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MĚSTSKÝ ZPRAVODAJ
BECHYŇSKÝ

LISTOPAD 2011

+Životní jubilea 
listopad 2011

91 let Vágnerová Milada
86 let Čáp Josef, Rychtářová Milada 
85 let Birko Jakub
84 let Vaníček František
83 let Matuška Jozef, Přesličková Marie,

Zbudilová Jarmila, Zbudilová Marie
82 let Kouba Antonín
80 let Kocourková Růžena, Nejedlý Karel
79 let Drha Miroslav, Linhartová Jarmila
78 let Dvořák Milan
77 let Vítek Miloslav
76 let Bakule Jan, Havránková Marie

+Vítání občánků

Dne 6. října 2011 byli přivítáni starostou 
města Bechyně, panem Mgr. Jaroslavem 
Matějkou, tito noví občánci:
Dynda Jan, Fryčová Barbora, Hodinka 
Marek Eduard, Honsová Andrea, Kodadová 
Natálie, Lukáčová Anděla, Ondřich Kryštof, 
Ondřichová Eliška, Pazourek Pavel, 
Poslušná Adéla, Poslušná Nikola, 
Štěpánková Alena, Zalubelová Gita. 

ádi vždy sledujeme rubriku Životní jubilea. Není to jen 
zvědavost, ale i vzpomínání na své příbuzné, blízké R a známé, na občany našeho města. Vždyť je to milé, 

připomínat si jejich tváře, osudy, příhody.
Jsou však i jiné vzpomínky, bohužel ty smutnější, kdy 

o DUŠIČKÁCH vzpomínáme na ty, kteří již nejsou mezi námi. 
Vždyť byli také dětmi, ve věku zlatého mládí, plní energie a sil 
mezi dvacítkou a padesátkou. Padesátka podle klasiků „kmetský 
věk“ již varuje. Podle Borise Hybnera, jehož některé myšlenky 
z rozhovoru pro Lidové noviny jsme použili, byla padesátka jen 
odpočívadlo u silnice a rychle dál. Šedesátka je již horší, všichni 
spolužáci ze školy zešedivěli, některé z nich ani nepoznáme. A již 
se začalo kácet v našem lese.

„Sedmdesátka je věk nejčistší blues – hořké, ale krásné, plné 
přemítání a porozumění divoké směsici lásek a malérů, takové 
odhazování nepodstatného. Na jednu stranu je člověku všechno 
fuk, na stranu druhou si bytostně uvědomujeme to omezené 
množství času, které nám zbývá, a v tu chvíli přestává sranda. 
Chceme všechno dohonit, rekapitulujeme svůj život, svoji 
drahocennou osobní historii zvanou život.“

Osmdesátka a výše je štěstí, které je nám naděleno. A tak: stále 
se musíme dívat dopředu!                                                    –ap–

+
porozhaleného límce šálkou, košili lze nahradit KNOFLÍKIÁDA
kvalitním tričkem, sluší k tomuto oblečení. Dnes 

pánské a dámské obleky se již téměř nenosí dvouřadová saka, ty se nikdy 
nerozepínají. Knoflíky jsou vždy decentní v barvě 

Víte, co je to haute couture? Je to taková saka. Dnes naši elegáni nakupují v Berlíně, Paříži, 
„vysoká“ škola pro krejčí a švadleny. Záleží Vídni a v Itálii. Za 1. republiky jsme byli s módou na 
především na perfektním materiálu, perfektním stejné vysoké úrovni. Kdo by z pamětníků 
střihu a perfektním provedení. Bývaly to a jsou nepamatoval na slavný pražský módní salón 
skvělé krejčovské výrobky. Kníže. V centru Vídně založil v roce 1858 krejčí 

Právě na střihu a vypracování mnoho záleží. Josef Kníže salón, z něhož se stala vůbec první 
Aby nedošlo k opakování obstarožního vtipu: Pán pánská módní značka moderny. Později se z praž-
si dá ušít oblek, při následujících zkouškách není ského salónu stal podnik Adam. Toto věhlasné 
spokojen. „Pane mistr, vždyť ty rukávy a ramena krejčovství se po téměř sedmdesáti letech vrací do 
vůbec nesedí“. Mistr odpovídá: „Musíte dát Prahy a tato zpráva potěšila i Karla Schwarzen- teplé nepromokavé lodenové pláště, původně ramena trochu níž.“ „A co ty hrby na zádech?“ „To berga: „To je bezva, Kníže je skvělé krejčovství, myslivecké. Jméno je odvozeno od patrona lovců se také vyřeší. Musíte se víc nahrbit a faldíky navíc má v Praze tradici. Už dávno u něj ale nešiji, sv. Huberta. Musím vzpomenout i na oblíbené nebudou vidět“. Zákazník se dá přesvědčit a jde do protože nemám čas jezdit do Vídně.“ Tato firma kabáty buď dlouhé nebo v tříčtvrteční délce „duffle ulic. Za ním jde manželský pár a žena říká: měla filiálky na hlavních třídách v Londýně, Paříži, coat“. Oblíbili si je i američtí námořníci pro svou „Podívej, jak ten mrzák má krásně ušité sako!“ Berlíně a dalších světových metropolích, v Praze praktičnost a příjemné nošení. Byly to pláště šité 

Na Příkopech. Moc dobře znám jejich krejčovské Nechápu, když jste, pánové, nesnášeli z dvojité oboustranné vlněné, měkké látky 
mistrovství, můj manžel si většinou dal šít obleky maskáče v základní vojenské službě, teď se staly s kapucí; zapínaly se na tzv. olivky, nejdříve 
právě zde; nebyly levné, zato však kvalitní. Pro trapnou módou; nechte si je na výlet, k táboráku… kožené, posléze i z umělé hmoty zapínané na 
getlemany platí: musejí mít především jedno – Ještě doplnit vytahaným tričkem a rozcápnutými kožená poutka. Oblíbila si je mládež, ale i ženy 
vlastní styl. To perfektní vypracování od podšívek jakoby sportovními botami, protože už málokdo a všem slušely.
se skrytými kapsičkami na knoflíčky až po používá lžíci na obutí, natož aby se rozšněrovaly K pánskému slušnému oděvu patří i ponožky 
celkovou podobu.a zavazovaly tkaničky. O čistotě a stavu těchto bot v delší podobě; to protože, když si pán přehodí 

Další známou firmou bylo krejčovství Straka. nemluvě. nohu přes nohu, nejsou mu vidět ochlupené nohy. 
Ale i na menších městech, ba i na vesnicích byli Opět se vracím ke kultuře odívání. Z pánského O botách, jejich čistotě a lesku jsme se již 
šikovní krejčí s vkusem a poctivostí vypracování.šatníku téměř vymizely žakety (černý žaket s ves- zmiňovali. Dříve byl neodmyslitelný k obleku 

Do pánského šatníků patří samozřejmě kabáty. tou a proužkovanými kalhotami), frak je ponechán klobouk, byl buď plstěný tvarovaný do současné 
Ten klasický z kvalitní vlněné látky od valéru šedé hudebníkům a pánům na Plese opery. Zato módní podoby nebo v létě tzv. slamáky a jejich 
až po černou, může mít i nenápadný vzor, např. smoking je stále oblíben v šatníku pánů pro francouzská varianta girarďáky.
rybí kosti. Knoflíky jsou střídmé v barvě látky buď slavnostní příležitosti. Dalo by se napsat daleko více. V příštím našem 
s vrchním zapínáním nebo častěji se spodním. Pánové, kdybyste tušili, jak Vám sluší oblek čísle se budeme věnovat dámskému oblečení.
K vybavení patří i raglány, svrchní široké kabáty, a nám, ženám, se líbíte! Nemusí být vždy s krava- –ap–
redingoty – dlouhý uzavřený svrchní kabát tou nebo motýlkem, pokud nejde o společenskou 
projmutý v pase, módní byly i tzv. montgomeráky záležitost. Sako i kalhoty musí být však z kvalitního 
podle pláště britského generála Bernarda Law materiálu, je možné oblek obohatit vestou, ta 
Montgomeryho, také pláště zvané baloňáky může být barevná nebo vhodně vzorovaná. 
z báječného materiálu.Poslední knoflík u vesty se nikdy nezapíná. Sako 

Zvláštním svrchním oděvem byly „huberťáky“, můžete mít i rozepnuté a košili doplnit do 

