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+Životní jubilea 
červenec 2011
91 let Alexová Růžena
90 let Burianová Anastázie
88 let Prošková Anna
86 let Čížková Libuše 

Hejlíková Milada 
Hovorková Vlasta

85 let Staňková Drahomíra
83 let Malíková Jaroslava 

Neškodný Josef 
Roesslerová Blanka 

82 let Pítrová Věra
81 let Cikánek Josef 

Kroupa Milan 
Vomáčková Růžena

80 let RSDr. Michal Otakar 
Pluhařová Božena 
Řeháková Jarmila

79 let Ševčíková Marie
Klůfa Stanislav

77 let Andrejs Jaroslav 
Matyásek Václav 
Nováková Wanda

76 let Hrnčárková Anna 
Petráňová Hana

75 let Čábelová Božena

+Knoflíkiáda viděli perští dobyvatelé Indie proti slunci, 
zvolali: KOH-I-NOOR (česky „hora světla“). 
Po mnohých dobrodružstvích spojených 
i s vraždami a vězněním jej dostala darem V květnovém čísle 
anglická královna našeho Zpravodaje jsem 
Viktorie. Diamant se zmiňovala o jablo-
byl v královském neckém knoflíku, včetně 
klenotnictví pře-Muzea skla a bižuterie 
b roušen a je  v Jablonci nad Nisou, které 
zasazený v ko-obsahuje i podnikovou 
runě anglické sbírku Jindřicha Waldese. 
královny.Domnívám se, že tato sbírka 

Waldesova založené firmy. A tak malá dílnička na i osobnost podnikatele stojí za 
tová rna  se  Letné se stěhovala do Karlína a v roce 1907 připomenutí.
b r zy  s ta l a  vyrostla nová továrna ve Vršovicích. Již jen JINDŘICH WALDES (1876–1941) si 
největší své-někteří vršovičtí pamětníci vědí, jakou plným právem vysloužil přezdívku „světový 
ho druhu evropskou či spíše světovou raritu skrýval král knoflíků a spínadel“. Jeho renomé 
v celém ra-dům čp. 262. Bylo to populární Waldesovo úspěšného a poctivého podnikatele je 
kouskémmuzeum knoflíků a šatních spínadel. v úrovni Tomáše Bati.

Dodnes je na domě umístěna plastika  Otec tohoto vynikajícího podnikatele 
sochaře Čeňka Vosmíka, alegorie znázor-míval v jihočeské Nemyšli hospodu a malý 
ňující vědu, která ochraňuje novou instituci. krámek s galanterním zbožím.Tady se malý 
Továrně se říkalo Waldeska, byla zde Jindřich seznámil se všemi těmi maličkostmi 
také restaurace U Waldesky. tvořícími nezbytnou součást každého 
Nejprodávanější a nejslav-oděvu. Vyučil se zámečníkem u pražské 
nější výrobek firmy byl firmy E. Lokesch a syn. V sedmnácti letech 
stiskací knoflík zvaný se stal jejím obchodním zástupcem 
PATENTKA, byl uveden na a procestoval Evropu, Balkán, Malou Asii 
trh roku 1903 pod názvem a severní Afriku, ovládal tři cizí řeči – 
K o h - i - n o o r  p o d l e  němčinu, angličtinu a francouzštinu. 
největšího diamantu na „V cizině mne mrzelo, jak málo jsme známí“. 
světě, který vážil 186 V roce 1902 založil společně s Hynkem 
karátů. Stará pověst Pucem, geniálním mechanikem a konstruk-
vypráví, že drahokam térem, kterého přetáhl svému zaměstna-
ste jného jména by l  vateli, společnost Waldes a spol. Také 
umístěn v oku staroindic-přemluvil p. Menzingera, který měl štěstí 
kého boha. Když kámen v loterii, aby svou výhru vložil do nově 

+Životní jubilea 
srpen 2011
87 let Kovandová Marie
85 let Tůmová Božena
84 let Bětík Miroslav 

Jánský František 
Karlíková Jitka

83 let Rokoská Marie
81 let Husa Václav 

Nosálková Ludmila
80 let Danák Jozef 

Fábera Václav 
Hrádek Miloslav 
Kardová Marie
Piskačová Marie

79 let MUDr. Ingrová Helena 
Oščádalová Libuše

78 let Bouška Jiří
Šťastný Josef

77 let Bakule Jaroslav
Sirovátková Zdeňka

+Upozornění pro klienty 
dávek SSP

Kontaktní pracoviště ÚP ČR v Bechyni 
upozorňuje své klienty, aby podávali nárok 
na přídavek na dítě (datum nároku od 1. října 
2011) již v průběhu letních prázdnin, 
předejdou tak zbytečným průtahům. 

Tiskopisy je nutno vyzvednout na KP 
popř. je možno použít internetový formulář. 
Bližší informace na tel. čísle 950 165 250.
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mocnářství. Dynamiku růstu dokládají oblíbený kov s bižuterními kameny, kov a věnovala velkou část Národní galerii, 
postupně vznikající filiálky v Drážďanech, dekorovaný smalty a bohatě zdobené zbytek byl rozprodán tamtéž a do světových 
Varšavě (Waldes i spolka), Paříži (Waldes mačkané či vinuté skleněné knoflíky. sbírek. Jiří Waldes, syn Jindřicha, pak 
a Cie), New Yorku (Waldes a Co.), Barceloně Zajímavostí je secesní knoflík představující věnoval prezidentu také zlatou sponu císaře 
(Waldes y Cia), ve Vídni. slavnou francouzskou divadelní herečku Karla IV. z 1. poloviny 14. století, která byla 

Úspěch firmě přinášela neustálá Sarah Bernhardtovou (1844–1923) součástí Waldesova tzv. Karlštejnského 
konstrukční zlepšování, vlastní výroba v mužské roli Napoleona II. Orlíka v diva- pokladu. Prezident jako Waldesova rodina 
speciálních strojů k výrobě, vědecká orga- delní hře Edmonta Rostanda L’Algion. celý poklad věnoval Uměleckoprůmyslo-
nizace práce a racionalizace výroby, taylo- Dvacátá a třicátá léta 20. století jsou vému muzeu. 
rismus, dobré obchodnické tahy na zastoupena celuloidovými a galalitovými K 1. lednu 1994 byl celý podnik 
světových trzích, široká reklama, výchova knoflíky v bezpočetných variantách barev zprivatizován a navázal na Waldesovu 
vlastních kádrů, nejmodernější administra- a především geometrických tvarů. tradici; vývoz míří do 60 zemí světa. Otázka 
tiva, vlastní výstřižková služba mapující Podsbírka knoflíků z Waldesova muzea náhrady za znárodnění není dosud 
konkurenci, firemní časopis, patentní obsahuje též mnoho skutečných kuriozit. vyřešena, jako u Baťů. 
kancelář atd. Ve třicátých letech 20. století Vyniká mezi nimi dekorativní knoflík Baudis, Rudolf: Sto let zapínáme svět.
Waldesovy firmy vyráběly polovinu veškeré s kalendářem pro léta 1877 1881. Pomocí In: čas. Naše rodina, roč. 34, čís. 44.
světové produkce kovových spínadel na pěti nýtků se pohybuje papírový kotouček Internet
světě. Vyráběl a dodnes se vyrábějí s informacemi o příslušném dni, měsíci –ap–
napichovací i spínací špendlíky, zvané a roku ve španělštině.
sichrhajcky, háčky, očka, jehly, hřebíky, Rozkvět firmy Waldes a spol. byl 
náprstky, spony do vlasů i ke šlím, kalhotové přerušen německou okupací v r. 1939, kdy 
nýtky, přišívací i nýtovací knoflíky, svorky na se továrna přejmenovala podle svého 
uzeniny, kování řemenová i kufrová hlavního výrobku na Koh-i-noor. Ale 
a desítky dalších drobností, včetně přiší- i předtím cesta k úspěchu měla svá úskalí – 
vacích stiskacích knoflíků (patentek) nejprve to byl přechod na válečnou výrobu 
a kovových i plastových zdrhovadel (zipů). v letech 1914–1918, musel se přeorientovat 
Zajímavostí, spíše technickou je výroba na výrobu náplní do granátů, na zásobníky 
jehel – ovšem to bychom se dostali skutečně na náboje a vojenské přilby. Pak nastala 
již do odborného popisu výroby, ostření, krize firmy při změně módy a zpoždění 
leštění. zavádění nových výrobků, stávky proti 

Jindřich Waldes se oženil r. 1914 úsporným opatřením firmy. Avšak ve 
s Hedvikou Zemánkovou a měli tři děti – dvacátých letech se firma zkonsolidovala 
Annu, Jiřího a Miloše. O svou rodinu se tak, že jí ani světová hospodářská krize 
vzorně staral, ale věnoval se i různým neuškodila. Dokonce v té době J. Waldes, 
koníčkům. Sbíral obrazy a samozřejmě nadšený Sokol, financoval sportovní klub 
knoflíky a spínadla. Rád se ženou cestoval AFC Waldes ve Vršovicích, podporoval 
po světě a ve Francii často navštěvovali mistra ČSR v řeckořímském zápase Josefa 
malíře Františka Kupku. Jejich dlouholeté Herdu, který získal na olympijských hrách 
přátelství se týkalo obou rodin. Hedvika se v Berlíně r. 1936 stříbrnou medaili, založil 
přátelila s Eugenií Kupkovou, jezdili spolu šachový klub Waldes, založil podpůrný fond 
k moři či do Londýna. Malíř Kupka Waldesovi osazenstva firmy, z něhož byly placeny 
jednou napsal: „Cítím se vedle Tebe jako příspěvky při narození dítěte, v mateřství, při 
malý vrabeček. Ty jsi mocný obr a já si úmrtí v rodině, na otop, stěhování, za 
pokládám za čest moci se těšit z Tvého věrnost firmě, za zlepšovací návrhy, ale 
přátelství.“ Z tohoto přátelství vzniklo i logo i půjčky. Za zlepšovák poskytoval dvoutý-
firmy. Toto logo Miss KIN vzniklo prý na lodi denní zájezd do Paříže!
plující r. 1912 do Ameriky, kdy si Waldesova Vlastenecky založený podnikatel 
společnice Elizabeth Coyensová vložila neárijského původu sice viděl nebezpečí 
z rozpustilosti do oka velkou patentku a malíř nacistické okupace a rodinu včas poslal do 
Kupka ji zvěčnil na plátno v olejových USA, ale sám zůstal a po okupaci se zapojil 
barvách a malíř Viktor Preissig pak z ní do ilegálního odboje. V září r. 1939 byl 
pohotově vytvořil grafické firemní logo, jež je zatčen a do r. 1941 vězněn v koncentračním 
používáno dodnes a patří mezi nejkrásnější. táboře Dachau a pak v Buchenwaldu. Tehdy 
Waldes byl nejen bohatý muž, byznysmen, ho jeho rodina z USA vyplatila (údajně za 
ale také i štědrý mecenáš sportovců 8 miliónů K), ale během plavby do Ameriky 
a umělců, měl velký cit pro umění. při zakotvení v Havaně zemřel za nevyjas-

Ze sbírky jeho muzea můžeme jmenovat něných okolností v 65 letech, nepochybně 
skutečně originální exponáty: z 18. století na následky útrap v koncentrácích.
jsou zastoupeny malby na kůži, skleněnou Po jeho smrti se stal šéfem firmy Waldes 
podmalbou, knoflíky ozdobeny vystřihován- and Co. v USA jeho bratr Sigmund Waldes. 
kami z papíru, tužkokresbami, porcelánem Dnes vede firmu Jindřichův syn Jiří Waldes. 
zdobeným ruční malbou, spínadla ve stylu V r. 1948 byla továrna znárodněna 
Wedgwood. a muzeum zrušeno. Sbírky i knihovna přešly 

Cenným souborem jsou knoflíky do majetku Uměleckoprůmyslového muzea 
vytvořené jedinečnou technikou eglomizo- a pouze malá část do továrního závodu.
vání z poslední čtvrtiny 18. století. Zajímavý Nyní je součástí Muzea skla a bižuterie 
soubor též tvoří japonské knoflíky NECUKE v Jablonci n. Nisou, které opatruje tuto sbírku 
řezané ze slonoviny, dřeva, rohoviny nebo od r. 1977. V r. 1999 Ministerstvo kultury 
sinnabaru (japonský červený lak) často České republiky ji prohlásilo za kulturní 
doplněné kovovými výplněmi. památku.

Další velkou skupinou jsou slovenské V r. 1999 byla otevřena v pražském 
lidové krojové knoflíky z kovu, které Rudolfinu výstava malíře Františka Kupky ze 
pocházejí z konce 18. a 19. století. Exotický sbírky Jindřicha Waldese, byla to poslední 
celek tvoří knoflíky z mušlí a plodů. Malá, ale výstava před rozprodáním sbírky, obsa-
zajímavá je skupina porcelánových knoflíků hovala 24 olejů a 120 ilustrací a kreseb. Při 
vyrobená v japonské provincii Satsuma udělování řádů k 28. říjnu 2000 byl 
vyznačující se precizní malbou s jemnými vyznamenán in memoriam medailí „Za 
detaily a typickým krakelováním. V mnoha zásluhy“ také Jindřich Waldes. Po navrácení 
různých materiálech se zde setkáváme rodina ocenila 
s knoflíky z období secese. Převažuje velkorysé gesto prezidenta Václava Havla 

–

rozsáhlé umělecké sbírky 

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

Při výtržnosti u zábavy v sousední obci 
Nuzicích byl těžce zraněn potulujícími se 
trampy v měsíci srpnu 1961 jeden voják 
letec. útvaru posádky. Je nutno říci, že VB 
si jako bezpečnostní orgán neví sama 
s nimi rady, neboť tato individua, která si 
pod různými rouškami trampování dává 
značné početní srazy v různých místech 
republiky, je schopna různých násilností. 
V okolí našeho města byly uskutečněny již 
2 takové srazy, jichž se zúčastnily stovky 
chlapců a děvčat. Že svým chováním 
provokacemi na veřejnosti, v dopr. 
prostředcích i v ničení přírody nepřispívají 
ke krásám, to oceňují i odsuzují mnozí 
občané. Svým bezohledným chováním 
v opilství na ulicích během dne i v noci budí 
pohoršení občanů. Jsou však mezi nimi 
i vzácné výjimky opravdu slušných trampů, 
kteří přírodu chrání a kteří si opatřují 
povolení lesní správy pro sběr dřeva 
a chovají se v lese ukázněně.

