod.
(úřední hodiny 8 - 17 hod.)

Můžete nás kontaktovat na telefonních 
číslech uvedených v záhlaví. Pokud máte 
jakýkoliv dotaz, připomínku, návrh, zlepšení, 
neváhejte se na nás obrátit.

Aleš Kabelka DiS,
vedoucí strážník MP Bechyně

vrak u stadionu
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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

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

Řím. katol. farnost Bechyně spolu 
s cestovní kanceláří Via Petrov – Brno 

pořádá

Poutní zájezd do Bavorska
sobota 28. – pondělí 30. května 2011

   1. den – odjezd z Bechyně – 5.45 hod.
navštívíme: Marktl am In – rodiště 
papeže Benedikta XVI. 
Altötting – mariánské poutní místo

   2. den – Ettal – benediktinský klášter
Wies – nejkrásnější rokokový kostel 
v Německu
Linderhof – zámek a park

   3. den – Andechs – rodiště sv. Hedviky
Niederalteich – benediktinský klášter

   Návrat nejpozději ve 22.00 hod.

Předpokládaná cena:
4 500 Kč (při účasti alespoň 35 zájemců)
4 000 Kč (při účasti nad 40 zájemců)
V ceně je doprava, 2x nocleh, 2x snídaně, 
průvodce a pojištění.

Obědy a večeře si každý zajistí sám. 
Kapesné na osobu – alespoň 20 €

Informace: fara Bechyně 381 213 638 
nebo mobil 776 017 644

Možnost přihlášení je do 
15. března 2011.

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

PODLAHÁŘSTVÍ
VZORKOVÁ PRODEJNA

www.podlahy-tyn.cz

koberce (výběr z 350 vzorů), lina - 
šíře 1,5 m, 2, 3, 4m (výběr z 500 
vzorů), plovoucí podlahy, dřevěné 
podlahy, podlahový a obkladový 

korek, podlahářská chemie 
a podlahářský materiál, vyřezávání 

obrazců
PRÁCE PO CELÉ ČR

      

Provedení rozpočtu 
a možnost pokládky

    

Provozní doba:
Po - Pá 9.00 - 11.45, 14.00 - 

17.00, So 9.00 - 11.00
Tel. 776 022 403, 776 698 744

Adresa provozovny:
Vinařického nám. 209, 

Týn nad Vltavou

Zakázkové krejčovství  
nabízí: šití společenských 
a svatebních šatů, pánských 
oděvů, opravy, i kožených výrobků, široký výběr 
materiálu, originalitu, krátké dodací lhůty. 
Zprostředkuji šití spodního prádla a plavek. 
Možnost návštěvy u zákazníka.

Monika Kabelková
Hlinecká 711, Týn nad Vltavou
606 169 886, kabmon@seznam.cz

+

Libušina pro kolektivy 
mladých hasičů. Netradiční 
soutěžní discipliny Kimova 
h r a ,  h a d i c o v é  k o l o ,  
hasičský kuželník, opičí 
dráha, kvíz, motání hadic 
a uzlová štafeta přilákaly na 
150 soutěžících. Disciplíny 
děti plnily ve tříčlenných 
družstvech rozdělených do 
kategorií přípravka, mladší 
a starší. Svým soutěžením 
sbíraly hlídky body nejen do 
hodnocení ve své kategorii, 
ale i do celkového hodno-
cení sborů. Nejvíce se 
dařilo mladým hasičům 
z Dolního Bukovska, kteří si 
odvezli putovní pohár Bechyňský sedmiboj 

a putovní kroniku. Druhé místo obsadili 
2011 domácí mladí hasiči z Bechyně a třetí místo 

patří MH SDH Zhoř u Tábora. Děkujeme V sobotu 19. února 2011 proběhl 
všem sponzorům Bechyňského sedmiboje v prostorách ZŠ Libušina již 10. ročník 
i sponzorům SDH Bechyně.soutěže Bechyňský sedmiboj. Tuto soutěž 

pořádá Sbor dobrovolných hasičů Bechyně P. Pokorný, SDH Bechyně
ve spolupráci se školním klubem při ZŠ 

TĚLOVÝCHOVA & SPORT

+Turnaj 
Osadníci z Katanu 

5. 3. 2011, Bechyně

První Bechyňský malý kvalifikační 
turnaj v Osadnících z Katanu se uskuteční 
v sobotu 5. března 2011 v budově fary na 
náměstí T. G. Masaryka143 (zvonek „farní 
místnost“).

Prezentace: od 9.00 
Začátek: v 9.30 
Startovné: 20,- Kč

Zájem o účast tedy projevte závaznou 
přihláškou, kterou zašlete na e-mailovou 
adresu jozef.leskovsky@seznam.cz a do 
předmětu napište turnaj. Pokud se budete 
rozhodovat na poslední chvíli, můžete 
zkusit dorazit i bez ohlášení.

Pravidla turnaje a vše kolem toho na 
www.deskovehry.cz/osadnici

Jozef Leškovský, organizátor
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POHŘEBNICTVÍ
Josef Buřič

Novodvorská 301,  391 65 Bechyně

tel.381 215 537
mobil 602 297 102

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

 Rizikové kácení
prořez větví, ošetření 

stromů, kácení 
v  těžko dostupných 

místech
(mnoholetá zkušenost)

info tel: 602
 
934

 
526

M. Cvaniga , prostrom@seznam.cz