Z obsahu
Kulturní kalendář 3
Nová úprava některých práv
a povinností mezi pronajímatelem 
a nájemcem bytu 6
Příspěvky do prosincového čísla posílejte 
do 18. 11. na propagace@kulturnidum.cz.
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Z historie Bechyně
daleko od středu lázní. Přijíždí-li dnes vlak Samozřejmě, je to již staříček, potřeboval 
od Bechyně, je povolen souběžný provoz svou rekonstrukci. Léta se nevěnovala 
automobilů. Přijíždí-li vlak opačným směrem pravidelné údržbě pozornost, voda, zvýšená 
od Tábora, je současný průjezd silničních automobilová doprava s těžkými vozy i zub 
vozidel zakázán. času se podepsaly. Rekonstrukce proběhla Mosty, můstky a lávky 

v letech 2003-2004.
Obdivuji lidi, jako je autor této ency-v Bechyni a kolem ní Stále je však krásný a patří k nám, 

klopedie, pro jeho stručnost, zároveň však 
Bechyňákům.Vážení čtenáři, vracíme se k textům podstatnost informací. Znám to: nejdřív nic, 

publikací nakladatelství Libri s. r. o., kterému pak informace bobtnají, až je jimi člověk 
Netuším, proč si autor publikace vybral znovu děkujeme za jejich vstřícnost tyto zahlcen. A výběr toho podstatného je velice 

jako druhý most v Bechyni zámecký most, či řádky bezplatně otisknout i za nabídku náročný. Pokusím se ve své glose také 
spíše můstek. Je půvabný, takový cenové slevy na objednané publikace na o stručnost, nicméně i o zajímavé informace, 
bonbónek, který patří do celé architektury adresu  a objednávka s heslem které ani autor nemohl znát.
zámku. Prodělal také rekonstrukci, znovu Bechyně. Prioritní pro staré Bechyňáky je sám 
pak v r. 2011, proto na uveřejněné fotografii Te n t o k r á t  b u d e m e  p u t o v a t  p o  název Duhový most nebo Duha. V jednom 
jsou ještě pozůstatky lešení.bechyňských mostech, můstcích a lávkách. svém kupletu známý srandista Ruda Jurist 

Především první texty budou z publikace z první republiky uveřejnil svůj text v časopise 
citovaného nakladatelství: Lázně Bechyně, kde takto most nazval. 
Dušan, Josef: Encyklopedie mostů Upadl v zapomenutí, ale naše slavná armá-
v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. da, která měla v Bechyni letiště, si vybrala 
Praha, nakl. Libri, 2002. tento název. Podle vojenského receptu: Tady 

orel, tady orel – tady Duha, tady Duha. Pro 
Bechyňáky to byl vždy Jubilejní most nebo 
prostě most (popř. nový most). 

Bechyňský most je opravdu krásný, 
i pohledy na město a okolí jsou z něj přímo 
pastvou pro oči a duši. Také má však svá 
temná pozadí. Teď myslím na spoustu 
sebevražd nebo náhlých rozjařených 
klukovin, které skončily tragicky. Prvním, kdo 

BECHYNĚ – zámecký mostz tohoto mostu skočil určitě cíleně, byl sám 
K bechyňskému renesančnímu zámku ze projektant Eduard Viktora. Proč, to už se asi 

16. století vede 20 metrů dlouhý a 5 metrů nedovíme, zřejmě neunesl napětí, zodpo-
široký příjezdní most o dvou půlkruhových vědnost za svůj projekt, stavbu, byl asi na 
obloucích s mostovkou 6 metrů nad dnem dně svých sil. Možná i osobní rodinné 
příkopu. Parapet mostu je členěn do dvakrát problémy hrály svou roli. 
pěti polí a je osazen dvakrát pěti ozdobnými V Evropě byly jen dva mosty tohoto typu, 
kamennými vázami. Uprostřed mostu prvním, zřejmě inspirujícím, byl most ve 
vybíhají do příkopu nad mostním pilířem dva švýcarském Langwiesu. Při dnešním 
půlkruhové výstupky. Parapet tvoří také „tempu“ staveb se zdá až neskutečné, že 
balustrády. Oblouk blíže směrem k zámku s přípravnými pracemi se začalo v květnu 
má větší rozpětí a na západní straně je r. 1926 a stavba byla dokončena v r. 1928 
hrotitý. V rámci celkové opravy zámku byl a slavnostně otevřena k jubilejnímu výročí 
opraven i most, který je dnes v dobrém vzniku Československé republiky dne 
technickém stavu. 28. října 1928. Bylo to velké nasazení 

a organizovanost prací, kde na stavbě 
Chci touto cestou poděkovat za střídmost pracovalo cca 400 dělníků: montéři, strojníci, Otiskujeme původní texty z publikace, a ochotu personálu penzionu Elektra (dříve kováři, zámečníci, tesaři a koláři, betonáři, doplňující řádky budou v kurzívě. Dům dětí a mládeže). Přijali nás vlídně, zedníci a další. Pracovalo se na tři směny po 

nechali nás projít nejen všude venku, ale celý týden. Po dobu stavby mostu nedošlo BECHYNĚ (Tábor) i uvnitř až po poslední patro. Strávili svůj čas k žádnému vážnějšímu zranění. Silniční a železniční sdružený most s námi přes dvě hodiny. Byly nám také Děkujeme všem, co se na stavbě mostu V Bechyni, povýšené již v roce 1323 na zapůjčeny cenné historické fotografie podíleli; vždyť tento most je jedním ze město, se klene nad hlubokým údolím 40 m a dokumenty. To vše pro účely připravované symbolů města Bechyně. (Podrobné nad hladinou Lužnice železobetonový publikace o pozoruhodných vi lách technické údaje i peripetie jednání úřadů obloukový most dokončený v roce 1928 v Bechyni. Jejich vlídné, noblesní prostředí, vynecháváme.)podle projektu Ed. Viktory. Tehdejší náklady ochota k zákazníkům si zaslouží dík i trochu 
na stavbu činily 6 miliónů korun. Patří k těm informací o dnešních službách (celá historie 
nepočetným mostním stavbám, které by měla být v publikaci).
sdružují silniční a železniční dopravu Jako poděkování citujeme z jejich 
(obdobně jako Nuselský most v Praze či pozvánky náhodným návštěvníkům a také 
v železárnách ve Frýdku-Místku, resp. již stálým hostům.
chodcům a železnici slouží most ve Znojmě). „Vážení hosté,

Místní obyvatelé ho nazývají Duhový ...s příchodem chladného období věříme, 
most. Býval a stále je námětem malířům že Vám i nadále budeme moci poskytovat tu 
i filmařům; o jeho stavbě byl natočen nejlepší péči a posezením v naší útulné 
dokonce krátký film. kavárně si zpříjemníte kratší dny a delší 

Dva železobetonové oblouky (přesněji večery. Další novinkou pro zpříjemnění 
obloukové pásy) o rozpětí 90 metrů a vzepětí a podtržení atmosféry zimních večerů budou 
38 metrů nesou spolu s rámovými stojkami od 4. 10. 2011 klavírní produkce našich 
(vysokými nad patkami 34 m) mostovku mladých umělců jako např. absolventa 
o celkové délce 224,8 metru. Most má šířku Konzervatoře Jaroslava Ježka v Praze pana 
8,9 m, z čehož připadá na chodníky na Jakuba Řeřichy či studentky hry na klavír 
krakorcích vždy 1,2 m. Z obou stran přiléhají slečny Světlany Rajové. Začátky vystoupení 
k hlavnímu poli rámové konstrukce viaduktů budou od 19 hodin.
– z jedné strany o čtyřech polích po 13,5 m Věříme, že Vás naše nabídka zaujala 
a ze druhé o třech polích po 15,5 m. a přijdete si odpočinout.

Před postavením mostu končila naše Těšíme se na Vás, děkujeme, Sejkorovi.
první elektrifikovaná trať od Františka 

–ap–Křižíka vybudovaná z Tábora do Bechyně 

libri@libri.cz
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ZUMBA FESTIVAL 

S MÍŠOU A JARDOU

HUDBA, TANEC

Zahájení pátek 13. ledna 2012 / 20 hodin / Velký sál
Kurzy povedou opět manželé Bolkovi z Milevska. Hlaste se 
v kanceláři KD, na email program@kulturnidum.cz a na telefonu 
381 213 338 nejlépe v párech. Kurzovné činí 1.000,- Kč na osobu. 

TANEČNÍ PRO VŠECHNY

Středa 16. listopadu / Start v 17.00 hod. u hlavního vchodu ZUŠ
Pohádková poznávací trasa povede uličkami okolo náměstí, cíl 
bude v prostorách Městského muzea.
Jde o soutěž sourozeneckých hlídek o minimálním počtu dvou dětí. 
Kdo nemá sourozence, utvoří hlídku s kamarádem či kamarádkou, 
případně s rodičem.
Pořádají mladí hasiči Bechyně ve spolupráci s KSMB.