Dne 11. srpna 1961 se přehnala naším 
krajem prudká větrná bouře jejíž rychlost 
dosáhla až 110 km v hodině. Bouře 
smetala střechy a napáchala mnoho škod 
především hospodářům státních lesů 
a donutila je k urychlením kácením zamezit 
výskytu brouka kůrovce a kalamity.

Ve dnech 12. a 13. srpna 1961 
předvedli provazolezecké umění a artistiku 
českoslovenští umělci známí pod umělec-
kým jménem „BÍLÍ ĎÁBLI“. Svým večerním 
vystoupením na 15m laně - bez ochrany na 
30m stožáru uchvátili diváky svým 
uměním. Závěrečný sjezd po laně a na 
kladce zachycením jen zuby za závěs ve 
směru k prodejně Družky byl vrcholem 
odvahy. (Sjezd z výše 30m.) Vystoupení 
bylo prováděno na náměstí u pošty.

V posledních dnech měsíce srpna 
1961 se kritika občanů stočila až na 
poslední věci člověka. Kom. služby, které 
zajišťují i úsek pohřební služby, projevují 
jistě podivení nad chováním pracovníka 
a nad jeho nedostatky, které se staly 
předmětem kritiky. Poslední případ 
pohřbu, kdy nebyl vykopán hrob 
a pohřební průvod byl již na hřbitově, 
zatímco pracovník dal přednost vysedá-
vání v hospodě nad alkoholem, je jistě 
špatnou visitkou, vedle velmi dobré práce 
Komunálních služeb za poslední období.

Vybral Martin Gärtner



+DOBRÁ ZPRÁVA

V Bechyni máme již čtvrtého sv. Jana 
Nepomuckého!

Je umístěn ve výklenku v budově 
Dolního mlýna, kde do letošního roku 
chyběla soška. Mlýn vlastní manželé 
Fouskovi; ti zadali práci výtvarnici paní Věře 
Martincové, absolventce bechyňské 
keramické školy. Je krásný a jak jinak, 
keramický, pozlacený a pěkně pohlíží na 
potok Smutná.

Děkujeme všem 
- ap -

+Svátek svaté Anny 
(26. červenec)

Desatero a vyučuje ji. Sv. Anna Samotřetí 
pak s Pannou Marií a Ježíškem, svým 
vnukem.

Svatá Anna je patronkou matek 
a manželství, šťastného porodu, patronkou 
horníků, mlynářů, uměleckých truhlářů, 
tkalců, krejčích, provazníků, čeledínů, 
soustružníků, kramářů, krajkářek aj. Je také 
patronkou měst: Innsbrucku, Florencie, 
Neapole. Po celé Evropě byly dříve slavné 
poutě sv. Anny, např. v Annabergu (Dolní 
Rakousko), Salsburgu a Unterbergu 
v Bavorsku nebo v Nantes, Apt, a Anne 
ďAury ve Francii. Samozřejmě také u nás, 
kde byly i slavné anenské veselice. 

Ke svaté Anně se váží i mnohé 
pranostiky. Nepříjemné je, že už nám 
ohlašují blížící se konec léta:
Svatá Anna chladna z rána.
Annenské chladné rosy ohlašují pěkné časy.
Okolo svaté Anny chladné poránky.
Zvětšují-li na sv. Annu mravenci své 
hromady, lze očekávat tuhou zimu.
Sv. Anna pšenku žala.
Bábo, bábo, svatá Anno, dej, aby uzrálo.
O sv. Anně žitečko se nažne.
Je-li sv. Anna prokřehlá, přijde zima studená.

Vícekrát jsme si připomněli postavy K Anně svatý hodina ze dne se tratí.
svatých. Ale na mou patronku, svatou Annu 

A další, je jich mnoho, zrovna tak jako 
Samodruhou a Samotřetí, jsme zatím 

písniček k tomuto jménu.
nevzpomněli. Proto se budu snažit to 
napravit. Atributy náležející k výtvarným podobám 

Původ jména je hebrejský (Chana či sv. Anny: brána, dítě, dívka, kniha, lilie, 
Channa), což znamená milostiplná, milá, listina, lože, oděv, P. Marie, soška, svitek, 
milostná. Ze stejného hebrejského jména trojice postav sv. Anny, P. Marie a Ježíška, 
pochází i české jméno Hana. závoj…

V Bibli se evangelisté hlavně zmiňují 
Nyní se stručně seznámíme se svatou 

o osobě Ježíše Krista, o dalších svatých 
Annou v Bechyni:

včetně jeho matky Panny Marie podávají jen 
1. Podél schodů do Zářečí pod domem nejnutnější zprávy. O rodičích Panny Marie 

čp. 518 je ve svahu umístěna malá zděná žádné zprávy nenalézáme, ale z ústního 
kaplička, v jejímž výklenku je obrázek podání i prastarých záznamů máme 
sv. Anny. Ta drží dvě kamenné desky dostatek spolehl ivých zpráv,  tedy 
s Desaterem a s Pannou Marií. Původně zde o Jáchymovi a Anně (zvláště apokryfní 
byl obraz sv. Anny vyučující P. Marii z r. 1760.Jakubovo evangelium).

2. Boží muka sv. Anny na rozcestí Svatá Anna pocházela po otci ze 
Táborské ulice a cesty na Větrov. Patří mezi starozákonního kněžského pokolení Levi 
nejkrásnější Boží muka v Bechyni; jde a po přeslici byla potomkyní krále Davida. 
o pozdně gotická žulová Boží muka, která V dospělém věku se zasnoubila s Jáchy-
strážila starou cestu z Bechyně směrem na mem (Joachimem, Heliakinem), jenž 
Hvožďany. V jednom jejím výklenku byl pocházel také z rodu Davidova a pokolení 
umístěn původní obrázek sv. Anny. Tato Judova. Žili spolu v lásce, nábožnosti, práci 
muka byla zbudována Janem Norbertem a pomoci potřebným. Jediné, co je trápilo, 
Šternberkem, kdy v 17. stol. sídlil na bylo, že neměli dítě. Neplodné manželství 
Bechyni, což připomíná i šternberská bylo mezi Izraelity pokládáno za velikou 
hvězda pod kapličkovým horním ukon-potupu a hanbu. Modlili se úpěnlivě k Bohu, 
čením. aby jejich manželství bylo i tímto požehnáno. 

3. Boží muka sv. Anny „Na balvaně“ Jáchymovi dokonce velekněz nepřijal jeho 
v Zářečí na levém břehu Lužnice na skále, oběť, ten odešel do hor, dlouhou dobu se 
kde jsou umístěna. Tento krásný sloupek modlil a držel půst. Annu i Jáchyma navštívil 
pochází také ze 17. století.anděl s poselstvím, že se jim narodí dcera. 

4. Svatá Anna Samotřetí v Dlouhé ulici Tou byla Marie, budoucí matka Ježíše. Po 
v hlubokém výklenku fasády domu.třech letech pečlivé péče, kdy zasvětili dítě 

Bohu, odevzdali ji kněžím k výchově. Ráda byla Vaší průvodkyní naším 
Jáchym záhy zesnul. Po zasnoubení Panny Zpravodajem Anna Plachtová.
Marie s Josefem dokončila svůj život i Anna. 
Proto tito dva světci – Anna a Jáchym – se Použitá literatura:
stali vzorem manželského soužití a rodičov- Ekert, František: Církev vítězná. Životy 
ské péče. svatých a Světic božích. Sv. 3. Praha, 

Uctívání Anny dosáhlo vrcholu v 15. Knížecí arcibiskupství a tiskárna, (Rohlíček 
a 16. století, kdy přijal r. 1481 papež Sixtus a Severa), 1896.
IV. Annu do římského kalendáře a v r. 1584 Plachtová, Anna: Sakrální památky 
nařídil papež Řehoř XIII. slavit její svátek. Bechyně a blízkého okolí. Městský úřad 

Je třeba také vysvětlit pojmy Samodruhá Bechyně, 2007.
a Samotřetí. Jsou to staročeské výrazy, kde Vondruška,Vlastimil: Církevní rok a jeho 
první znamená, že Anna očekávající dítě již obyčeje. České Budějovice, Dona, 2005.
není sama a druhý pak pro babičku, která Vondrušková, Alena: České zvyky 
vychovala dceru a ta zase dceru nebo syna. a obyčeje. Praha, Albatros, 2004.
Proto bývá sv. Anna zobrazována s Pannou Informace z internetu.
Marií, většinou jako světice, která drží 

Jako houby po dešti - aneb
Knižní novinky 
    z jihočeského
      regionu+

HAJNÁ, Milena: 
Rožmberkové. Cestovní průvodce.
České Budějovice, Národní památkový 
ústav, územní odborné pracoviště, 2011.

Rožmberský rod je velmi dobře znám 
pro své bohatství a moc. Zvláště oba 
poslední po meči – Vilém a Petr Vok by mohli 
být císaři, ale paradoxně by si pohoršili. Své 
dominium spravovali svobodně, nezávisle 
na císaři a císařské vrchnosti. Kniha nám 
v abecedním pořadí představuje všechny 
jejich hrady, zámky, tvrze, usedlosti a bylo 
j ich požehnaně. Postupně je však 
rozprodávali, aby uhradili své dluhy. V té 
době však nebylo rodu, který by nebyl 
zadlužen, tyto závazky se braly jinak než 
dnes. Byl i  významnými mecenáši,  
„investory“ nákladných staveb a přestaveb, 
znalci umění ať v oboru architektury, hudby, 
výtvarného umění a všechny jejich tvůrce 
vydatně podporovali svými zakázkami. 
V knize zíráte na všechny popsané objekty, 
jsou doplněny krásnými fotografiemi, historií 
a zajímavostmi, pověstmi…

–ap–

Městský zpravodaj Bechyně / ČERVENEC – SRPEN 2011 3

Kresba Leonarda da Vinci



www.kulturnidum.cz

KULTURNÍ 

KURZY, DÍLNY

Kulturní středisko města Bechyně4

HUDBA, TANEC

Sobota 2. července / 18. 00 hod. / Klášterní zahrada / 
Vstupné v předprodeji 120, na místě 150 Kč
Začátek prázdnin si již tradičně zpříjemníme lahodným jazzem, 
který se rozezní Klášterní zahradou. Můžeme těšit nejen na 
výbornou muziku, ale také na již tradiční občerstvení v čajovně. 
Během večera vystoupí kapely
   

18.15 KLIKA VEN

19.30 TRIM4

21.00 JAM 4U

22.30 JUICY FREAK

KUM NYE
Úterý 5. – pondělí 11. července / prostory KD
Tibetská léčivá jóga, jejímž cílem je oživit tělo a otevřít duši, aby 
sjednocený člověk mohl hlouběji vnímat zázrak existence. 

2. 7. 2011Klášterní zahrada

Již v předprodeji 
v kanceláři KD, 

městské knihovně, 
městském muzeu 

a ve stánku Ondřejovi

LETNÍ ŠKOLA LA PELLEGRINA
Středa 20. července / 19.30 hod. / Klášterní kostel a sál ZUŠ
Koncert lektorů mezinárodního kurzu La Pellegrina. Na 
programu jsou komorní barokní skladby a v druhé polovině 
smyčcové kvartety kvarteta Martinů.

Pátek 22. července / 19.30 hod. / Sál ZUŠ
Koncert účastníků mezinárodního kurzu komorní hudby 
La Pellegrina. Na programu jsou komorní skladby od Dvořáka, 
Brahmse, Mozarta a dalších skladatelů.

Sobota 23. července / 19.30 hod. / Vokův sál
Orchestr, sbor, sólisté a barokní taneční skupina La Pellegrina 
uvedou barokní operu Don Quichotte od Georg Philipp 
Telemanna (1681–1767).

BOLERO
Středa 24. srpna / 19.00 hod. / Zámecká jízdárna 
Balet v podání Jihočeského divadla České Budějovice.

VÝSTAVY

Vernisáž v pátek 22. července / 
16.30 hod. / Městské muzeum
Účast příslibil Ivan Mládek a další 
z přátel J. Pacáka. Těšíme se na vaši 
návštěvu každý všední den 
kromě pondělí od 9.00 do 16.00 hod 
a o víkendu od 13.30 do 16.30 hod. 
Výstava potrvá do 30. září. 
Základní vstupné je 20 Kč, 
zlevněné 10 Kč.

JEŇÝK PACÁK – kresby, obrazy, 

loutky a porcelán

KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY
Zahájení kurzu v pátek 16. září od 19 h ve velkém sále KD
Lektoři kurzu: Jiří Beneš s partnerkou
Kurzovné: 1.100,- Kč, prodloužená 100,- Kč, věneček 120,- Kč, 
gardenka 400,- Kč.
Přihlášky si lze vyzvednout v kanceláři KD od 1. června nebo 
stáhnout na webových stránkách.
tel. 381 213 338, email: program@kulturnidum.cz
Přihlášky odevzdejte nejpozději do konce srpna 2011.

Kolektiv maminek RC přeje pohodové prázdniny 
plné sluníčka a odpočinku. V září se na všechny 
děti opět těšíme. První herna v novém školním 
roce otevřena již v pondělí 12. září – vstup pro 
všechny zdarma. 

Jednotlivé vstupné 15 Kč, permanentka 100 Kč/10 vstupů.

Provoz pondělí 9 – 11 hodin
středa 15 – 17 hodin

Kulturní středisko města Bechyně velice děkuje 
dobrovolnicím Lucii Svitákové, Janě Simotové, Romaně 
Sýkorové, Evelín Vrzalové, Michaele Černé, Věře Bláhové za 
jejich práci a aktivity v RC Hrošík. Dále vítáme do svých řad 
nové nadšené dobrovolnice Michaelu Černou, Gabrielu 
Urbánkovou, Kláru Prachařovou, Lenku Radvanovou a Ilonu 
Jandovou.

Všem obyvatelům Bechyně přejeme krásné prožití letních 
měsíců a zveme na Bechyňské kulturní léto. 

Za KSMB ředitel Štěpán Ondřich 

RODIČOVSKÉ CENTRUM 

PŘIPRAVUJEME NA ZÁŘÍ

III. ZUMBA MARATON
Sobota 10. září /14–17.30 hod. / Velký sál / Vstupné 130 Kč

PRO DĚTI

PRÁZDNINOVÉ LUMPAČENÍ
Sobota 27. srpna / 14.00 hod. / Spodní hřiště – stadion / 
Vstup zdarma
Veselé sportovní odpoledne se spoustou soutěží a her, ukázky 
hasičské techniky, sportovní klání dvojic, občerstvení 
z babičkovské kuchyně.
Ve spolupráci Levicový klub žen, SDH Bechyně, KSMB. 
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PERMANENTKA 
PÁ + SO 150 Kč

Pátek 29. 7.