LAMPIONOVÝ PRŮVOD 

– REJ SVĚTLUŠEK

POHÁDKOVÝ VEČERNÍ ZÁVOD

PRO DĚTI

LAMPIONOVÝ PRŮVOD

REJ SVĚTLUŠEK

ČERVÍK JIŘÍK 

A SVĚTLUŠKA LIDUŠKA
Sobota 12. listopadu / 10.00 hod. / Malý sál / Vstupné 35 Kč
Světlušce Lidušce zhasla lampička a nikdo ji neumí opravit. 
Jiřík je jediný červík, který vychodil celou luční mateřskou školu 
a mohl by světlušku zachránit. Jak to všechno dopadne, přijede 
dětem zahrát Liduščino divadlo Praha.

Čtvrtek 3. listopadu / 17.00 hod. / 
Sraz u Městského muzea
Zveme všechny děti i s rodiči na 
lampionový průvod městem, který bude 
ve znamení světlušek a berušek. Přineste si 
s sebou lampion, bubínky, chrastítka, zvonečky, 
triangly! Přijďte i v maskách! Ve velkém sále budou připraveny 
hry, soutěže a diskotéka a tradiční soutěž o nejpěknější lampion 
průvodu! V přísálí pro naše nejmenší připravíme hernu.

Vstup do KD 20 Kč

KURZY, SEMINÁŘE, DÍLNY

ORIENTÁLNÍ A BŘIŠNÍ TANCE
Pondělí 7., 14., 21. a 28. listopadu / 19.00 hod. / Klubovna KD
Bližší informace: tel. 721 503 325 nebo www.raeesah.wz.cz

KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY

Pátek 4., 11. a 25. listopadu / 19.00 hod. / Velký sál KD 
vstupné na jednotlivé lekce 90 Kč, věneček (3. prosince) 120 Kč, 
hraje kapela MIDI Tábor.

ANGLIČTINA
Čtvrtek 3., 10., 17. a 24. listopadu / 17.00 hod. / Klubovna KD
Bližší informace o konání kurzu naleznete na www.skrivanek.cz

KUM NYE
Středa 16. listopadu – úterý 22. listopadu / prostory KD
Tibetská léčivá jóga oživuje tělo a otevírá duši, aby sjednocený 
člověk mohl hlouběji vnímat zázrak existence.
Více info na ekonom@kulturnidum.cz

Sobota 26. listopadu/ 17–19.15 h / Velký 
sál / Vstupné 120 Kč, děti do 12 let zdarma, 
muži se slevou

SVĚTELNÁ ZUMBA PARTY 

S NINOU
Sobota 5. listopadu /15 hod. / Velký sál / 
Vstupné 120 Kč, děti vstup zdarma

Open space

Otevřený prostor pro lidi, kteří 
něco dělají a nestydí se svou 

tvorbu prezentovat 
na veřejnosti.

10. 11.

OPEN SPACE
Čtvrtek 10. listopadu / 19 hod. / Malý sál
Tvoříš, hraješ v kapele nebo jsi DJ, děláš divadlo, píšeš, tancuješ a chceš se 
podělit s ostatními? 
Stačí se ozvat na reditel@kulturnidum.cz nebo 606 911 007. 

ZUMBA S GÁBINOU
Každé úterý od 18 hodin v RC Hrošík

BOSU
Každá středa od 18 a 19 hodin v RC Hrošík

TRADICE

I. ADVENT
Neděle 27. listopadu / 17.00 hod. / Náměstí T. G. Masaryka
I. adventní neděli zahájí starosta města rozsvícením vánočního 
stromu. Kulturní program a občerstvení zajištěno.

VÝSTAVY

KLÍČEK - podzimní výstava prací klientů
Městské muzeum / otevřeno do 11. listopadu každý všední den 
kromě pondělí od 9.00 do 16.00 hod. a v sobotu 5. 11. od 13.30 
do 16.30 hod.

ROK RŮŽE
Od středy 16. listopadu / Městské muzeum / 
otevřeno každý všední den kromě pondělí od 9.00 
do 16.00 hod. 
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Kulturní středisko města Bechyně, U Nádraží 602, tel: 381 213 338, 776 381 203, e-mail: reditel@kulturnidum.cz

Otevírací doba herny:
Pondělí   9.00 – 11.00 hodin
Středa 15.00 – 17.00 hodin
jednotlivé vstupné 15 Kč, 
zvýhodněná permanentka 100 Kč/10 vstupů.

   TVOŘIVÁ DÍLNA
Středa 2. listopadu /15–17.00 hod. / RC Hrošík
Dílnička se tentokrát zaměří na výrobu lampionků a lucerniček. 
Přijďte si s dětmi vyrobit vlastní lampion do průvodu. S sebou 
přineste kulatou krabičku od sýra anebo krabici od džusu.

   ADVENTNÍ TVOŘENÍ
Čtvrtek 24. listopadu / 15–18 hod. /RC Hrošík
Kolektiv maminek RC Hrošík zve všechny na tvořivou dílnu, v které 
si vyrobíte výzdobu k zpříjemnění času adventního. S sebou si 
přineste svíčku a ozdobné mašle, ostatní materiál bude k dispozici.

Od 1. listopadu připravujeme opět 

   DĚTSKÉ HRÁTKY A CVIČENÍČKO 

V HROŠÍKOVI
Od 9.30 hodin děti 1–2 roky, od 10.15 hodin děti 2–3 roky. 
V případě zájmu od 11.00 do 11.15 hodin hrajeme si s batolaty. 
Seznamovací hodinka proběhne v úterý 1. listopadu a následně 
podle věkových skupin každé úterý.

RODIČOVSKÉ CENTRUM PŘIPRAVUJEME

 VÁNOČNÍ VINŠOVÁNÍ S ONDRÁŠEM
Pátek 16. prosince / 19.00 hodin / Velký sál / Vstupné 70 Kč

LUMPAČENÍ 

U VÁNOČNÍHO STROMEČKU
Sobota 17. prosince / 14 hod. / Velký sál / Vstupné 20 Kč
Veselé odpoledne v zajetí předvánoční atmosféry, vánočního 
cukroví, které pro děti napečou členky Levicového klubu žen 
a zaměstnanci KSMB. Pro děti budou připraveny různé hry 
a soutěže, v případě sněhové nadílky soutěž o nejbuclatějšího 
sněhuláka před KD. 
Akci pořádá KSMB ve spolupráci s Levicovým klubem žen a SDH 
Bechyně.

 a pěvecký

 sbor 

HLAHOL 

VUS ONDRÁŠ

+Městská knihovna

Otázka na listopad: Jaké je 
civilní jméno spisovatele Václava 
Řezáče?
Správná říjnová odpověď:

Spisovatel Stanislav Rudolf byl 
původně učitel.

Neodpustím si malé ohlédnutí za 
uplynulým měsícem, kdy knihovny 
lákaly své příznivce na rozmanité 
aktivity v rámci Týdne knihoven. 
V Bechyni se besedovalo a vyrábělo! 
Symbolicky, květinou z vína (i když 
psího) a růží, jsme zahájili besedu 
o Petru Vokovi. Těšili jsme se na novou knihu 
Kořeny 4, kterou se bohužel nepodařilo do 
termínu naší besedy vydat. Pan Sassmann 
slíbil, že s radostí přijede představit novou 
knihu právě Bechyňákům, kterým bude 
věnována. Takže se můžeme těšit!

K našemu velkému překvapení se 
večerní dílny pletení papírových košíků 
zúčastnily děti s maminkami, kterým se 
dodatečně omlouváme za pozdní čas 
konání, neboť jsme předpokládaly účast 
spíš z řad dospěláků, kteří postrádají 
podobné rukodělné dílny. Přesto si děvčata 
v docela krátkém čase stihla připravit 

z papírových proužků zásobu kónických 
trubiček, ze kterých upletla první malé košíky 
a hajdy do postýlek. Nakoukly jsme do tajů 
košíkářského řemesla a navíc využily papír, 
který by skončil ve sběru nebo v kamnech. 
Nám posloužil jako výborný tvořivý materiál, 

který plně nahradí přírodní vrbové 
proutí. Dokonce ho můžeme 
i obarvit a lakovat, což vede ke 
zpevnění a odolnosti výrobku. 
Potom jsou téměř k nerozeznání od 
těch tradičních košíků. Pletené 
předměty, do nichž jsme vtiskli svou 
snahu a trpělivost, udělaly radost 
nám i našemu okolí. 

A co vy, zkušené bechyňské 
pletařky? Nechtěly byste zapůjčit 
své papírové skvosty zdobící nejen 
vaše domácnosti do knihovny na 
předvánoční výstavku? V tom 
případě nás kontaktujte do 15. 11.! 

Vaše praktické i vtipné předměty do 
domácnosti pro všední den i slavnostní 
příležitost nás potěší a zároveň se stanou 
inspirací pro ty, kteří ještě nezkusili papírové 
pletení! 

Předem děkujeme za spolupráci
 – vaše knihovnice

Do 11. listopadu můžete v Městském 
muzeu navštívit podzimní výstavu prací 
klientů denního a týdenního stacionáře 
Klíček. „Klíček“ poskytuje v Záluží u Tábora 
ambulantní a pobytové služby a je určen 
dětem, mládeži i dospělým s mentálním 
nebo kombinovaným postižením. Pravidelní 
návštěvníci muzea se s jejich výrobky mohli 
seznámit na našich adventních trzích. 
K vidění a prodeji máme keramiku, šperky, 
obrázky, svícny, dekorativní předměty nebo 
textilní výrobky. 

Od 16. listopadu bude v muzeu umístěna 
část výstavy „Rok Růže“.V této době uplyne 
400 let od smrti Petra Voka: po meči vymírá 
slavný rod vladařů Rožmberských. 

Po výstavě v prostorách Rožmberského 
paláce Pražského hradu a v Třeboni bude 
výstava, která Vám nabídne nejen ucelený 
pohled na život vladařů rodu rožmberského, 
ale představí i běžný život lidu na přelomu 
středověku a raného novověku, k vidění 
v Bechyni.

Autoři výstavy Rok Růže si dovolují 
předložit vedle nástinu „velkých“ politických 
dějin i exkurz do všedního dne dominia 
a příbytku aristokrata či ozřejmit nelehkou 
úlohu ženy ve společnosti na přelomu 
středověku a raného novověku.

Jste srdečně zváni

Muzeum je otevřeno každý všední den 
kromě pondělí od 9 do 16 hod. a v sobotu 
5. 11. od 13.30 do 16.30.
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Jako houby po dešti - aneb
Knižní novinky 
    z jihočeského
      regionu+

ŠINDELÁŘ, Vladimír: 

Historické panoptikum 
jihočeského zločinu 
České Budějovice, Boh. Němec
 – Veduta. 2010.

Historické kriminální případy z českého 
jihu. Příčiny těchto zločinů byla zisku-
chtivost, msta, žárlivost, nevěra. Docházelo 
i k nechtěným zločinům. Šíře historických 
kriminálních kauz začíná rokem 1427, končí 
rokem 1916. Všechny popsané příběhy se 
ve skutečnosti staly (ze starých soudních 
spisů v archivech). 

Z našeho blízkého okolí je příběh 
o ovčákovi Jírovi, který nechal pást své ovce 
na panské louce pana Jiřího ze Rzavého 
a na Stádlci. Jeho zdatného pacholka 
probodl Jíra dýkou, když si chtěl ponechat 
jeho ovce pasoucí se na panském pozemku.

V Opařanech měli i svou „čachtickou 
paní“ z rodu Hozlauerů, která pocházela 
z Chebu. Zbohatlá rodina přišla na 
Bechyňsko, kde si v roce 1528 koupila hrad 
Dobronice s panstvím. To byla dobronická 
větev, další držela panství Bzí. Rodina se 
zapletla do povstání proti Habsburkům, po 
Bílé hoře se řada členů uchýlila do emigrace, 
další živořili v dosti bídných podmínkách. 
Kvůli dluhům přišli r. 1636 o dobronické 
panství. 

R. 1628 se majitelkou opařanské tvrze 
spolu s poplužním dvorem a okolními 
vesnicemi stala urozená paní Anna 
Hozlauerová z Kadenic. Byla manželkou 
Adama z dobronické větve. Ten se 
v podnikání a finančních sférách jevil jako 
„nekňuba“, zato jeho paní Anna se při správě 
panství cítila jako ryba ve vodě. Zacházela 
s poddanými přísně, až krutě. Přísným 
zrakem sledovala každou jejich práci, 
obzvláště měla spadeno na děvečky. 
Rozhodla se, že stávající opařanská tvrz 
jejím představám o pohodlném bydlení už 
nevyhovuje, a tak se záhy začalo se stavbou 
nového zámku (dnes Dětská psychiatrická 
léčebna). O to přísnější a krutější se paní 
Anna stala při dohledu nad vším. Obzvláště 
měla spadeno na děvečku Alžbětu, začala si 
na ní vylévat zlost čím dál, tím častěji. 
Alžběta byla každý den krutě bita pruty, 
metlami, karabáčem či klacky. Pak přišel 
i bejkovec upletený ze silného řemení; 
intenzita těchto trestů se stupňovala na 
dvakrát až třikrát denně. Paní cítila rozkoš při 
pohledu na cizí bolest – základní znak 
povahy každého sadisty. Děvečka již 
nevydržela své mučení, kde byly i krvavé 
tresty, a zemřela. 

Další podrobnosti spolu s 25 příběhy jsou 
obsahem publikace. Příběhy jsou vyprávěny 
bez bulvárního podtextu, jsou však zají-
mavé, z původních pramenů, samozřejmě 
literárně upravené.

„MALE PARTA, MALE DILABUNTUR.“
Co ve zlém počalo, zle dopadne 
– Cicero: Filipiky.

–ap–

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

Dne 29. října 1961 zemřel jeden 
z prvých členů strany v městě s. Turek. 
Tento soudruh byl obětavým a skromným 
pracovníkem i v soukromém životě. Před 
okupací byl ve styku zejména se sou-
časnou ministryní spotřebního průmyslu 
s. Boženou Machačovou–Dostálovou. 
Čest jeho památce!

Podnikový ředitel s. Richard Malina 
z výrobně hospodářské jednotky Kera-
mické závody Znojmo zahájil 4. 11. 1961 
zkušební období technologického provozu 
v novém závodě. Prvý kus byl dosud 
zaléván šlikou – licí hmotou – konví, neboť 
rozvodná potrubí nejsou dosud zkomple-

tována. 

Dne 
17. 11. 1961 byly 
zahájeny prvé práce 
na napojení sídliště na městský rozhlas 
MěNV. Tuto práci přijali zejména obyvatelé 
sídliště s tím, že budou podstatně lépe 
informováni a rozhlas bude využíván pro 
kult. propagační relace.

Vybral Martin Gärtner

KINO BECHYNĚ 
LISTOPAD 2011

2. středa v 17 a 20 hodin.
JOHNY ENGLISH SE VRACÍ

Premiéra komedie USA.
Nebezpečí je třeba zesměšnit - agent 

Rowan Atkinson
Přístupné pro všechny, český dabing, 

101 minut, 70 Kč.

4. pátek ve 20 hodin, 
5. sobota v 17 a 20 hodin.

OŠETŘOVATEL
Premiéra komedie USA.

Zvířata ve Franklin Park Zoo zbožňují 
svého laskavého ošetřovatele.

Přístupné pro všechny, český dabing, 
104 minut, 70 Kč.

11. pátek, 12. sobota ve 20 hodin
ZROZENÍ PLANETY OPIC

Premiéra filmu USA.
Cesta do pekla bývá dlážděna dobrými 

úmysly.
Do 12 let nevhodné, titulky, 

105 minut, 70 Kč.

18. pátek ve 20 hodin,
19. sobota v 17 a ve 20 hodin.
KOVBOJOVÉ A VETŘELCI

Premiéra filmu USA.
Nejdrsnější pistolníci se střetnou s ještě 

drsnějšími mimozemšťany.
Mládeži přístupno, český dabing, 

118 minut, 70 Kč.

24. čtvrtek ve 20 hodin
PARANORMAL ACTIVITY 3

Premiéra hororu USA.
Odhalte tajemství paranormálních aktivit.

Do 15 let nevhodné, titulky, 
84 minut, 65 Kč.

25. pátek, 26. sobota ve 20 hodin
KAMARÁD TAKY RÁD
Premiéra komedie USA.

Láska je jen mýtus z hollywoodských 
filmů?

Do 12 let nevhodné, titulky, 
109 minut, 70 Kč.

PROGRAM PRO DĚTI
KAŽDOU NEDĚLI OD 10 HODIN, 

VSTUPNÉ 40 Kč

6. neděle
ALVIN A CHIPMUNKOVÉ 2
Animovaná hudební komedie 

pro všechny, 85 minut.

13. neděle
JAK VYCVIČIT DRAKA

Animovaná pohádková komedie 
pro všechny, 97 minut.