18.00 Průvod
Projevy, podpálení pomníku
Popelčina nejmilejší hra

19.00 MASOPUSTNÍ HRY A ŠPRÝMY
Divadlo Harfa Tábor

20.10 STÍN SEBE SÁM
MÝTUS

20.45 KDO TO ASI PŘIŠEL
DS Svatopluk Benešov

10.00 JEN POČKEJ, HLEMÝŽDI
Divadlo Harfa Tábor

10.50 DVOJÍ PRAVDA 
O VILÉMOVI Z ROŽMBERKA
Divadelní klub 
Českokrumlovská scéna

15.00 MK3 Tradiční netradiční jazz

17.00 STRACHY 
ZA VŠECHNY PRACHY
KOCÁBKA Chocerady

17.40 MK3 Tradiční netradiční jazz

18.30 SKLENĚNÝ ZVĚŘINEC
Spolek divadelních ochotníků
DIVIŠ

21.00
www.najdikonecnesvoupravouosudovoulasku.cz 

ANEB CO S NÍM
Vráščitá vrtule
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XIX. rocník

A k c i  p o d p o ř i l i :

+ DRDA - ZÁMEČNICTVÍ  SDH BECHYNĚ 

 AUTOHAS BECHYNĚ s. r. o. DOUDA 

 +

+ +

+ +

+ZAHRADNICTVÍ U BENEŠŮ  C - SERVIS +

 

pivní stan

LIBKOVANKA
BABOUCI

BLATNICKA
ŠUMAVSKÁ OSMICKA 

KERAMICKA 
CHODOVARKA

DIVADLO V TRÁVĚ  29.–30. července

NEJ LETNÍ AKCE

BECHYŇSKÝ FESTIVAL 

DECHOVÝCH HUDEB            7. srpna

PETR VOK NA BECHYNI 12.–13. srpna

5ANGELS                          12. srpna

JAN BUDAŘ a Eliščin band 13. srpna

JAZZFEST                       2. července



+Bechyně a poslední, 
dvanáctý vladař rodu 

Rožmberků

dospělosti se dožili jen 2 synové – Vilém skončil své „školní vzdělávání“ v r. 1557 
a Petr Vok a dcery Anna, Alžběta, Bohunka a nastoupil „dvorskou službu“. Ta spočívala 
a Eva. Jošt III. zemřel 14 dní po narození v zajišťování různých úkolů spojených 
Petra Voka. Po smrti Jošta III. se stal 10. vla- s účastí na zemských a říšských sněmech, 
dařem rožmberského rodu jeho svobodný později se stal komorníkem Maxmiliána II. 
bratr Petr V. – řečený „Kulhavý“. Malý Petr Z pobytů Petra Voka u císařského dvora, jeho Rok 2011 byl 
spolu s dalšími dětmi v letech 1542–1546 žil účastí na sněmech jak říšských, tak z iniciativy Národ-
u své tedy Anny v Jindřichově Hradci. Petr V. zemských, těžil i Vilém z Rožmberka – byl ního památkového 
ve své poslední vůli ustanovil jako své dědice dobře informován, co se u dvora děje. Roku ústavu při příležitosti 
Viléma a Petra Voka z Rožmberka. Po jeho 1562 byl Petr Vok s císařským dvorem na 400 let vymření 
smrti /1545/ se děti se svou matkou vrátily na říšském sněmu ve Frankfurtu nad Mohanem, rodu Rožmberků 
Krumlov. Sice ani jeden z bratrů nezískal do Vídně se s dvorem nevrátil. Vydal se na v y h l á š e n  j a k o  
univerzitní vzdělání, Vilém studoval v Pasově pozvání Viléma Oranžského na „kavalírskou „Rožmberský rok“.
a Petr doma na Krumlově, kde ho učili mistři cestu“ do Nizozemí a Anglie, kde byl dokonce 

P o s l e d n í  v l a d a ř  z pražské univerzity, ale větší význam pro l. února 1563 přijat anglickou královnou 
tohoto rodu se zapsal do jejich život měly trvalé kontakty se Alžbětou I.

historie našeho města a ve své době zkušenějšími českými feudály (pány Služba u dvora vyžadovala určitou 
významně ovlivnil život u nás. Tím posledním z Hradce) a s matčinými rakouskými přáteli, ekonomickou nezávislost. To si dobře 
členem rožmberského rodu byl Petr Vok kteří zastávali významné úřady u habsbur- uvědomoval Vilém z Rožmberka, a proto se 
z Rožmberka, celým jménem Petr Volf Vok. ského dvora. Také jejich zahraniční cesty, rozhodl postoupit svému bratru Petru Vokovi 
Připomeňme si alespoň ve zkratce tohoto spojené často s pobytem v blízkosti k užívání i Choustník s městem Soběslaví, 
renesančního velmože. Ferdinanda I. a korunního prince Maxmiliána zámek Vintrberk (Vimperk) s městem, tvrz 

Narodil se l. října 1539 v Českém II. jim pomohly navázat významné styky. Želeč a vše, co k ní příslušelo. Dohodu bratři 
Krumlově jako nejmladší syn Jošta III. Vilém se již v šestnácti letech ujal správy potvrdili 14. září 1565 v Jindřichově Hradci. 
z Rožmberka a Anny z Rogendorfu. Jošt III. rožmberského dominia a stal se na 41 let Petr Vok si za svoji hlavní rezidenci vybral 
z Rožmberka měl 8 dětí – 4 syny a 4 dcery, 11. vladařem rožmberského rodu. Petr Vok Vimperk, kde i dříve často pobýval. Vilém 

Pátek 12. 8.
16.00 zahájení – dobové trhy

19.00 5 ANGELS 140/90 Kč (zámecká jízdárna)
19.30 JOSEF VESELÝ (klášterní kostel)
16.00 – 22.00 POLENO, MÝTUS, POČKEJSI, DEEP SILENT, 

MULISI MULISI,WATERPIPE (klášterní zahrada)

Sobota 13. 8.
  9.30 dětské zábavné dopoledne 

S KOMEDIANTY NA KÁŘE (klášterní zahrada)
13.00 průvod Kateřina z Ludanic

 a Petr Vok se svou družinou (od KD na zámek)
13.30 výstřel z kanónu (zámek)
13.50 šermíři FEDRFECHTÝŘI
14.15 renes. tance CAMPANELLO
14.30 kejklířská show
15.00 KRUMLOVŠTÍ PIŠTCI
15.20 praporová show, renesanční tance, žonglérské vystoupení
16.20 KRUMLOVŠTÍ PIŠTCI
16.40 závěrečné výstřely z kanónu
17.30 pěvecký sbor SONITUS Písek (klášterní kostel)

19.00 JAN BUDAŘ a Eliščin Band 190/150 Kč (zámecká jízdárna)

změna programu vyhrazena

Vstupné na oba dny v předpro-
deji 50, na místě 100 Kč.

Předprodejní místa: kanceláře 
KD, městská knihovna a  muzeum 
Bechyně, infocentrum, pokladna 
Zámek, recepce hotelu Panská, 
stánek Ondřejovi, Knihkupectví 
Petra Voka.

Držitelé těchto vstupenek mají 
nárok na slevu vstupného na akce 
v zámecké jízdárně. Na ostatní 
program mají vstup volný.

Účastníci průvodu v dobových 
kostýmech mají nárok na slevu 
vstupného na akce v zámecké 
jízdárně. Na ostatní program mají 
vstup volný bez vstupenky.

Kostýmy je nutné rezervovat 
předem, jejich seznam a pravidla 
pro zapůjčení naleznete na:
www.kulturnidum.cz pod akcí.
Další informace tel: 381 213 338
e-mail program@kulturnidum.cz

Projekt je realizován za finanční účasti Jihočeského kraje
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+Knihovna 1. Životní události Petra Voka zaznamenal 
Václav Březan. Kdo to byl?

S – archivář, knihovník a kronikář 
Rožmberků�pasování  na závěr školního roku jsme 

B  rádce, našeptávač a osobnízačínajícím čtenářům slavnostně předali 
bankéř Petra VokaŘád rytíře čtenářského, pěknou knihu a 

L  lazebník, šprýmař a šašek Viléma čestnou průkazku. Všechny přítomné 
z Rožmberkaprvňáčky pasoval pan král, kterému děti 

slíbily, že se budou ke knihám chovat dobře, 2. Při slavnostním průvodu se setkáte 
budou je ctít a ochraňovat a nám nezbývá s Petrem Vokem a jeho družinou. 
než popřát, aby se jim staly opravdovými Kolikátým byl Rožmberkem?
kamarády!

E  prvním
�čtení  se žáky II. stupně základních škol 

V  prostředníma studenty keramické školy jsme uskutečnili 
R  poslednímpřed kulturním domem veřejné čtení 

o posledním Rožmberkovi zakončené 3. Petr Vok knihy nejen sbíral, ale i jejich 
prohlídkou knihovny a tématickou výstavou vydání podporoval. Jako např. Mattioliho 
knih z našeho fondu knihu o
�výstava – zveme na výstavu korálko-

P  rostlinách vých šperků paní Markéty Herzové, kterou 
S  evangeliíchmáte možnost si prohlédnout i na 
I  kostráchwww.kulturnidum.cz do konce července

Pozor – přes prázdniny knihovna 4. Symbol růže zdobil budovy, které 
otevřená, ale změna výpůjční doby! Rožmberkům patřily nebo je založili.
�po prázdninách chystáme besedu Kolik okvětních plátků má rožmberská růže?
s Aloisem Sassmannem (autor knih Kořeny) 

T  6na  téma Petr Vok a jeho vztah k poddaným
N  5�od 19. 9. do 23. 9. knihovna zavřená 
M  7z důvodu provádění revize fondu

5. Petr Vok nechal přestavět gotický hrad Okénko pro děti
Bechyně na renesanční zámek.Největšího rozkvětu dosáhlo město 
Jak dlouho byl jeho vlastníkem?Bechyně v době, kdy zde pobýval Petr Vok 

R  17 (viz. článek ve zprav.) 
U  27Zaškrtej si písmenka u správných odpovědí 
K  10a v tajence najdeš dokončení věty:

(čerpáno z www.husitskemuzeum.cz, Když slavnosti Petra Voka, 
Pánek, Jar.: Poslední Rožmberkové)tak v .......... v Bechyni!

EH

–
–

–

––
–
–

–
–
–

–
–
–

–
–
–

také rozdělil stříbrné nádobí, Petr dostal 
43 kusů, které představovaly 113 hřiven 
stříbra. Tak se Petr Vok v dvaceti šesti letech 
„osamostatnil“. Protože rožmberský majetek 
byl nedělitelný, Petr Vok přidělená panství 
jen užíval a na nich hospodařil, nemohl je 
prodat, naproti tomu si Vilém ponechal 
patronátní právo nad duchovenstvem, věděl 
o odklonu svého bratra od katolického 
náboženství a také se zavázal, že bratra 
„v ničemž slušném neopustí“. Odklon Petra 
Voka od katolicismu začal už na jeho první 
cestě do Vídně v r. 1557, kde se setkal s Jiřím 
Arnoštem z Henneberku, ten vzbudil jeho 
zájem o „evangelistické“ učení.

Prvním panstvím, které Petr Vok koupil, 
bylo panství bechyňské 27. června 1569 za 
23 750 kop grošů českých od Jindřicha 
staršího ze Švamberka, Kryštofa a Hynka ze 
Švamberka. Do zemských desek bylo však 
bechyňské panství zapsáno (vloženo) na 
Petra Voka až po smrti Jindřicha st. ze 
Švamberka 29. srpna 1577.

Od dětství byl Petr Vok často nemocen, 
jednalo se hlavně o silné bolesti v břiše, které 
mu i znemožňovaly účastnit se důležitých 
dvorských povinností – např. se v r. 1572 
nemohl účastnit coby komorník Maxmi-
liána II. uherské korunovace Rudolfa II. 
Několikrát se léčil na Dobré Vodě u Nových 
Hradů. Až po jeho smrti při balzamování těla 
se zjistila jedna z příčin bolestí – kámen 
v močovém měchýři.

Dalším problémem provázejícím Petra 
Voka celý dospělý život byly dluhy. Kvůli nim 
se dostával do těžkých situací, dokonce na 
něj byl vydán zatykač pro dluhy. Život 
„renesančního kavalíra“, ale i služba u dvora 
a jeho sběratelská vášeň stály hodně peněz. 
Dluhy vedly k vážným roztržkám mezi bratry. 
I Vilém měl problémy se splácením svých 
dluhů, a proto odmítl několikrát Petru Vokovi 
půjčit. Koupě bechyňského panství byla 
značným zatížením pro rozpočet Petra Voka, 
který se v té době prakticky nezajímal 
o progresivní formy hospodaření, které by 
byly snáze pokryly nároky jeho nákladného 
života. Kromě toho se na získaných příjmech 
„přiživovalo“ mnoho panských úředníků – 
okrádali svého pána. Pro představu – dluhy 
Petra Voka od r. 1569 k 16. říjnu 1582 činily 
179 876 kop 26 grošů českých. Za tu dobu se 
mu podařilo splatit 125 372 kop gr. českých. 
Zbýval ještě dluh 54 504 kop gr. českých.

Ve čtyřiceti letech se Petr Vok rozhodl 
oženit, 27. února 1579 začala jednání Petra 
Voka o ruku Kateřiny z Ludanic. Kateřina 
z Ludanic (asi 1567–22. 6. 1601) pocházela 
z protestantské rodiny, byla sirotkem. Matka 
Johanka Mezřícká z Lomnice zemřela 
12. 4. 1568 a její otec Václav z Ludanic 
zemřel v jejích šesti letech. Hospodaření 
poručníků, mezi které patřil také Zachariáš 
z Hradce (Telč) se svěřeným majetkem bylo 
hodně podivné, mnoho z něho nezbylo. Před 
svatbou jí bylo vráceno helfštýnské panství 
a město Lipník. Protože dosavadní Vilémova 
manželství byla bezdětná, uzavřeli bratři 
dohodu, že pokud se Petrovi narodí syn, 
svěří ho v jeho 8 letech Vilémovi na Krumlov, 
kde bude zajištěna jeho výchova jako 
budoucího vladaře rožmberského rodu 
(Vilém myslel na všechno). Svatba Kateřiny 
z Ludanic a Petra Voka z Rožmberka se 
konala 14. února 1580 v Bechyni, byla 
velkolepá, jak se na člena rožmberského 
rodu patří. Po svatbě s Kateřinou z Ludanic 
musel Petr Vok častěji jezdit na moravská 
panství, to také vedlo ke sblížení s pány ze 
Žerotína. Na bechyňském zámku začal 
působit bratrský kazatel.