20. neděle
RANGO

Animovaná westernová komedie 
pro všechny, 107 minut.

27. neděle
KUNG-FU PANDA 2

Animovaná akční komedie 
pro všechny, 91 minut.

Kdy vyšla v platnost vyhláška, že 
smlouvy uzavřené na dobu určitou se po 
3 letech řádného užívání bytu nebudou 
prodlužovat na dobu neurčitou?

Zastupitelstvo města stanovilo Pravidla 
pro pronajímání městských bytů, kterými již 
v roce 2003 rozhodlo, že nájemní smlouvy 
budou uzavírány na dobu určitou jednoho 
roku. Zastupitelstvo města současně dalo 
radě města možnost, aby po třech letech 
bezproblémového nájemního vztahu 
změnila nájemní smlouvu z doby určité na 
dobu neurčitou. Rada města tedy měla 
možnost (nikoliv povinnost) měnit nájemní 
smlouvy na dobu neurčitou. Rada města dne 
26. 1. 2011 přijala usnesení, že tuto svou 
možnost měnit nájemní smlouvy na dobu 
neurčitou, využívat nebude. 

Navíc s účinností od 1. 8. 2011 jsou shora 
uvedená Pravidla pro pronajímání 
městských bytů zrušena. I kdyby tedy rada 
města 26. 1. 2011 nerozhodla, že nájemní 
smlouvy nebude měnit na dobu neurčitou, 
toto její oprávnění by zaniklo nejpozději 
1. 8. 2011 zrušením Pravidel pro prona-
jímání městských bytů. 

Od 1. 8. 2011 rada města stanovila úplně 
nové podmínky pro přidělování bytů do 
nájmu, pro prodlužování smluv a pro výměny 
bytů (v úplném znění jsou zveřejněny na 
webu města). Podle těchto podmínek budou 
všechny nové nájemní smlouvy výhradně na 
dobu určitou a se změnou starých nájemních 
smluv z doby určité na dobu neurčitou se již 
nepočítá.

V. Fišerová

Ptali jste se

Městský zpravodaj Bechyně / LISTOPAD 2011 5



+

Přechod nájmu bytu
Právní úprava přechodu nájmu bytu se 

od 1. 11. 2011 zpřísňuje. Nově může nájem 
bytu přejít jen na manžela, registrovaného 
partnera, rodiče, sourozence, zetě, snachu, 
dítě nebo vnuka. Na jiné osoby (např. 
druh/družka) může nájem bytu přejít jen 
tehdy, pokud dal pronajímatel písemný 
souhlas s bydlením této osoby v bytě. Nájem 
bytu přechází na uvedené osoby tehdy, Nová úprava některých pokud žily s nájemcem ke dni jeho smrti ve 
společné domácnosti a nemají vlastní byt. práv a povinností mezi 
K přechodu nájmu dochází nově jen pronajímatelem a nájemcem 
v případě úmrtí nájemce, nestačí, aby 

bytu účinná od 1. 11. 2011 nájemce opustil společnou domácnost, jak 
tomu bylo podle předchozí právní úpravy.

Stávalo se, že rodiče a děti žili ve 
Oznamovací povinnost nájemce společné domácnosti v nájemním bytě, 

Podle ust. § 689 občanského zákoníku rodiče si postavili dům a z nájemního bytu se 
musí nájemce oznámit pronajímateli odstěhovali, tedy opustili společnou 
písemně a bez zbytečného odkladu změny domácnost, kterou vedli s  dětmi. V  takovém 
v počtu  osob v  bytě, pokud lze mít za to, že případě přecházel ze zákona nájem bytu na 
změna potrvá déle než dva měsíce. děti. Nově již tato situace nemůže nastat, 
Nájemce musí pronajímateli oznámit jména, odstěhují-li se rodiče nebo prarodiče z bytu 
příjmení a data narození osob v bytě. Dále je s tím, že byt zůstává jejich potomkům, 
nájemce povinen oznámit pronajímateli, že k přechodu nájmu nedochází. Opuštěním 
uzavřel manželství, případně, že na něj společné domácnosti může podle nyní 
nájem bytu přešel. Nájemce musí tuto platné právní úpravy skončit pouze společný 
zákonnou povinnost splnit bez zbytečného nájem bytu manžely. Tato situace nastává 
odkladu. Pokud povinnost nesplní ani do zejména tehdy, když se manželé rozejdou, 
dvou měsíců ode dne, kdy nastala, má se za jeden z  nich se z  bytu odstěhuje s tím, že si 
to, že nájemce hrubě porušil svou zákonnou zakládá novou domácnost. V takovém 
povinnost. V důsledku hrubého porušení případě se manžel, který v bytě zůstává 
povinností nájemce může pronajímatel bydlet, stává jeho výlučným nájemcem. 
nájem bytu vypovědět. Pokud nájem bytu přejde na jinou osobu, 

pak na dobu maximálně dvou let od 
Dlouhodobá nepřítomnost okamžiku přechodu nájmu. Podle zákona 
nájemce v bytě nájem bytu po jeho přechodu skončí 

nejpozději uplynutím 2 let od okamžiku Pokud nájemce předem ví o své 
přechodu nájmu. Během této doby si ten, na dlouhodobé nepřítomnosti v bytě spojené se 
koho nájem bytu přešel, musí najít nové složitou dosažitelností své osoby, musí tuto 
bydlení, případně jednat s pronajímatelem, skutečnost oznámit pronajímateli. Současně 
zda jej v  bytě nechá nadále bydlet a uzavře má nájemce za povinnost označit osobu, 
s ním novou nájemní smlouvu. Běžně se která po dobu jeho nepřítomnosti může 
stávalo, že se zletilé děti odstěhovaly od zajistit vstup do bytu v případě, kdy to bude 
svých rodičů a nastěhovaly se ke svým nezbytně nutné. 
prarodičům. Po smrti prarodičů pak nájem Město Bechyně žádá nájemce měst-
bytu na tyto osoby přešel a měl-li zemřelý ských bytů, kteří se např. chystají na 
nájemce nájemní smlouvu na dobu neur-služební cestu, cestují na delší dobu do 
čitou, nájem bytu přešel také na dobu zahraničí, plánují dlouhodobou hospitalizaci 
neurčitou. Nově nájem bytu přejde maxi-nebo z jiného důvodu nebudou užívat byt, 
málně na dobu dvou let od smrti původního aby tuto skutečnost vždy včas oznámili paní 
nájemce. Určité výjimky platí jen pro případ, Staňové ve společnosti Bytenes Bechyně, 
že by nájem bytu přešel na osoby starší spol. s r. o., zanechali na sebe kontakt, 
70 let a na nezletilé děti. případně aby sdělili, kdo má od bytu klíče 

Novelizovanými ustanoveními se řídí a může zajistit přístup do bytu v případě 
i nájemní vztahy vzniklé před nabytím nutnosti (např. havárie vnitřních rozvodů 
účinnosti této novely. vody).

V. Fišerová

+Změna v osobě 
nájemce bytu 

určeného k prodeji

Rada města Bechyně rozhodla, že u bytů 
určených k prodeji nájemci bude na žádost 
povolovat změnu v osobě nájemce ze 
stávajícího nájemce na jeho děti, vnuky 
nebo rodiče, bude-li důvodem pro tuto 
změnu zájem o odkoupení bytu přímo těmito 
příbuznými osobami. V kupní smlouvě bude 
pro stávajícího nájemce bytu, který ukončí 
nájem ve prospěch svých dětí, vnuků či 
rodičů, sjednáno věcné břemeno spočívající 
v právu doživotního užívání bytu.

Žádosti o změnu v osobě nájemce bytu 
určeného k prodeji přijímá odbor vnitřních 
a sociálních věcí Městského úřadu 
v Bechyni. K žádosti je nutno doložit 
příbuzenský vztah mezi stávajícím 
nájemcem a osobou, na kterou má být 
nájem bytu převeden. Současný nájemce 
bytu musí dát ke změně písemný souhlas.

Petra Picková

+Město Bechyně 
pořádá

dne 15. prosince 2011 
od 17.00 hodin 

v Kulturním domě v Bechyni

PŘEDVÁNOČNÍ 
SETKÁNÍ SENIORŮ

Akce je určena pro občany v důcho-
dovém věku. Vstupenky si můžete 
vyzvednout od listopadu 2011 na 
Městském úřadě v Bechyni u paní Petry 
Pickové (1. patro).

     Vstup zdarma. Vstupenky se  
vydávaj í  jen do vyčerpání  

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

Kulturní středisko Města 
Bechyně.

  V. Fišerová

Jsme tu pro vás

CENTRUM PRO 
ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ 

JIHOČESKÉHO KRAJE
pracoviště TÁBOR

Srdečně Vás zveme na setkání 
v Bechyni 29. listopadu v 9.30 h 
v klubovně č. 401 v Domě s pečovatelskou 
službou v Bechyni. Zodpovíme vám 
všechny vaše dotazy ohledně sociálního 
poradenství, poradíme vám, jak řešit 
různé sociální problémy a situace, v kte-
rých jste se ocitli. Poradíme, pomůžeme 
v řešení vašich životních situacích. 

Jste srdečně vítáni.

Ü Máte možnost si zapůjčit slu-Jste sluchově 
chadla po dobu opravy.postižení?

Ü Zakoupit si baterie do sluchadel,    

tvarovky a další příslušenství ke Navštivte nás dne 
sluchadlům (sušící a čistící tablety, 29. listopadu 2011 
hadičky ke tvarovce a další příslušenství).od 9.30 – 11.30 v Domě 

s p e č o v a t e l s k o u  Ü Vyměníme Vám hadičky k indi-
službou ve Školní ul. 1009 v Bechyni. viduální tvarovce.

Ü Poradíme Vám a zprostředkujeme Ü K dispozici budou zdarma letáky, 
kontakty na firmy zajišťující kompenzační katalogy kompenzačních pomůcek pro 
pomůcky odstraňující bariéry pro sluchově osoby se sluchovou vadou a brožury „Tipy 
postižené. a rady“ pro sluchově postižené. 

Ü Zprostředkujeme opravy kompen-
Přijďte se na nás podívat, rádi Vám začních pomůcek a sluchadel ve 

poradíme!spolupráci se specializovanými firmami.
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+Za sběr bylin do ZOO

Koncem září jeli nejpilnější sběrači 
léčivých bylin za odměnu na výlet do ZOO 
Tábor - Větrovy. Cestovali jsme vlakem a ze 
zastávky Horky jsme došli příjemnou 
procházkou až do ZOO. Obdivovali jsme 
artistické výkony opiček na lanech, větvích 
stromů  a provazových žebřících. Respekt 
vzbuzovali lvi, levhart a tygři. Mile nás 
potěšili surikaty, barevní papoušci, 
velbloudi, lamy a další zvířata, která mají 
prostorné výběhy a vše, co ke spokojenému 
životu potřebují. Cestou jsme se ještě stavili 
na rozhledně Hýlačce, odkud byl krásný 
výhled na město Tábor.  Nakonec se děti 
vyřádily na dětském hřišti a hurá na vlak. 
Počasí nám přálo a výlet se vydařil. Už se 
těšíme na další sběračskou sezónu!

Mgr. Lenka Nádvorníková

+Výměnný pobyt 
Maďarsko

krásné budapešťské památky a třešničkou 
na dortu byla plavba po Dunaji ve večerních 
hodinách s  výhledy na osvětlené památky 
i mosty.

Viděli jsme městečko Szentendre, kde se 
mísí stejně jako jinde 
v Maďarsku mnohé 
kultury i jejich nábožen-
ství, Maďaři, Srbové, 
Romové, Němci a Slo-
váci žijí pohromadě, jen 
navštěvují jiné kostely. 
Poblíž byl i skanzen, 
kde si naše děti upekly 
vlastno ručně chléb, 
a pak ho velmi rychle 

Tak jsme opět cestovali… i snědly.
Dne 9. 10. jsme vyjeli v brzkou ranní Celodenní výlet do 

hodinu ve čtyři ráno do Prahy, odkud nám Vysegradu a Eszter-
odjížděl autobus Student Agency přímo do gomu byl dlouhý, ale 
Budapešti. Cesta nám rychle utíkala zajímavý. Věděli jste, že 
zpříjemněná stewardem, nápoji, dobrými Vysegrad se rozkládá 
filmy i očekáváním zážitků s kamarády nad dodnes rozestavě-
z partnerských zemí, se kterými se už dobře nou nádrží Nagmaros?

známe z pobytů u nás i za hranicemi.

Velkým zdrojem 
potěšení byla výuka 
renesančních tanců. 
A zatímco děti tančily, 
my učitelé jsme seděli 
za kulatým stolem 
a jednali o dalším roce 
projektu a hodnotili ten 
předcházející.

N a  z á v ě r e č n é  
„Goodbye party“ nám 

Maďarský partner měl po roce projektové 
práce velmi složitý úkol. Hostil studenty 
a učitele ze všech zemí, které se zapojily do 
našeho projektu – ze Španělska, České 
republiky, Polska a Slovenska. 

Program byl připraven moc pěkně. 
Navštívili jsme Budapešť dvakrát, jednou jen 
pro potěchu z lázní Széchenyi. Pro 
představu tři velké venkovní bazény s různě 
teplou vodou, sauny, malé bazénky 
s minerály, kde jsme dováděli 3 hodiny a díky 
horké vodě jsme byli strašně unavení. Když 
jsme tam jeli podruhé, prohlédli jsme si 

hráli maďarští muzikanti lidové tance jejich 
země a my jsme tančili spolu se studenty. Na 
některých párech opravdu bylo vidět, že 
děvče a chlapec tančí spolu poprvé, ale 
přísná maďarská učitelka tance je 
nenechala odpočinout a netančit. 

Co dodat? Děti spolu navzájem komu-
nikovaly, byly pomíchány různé národnosti, 
poznaly jiné kultury. Stálo to za to.

Za tým Comenius 
Mgr. Romana Švestková
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+Bezpečně do školy

Každý den se děti stávají účastníky 
silničního provozu. Nejvíce ohroženi  jsou 
zejména prvňáčci, kteří si na svou cestu do 
školy teprve zvykají.

V  pátek 30. září se vydali žáci 1.A  spolu 
se strážníkem městské policie p. Halamou 
bezpečně do ulic. Tato výuka dětem v  praxi 
umožnila poznat a vyzkoušet si pravidla 
silničního provozu pod profesionálním 
dohledem. Za běžného provozu si děti 
vyzkoušely správné přecházení vozovky 
a poznávaly dopravní značky v okolí školy.

Tato výuka je součástí učiva Bezpečně 
do školy.

Mgr. S. Ingrová

+ 4.A na dopravním 
hřišti v Táboře

Ve čtvrtek 13. října se poprvé naši čtvrťáci 
zúčastnili první části výuky dopravní 
výchovy na nově otevřeném dopravním 
hřišti AMK Malý Jordán v Táboře.

První část programu v učebně začala 
formou otázek a odpovědí žáků na chování 
cyklistů a chodců v silničním provozu. 
Následovala výuka dopravních značek, co 
znamenají, kde se používají, a nezapomnělo 
se ani na světelnou signalizaci. Teoretický 
blok byl zakončen promítáním instr. filmu 
o chodcích a silniční dopravě.

Po svačině již následoval tolik očekávaný 
praktický výcvik. Po rozdělení do skupin si 

+Návštěva Planetária 5.A

Dne 27. září 2011 se žáci 5. A vypravili do 
Planetária v Českých Budějovicích, aby si 
tady ověřili a prohloubili znalosti z právě 
probíraného tématu o vesmíru a naší 
Sluneční soustavě. Program se skládal ze 
dvou částí. Nejdříve jsme v kinosále zhlédli 
prezentaci nazvanou „Náš vesmírný 
domov“, kde jsme se dozvěděli další 
zajímavosti a podrobnosti o jednotlivých 
planetách Sluneční soustavy a prokázali 
jsme i některé znalosti z  tohoto tématu.

V druhé části programu nám promítli na 
strop kopule hvězdnou oblohu, kde jsme 
mohli pozorovat různá souhvězdí, mlhoviny, 
mléčnou dráhu, hvězdokupy apod. Měli jsme 
dojem, jako bychom stáli pod skutečnou 
hvězdou oblohou. Program nás velmi zaujal, 
protože jsme si odvezli mnoho zajímavých 
informací a dojmů. Využili jsme je 
v následující slohové práci a také nás 
inspirovaly ve výtvarné výchově.

Mgr. Jitka Vašicová

+Divadelní kroužek 
v Jičíně

ninách „oživit,“ rádi jsme se o to znovu 
pokusili, a nutno konstatovat, že poměrně 
úspěšně.