Co se dělo v Bechyni od její koupě Roku 1579 povolal Petr Vok na Bechyni 
v r. 1569? Bechyně se stala Petrovým sídlem italského architekta Baltazari Maggi z Arogna 
a ten ji začal přestavovat podle svých a po vzájemných konzultacích byly vytvořeny 
představ. Po svém nástupu se postaral plány renesančního sídla. Zámek je sice 
o obnovu městské rady, na žádost Petra impozantně zasazen v krajině, ale jeho vnější 
Voka obnovil císař úřad hejtmanů Bechyň- vzhled je velmi jednoduchý. Petr Vok měl při 
ského kraje. Musel dokončit stavbu špitálu, stavbě své bechyňské rezidence výhodu, 
který začal stavět dřívější majitel panství. mohl stavět palác na volném prostoru, sice 

Na přelomu 15. a 16. století se v blízkosti starých budov, ale podle vlastních 
i v Čechách vlivem okolního světa pozvolna představ. Stavba probíhala v letech 
vytvářely podmínky pro nový, modernější 1581–84, malířskou výzdobu nádvoří 
životní styl. Urození aristokraté museli dostát a venkovních stěn prováděli v letech 
novým požadavkům doby a náležitě 1585–91 Bartoloměj Beránek – Jelínek 
reprezentovat svůj zděděný majestát, ale a Gabriel de Blonde, vnitřní štukovou 
také spojit povinnost před Bohem – řídit výzdobu pak dílna Antonia Melany. Petr Vok 
a ochraňovat své poddané. Pozdní byl v době renesanční novostavby členem 
renesance se k nám dostala především nekatolické Jednoty bratrské a interiérovou 
z Itálie až kolem poloviny 16. st. Šlechtic vládl výzdobu připravoval tak, aby odpovídala jeho 
svému panství ze své rezidence, která měla náboženskému vyznání. Ve výzdobě jeho 
splňovat základní kritéria nové doby – ložnice („Soudnice“) vítězí v duchu protes-
výstavnost, módní styl a velkorysost ke tantské morálky „Ctnosti nad Neřestmi“. 
dvorské společnosti. Renesanční stavby byly I výzdoba stropu vedlejší místnosti, zřejmě 
zvenku jednoduché, výzdoba se soustře- pracovny („Zbrojnice“) odpovídá nábožen-
ďovala do interiérů a do prostor, které byly skému smýšlení Petra Voka. Výzdobu – 
nasměrovány „dovnitř“ – na nádvoří. Paláce 8 obrazů tzv. Blahoslavenství – provedl 
„navenek“ vypadají jednoduše, jsou málo v letech 1589–92 malíř Raimund Paul, dvorní 
zdobené, o to více je ozdobený vnitřek malíř pánů z Hradce a z Rožmberka. 
paláce. Každý zadavatel volil výzdobu „Svatební sál Petra Voka“ – ve staré části 
odpovídající jeho cílům, osobní orientaci zámku nechal Petr Vok vyzdobit velkými 
a jeho možnostem. Renesanční Bechyně je postavami „Ctností“, „Neřestí“ a biblických 
typickou ukázkou tohoto stylu. postav. Za Vokovy éry do r. 1596 nebyly stěny 

Brzy po příjezdu v únoru 1570 na sálu patrně pomalovány, ale byly vyzdobeny 
Bechyni začal mladší Rožmberk s dílčími tapetami a gobelíny (ty byly po prodeji zámku 
přestavbami středověkého hradu, odstranil odvezeny na Krumlov a pak na Třeboň).
středověké opevnění, nechal zbořit starou 
hradní věž /r. 1580/. Stavbu nového zámku 
nejspíše urychlil požár ve starém zámku 
v r. 1578, shořela především část pro čeleď. 

Jiřina Trčková

(Pokračování uvedeme v zářijovém vydání)
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+Atletická olympiáda 
bechyňských škol 

V pondělí 30. května se žáci 1. stupně 
obou bechyňských škol sešli na stadionu 
k lehkoatletické olympiádě. Ta se měla 
uskutečnit již v pátek, ale pro nepřízeň 
počasí byla přesunuta. 

Žáci pod vedením svých třídních učitelů 
přišli v osm hodin na hřiště, převlékli se do 
sportovního, nastoupili k slavnostnímu 
zahájení a směle se vrhli do závodění za 
vydatné podpory slunečních paprsků. I ty 
přispěly k množství kvalitních sportovních 
výkonů, které byly k vidění. 

Podat co nejlepší výkony se nesnažili 
jenom prvňáčci, pro které byla tato 
olympiáda premiérou, ale i všichni ostatní 
atleti, kteří k soutěžím nastoupili. 

Po velice kvalitních a vyrovnaných 
bojích nakonec zvítězila třída 3.A ZŠ Libu-
šina před 5.A z téže školy a 4.A ze ZŠ Školní. 

Uznání patří všem medailistům i ostat-
ním, kteří o medaile usilovali nebo si přišli 
příjemně zasportovat a příště tu svou medaili 
určitě získají. 

I sportovci z 2. stupně bojovali o cenné 
kovy. Na stadionu se sešli za krásného 
počasí ve čtvrtek 26. května a k vidění byly 
jak napínavé souboje, tak kvalitní výkony. 
Soutěžilo se v tradičních olympijských disci-
plínách: 60 m, v dlouhém běhu (od 800 m do 
1500 m), ve skoku do dálky a do výšky, 
v hodu kriketovým míčkem a ve vrhu koulí. 
Kromě soutěží jednotlivců mezi sebou 
soupeřily i třídy o celkové vítězství a pohár. 

Na medaile mohli dosáhnout jen ti 
nejlepší, uznání za předvedené výkony si 
však zaslouží všichni, kteří se odhodlali 
nastoupit byť i jen k jednomu závodu. 

Nejúspěšnějšími sběrateli medailí se 
pak na letošní olympiádě stali Denisa 
Šlechtová z 9.A, která zvítězila ve všech 
disciplínách, které byly na programu, David 
Krejčí ze 7.A, který získal tři zlaté a jednu 
bronzovou medaili, a Štěpán Kodad z 8.A se 
ziskem tří zlatých medailí. 

V soutěži tříd zvítězila 9.A ze ZŠ 
Libušina, před 7.A také ze „staré školy“, na 
3. místě pak skončili osmáci ze ZŠ Školní. 

Poděkování si ještě jednou zaslouží 
všichni sportovci, všichni rozhodčí z řad 
učitelských sborů obou škol a pedagogický 
dozor a především také technická četa, 
kterou tvořili žáci 9.A ZŠ Libušina, kteří se 
zhostili svého náročného úkolu opravdu na 
jedničku s hvězdičkou. 

Za rok na shledanou na 26. ročníku 
lehkoatletické olympiády v Bechyni. 

Mgr. Ruda Blažek

+Ze staré školy například psát pouhým prstem; mohli jsme 
umožnit vybraným učitelům studium 
v kurzech cizích jazyků, včetně zahraničních 
stáží, a informačně komunikačních techno-30. června 2011 skončil pro naše žáky 
logií, mohli jsme nakoupit programy a různé školní rok a začíná vytoužené dvouměsíční 
další výukové materiály zejména pro výuku období prázdnin. 
cizích jazyků. Grantové peníze ovšem Deváťáci se všichni dostali na zvolené 
nejsou „zadarmo“ – práce učitelů na školy 2. stupně, důstojně se rozloučili se 
šablonách je vpravdě mravenčí a únavná, „základkou“ na školní akademii, kde připravili 
nicméně výsledky přináší pocity uspokojení. pro ostatní hezké představení. 
Hlavním koordinátorem tohoto projektu na Ostatní žáci po zaslouženém prázdni-
škole byl jmenován Mgr. Milan Kožíšek a na novém odpočinku nastoupí do školních lavic 
realizaci se podílí většina učitelů. opět ve čtvrtek 1. září 2011.

V letošním školním roce jsme také Co nám letošní školní rok přinesl…?
poprvé vyzkoušeli zimní pobyt na horách pro Na první místo bych postavil vstup našich 
žáky 4. a 5. tříd. Pobyt se vydařil, přinesl žáků i učitelů do Evropy prostřednictvím 
výsledky, děti se leccos na horách naučily, projektu Comenius, jenž se stal obrovským 
vyzkoušely si, jaké to je být pár dní a nocí přínosem nejen pro poznávání významného 
z dosahu rodičů. Byla by to pěkná tradice, ale období lidských dějin – renesance, ale 
záleží spíše na rodičích žáků, zda bude zejména pro poznávání cizích zemí, jejich 
o tento pobyt zájem i v dalších letech.obyvatel, zvyků, architektury, kultury, pro-

V období Adventu jsme uspořádali hloubení jazykových znalostí a navázání 
jarmark s prodejem vlastních výrobků, jehož nových přátelství. Návštěvy Valencie, 
výtěžek ve výši 26 000 Kč byl použit na nákup Bratislavy a přivítání Španělů, Slováků 
nových žíněnek a sady florbalových holí. a Maďarů v našem městě nám dalo tolik 
Děkujeme všem, kteří nás při této akci příjemných zážitků a obohatilo nás o takové 
podpořili.humánní hodnoty, které se nedají žádnými 

Rovněž se letos krásně rozvinula penězi vůbec vyčíslit. A to vše mohlo 
spolupráce školy s rodičovskou organizací odstartovat díky našim angličtinářkám 
SRPDŠ. Proběhlo množství společných akcí Mgr. Romaně Švestkové a Mgr. Anetě 
– „šerpováním“ prvňáků počínaje, školní Petrunové, jež vypracovaly projekt, na jehož 
akademií konče. Díky SRPDŠ jsme se realizaci dostala naše škola od Evropské 
zapojili a dosáhli úspěchu v soutěži ve sběru unie 17 000 euro.
starého papíru. Příjemná a tvůrčí byla Na druhém místě musím zmínit další 
spolupráce s celým výborem SRPDŠ, grantový projekt, do kterého jsme vstoupili. 
zejména s jeho předsedkyní paní Vendulou Evropský projekt Peníze školám, jenž obnáší 
Dyndovou, které přeji pevné zdraví a hodně zejména práci učitelů na takzvaných 
štěstí a těším se na další spolupráci. šablonách – vytváření učebních materiálů 

Závěrem bych chtěl popřát nejen všem pro ministerstvo školství, a rovněž umožňuje, 
učitelkám, učitelům, vychovatelkám a za-právě prostřednictvím ověřování těchto 
městnancům školy, ale také vám všem materiálů v praxi, radikální modernizaci 
občanům města Bechyně, všem rodičům didaktické techniky v naší škole. Za přidělený 
a přátelům školy, rovněž samozřejmě našim grant ve výši 1 300 000,-Kč jsme mohli pořídit 
žákům, hezkou dovolenou, příjemné léto zatím 3 interaktivní tabule – tabule propojené 
a načerpání sil do práce v dalším školním s notebookem a dataprojektorem, jež fungují 
roce.jako obří počítačový displej, na který se dá 

Jan Ingr, ředitel školy

Den dětí strávili žáci 1. třídy mezi domácími zvířaty na statku Čihovice v Týně nad 
Vltavou. Někteří poprvé viděli ve skutečnosti býky, kravičky a ovečky. Největší úspěch sklidila 
tři týdenní telátka, která byla opravdu roztomilá. Děti také nakrmily z ruky chlebem ovečky 
a jehňátka. Na otázku paní učitelky, jak dělá ovečka, ochotně napodobovaly bečení 50 ovcí 
a 30 jehňat. Jen škoda, že koně byli na vzdálenější pastvině. Nakonec jsme si opekli buřty 
a spokojení se vrátili z hezkého výletu.

Mgr. Lenka Nádvorníková

+Prvňáčci na výletě
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+Projekt Comenius 
na Slovensku

Ve dnech 22.–27. 5. 2011 se v rámci 
projektu Comenius 10 žáků naší školy 
zúčastnilo výměnného pobytu u našeho 
dalšího projektového partnera ZŠ a MŠ Na středu naši hostitelé připravili kde se žáci seznámili s chovem koní. Další 
Cádrova 23, Bratislava. Společně s naší Evropský den, při kterém žáci všech ročníků cesta vedla do nedaleké obory, kde je chován 
školou se pobytu zúčastnili i polští partneři měli za úkol veřejně odprezentovat stát zubr evropský. Měli jsme obrovské štěstí, 
z Czestochowa. Evropské unie, který si v pondělí vylosovali. protože právě v době naší návštěvy probíhalo 

Celý náš pobyt provázelo nádherné Pak nás čekal oběd ve školní jídelně. Po krmení těchto největších evropských 
slunečné počasí, takže bohatý program se obědě náš i polský tým společně s vedením přežvýkavců. Ihned po příjezdu do Bratislavy 
uskutečnil bez jakýchkoliv změn. Po příjezdu hostitelské školy vyrazil na oficiální setkání se se ve školní jídelně konala párty na rozlou-
si ihned na nádraží hostitelské rodiny starostou místní části Nové Město panem čenou, kdy pro všechny byl připraven bohatý 
převzaly naše děti. Mnozí z žáků po krátkém Rudolfem Kusým. Starosta se zajímal raut. Po rautu vyrazily děti na poslední 
občerstvení ještě vyrazili na první seznámení o vzájemnou spolupráci partnerských škol procházku Bratislavou. V pátek nás i polské 
s Bratislavou. a pro každého účastníka měl připraven malý partnery čekala cesta domů. Bylo nádherné 

Pondělní dopoledne se neslo v duchu dárek, památkou pro děti bude společná pozorovat, jak týdenní pobyt postupně sblížil 
poznávání partnerské školy. Po prohlídce fotografie se starostou. Dalším bodem děti ze zúčastněných zemí. 
jsme vyrazili do ulic Bratislavy za rene- středečního programu byla hodinová plavba Musíme poděkovat koordinátorce pro-
sančními památkami tohoto města. K obědu po Dunaji. Večer jsme se v nedalekých jektu Comenius v bratislavské škole Zuzaně 
děti okusily tradiční halušky s brynzou, pak Rusovcích zúčastnili vystoupení souboru Olejkové, vedení a všem pracovníkům školy v 
jsme navštívili výtvarné dílničky, které SLUK (Slovenský lidový umělecký kolektiv), Cádrově ulici za vřelé přijetí, bohatý program 
vycházely z tradičních slovenských řemesel – který divákům předvedl představení, ve a vstřícnost, se kterou jsme se denně 
drátenictví, řezbářství, malováni na sklo, kterém se spojoval tradiční folklórní tanec setkávali. Další poděkování patří všem 
tkaní. Z každé dílničky si žáci odnesli a zpěv s moderním baletem. Vystoupení se rodičům, u kterých byli naši žáci ubytováni a 
vlastnoručně zhotovený výrobek. setkalo s velkým ohlasem u dětí i dospělých kteří o ně celý týden svědomitě pečovali. 

V úterý jsme navštívili renesanční zámek a bylo zakončeno dlouhotrvajícím potleskem. Doufáme, že i naší škole se podaří sestavit 
Červený Kámen. Velký zájem dětí vzbudila Ve čtvrtek jsme vyrazili za další stejně hodnotný program. Vždyť slovenští a 
ukázka sokolnictví. V odpoledních hodinách renesanční památkou, kterou byl zámek polští partneři navštíví naše město už v září. 
jsme navštívili jeskyni Driny. Vystoupat v Topolčiankách. Tento zámek sloužil i jako Obrázky z pobytu dětí najdete na 
k jejímu vchodu v slunečném odpoledni nás letní sídlo československého prezidenta s t ránkách www.zs l ibus ina.cz  nebo 
stálo hodně sil, ale nádherná krápníková T. G. Masaryka. Po prohlídce zámku jsme www.zscaba.edupage.org
výzdoba jeskyně za tu dřinu určitě stála. navštívili Národní hřebčín v Topolčiankách, 

Comenius tým ZŠ Libušina, Bechyně

+Výlet do světových 
metropolí se vydařil! 

Večer nás pak uspal déšť bubnující do střech výletové hity: koupání a blbnutí na pláži a 
našich chatek… poté v kempu volejbal, či spíše odbíjená… 

Ráno jsme se probudili do azůra. Čekal A večer v noci bojovka po svíčkách, 
nás výlet do nedalekých Českých Velenic ječení a strašení, prostě vzrůšo! 

Stejně jako v loňském roce i letos jsme a také letmé nakouknutí do Rakouska. A pak poslední noc, poslední probuzení 
vyrazili pod vedením pánů učitelů Blažka Zatímco v případě Velenic by se dalo do dalšího prosluněného dne, poslední jídlo 
a Wolfa na svůj školní výlet 2. června. Letos uvažovat o přejmenování na Vietnamské připravené na lihovém vařiči, sbalit a vzhůru 
už však jako sedmáci. Dalším rozdílem proti Velenice, Rakousko bylo opravdu rakouské na nádraží do Suchdola a odtud zase 
loňsku bylo o poznání lepší počasí a také v němčině píšící a mluvící, což jsme vláčkem domů. 
způsob ubytování – čekaly na nás útulné zaregistrovali, i když jsme byli asi 100 metrů Kam vyrazíme příště jako osmáci? 
chatky. V neposlední řadě jsme změnili i cíl za hranicemi… Nechte se překvapit! 
výletu. Po návratu do Suchdola na nás čekaly  Žáci 7.A

Letos jsme my, 7.A, strávili zasloužený 
čas výletu na místě zvaném Paříž nebo také 
Paris, ale nemuseli jsme si narychlo 
zařizovat pas či vyměňovat eura, v Paříži 
jsme nespatřili ani Eiffelovku či Vítězný 
oblouk. Šlo totiž o Paříž nedaleko Suchdola 
nad Lužnicí, kam jsme dorazili jihočeskými 
vláčky za slabé tři hodiny… 

Program výletu byl nabitý: hned první 
odpoledne jsme díky naší mimořádné 
kondici stihli z Paříže dojít do Londýna a přes 
Bosnu až do New Yorku. No, zase tak úžasní 
rychlíci nejsme. Paříž, Londýn či New York 
se jmenují usedlosti v okolí Suchdola… 
Přesto jsme nachodili dobrých 12 kilometrů, 
takže koupání v průzračné vodě pískovny 
bylo skvělou odměnou. 

Osvěženi a odpočinuti jsme se vrhli na 
sportovní hit letošního výletu: plážový 
volejbal. Chvílemi sice naše hra volejbal 
připomínala jen velmi vzdáleně, to však 
nemohlo pokazit naši perfektní zábavu. 



+Ohlédnutí za školním 
rokem 2010/11

Všechny třídy se po dobu školního roku Hláska, který navštěvovaly i děti ze školky.
účastnily řady projektů. Nejmenším hned Ve výtvarné výchově jsme se zapojili do 
v září začal pod názvem Bezpečně do školy. pokusu o světový rekord a vytvářeli jsme 
A pak již následovaly další. Mezi nejzdařilejší znak města Bechyně.
projekty patřil projekt Den divadla, Pravěk, Osmé a deváté ročníky připravovaly 
Příběhy bezpráví, Evropa a svět nás zajímá školní časopis Plesk. Velmi pěknou akcí byla 
nebo Den Země. Některé projekty probíhaly i Pexesiáda, která byla spojena s výstavou 
pouze v jednotlivých ročnících a několik Pexes. Proběhl i Den otevřených dveří. 
průřezem celé školy a podílely se na nich Uskutečnily se i dvě dílničky, které nava-
všechny třídy. zovaly na vánoční a velikonoční období. 

Během školního roku se uskutečnila Dramatický kroužek vystupoval na 
řada besed a exkurzí. Žáci navštívili vánočním adventu na náměstí. Tato akce 
Planetárium v Českých Budějovicích, dojeli byla spojena s charitativní akcí Stonožka. 
se podívat v rámci fyziky do Jaderné Dramatický kroužek měl řadu úspěchů na 
elektrárny Temelín, navštívili výstavu celorepublikových přehlídkách a festivalech. 
Vzdělání a řemeslo, druháci v Táboře byli na V letošním roce proběhl i lyžařský kurz 
akci ke Dni Země. Ve škole probíhala v Krkonoších a plavecký kurz spojený se 
beseda o první pomoci, městská policie školou v přírodě na Šumavě. Na jaře se žáci 
připravila pro různé věkové kategorie pásma zúčastnili školního a okresního kola 
přednášek o právech a povinnostech v dopravní olympiádě.
občanů, o problematice drog nebo o nebez- Nemalé úspěchy dosáhli žáci i ve spor-
pečí zábavné pyrotechniky v rukou dětí. tovních soutěžích. Největší byly ve florbale.

Deset měsíců uteklo jako voda a máme Nejstarší pak vyslechli přednášku „Obno- A byl tu červen a příprava na školní aka-
zde červen a konec školního roku. Byl to rok vitelné zdroje energie“ a cyklus přednášek demii, která byla pod taktovkou devátého 
plný pracovního nasazení a nutno říci, že „Příběhy bezpráví“, patřící do projektu ročníku, tentokrát pod názvem „Cesta do 
jsme za to v druhém pololetí sklidili řadu Člověk v tísni. Hollywoodu“. Naše nejmenší čekalo ještě 
úspěchů v podobě umístění nejen na Škola byla v kontaktu i s Táborskými Spaní ve školní družině a pro celou školu byl 
okresních, ale i v krajských a celostátních listy, kde redaktoři novin zpovídali naše připraven branný den ve spolupráci 
kolech soutěží. nejmenší vždy na jiné téma. s armádou.

Největšími úspěchy bylo třetí místo Již třetím rokem spolupracujeme Školní rok je tedy za námi, nezbývá než 
K. Benediktové v krajském kole olympiády s mateřskou školkou Jahůdka. Děti z drama- poděkovat těm, kteří přispěli při akcích školy, 
v anglickém jazyce, dvanácté místo tického kroužku zahrály předškolákům popřát všem pěkné prázdniny a těšit se na 
deváťáků v celorepublikové soutěži divadelní představení. Pro budoucí školáky nový školní rok 2011/12.
Eurorébus, nebo první místo E. Kotounové jsme opět připravili akci „Předškolák“ 

ředitel školy Mgr. Jan Pekařna okresní olympiádě v českém jazyce. a „Škola nanečisto“. Probíhal i kroužek 

+Eurorebus – celkové 
výsledky 16. ročníku

Další ročník zeměpisné soutěže 
Eurorebus je již za námi a žáci naší školy se 
v celkovém pořadí rozhodně neztratili. 
V absolutním pořadí všech zúčastněných 
škol (přes 300) z celé republiky – gymnázia, 

střední a základní 
školy  obsadili 
výborné 12. místo, 

–

+Den dětí ve 4. A. však soutěží bez vítězů, proto i my jsme 
nakonec vyhlásili ty nejlepší a nejodvážnější 
účastníky a odměnili je perníkovými 
medailemi, které vlastnoručně upekla a celý Letošní svátek dětí probíhal v naší třídě 
den organizovala maminka jednoho z žáků, ve sportovním duchu. Již ráno jsme se 
paní Kodadová.shromáždili na školním hřišti, kde byly pro 

Velmi děkujeme za trpělivost a čas, který děti přichystány různé soutěže a hry. Všichni 
této akci věnovala a těšíme se na další si tak mohli vyzkoušet třeba šikovnost při 
spolupráci, neboť takto strávené dopoledne házení šipkami, trpělivost a soustředěnost 
se dětem velmi líbilo a její zásluhou se jim při slalomu s pingpongovým míčkem na lžíci, 
svátek vydařil. nebo si ověřit svoji fyzickou kondici při 

skákání v pytlích. Mgr. J. Vašicová
Děti se na tento den těšily a soutěžily 

s chutí a humorem. To, že každý nemůže 
zvítězit, neubíralo na dobré náladě, která tu 
celé dopoledne panovala. Všichni odvážní 
sportovci byli totiž odměněni porcí výborné 
zmrzliny v hotelu „U DRAKA“, kterou dětem 
věnoval pan Červenka. Tímto bychom mu 
chtěli poděkovat za přispění ke zdárnému 
průběhu tohoto svátečního dne. Nebylo by 

+Výlet do zooparku Větrovy

V pátek 3. 6. 2011 se naši druháci vypravili na výlet ke Dni dětí. 
Naším cílem byl ranč Větrovy a rozhledna Hýlačka. Pro mnohé 
z dětí bylo velkým překvapením s jakými zvířaty se mohou setkat 
celkem blízko svého bydliště. S velkým nadšením a zájmem téměř 
„proběhly“ celý zoopark, ve který se ranč postupně přeměňuje. 
Největšímu zájmu se těšili medvědi, lvi, surikaty, lamy, jeleni, opice 
a samozřejmě malá kůzlátka a jehňátka.

Neméně nadšeně se děti po prohlídce ranče vypravily 
k rozhledně Hýlačka, ze které si mohly prohlédnout město Tábor 
jako na dlani.

I přes drobný deštík, který nás cestou zastihl, se výlet líbil 
a nepokazil nám ho ani přeplněný vlak cestou zpátky.

Mgr. Z. Kotounová

mezi ZŠ skončili na 6. místě a v rámci 
Jihočeského kraje dokonce zvítězili (!), což 
je určitě veliký úspěch, na kterém mají 
zásluhu především všichni aktivní žáci 
a žákyně ze 6.A, 7.A, 8.A a 9.A. Na 
celostátním finále v Praze skončila trojice 
deváťáků Fr. Bilko, M. Šimková a R. Rayová 
sice až na 47. místě, ale i tak již samotný 
postup na republiku lze hodnotit kladně. 

Čím je Eurorebus pro žáky přínosem? 
Velice rád odpovím. Studenti se naučí 
vyhledávat odpovědi a informace o různých 
regionech světa a především Evropy, 
získávají tak všeobecný přehled, spojují 
poznatky do souvislostí, dozvědí se spoustu 
zajímavých věcí, kde se co nachází, jak kde 
lidé žijí apod., což se jim v životě může hodit, 
zejména při cestování. Rozhodně užitečněji 
strávený čas u počítače než hodinová 
„tlachání“ na sociálních sítích typu facebook 
apod. Přeji všem žákům, aby o prázdninách 
poznali mnoho zajímavých a krásných míst a 
lidí jak v Česku, tak i na dovolené v zahraničí!

Mgr. Jan Pazourek



+SUPŠ Bechyně 
v červnu a o prázdninách

Veselí nad Lužnicí), připravili jsme výstavu letech účastnili historických slavností, letos 
prací učitelů školy v Soběslavi, obeslali tedy bude prezentace spojena s výstavou 
jsme výstavu zahradní keramiky v zahra- přímo na hradě.
dách zámku Lysice u Brna, práce žáků jsou V srpnu chystáme svou účast na 
k vidění v Plané nad Lužnicí, na tvrzi Vokových slavnostech. Počítáme s tím, že 
Klokočín u Písku a ve Věži sv. Ducha dvůr školy bude otevřen výtvarným aktivitám 
a v Konviktu sv. Andělů v Telči, účastníme se a škola zájemcům o návštěvu. Připravíme 
výstavy absolventských prací A 2011 malou expozici historických prací, budeme 
v Kladně (výstava zde trvá až do poloviny předvádět točení na kruhu, pro děti 
září 2011). uspořádáme výtvarnou dílničku (kresba, 

Snad ještě více potěšující je, že svou modelování), rádi bychom i pálili technikou 
vlastní výstavu obrazů a kreseb uspořádali raku.
čtyři studenti školy (Tereza Klimentová, Rovněž se zúčastníme výstavy květin na Ve stručném přehledu uvádíme nejdůle-
Dominik Miklušák, Metoděj Žák a Vojtěch zámku v Čimelicích u Písku. Pořadatelé, žitější akce, které proběhly ve škole v měsíci 
Tupý) v 1. patře školy. Velmi pěkně připravili manželé Chvalovi, chtějí tentokrát pojmout červnu, a několik dalších, které chystáme na 
vernisáž, návštěva byla slušná. expozici školy jinak než v minulých letech, prázdniny 2011.