Výlet do Jičína se vydařil po všech 
Na samém počátku nového školního roku stránkách – členové našeho kroužku měli 

se divadelní kroužek naší školy zúčastnil možnost nejen zhlédnout jiné velmi kvalitní 
přehlídky dětských divadelních souborů divadelní soubory a recitátory, ale i  poznat 
v Jičíně. Tato přehlídka se každoročně koná krásu historického města a „nasát“ 
v rámci celostátní týdenní dílny pro učitele atmosféru špičkově připravené a zorganizo-
dramatické výchovy a divadelní pedagogy. vané přehlídky. Vystoupení mělo úspěch, 
Vybírány jsou vždy nejvýraznější a inspi- reakce publika byly příznivé a ohlasy při 
rativní inscenace vzniklé během uplynulého večerním rozboru vesměs kladné. Diváci 
roku v rámci celé republiky. Pozvánka na oceňovali humor a energii inscenace, retro 
tuto akci tedy vždy představuje uznání a stylizaci i výkony herců. Chtěl bych proto 
garanci dobré úrovně. Letos se prestižní členům našeho kroužku poděkovat za  jejich 
jičínské přehlídky zúčastnila jedna ze skupin dobrou práci i skvělou reprezentaci školy na 
divadelního kroužku naší školy s inscenací celostátní úrovni a  rodičům dětí za laskavou 
Upomínka na celý život inspirovanou spolupráci.
povídkou o malém Mikulášovi. Ačkoliv Mgr. František Oplatek – vedoucí 
nebylo jednoduché inscenaci po prázd- divadelního kroužku ZŠ Školní

žáci osedlali svá kola a podle pokynů 
instruktorky vyráželi na trať. Zde nacvičovali 
jízdní úkony podle PSP, probíhal skupinový 
nácvik jízdy.

Po dvou hodinách strávených venku 
jsme se šli ohřát do učebny, kde celý 
výukový blok zakončil druhý instruktážní 
film. Pak již následovaly odměny pro 
všechny děti a rozloučení s paní instruk-
torkou, která se nám celé dopoledne 
věnovala. Druhá část výuky v Táboře 
proběhne na jaře příštího roku.

Mgr. Milan Petr
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Cena poroty na 
republikové 
přehlídce!

V pátek 30. září 2011 se v 15 hodin 
poprvé otevřely dveře 11. Národní přehlídky 
výtvarného oboru základních uměleckých 
škol „Oči dokořán“ ve Šternberku na 
Moravě. To už byla u prací žáků naší ZUŠ 
přišpendlená cedulka: CENA POROTY. Co 
však tomuto ohodnocení předcházelo?

Vždy jednou za tři roky se uskutečňuje 
soutěžní přehlídka výtvarných oborů. Vše 
začíná výběrem na škole a rozhodnutím 
soutěžní přehlídku obeslat či nikoliv. My 
jsme se rozhodli poslat naši nejčerstvější 
novinku, prostorové 3D fotografie, takzvané 
stereoskopické anaglyfy. Vznikly poté, co 
děti v kinech viděly 3D filmy a chtěly je umět 

špendlení a lepení. Pomáhala jsem 
udělat taky. Vánoční prázdniny jsem tedy 

instalovat oddělení vesmír, člověk, příroda, 
věnovala stahování informací a učení se 

inspirace výtvarným uměním, ale především 
pracovnímu postupu jejich výroby. Snaha se 

fotografie. Naše 3D fotky potřebují totiž 
vyplatila, fotografie prostor, kde by mohly žít 

dostatek světla, aby vynikly a po nasazení 
podivuhodné bytosti z ponožek, Sudlíci (viz 

brýlí byly vidět všechny detaily. I tato snaha 
výstava Sudlíci a Lichožrouti v knihovně 

se vyplatila, když v pátek ráno (30. 9.) 
v předcházejících číslech Zpravodaje), 

zasedala tajně porota, aby se po projití celé 
upravené do 3D podoby, slavily úspěch 

expozice rozhodla, komu udělí svoji cenu, 
v květnu na krajském kole v Jindřichově 

my jsme jednu získali. Pro celou republiku 
Hradci, kde jsme získali post vystavujících 

jich bylo uděleno kolem dvaceti, v sekci 
s postupem na republiku. Po tomto úspěchu 

fotografie dvě! Ocenění je o to příjemnější, 
jsem se rozhodla nic neponechat náhodě 

že návrh na něj nesmí vzejít od krajského 
a přihlásila jsem se k instalaci republikové 

zástupce a musí být jednomyslně schválen!
přehlídky do Šternberka. Zde od 24. 9. 

Na závěr ještě jména dětí, které vytvořily 
probíhala republiková porota a opět přísně 

světy pro Sudlíky, změřily rozestupy a vzdá-
protřídila práce. Když jsem dorazila na 

lenosti pro levé a pravé oko a vše upravily 
instalaci v pondělí 26. 9. zbýval poslední 

v poč í tač i :  Jan  He jha l ,  M i ros lav  
kraj, a to ten náš Jihočeský. Bylo dobré, že 

Krasanovský, Radek Procházka, Kateřina 
jsem byla na místě osobně, vysvětlovala 

Veřtátová, Vladislav Vanýsek, Štěpán 
jsem technologický postup vzniku 3D 

Koudelka, Magdaléna Blažková, Zdenka 
fotografií a porota (a mohu říci překvapená 

Sosnová, Milan Panoch a Onřej Průša. 
a udivená: „Hm, tak vy tohle umíte?“) 

Na fotografii vidíte udivené paní učitelky 
rozhodla o vystavení našich prací. Hned 

s 3D brýlemi při vernisáži ve Šternberku.
jsem posílala textovou zprávu do školy. 

Mgr. Ivana BlažkováPotom následoval týden zatloukání hřebíků, 

+Přespolní 
běh 

– okresní přebor

Š k o l n í  s p o r t o v n í  
sezóna byla tradičně 
zahájena přespolním 
během v Táboře, kde si 
žáci zaběhali o tituly 
okresních přeborníků – 
mezi jednotlivci i družstvy. 
Zajímavostí tohoto závodu 
je, že se běhá na trati, kde 
se pravidelně pořádá 
Světový pohár nebo 
Mistrovství světa v cyklo-
krosu. To samo o sobě svědčí o náročnosti 
trati, kde o strmé výběhy není nouze. 

Naši žáci se statečně poprali jak s tratí, 
tak i se soupeři z ostatních škol. Nejlepšího 
výsledku dosáhlo družstvo starších chlapců 
ve složení: Petr Byrtus, Jakub Hruška, 
Tomáš Vítek, Tomáš Filip a Jiří Homolka, 
které vybojovalo pěkné 3. místo. Starší 
žákyně skončily deváté, mladší žákyně 13. 
a mladší žáci 12. Nejlepším jednotlivcem byl 
Petr Byrtus, který si ve své kategorii doběhl 
pro výborné 7. místo. 

Všem, kteří závodili, děkujeme za 
sportovní reprezentaci školy.

Mgr. Jan Pazourek

Říjen a listopad 
v SUPŠ Bechyně

Čas běží neuvěřitelně rychle. Ani se 
nechce věřit, že máme za sebou již dva 
měsíce nového školního roku a několik 
zajímavých akcí. Bezesporu k nim patří 
poznávací zájezd do Itálie, který 
zorganizovala Mgr. Drahomíra Bočanová. 
Proběhl v posledním zářijovém týdnu a na 
programu bylo Toskánsko (Pisa, Florencie, 
Cararra, San Gimignano, Arezzo) a Ravena 
– týden byl doslova nabitý uměním.

Na počátku října se uskutečnil první ze 
dvou dnů otevřených dveří a k naší radosti 
byl poměrně početně navštíven. Navázal na 
něj přípravný kurz k talentovým zkouškám. 
Druhý den otevřených dveří proběhne 
7. listopadu od 8.00 do 16.30 hodin 
a všechny zájemce srdečně zveme.

Říjen a listopad jsou také měsíce, kdy 
probíhají burzy škol. Pravidelně se 
účastníme táborské (18. 10.), strakonické 
(9. 11.), jindřichohradecké (10. 11.), 
navštěvujeme základní školy na schůzkách 
s rodiči žáků devátých ročníků (Milevsko, 
Týn nad Vltavou aj.). Propagaci školy 
doplňuje inzerce v tisku a výstavy. V říjnu 
proběhla školní výstava v prostorách budovy 
Krajského úřadu v Českých Budějovicích, na 
listopad chytáme naši účast na výstavě 
IUVENTArs 2011 v českobudějovickém  
kulturním domě Metropol a další poměrně 
velkou výstavu spojenou s výtvarnou dílnou 
v prostorách kulturního střediska a kina 
v Sezimově Ústí. Školu jsme také otevřeli 
veřejnosti v rámci Dnů otevřených ateliérů, 
kterých jsme se ve spolupráci s Alšovou 
jihočeskou galerií zúčastnili letos poprvé.