Od 18. června do konce září probíhá kdy se jednalo hlavně o aranžování 20. 6. 2011 byla slavnostně předána 
v přízemí školy velmi zajímavá výstava květinových vazeb do školních váz maturitní vysvědčení. Podrobně popisovat 
obrazů Ireny Novákové (návštěvu o prázd- a žardiniér.nákladný a administrativně náročný způsob 
ninách je možno domluvit na telefonním Srdečně zveme bechyňskou veřej-provedení státních maturit zde nemá smysl, 
čísle 381 213 121 nebo 723 165 306). nost i letní návštěvníky města do školy i a tak se pouze omezím na konstatování, že 

Od 1. do 10. července proběhnou již na školní akce mimo Bechyni. Všem je dobře, že po šesti týdnech maturování 
tradiční výtvarné kurzy pro veřejnost. pedagogům, vychovatelům, zaměstnan-jsme se k aktu předání vysvědčení dostali… 
Letos poprvé se otevírá kurz počítačové cům školy a domova mládeže a školní Úspěšným maturantům gratulujeme, těm 
grafiky kombinovaný se základy fotografie. jídelny děkuji za celoroční práci a přeji ostatním přejeme štěstí při podzimním 
Součástí kurzů bude také pálení v peci na zaslouženou dovolenou, studentům termínu.
dřevo. hezké prázdniny a těšíme se na Měsíc červen je již tradičně měsícem 

Na červenec chystáme výstavu a shledanou v září.výstav. Zúčastnili jsme se výstavy Tvůrčí 
prezentace točení na kruhu na Nových proměny (prezentace výtvarných škol Jiří Novotný, ředitel školy
Hradech. Dvakrát jsme se tam v minulých jihočeského regionu v Blatském muzeu ve 

+Školní akademie 2011

Na 9. června se v naší škole čekalo s 
napětím. V kulturním domě totiž od 19 hodin 
probíhala dlouho očekávaná akademie 
devátého ročníku pod názvem „Cesta do 
Hollywoodu“.

Devítky si na akademii letos udělaly 
dostatek času, a tak za velkého potu a po-
moci učitelů vznikla velkolepá show, kde se 
předvedla nejen devítka, ale i naši nejmenší 
z národní školy. Velmi pěkné představení 
měla školní družina, kde holčičky z první třídy 
zpívaly a tancovaly s deštníčky. Vtipné 
představení měla pátá třída, která si vzala na 
paškál Pobřežní hlídku a zatočila s nebez-
pečným žralokem. Svými pestrými kostýmy 
zaujaly i orientální tance, kde měl hlavní 
slovo sultán v harému. S trochou do mlýna 
přispěl i dramatický kroužek s hororem, kdy 
nám stydla krev v žilách. 

Nejlepší však přišlo nakonec, kdy se naši 
nejstarší vrátili z Ameriky do Bechyně a po 
červeném koberci slávy nastoupili na defilé 
ke slavnostnímu stužkování. S přáním všeho 
nejlepšího se rozloučil pan ředitel a paní 
učitelka třídní. Poté ještě na chvíli podium 
patřilo deváťákům, aby se rozloučili s diváky, 
a byl už tu skutečný konec.

Mgr. M. Borková

a moc řeckých bohů, zaobírali se kulturně ná-
boženskou funkcí antického divadla, 

V  p ředpos ledním poznávali původ olympijských her a uvědo-
květnovém týdnu se žáci movali si podstatu a formu tradiční řecké 
šestého ročníku naší demokracie. Hlavním cílem však bylo 
školy zúčastnili výuko- seznámení se s životem běžných obyvatel 
vého projektu s názvem městských států v době míru i války. 
Antické Řecko, který Žáci společně vytvářeli mapu antického 
v sobě propojuje učivo města se všemi základními okruhy 
dějepisné, literární, hu- (zábavním, náboženským, obchodním 
dební i výtvarné. Tento a královským), poslouchali starověkou 
projekt se skládal ze řeckou hudbu a vyráběli divadelní masky. 
souvislého bloku čtyř V navazujících hodinách dějepisu pak 
vyučovacích hodin a na aktivně reflek tovali osvojené reálie 
něj navazujících hodin a v hodině literatury pracovali formou struk-
dějepisu i literatury. turovaného dramatu s bájí Prométheus. Při 

Během dopolední aktivním hodnocení projektu pak „šesťáci“ 
„čtyřhodinovky“ se žáci vyjádřili uspokojení z takovéto formy činnosti 

pomocí interaktivních metod vycházejících z a ocenili zábavnost i funkčnost tohoto 
dramatické a osobnostně sociální výchovy výukového programu. 
seznámi l i  s  dě jep isnými  reá l iemi  

Mgr. František Oplatek 
a zásadními oblastmi života starověkých 

a Mgr. Jan Pazourek
Řeků – ve skupinách objevovali hierarchii 

Antické Řecko – výukový projekt šesté třídy+
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+Zprávičky 
z JAHŮDKY

Červen – poslední měsíc 
před prázdninami překypoval 
akcemi plnými překvapení 
a radosti. Mezinárodní den 
dětí jsme oslavili jako již poněkolikáté 
Olympijskými hrami s heslem „Rychleji, výše, 
silněji“ (lat. Citius, Altius, Fortius). Každé dítě 
si odneslo mnoho sladkostí díky Radě rodičů 
a ostatním sponzorským darům. 

Děti zhlédly pohádku Perníková 
chaloupka v Kulturním domě. Další třídy 
využily možnosti pobytu v zámecké zahradě 
a děkujeme Panství Bechyně za umožnění 
návštěv. 

Jako každý rok jsme se rozloučili se 48 
předškoláky z MŠ u p. starosty v obřadní síni 
za přítomnosti rodičů i veřejnosti, kde jim 
p. starosta popřál hodně úspěchů jak ve 
škole, tak i při vykročení do života. 

Třídě Koťátek byla umožněna návštěva 
letiště, kde děti s velkým zaujetím zhlédly 
sbírku min, střel, seznámily se s oblekem pro 
pyrotechnika a navštívily přehlídku vojenské 
techniky. 

Stále sbíráme olej do soutěže „Nelej olej“ 
(sbírání oleje ze smažení). 

Předškoláci měli posezení u Lososů 
v cukrárně, děkujeme p. Hánové za sponzo-
rování této akce. 

Kapacita MŠ byla navýšena, všechny 
děti, které se při zápise přihlásily, mohly být 
přijaty. O prázdninách proběhnou nutné 
úpravy umýváren a tříd. 

Jako každý rok se děti svými pracemi 
pochlubily veřejnosti svou prezentací – 
„Galerie na plotě“. 

Tř ída Ž luťásků by la na vý le tě 
v Soběslavi, na výstavě dřevěných soch a v 
keramické dílně díky sponzorování manžely 
Soukupovými.

BV
Veškeré fotografie a aktuality naleznete 

Rada rodičů MŠ Jahůdka s podporou Rádi bychom jmenovitě poděkovali všem, 
pedagogických pracovníků MŠ, sponzorů kteří se na akci podíleli finančními dary:

�Ladislav Sviták - W Partner s.r.o.a rodičů připravila pro děti jako dárek 
�MuDr. Jitka Smolíkovák Mezinárodnímu dni dětí výlet a atrakce.
�Laufen – odborová organizaceV pondělí 30. května děti vyrazily 
�Penzion U Pichlůautobusy do ZOO Ohrada na Hluboké. Tam 
�Sportcentrum Fabi – Bowlingna ně kromě zvířátek čekalo i divadelní 
�Izotem s.r.o.představení. Pro nejmenší děti byly pak 
�Benešovi – Zahradnictví U Benešův areálu mateřské školy připraveny atrakce 
�Jan Hruška Truhlářství JHv podobě nafukovacího hradu a velké 
�Toan Ding Dang – Monita Shop 

trampolíny. Během dvou dnů děti dostaly 
�Nový Domov  Jan Novotný 

také mnoho dárečků a sladkostí.
�Martin Zelenka – Elektro Zelenka

Rada rodičů děkuje všem sponzorům za �Kristýna Jankovičová
finanční i věcné dary a zejména rodičům, �Jednota s.d. České Budějovice – 
kteří nám s akcí pomohli. Radost našich dětí provozovna Na Libuši, Bechyně
stála za to! zapůjčením atrakcí, dopravou a jiným:

�Silvia Šťáva – zapůjčení trampolínyRada rodičů se bude i nadále snažit 
�Efaflex-CZ s.r.o. Opařany – zapůjčení zpříjemňovat dětem jejich předškolní 

skákacího hraduvzdělávání. O našich aktivitách najdete více 
�Autodílna Chudlařský Bechyně – informací na www.skolkabechyne.ic.cz. 

bublifuky, balónkyPokud máte jakékoliv nápady, připomínky, 
�Mars Czech s.r.o. – sladkosti

náměty či se chcete osobně zapojit a pomoci 
�SNN a.s – transport atrakcí

nám v dobré věci, kontaktujte nás na e-mail 
�Pan Martin Hrubý – transport atrakcí

skolkabechyne@seznam.cz nebo na a zejména celé radě rodičů.
telefonech uvedených na našem webu. Rada rodičů

–

+Výtvarníci ze ZUŠ 
postupují na republiku!

anaglyfem, jak se 3D fotka odborně nazývá, 
nám zde neporadili. Přesto touha umět 
vytvořit foto, na které se dívá brýlemi pro 
prostorový efekt, podpořená filmem Avatar, Jednou za tři roky se koná soutěžní 
Shrek – Zvonec a konec atd., časopisy s 3D přehlídka výtvarných oborů ZUŠ. Toto 
fotkami, dnes už i knihami, byla silnější, než trienále připadlo právě na tento rok. Krajské 
obtíže při jejím vzniku. Je to totiž fyzika! klání se uskutečnilo 25. a 26. května 
Počítání vzdáleností, poměrů, posunu foťáku v Jindřichově Hradci. Také výtvarný obor naší 
vzhledem k optice atd. Ale nakonec jsme vše ZUŠ se rozhodl zúčastnit¸a tak jsme odeslali 
zvládli, fotografie byly vytištěné, sehnali jsme elektronickou přihlášku a rozjeli se do 
brýle, vše nalepili na černý podklad, opatřili Jindřichova Hradce. S sebou jsme vezli 
popiskami a vyrazili.práce dětí ze 6., 7. a 8. třídy, ve kterých se 

V Jindřichově Hradci nás čekaly tři děti zabývaly prostorovou fotografií. 
možnosti: za 1. být vyřazeni hned na začátku, Digitální fotografi i  se věnujeme 
za 2. být vybráni pro krajskou přehlídku, průběžně. Znalosti jsme podpořili návštěvou 
a nebo za 3. vystavovat na kraji s postupem Národního muzea fotografie, kurzem 
na celorepublikovou přehlídku, která se bude portrétní fotografie, ale se stereoskopickým 
konat v říjnu 2011 ve Šternberku.

Jak to dopadlo? Porota byla 
přísná, dokonce některé paní 
učitelky uronily i slzičku. Potom 
se dostalo i na nás. Nikdo 
z porotců složených z učitelů, 
didaktiků i teoretiků nejen 
z Jihočeského kraje nic 
podobného neviděl, neuměl, 
nedělal. Všichni znali jen 
profesionální filmy v kině. Takže 
úspěch veliký. Vystavujeme 
nejen na krajské přehlídce, ale 
3D fotky dětí postupují i na 
republiku! 

Mgr. Ivana Blažková

Velký den v mateřské školce+

+Epilog

Pátek 24. 6. 2011 - po šesté hodině 
večer se naposledy uzavřou dveře 
počítačové učebny na „nové“ škole, kde se 
konal historicky poslední kroužek výpočetní 
techniky. Kroužek fungoval v Bechyni 
nepřetržitě více než 20 let, nejprve v Domě 
dětí a mládeže na Parkánech (dnešní 
penzion Elektra), pak se na krátký čas 
přesunul na „starou“ školu, aby se nakonec 
pod vedením pana učitele Pekaře usídlil na 
„nové“ škole. Po panu učiteli Pekařovi vedl 
krátce počítačový kroužek jeho syn Honza 
Pekař až do roku 1997, kdy nastoupil na 
vysokou školu v Praze. Díky tomu se z jed-
noho dlouholetého člena stal nový vedoucí 
kroužku, kterým byl až do dnešních dnů. 

Navštěvovat 21 let jeden stejný kroužek, 
a z toho 14 let ho vést, pro mne znamenalo 
poznat mnoho generací bechyňských dětí, 
které měly zájem o výpočetní techniku. 
Zajímavým fenoménem kroužku byly 
sourozenecké dvojice, které buď zároveň, 
nebo postupně kroužek v jeho historii 
navštěvovaly… sourozenci Kubaskovi, 
Maškovi či Šťastní nebo sourozenci 
Duškovi, Kasalovi, Novákovi, Trnkovi či 
Bernáthovi nebo Petr a Michal Novákovi či 
Jakub a Ján Mikulovi, kteří kroužek 
navštěvovali posledních několik let. Kromě 



+Stavební komise rady 
města Bechyně

Stavební komise byla zřízena Radou 
města Bechyně dne 23. 2. 2011, zároveň 
jmenovala předsedu a jednotlivé členy ve 
složení: předseda komise  Ing. Jan Novotný

členové: Jiří Fábera
Ing. Jiří Rejlek

Ing. Zdenka Sosnová
Jaroslav Špína

Stavební komise zahájila svoji činnost 
od 1. 3. 2011. Komise slouží jako poradní 
orgán odboru výstavby a investic. O své 
činnosti pravidelně informuje radu města. 
Jednotliví členové se zúčastňují kontrolních 
dnů na probíhajících stavbách.

Ing. Jan Novotný, předseda komise

+Změna ve vydávání 
rybářských lísků

Dnem 1. 7. 2011 nabývá účinnost zákon 
č. 104/2011 Sb., kterým se mění zákon 
č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu 
rybářského práva, rybářské stráži, ochraně 
mořských rybolovných zdrojů a o změně 
některých zákonů (zákon o rybářství), ve 
znění pozdějších předpisů. Výše uvedený 
zákon mění mimo jiné i kompetence ve 
vydávání rybářských lístků.

Doposud vydával rybářský lístek obča-
nům České republiky obecní úřad obce 
s rozšířenou působností, v jehož obvodu měl 
žadatel o vydání rybářského lístku trvalý 
pobyt, popřípadě cizincům, kteří se zdržovali 
v obvodu jeho působnosti. Tímto úřadem byl  
MěÚ Tábor.

Od 1. 7. 2011 začnou vydávat rybářské 
lístky obecní úřady obcí s pověřeným 
obecním úřadem, v jehož obvodu má 
žadatel o vydání rybářského lístku trvalý 
pobyt, popřípadě cizincům, kteří se zdržují 
v obvodu jeho působnosti. Znamená to, že 
žadatelé o vydání rybářského lístku 
z Bechyně, Březnice, Černýšovic, Dobronic 
u Bechyně, Haškovcovy Lhoty, Hodětína, 
Hodonic, Radětic, Rataj, Sudoměřic 
u Bechyně a Zahoří si od uvedeného data již 
budou moci vyřídit rybářský lístek na MěÚ 
v Bechyni, pracovišti podatelny (přízemí 
budovy MěÚ).

Ing. František Stach - tajemník MěÚ

+Co vyřídíte na evidenci 
obyvatel MěÚ Bechyně 

– ohlašovně?
Především se jedná o změnu místa 

trvalého pobytu, kdy občan ohlásí změnu 
místa trvalého pobytu. Občan může mít jen 
jedno místo trvalého pobytu, a to v objektu, 
který je označen číslem popisným nebo 
evidenčním a který je určen pro bydlení, 
ubytování nebo individuální rekreaci. Při 
ohlášení změny místa trvalého pobytu je 
občan povinen mimo jiné doložit vlastnictví 
bytu nebo domu, nebo doložit oprávněnost 
užívání bytu, anebo předložit úředně 
ověřené písemné potvrzení oprávněné 
osoby nebo osobní souhlas s přihlášením 
k trvalému pobytu do objektu. Současně se 
změnou místa trvalého pobytu je možné 
požádat o vydání nového občanského 
průkazu. V evidenci obyvatel lze též vést 
údaj o adrese, na kterou mají být doručovány 
písemnosti podle zvláštního právního 
předpisu. Vlastník může požádat o sdělení 
jména, příjmení a data narození občanů 
s trvalým pobytem v jeho objektu. Dále 
ohlašovna poskytne obyvateli staršímu 
15 let na jeho žádost údaje vedené 
v informačním systému k jeho osobě. Údaje 
k osobě blízké poskytuje v rozsahu 
stanoveném zákonem a to datum a místo 
úmrtí. Správní poplatek při změně místa 
trvalého pobytu je 50,- Kč a taktéž za 
poskytnutí údajů z IS za každou stránku. Co 
se týká počtu obyvatel, je ke dni 1. 6. 2011 
v Bechyni a jejích částech Bechyně, 
Senožaty, Hvožďany přihlášeno k trvalému 
pobytu 5382 občanů, průměrný věk obyvatel 
je 42 let.

Cibulková Dagmar
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+Změny v přidělování 
městských bytů 

Zastupitelstvo města Bechyně na svém 
zasedání dne 22. června 2011 rozhodlo o zru-
šení Pravidel pro pronajímání městských 
bytů, podle kterých se přijímaly žádosti o byt, 
sestavoval pořadník žadatelů a rada města 
rozhodovala o přidělení volných bytů.

V době uzávěrky tohoto čísla městského 
zpravodaje ještě nejsou známy nové 
podmínky, za jakých bude Rada města 
Bechyně byty do nájmu přidělovat. 

Všichni, kdo měli podanou žádost o byt 
podle pořadníku, budou písemně informo-
váni o nových podmínkách pro přidělování 
městských bytů. Očekáváme, že rada města 
bude zveřejňovat záměr pronájmu každého 
bytu a zájemci si budou moci žádat přímo 
o konkrétní byt. Nové záměry pronájmu bytů 
a stanovené podmínky by byly zveřejňovány 
na úřední desce a doporučujeme zájemcům 
tyto sledovat (úřední deska = tři vývěsní 
tabule před městským úřadem, elektronická 
úřední deska na adrese www.mestobe-
chyne.cz sekce „úřední deska“).

Petra Picková

+Krátce z jednání 
zastupitelstva 

8. 6. 2011
�Schválen investiční záměr „Rekon-
strukce náměstí T. G. Masaryka a okolí, 
I. etapa“. Stavba se bude částečně reali-
zovat za pomoci investičního úvěru.
�Schválen rozpočtový výhled města 
Bechyně na období 2011–2014.
�Zastupitelstvo projednalo petici požadu-
jící přehodnocení výše prodejní ceny u bytů 
na sídl. Na Libuši, za snížení základní ceny 

2
nerekonstruovaného bytu na 1.000,- Kč/m  
a za zrušení přirážky při koupi bytu po 1. 1. 
2014. Požadované změny nebyly schváleny, 
takže zůstávají v platnosti Pravidla pro 
prodej bytů Na Libuši ve znění přijatém dne 
16. 3. 2011.

(fs)

22. 6. 2011 

�Schválen závěrečný účet města Bechyně 
za rok 2010. Celý závěrečný účet je zve-
řejněn na internetových stránkách města.
�Zastupitelstvo zrušilo Pravidla pro prona-
jímání městských bytů s účinností od 1. 8. 
2011. (další informace viz článek „Změny 
v přidělování městských bytů“.)
�Rozhodnuto o odložení dobudování úče-
lové komunikaci ve Hvožďanech (kanalizač-
ní stoka B1). Z ekonomických důvodů bude 
vhodné tuto část kanalizace realizovat sou-
časně s novým vodovodním řádem. Finan-
ční prostředky na zpracování projektu budou 
předloženy v návrhu rozpočtu na rok 2012.
�Zastupitelstvo nepřijalo nabídku na koupi 
pozemků v lokalitě u Čechovy ulice za 
sportovním areálem (par.č.1302/1-19) 

2o celkové výměře 19.787 m .
�Schválen prodej pozemku ve Hvožďa-
nech před čp. 47. Jedná se o vypořádání 
majetkoprávních vztahů města a majitele 
přilehlé nemovitosti.

S ohledem na rozsah některých přijatých 
usnesení není možné všechna zveřejnit ve 
zpravodaji (zejména přijatá rozpočtová 
opatření). Všechna usnesení zastupitelstva 
a jejich úplná znění jsou zveřejněna na 
úřední desce a na webové stránce města: 
www.mestobechyne.cz, případně jsou 
k nahlédnutí na MěÚ.

sourozeneckých dvojic lze najít 
i počítačové nadšence, jako byl 
například Tomáš Jindra, Petr 
Vlk, Petr Pokorný a mnoho 
dalších, pro některé z nich se 
stal „počítač“ nejen koníčkem, 
ale rozhodli se na něj navázat 
svým studiem a posléze třeba 
i zaměstnáním.

Věřím, že přestože tento 
kroužek po mnoha letech končí, 
bude na něj mnoho jeho 
minulých i současných členů 
v dobrém vzpomínat, protože 
díky tomuto kroužku vzniklo 
mnoho přátelství a krásných 
vzpomínek. Zároveň bych chtěl 
poděkovat všem, kteří kroužek 
v jeho historii podporovali… ať 
již to byla vedoucí školního klubu 
na „staré“ škole paní Květa 
Antolová, ředitel „nové“ školy 
pan učitel Jan Pekař, pan 
učitel Jan Sváček, Honza 
Morkes a mnoho dalších. Též bych chtěl 
poděkovat i své sestře Radce Duškové, 
která mi po mém dostudování a zapojení do 
pracovního procesu s vedením kroužku 
pomáhala.

Ing. Jiří Dušek, Ph.D.



+Archeologický výzkum 
bechyňského náměstí 

v r. 2011

nenávratně smazala stopy po předchozím 
osídlení, především zahloubené části původ-
ních staveb, některé kulturní vrstvy apod. 

I když bude archeologický výzkum 
probíhat v rámci rekonstrukce náměstí 

V  rámci  rekonst rukce náměst í  několik měsíců a detailní vyhodnocení 
T. G. Masaryka v Bechyni, kterou zajišťuje poznatků si vyžádá ještě nepoměrně delší 
Město Bechyně, probíhá od května 2011 také čas, je již nyní možno alespoň některé nové 
smluvní archeologický výzkum. Ten vedou informace podat. 
zaměstnanci Archeologického oddělení Pokud se pokusím stávající poznatky 
Husitského muzea v Táboře, pro něž geode- uspořádat časově od nejstarších po 
tickou dokumentaci a aplikaci moderních nejmladší, lze uvést ty nejpodstatnější 
prospekčních a analytických metod provádí následovně:
Geo-cz s.r.o. pod vedením Jiřího Šindeláře. 1/ dosud nejstarší doklady osídlení 
Brigádnickou výpomoc zajišťuje společnost spadají do starší doby železné, patrně do 
Naše historie. 6.–5. století př. n. l. Toto osídlení je doloženo 

Protože archeologické pracoviště HM kulturní vrstvou v JV části náměstí.
Tábor sleduje a dokumentuje všechny 2/ neobyčejně významné a pozoruhodné 
terénní a technické úpravy na bechyňském poznatky jsme získali o keltské civilizaci 
náměstí více než deset let, mohli jsme již z období cca 2. 1. století př. n. l. V severní 
před zahájením rekonstrukce v r. 2011 připra- části náměstí (přibližně mezi Protivínkou 
vit ve spolupráci se zástupci Města Bechyně a poštou) jsme objevili dvojitý příkop, který je kdy se v Bechyni Slované poprvé usídlili. projekt, který zohledňoval naše stávající fortifikačním prvkem a přesvědčivým Nelze vyloučit, že tomu bylo již v 8.–9. století poznatky o dějinách osídlení v tomto mimo- dokladem o vnitřním členění rozsáhlého n. l. Tehdy došlo k výrazným terénním řádně důležitém místě historického jádra sídliště, které do prostoru dnešního náměstí úpravám – i více než 1 m mocnými vrstvami města. Na celkem devíti místech jsme (a patrně až za něj směrem k městským byly zasypány již dlouhou dobu nevyužívané naplánovali cílené sondáže, které mají hradbám) zasahovalo z prostoru ostrohu nad keltské příkopy a v prostoru předhradí v průběhu stavebních úprav doplnit naše řekou Lužnicí a říčkou Smutnou (areál (náměstí) jsme objevili doklady o inten-předchozí poznatky o dokladech pravěkého, dnešního zámku). Značný plošný rozsah, zivních sídelních aktivitách, k nimž kromě středověkého i novověkého osídlení. Kromě pevnostní prvky (příkopy) i nálezy dvou jiného patří například objev chlebové pece či toho jsme se s vedením města i stavbou částečně zahloubených domů, objevených stopy po práci s kovem.dohodli, že se pokusíme bez narušení har- v těsném sousedství dvojitého příkopu, 4/ mimořádně zajímavé poznatky přinesl monogramu stavby zdokumentovat také ty ukazují na centrální význam sídliště před archeologický výzkum také k počátkům objevy, k nimž dojde při plošných skrývkách. přelomem letopočtu. Na podlaze jednoho historické Bechyně, tedy k období těsně po Již první měsíc terénních prací přinesl z domů jsme objevili i téměř celou nádobu, založení města na počátku 14. století. archeologické poznatky, které pro poznání typickou tvarem a výzdobou pro užitkovou V severovýchodní části náměstí jsme objevili předhistorie a historie Bechyně mnohoná- keramiku, vyráběnou Kelty. Objekty i movité zahloubené části domu, který v zásypu sobně předčily naše očekávání. Stavební nálezy z tohoto tzv. laténského období mají obsahoval nejen početný a morfologicky úpravy, které se zatím odehrávají ve takový význam, že nelze vyloučit, že by reprezentativní soubor užitkové keramiky východní polovině náměstí, umožnily sídliště mohlo být do budoucna označeno z první poloviny 14. století, ale i zlomky archeologům „nahlédnout pod povrch“ jako regionální sídelní centrum typu castella zdobené skleněné číše.náměstí v takovém rozsahu a variabilitě, že či oppida. Již tyto první poznatky o keltské 5/ vývoj středověkého a novověkého již dnes můžeme potvrdit, že prostor lokalitě v Bechyni jsou natolik závažné, že se města dokládá množství dalších objevů, historického jádra města (a na něj navazující k jejich posouzení sešla přímo na místě dne mezi nimiž lze jmenovat např. rozsáhlé ostroh s areálem zámku) jsou významnou 31. května t. r. Jihočeská archeologická planýrky požárových vrstev z dob husitských polykulturní lokalitou, osídlovanou v několika komise spolu s dalšími odborníky, kteří válek, z raného novověku před mnoha domy etapách pravěkými i raně středověkými uvedené poznatky potvrdili. zůstaly zachovány jámy na hašení vápna. populacemi, a mnoho zajímavostí se 

Podařilo se objevit i místo původního zachovalo i pro období středověkého zalo-
umístění kašny, které se nacházelo jižním žení města a ze staletí následujících. To je 
směrem nedaleko od současné polohy.důležité zdůraznit především s ohledem na 

Již z tohoto rámcového přehledu je to, že plocha bechyňského náměstí byla 
zřejmé, jak významné informace každodenní v minulosti mnohokrát upravována, zarovná-
práce archeologů při rekonstrukci bechyň-vána a zvl. jeho severní část byla snížena 
ského náměstí přináší. Protože není možno místy i o více než jeden metr. 
objevené objekty v terénu zachovat, vážím si Je proto pochopitelné, že 
přístupu vedení Města Bechyně i vedení jsme předpokládali, že 
stavby v tom, že hledáme cestu, jak tyto většina těchto úprav 
závažné poznatky o pravěkém i středověkém 
osídlení Bechyně prezentovat široké 
veřejnosti. Jako jedna z možností se rýsuje 
vyznačení nalezených objektů do nové 
dlažby s průvodními texty na tabulích, které 
by byly umístěny na nově upraveném 
náměstí a na kostelní věži. Ale do ukončení 
stavební rekonstrukce i jeho archeologic-
kého výzkumu zbývá několik měsíců, tak si 
počkejme na další zajímavosti, které ještě 
nepochybně bechyňské náměstí skrývá. 
O nových poznatcích vás budeme rádi 

3/ po zániku keltského sídelního centra i nadále informovat.
uběhlo několik set let a totéž místo bylo doc. PhDr. Rudolf Krajíc, CSc.
znovu osídleno Slovany. I když je známo, že HM Tábor, vedoucí výzkumu
se na bechyňském ostrohu nacházelo 
významné raně středověké centrum – Obr. 1: 
hradiště, ukazují naše nové poznatky, jak 
daleko od ostrohu toto slovanské sídliště 
sahalo a jak intenzivní stopy zanechalo 
i v prostoru dnešního náměstí. K velmi Obr. 2: 
podstatným poznatkům patří i to, že 
postupně získáváme reprezentativní 
archeologický materiál, který vypovídá o tom, 

–

Prvním výrobním zařízením ze 
slovanského období, objeveným v historic-
kém centru Bechyně, je pec s obvodovou 
kamennou konstrukcí. 