Počátkem října proběhla v kulturním 
domě Metropol v Českých Budějovicích 
akce zaměřená na podporu turistického 
ruchu Jihočeský kompas 2011. Zde jsme 
propojili stánek školy se stánkem města, 
předváděli točení na kruhu a zvali milovníky 
turistiky do našeho města.

Na listopad také chystáme ve škole 
zajímavou výstavu Malování vlnou. Našim 
studentům i návštěvníkům školy předsta-
víme tvorbu textilních výtvarnic 

Jiří Novotný, ředitel SUPŠ Bechyně

Zdeny 
Polenské, Marie Škochové a Hany 
Tendrové, na kterou srdečně zveme.

+Podzim 
– čas barevného listí

Barevný podzim přišel k nám do 1. A ve 
středu 12. října. Projektu předcházela 
vycházka, při které jsme pozorovali změny 
v přírodě, poznávali stromy a sbírali listy. 
Vlastní projektové vyučování bylo zaměřené 
na vše, co souvisí s podzimním obdobím. 
Vycházelo z předmětu Prvouka a zasaho-
valo i do dalších předmětů. V matematice 
jsme využili draky k porovnávání čísel. 
V prvouce jsme rozlišovali stromy a jejich 
plody. Ve Vv jsme při obtiskování objevovali 
krásu barevných listů. Pro zpestření projektu 
jsme si zazpívali známé písničky o podzimu.

Dětem se práce líbila a už se těší na další 
pokračování, které se bude týkat zimního 
období.

Mgr. S. Ingrová
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Firma MICRO-EPSILON Czech Republic, 
spol. s r. o. slaví 20. výročí svého založení

  

Firma MICRO-EPSILON Czech Republic sídlí v jihočeském 
městě Bechyni a zabývá se výrobou, vývojem a prodejem 
dotykových i bezdotykových senzorů a senzorových systémů na 
měření vzdálenosti, teploty a síly. Firma byla založena již v roce 
1991 pod názvem MICRO-SENSOR a v listopadu letošního roku 
oslaví výročí svého úspěšného dvacetiletého působení na trhu. V 
roce 1992 se stala majoritním vlastníkem německá firma MICRO-
EPSILON v Pasově, která je světovým leaderem ve svém oboru. V 
roce 2006 přešla naše firma pod světoznámou značku MICRO-
EPSILON, a tím získala vysokou prestiž - goodwill. Filozofií naší 
firmy je poskytovat spolehlivé, vysoce kvalitní a přesné senzory, 
které jsou přizpůsobeny i požadavkům zákazníků v oblasti měření, 
zkoušení, kontroly  a automatizace. 

Pro dotyková měření vzdálenosti firma MICRO-EPSILON 
Czech Republic vyvíjí a vyrábí lankové senzory, nabízí širokou 
škálu použití při nízkých pořizovacích nákladech a vysoké 
přesnosti. Ve spolupráci se sesterskými firmami také vyrábí optické 
senzory a senzorové systémy na bázi laserového paprsku s 
přesností jedné setiny. Dále vyrábí senzory na měření vzdálenosti 
na bázi vířivých proudů, které dodává pro aplikaci na výrobu 
syntetických vláken. Pro jednoho z největších výrobců tiskařských 
strojů na světě firmu Heidelberger Druckmaschinen je dodáváno 
zařízení pro kontrolu tloušťky papíru na vstupu tiskařského stroje, 
které dokáže zabránit poškození v případě, že podavač zasune 
více než jeden arch. 

Dalším produktem je senzor na bázi lineárního měření 
vzdálenosti pomocí indukčních snímačů s aplikací v přímo řízených 
servoventilech pro letecký průmysl. Firma vyrábí také senzory pro 
měření vzdálenosti v automatických pračkách. Vložené prádlo je 
váženo a prací proces je automaticky a optimálně řízen. Tyto 
senzory jsou aplikovány v pračkách světoznámých firem Siemens 
a Bosch. Zhruba 85 % všech vyráběných produktů firma exportuje 
do vyspělých zemí celého světa.

MICRO-EPSILON Czech Republic má vlastní mechanickou 
dílnu a vyrábí mechanické díly na moderních obráběcích strojích 
řízených počítači s vysokou přesností. Tyto díly jsou aplikovány do 
senzorů a firmy tím řeší otázky mechatroniky, tj. spojení mechaniky, 
elektroniky a softwaru. Dále zde je oddělení elektromontáže, 
montáže lankových a optických senzorů a senzorů dle požadavků 
zákazníků. Oddělení vývoje navrhuje další vlastní výrobky – např. 
systémy na vážení výtahů nebo systémy na monitorování 
výrobního procesu a další.

Aplikace senzorů MICRO-EPSILON Czech Republic 
zabezpečují kontrolu tloušťky pásu, plechu nebo fólií, průměry syn-
tetických vláken, řízení hydraulických systémů apod.

Společnost MICRO-EPSILON Czech Republic se stala 
v Bechyni druhou největší firmou – zabezpečuje dnes v našem 
regionu cca 100 pracovních příležitostí. Působí v oboru jemné 
mechaniky, elektroniky a software – v oboru, který je pro tento 
region zcela nový.

U příležitosti 20. výročí založení firmy pořádáme dne 
12. listopadu 2011 Den otevřených dveří. Srdečně zveme všechny 
zájemce k prohlídce našeho  moderního výrobního závodu. 

  

Oddělení marketingu 
MICRO-EPSILON Czech Republic

Bechyně



OČNÍ OPTIKA
Soběslav, Palackého 64

Tel:    381 214 996
www.mmoptik.cz

Sleva  30%  
na sluneční brýle

Po, ST:
Út, Čt,  Pá:
So:

9 – 13    14 – 18
8 – 13    14 – 17
8 - 11

Objevte v nových brýlích čarovné 
barvy podzimu.
My Vám můžeme zaručit, že v nových 
brýlích budete nejen skvěle vidět, ale 
i perfektně vypadat.

Pro vážné zájemce s vyšším jak 
základním vzděláním – Čechy, 
Slováky – z jižních Čech a celé ČR. 

Již po týdnu možnost denních výplat 
(15 000 – 30 000 tisíc v prvních 
měsících), včetně lukrativních finan-
čních bonusů. 

Volný pracovní čas, 6 – 12 hodin 
týdně, administrativní, telefonická – 
internetová prestižní náplň na smlouvu 
s certifikovanou firmou.

Souběžně se zaměstnáním, podni-
káním, důchodem, školou a MD. Pro 
aktivní a schopné při delší pracovní 
činnosti možnost získat VIP telefonní 
a internetové připojení.

Email: fimar@seznam.cz, volání 
a sms zprávy na telefon: 736 411 793

Hotel Jupiter nabízí:

Domácí vánoční 
cukroví

1 kg     290,-        0,5 kg     145,-
Tel.: 381 212 631-33

Objednávky přijímáme do konce 
listopadu.

Elektro Zelenka
široký sortiment od žárovky, baterie, 

sáčků do vysavače až po mobilní 
telefony, LCD, fotoaparáty, LED 

i plazmové televizory, pračky, ledničky.

ünízké ceny!

ü široký sortiment!

ü rozvoz zboží zdarma!

üodvoz starých spotřebičů zdarma!

ü servis zajištěn na veškeré zboží!

V prodejně zakoupíte zboží 
z letákových akcí 

PROTON, PLANEO, Concept, Snaige!

Prodej na výhodné splátky!

Prodejnu najdete v Bechyni 
vedle kina!

Tel.381 212 888
mobil. 608 954 955

www.elektrobechyne.cz
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Projektové práce
Naděžda Schořálková

autorizovaný technik

projekty pro stavební povolení 
(rodinné domky, rekonstrukce staveb, 
bytová jádra apod.), technický dozor

Kontakt tel.: 606 357 476
e-mail: n.schoralkova@seznam.cz

Střelnická 225, 391 01 Tábor

ZDE MOHL BÝT I VÁŠ INZERÁT
příjem inzerce na 

propagace@kulturnidum.cz
2cena 15 Kč/cm
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Milevsko, Nám. E. Beneše 123
tel.: 777 194 706, 382 523 223
e-mail: karel.prasek@qick.cz

GE    DETICKÉ PRÁCE
Ing. Karel Prášek

zaměření staveb
vytyčení hranice
rozdělení pozemku
podklady pro projekt

termín 
a cena

 dohodou

Pronajmu garáž 
vedle starého hřbitova. 

Tel: 602 181 827

ČISTÍRNA PEŘÍ
PÉŘOVÉ VÝROBKY
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źHledáme nového 
příjemce zakázek 
v Bechyni!!!

Volejte: 777 63 11 80
źMalšice - bývalý Bazar 

tel: 604 925 690

!