V archeologické sondě v severo-
východní části náměstí byl zachycen 
a zdokumentován „keltský“ dvojitý příkop.

1.

2.



MĚSTSKÁ 
POLICIE 
BECHYNĚ 
- radí, informuje

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

�MPB zajišťovala i asistenci na žádost 
o pomoc při exekucích nařízených Okresním 
soudem v Táboře, doručení písemností 
osobám, které nelze zastihnout na trvalém 
bydlišti.

�Podle informací z předešlého čísla se 
na území Bechyňska nacházel 1 vrak, který 
byl posléze odklizen majitelem. 

�Činností MP je i odchyt zvěře, tentokrát 
se jednalo o 3 pejsky.

�Novinkou byl pilotní projekt zaměřený 
na bezpečnost dětí při přecházení komu-
nikací  „strážce přechodů“. Jednalo se Události, aktuality
o výběr 2 dobrovolníků, kteří v ranních – výběr duben/květen 2011:
hodinách budou dozorovat u vybraných �Duben byl ve znamení preventivních 
přechodů pro chodce. Proběhlo výběrové besed. Již řadu let je tento měsíc spojován 
řízení, do kterého se přihlásilo celkem s bezpečností na silnicích, proto i strážníci se 
6 osob. Byly vybrány 2 ženy, které následně zaměřili na toto téma a skupinu školní 
absolvovaly školení zaměřené na zákon mládeže a seniory. U dříve narozených 
o provozu na pozemních komunikacích, spoluobčanů nauka nových pravidel 
první pomoc, BOZP, taktiku zastavování silničního provozu velký význam pro jejich 
vozidel… Od 1. 5. 2011 jsou dobrovolnice 3× bezpečnost. Dopravní přednášky probíhaly 
týdně u přechodů na ul. Písecká.i na všech stupních základních škol. 

�Mezi další aktivity patřil dozor při Vyvrcholením školních přednášek byla 
průvodu čarodějnic, kdy strážník zajišťoval dopravní olympiáda pořádaná ve spolupráci 
bezpečný průchod účastníků po městě, dále se složkami IZS  OO–PČR, SDH Bechyně, 
jako záloha pro PČR při pořádání slavnosti krajského koordinátora BESIPu, kteří 
u KSMB  založení KD a hasičských závodů. předvedli techniku a vybavení a propagační 
Na žádost MěÚ Bechyně strážníci 1 týden materiály ve sportovním areálu Bechyně.
v brzkých ranních hodinách napomáhali �Na I. ZŠ Bechyně byla i preventivní 
trhovcům v určení nové lokality pro jejich přednáška o škodlivosti návykových látek, 
prodej. určená pro 2. stupeň. Žákům byl vysvětlen 

problém návykových látek a jejich vliv na 
Plán na další období – červenec/srpen:psychiku a život závislého člověka, právní 

MPB připravuje ve spolupráci s KSMB následky.
organizaci při slavnostech P. Voka, � Uskutečnily se již tradiční součinnostní 
koloběžkových závodech, dechovkovém akce MPB s OO PČR Bechyně, kontrola 
festivalu a závodech na letišti. Z důvodu chatových oblastí (2×), i když se zde již 
zvýšeného nápadu přestupků se bude MP nacházejí majitelé chat, hlídka sbírala 
zaměřovat na veř. pořádek, jak na popíjení informace o dění v lokalitě. Stále častěji se 
alkoholu, tak i znečišťování veř. prostranství.mohou občané setkat se smíšenou hlídkou 

Dne 22. 6. 11 vedoucí strážník přednesl strážník MP a policista z OO PČR Bechyně. 
půlroční zprávu o činnosti MPB na Tyto hlídky jsou převážně pěší, provádějí 
zastupitelstvu města. pochůzkovou činnost, prevenci. Zaměřují se 

Dále budeme pokračovat v součin-hlavně na kontrolu vozidel, kontrolu 
nostních akcích s OO PČR Bechyně  inkriminovaných lokalit, v příp. potřeby jako 
měření rychlosti 1×, kontroly podniků atd. člen motorizované hlídky, kdy zajišťuje 
Nad rámec prac. budeme provádět zálohu policistovi v jeho činnosti. Měření 
pochůzkovou činnost ve smíšených hlídkáchrychlosti ve spolupráci s DI PČR Tábor, ale 

. MP je zainteresována i za účasti VP Tábor (2×). Další společnou 
do projektu regionálního rozvoje, kdy akcí byla kontrola nočních podniků se 
předkládá agentuře RERA podklady pro zaměřením na podávání alkoholu nezletilým 
bezpečnost obyvatel a návrhy na její osobám (2×). V rámci Měsíce bezpečnosti na 
zlepšení.pozemních komunikacích smíšené hlídky při 

dozoru u přechodů rozdávaly dětem 
propagační materiály a drobné dárky, 
poučovaly je o správném přechodu přes 
komunikaci, popř. jízdě na kole. Bezpečnost 
na pozemních komunikacích byla i tématem 
smíšené hlídky při besedě v ZŠ Malšice.

�Naplánované a včasné organizování  nebo na 
napomohlo k zdárnému úklidu komunikací ve 

emailové adrese. Pravidelně aktualizujeme 
městě. MPB ve spolupráci s TS Bechyně 

web. stránky.
upozornili řidiče na etapy blokové čištění 

Aleš Kabelka DiS, formou rozhlasu, internetu, DZ + info cedulí. 
Díky těmto informacím nebylo potřeba vedoucí strážník MP Bechyně
odtahovat vozidla bránící v blokovém čištění. 

�V oblasti veřejného pořádku byla 
porušována vyhláška města č. 1/2010  
zákaz konzumace alkoholických nápojů na 
veřejném prostranství. Již bezmála rok je 
v platnosti tato vyhláška, ale někteří neberou 
její smysl vážně. Proto MP přistoupila 
k represivnímu nástroji – blokové pokuty 
v maximální výši.

�Častým nešvarem je odstavení vozidel 
na veřejných prostranstvích, převážně na 
zelených plochách, ať na sídlištích, tak 
i v jiných oblastech města. Odstavení celého 
vozidla např. na zatravněnou plochu je ve 
většině případů řešeno blokovou pokutou.

 

–

má  

–

–

– 

–
– 

  
1 policista + 1 strážník

–

Pracovní doba Městské policie Bechyně
PO, ÚT, ČT, PÁ 7.00–15.30 hod.

ST 7.00–17.00 hod.
(úřední hodiny 8–17)

Můžete nás kontaktovat na telefonních 
číslech uvedených v záhlaví

Nebezpečné a dokonce v případě běhání po 
střeše protiprávní jednání dětí.

KINO BECHYNĚ 
ČERVENEC - 
SRPEN 2011

1. pátek 20 h
KAZATEL

Apokalyptický sci-fi thriller .
Do 12 let nevhodné, 87 min, 70,-Kč

2. sobota, 3. neděle 20 h
THOR

Akční fantasy USA.
Do 12 let nevhodné, 130 min, 70,-Kč

4. pondělí, 5. úterý 20 h
MEDVÍDEK PÚ

.
Mládeži přístupné, 75 min, 70,-Kč

7. čtvrtek, 8. pátek 20 h
RYCHLE A ZBĚSILE 5

Premiéra.
V. Diesel a P. Walker opět ve

Do 12 let nevhodné, 130 min, 70,-Kč

9. sobota, 10. neděle 20 h
WESTERNSTORY

Střelená česká komedie nabitá létem.
Mládeži přístupné, 96 min, 70,-Kč

11. pondělí, 12. úterý 20 h
KUNG FU PANDA 2

Od tvůrců filmu Shrek, 
Mládeži přístupné, 91 min, 70,-Kč

14. čtvrtek, 15. pátek 20 h
VODA PRO SLONY

V hlavních rolích romantického filmu  
R. Witherspoonová a R. Pattinson. 

Do 12 let nevhodné, 120 min, 70,-Kč

16. sobota, 17. neděle 20 h
HOP

Animovaná komedie USA v českém znění.
Mládeži přístupné, 90 min, 70,-Kč

18. pondělí, 19. úterý 20 h
ÚTĚK ZE SIBIŘE

Skutečný příběh ve filmu USA
Do 12 let nevhodné, 133 min, 70,-Kč

21. čtvrtek, 22. pátek 20 h
KRÁLOVA ŘEČ

Repríza filmu Velké Británie.
Do 12 let nevhodné, 118 min, 70,-Kč

23. sobota, 24. neděle 20 h
RIO

Animovaná komedie USA v českém 
znění od tvůrců filmu Doba ledová.
Mládeži přístupné, 96 min, 70,-Kč

25. pondělí, 26. úterý 20 h
X-MEN: PRVNÍ TŘÍDA

Premiéra filmu USA.
Do 12 let nevhodné, 132 min, 70,-Kč

28. čtvrtek, 29. pátek 20 h
PAUL

Filmová komedie USA.
Do 12 let nevhodné, 104 min, 70,-Kč

30. sobota, 31. neděle 20 h
PIRÁTI Z KARIBIKU: 

NA VLNÁCH PODIVNA
Premiéra komedie USA v českém znění.  

Mládeži přístupné, 137 min, 80,-Kč

PŘIPRAVUJEME NA SRPEN
1. a 2. Občanský průkaz

4. a 5. Lidice
6. a 7. Čertova nevěsta

13. a 14. Ženy v pokušení
15. a 16. Princ a Pruďas

22. a 21. Ženy sobě
25. a 26. Pan Pooper a jeho tučňáci

27. Harry Potter a relikvie smrti 2. část
28. a 29. Transformers 3

USA

V českém znění

 filmu USA.

v českém znění.

USA
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�Bechyně - 
bývalý dům služeb

tel: 602 659 011 

�Malšice - bývalý Bazar

Autohas

p. Dlouhá

tel: 604 925 690

Městský zpravodaj č.7/2011, den vydání: 1.7.2011. Měsíčník. Vydává Město Bechyně, IČO: 00252069, nám. T. G. Masaryka 2, 391 65. 
2Vychází v Bechyni 1. den v měsíci. Ev.č. period. tisku 37/97. Náklad 2800 výtisků. ZDARMA. Inzerce (15 Kč/cm ) a příspěvky na tel: 381 213 338,

e-mail: propagace@kulturnidum.cz. Uzávěrka příštího čísla 19. srpna.Tisk RAIN TISKARNA, s.r.o.,Pravdova 568/II, 377 01 Jindřichův Hradec.

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

POHŘEBNICTVÍ
Josef Buřič

Novodvorská 301,  391 65 Bechyně

tel. 381 215 537
mobil 602 279 102

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

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

Brýle sluší každému
Jen u nás se můžete vidět najednou ve 

čtyřech různých obrubách na čtyřech 
fotografiích nebo na čtyřech sekvencích 
videa. 

Velké množství kvalitních brýlových 
obrub, 3D diagnostika systému Visioffice a 
naše znalosti a zkušenosti jsou pro Vás 
garancí, že v nových brýlích budete nejen 
skvěle vidět, ale i perfektně vypadat.

Těšíme se na Vaši návštěvu!

Tel.: 381 214 996
www.mmoptik.cz

MASÁŽNÍ STROJ ROLLETIC A KOSMETIKA

Rolletic dokáže:
zmenšit objem masírovaných partií (v cm)
zpevňovat svaly a vypnout (vyhladit) kůži
odbourávat tukové polštáře
podporovat prokrvování
uvolňovat napětí svalů
povzbuzovat látkovou výměnu
tvarovat postavu (bodyforming)
pomoci cítit se dobře
Pro každého nového zákazníka první hodina
Rolletic ZDARMA - vyzkoušejte nezávazně!

rezervace na tel.: 732 914 835
e-mail:  rolletic-studio@centrum.cz

Ing. Eva Vomáčková, Čechova 298, Bechyně 

Vyměním nájemní byt 2+KK, Praha 
Vinohrady, slunný u parku. Plyn. etáž. 
topení, 4. p., výtah, za podobný 
v Bechyni a okolí. Tel. 606 424 561

Sdružení IRMA 
nabízí a poskytuje

komplexní domácí péči 
pro seniory a osoby s postižením

Naše služby zahrnují např. pomoc:
�při osobní hygieně a oblékání
�s běžnými domácími úkony 

(úklid, donáška obědů, nákupy)
�při jednání s úřady 

(také s lékařem, pedikérkou atd.)

Služby lze sjednat nejen pro seniory 
a zdravotně postižené, doma i mimo domov, 
vše dle aktuálních potřeb klienta.

Kontakt: irma-asistence@seznam.cz
tel.č. 777 990 170

+Úspěchy našich 
karatistů 

na Mistrovství Evropy
Letošní Mistrovství Evropy mládeže 

a veteránů JKA se konalo ve dnech 21. 5. – 
22. 5. 2011 v holandském městě Beek. 
Vzhledem k výborným výsledkům v průběhu 
celé sezony byli do výpravy české repre-
zentace nominováni i tři naši závodníci. 
V kategorii 11 let Martin a Tomáš Hánovi, 
v kategorii 15 let Ján Mikula. Všichni byli 

        zařazeni do disciplin - kata, kumite, 
kata i kumite tým.

TĚLOVÝCHOVA & SPORT 39. GRAND PRIX 
BECHYNĚ 2011

30. 7. 2011 od 12 hod. 
před hotelem U DRAKA 

Za účasti 14 týmů z různých zemí 
Evropy naši vybojovali krásná místa 
a v jednom případě dosáhli i na medaili. 
Toto místění je velikým úspěchem nejen pro 
„chlapy“ samotné, ale i oceněním práce a 
tréninkových metod jejich trenéra Petra 
Cibulky.

Oficiální úmístění:
Martin Hána 4.–5. místo kata, 

4. místo kata tým
Tomáš Hána 4. 5. místo kata, 

4. místo kata tým
Ján Mikula 7. místo kata, 

2. místo kumite tým
Pro zajímavost uvádím celkový počet 

medailí reprezentační výpravy České 
republiky: 
11 zlatých, 14 stříbrných, 8 bronzových.

Za rodiče závodníků chci poděkovat 
Petru CIBULKOVI za pevnou ruku a trpě-
livost při přípravě karatistů na tyto náročné 
závody.

Jana Mikulová

–

generíální partner


