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+Životní jubilea 
prosinec 2011
92 let Podhrázská Polana
87 let MUDr. Trnka Jindra
86 let Krasanovská Božena

Staňková Marie
84 let Hladká Jiřina
83 let Vozábal Jaroslav
81 let Bočková Marie

Hrnčárek Jan
80 let Dokoupilová Eva

Kubíčková Růžena
Langová Lydie

79 let Haškovcová Marie
Šutka Ernest

78 let Holubová Božena
Římanová Marie

77 let Motyčková Marie
Pollák Štefan
Tupý Jindřich

76 let Hamerlová Drahomíra
Neškodná Marie
Svobodová Pavla

75 let Suchánková Alena

+
KNOFLÍKIÁDA 
– manžetové 
knoflíčky

Poslední kapitolou naší celoroční 
knoflíkiády bude dokončení pánských 
obleků.

Z textu Radka Wohlmutha „Umění 
každodennosti“ (in: Egon Schiele Art 
Centrum, Český Krumlov, 2011): 

„Každodennost, to je když se ráno 
probudím, dám si kafe, chodím stejnými 
cestami jako včera a večer jdu spát“

Naše knoflíkiáda je zdánlivě také 
všednodennost, obyčejnost. Připomíná však 
umění, proto v mnohých větách zaznělo 
slůvko artefakt. „Co je to umění? Umění je 
dívat se na věci jinak. Umění je posun 
významu, kontextu, materiálu, myšlení. 
V galerii, doma, na ulici. Všude a každý den“.

Končím „šperkem“ pánské módy – 
manžetovými knoflíčky, které se mi líbily od 
dětství do dnešní doby. K těm patří i jehlice 
do kravat a kapesníčky v saku. Někdy to byly 
běžné doplňky, někdy šlo skutečně o šperky 
– podle návrhu i použitého drahocenného 
materiálu. Nejdražší byly zlaté s diaman-
tíkem uprostřed, také stříbrné, ze žlutého 
zlata, kombinace žlutého a bílého zlata, dále 
to byly křišťálové, titanové, perleťové, 
kostěné až po umělohmotné. Je to krásný 
drobný zdobný prvek, taková přitažlivá 
věcička, která oživuje jinak uniformní pánské 

oblečení. Jsou i pěkným dárkem pro 
muže. Měly by být elegantní, ale ne 

nápadné a okázalé. Musíte si je vybírat 
podle dané situace a své volby. Jsou 
symbolem nejen pravého a úspěšného 
muže, ale také gentlemana a kvality. Pro mě 
je záhadou, proč tento elegantní doplněk se 
vyskytuje i ve tvaru lebky, skleněných 
pavouků. Pěkné jsou smaltované s replikami 
na renesanční či secesní malby. 

Historie manžetových knoflíků sahá do 
středověku, když již tehdy jejich předchůdce 
– manžetová šňůrka zdobila zápěstí mužů. 
Termín „manžetový knoflíček“ se objevuje 
v roce 1788. Spojovací řetízky byly později 
nahrazeny kovovými klipy. Dříve se nosily 
jen s dvojitými (přeloženými) manžetami 
a k fraku. Dnes se hodí ke každému 
společenskému obleku. Manžety mají 
knoflíkové dírky na obou stranách pro 
provlečení knoflíčků (tzv, francouzská 
manžeta – French Cuff). Manžeta musí vždy 
cudně vykukovat ze saka. Dnes se jejich 
umístění ustálilo i na jedné straně, svrchní 
straně rukávu. Objevily se a dodnes jsou 
krásné knoflíčky také pro ženy.

Do stejného stylu patří i kravatové spony, 
díky kterým se nenamočí kravata do 
polévky. Musí být umístěna těsně nad 
rozevírajícími se klopami saka. Měla by 
korespondovat s manžetovými knoflíčky 
ze stejného nebo podobného kovu jako 
brýle nebo přezka u opasku.

V příštím čísle bude konečně 
o dámské módě, o zajímavostech, 
poděkování a použitá literatura.
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Za MěÚ, redakční radu 
Zpravodaje,  Kulturní 

středisko, Městské 
muzeum, Městskou 

knihovnu, školy, 
galerie přejeme 
všem čtenářům 
šťastné a veselé 
svátky vánoční, 
vyplnění všech 
přání ,  hodně 
tolerance a lásky 
mezi námi!

Porcelánový talíř s kobaltovou kresbou 
„Svatá rodina“
 J. A. Pacáka
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Vánoce na staré Šumavě 
Během Štědrého dne ucích věcí svého bydliště – jako požáry, zda 

trval přísný půst a řemesl- bude válka atd.
níci dodržovali pracovní Též dívka, když se o Štědrém dnu přísně 
klid. K obědu bývala postila, nepromluvila po celý den ani slovo, 

Období uprostřed zimy, kdy je den hrachová polévka, brambory tak o půlnoci v sadě mohla vyzvědět, 
nejkratší a noc nejdelší, slunce putuje nebo knedlíky s houbovou v kterou stranu se vdá podle toho, odkud se 
nízko po obloze a brzo zapadá za horizont omáčkou, popř. se držel půst až do ozvalo psí zaštěkání.
a vše pokrývá sníh, to je doba vánočních večera. Před večeří se všichni Třebaže štědrovečerní nadílka na staré 
svátků. Hlavně pro děti se příchod Ježíška převlékli a zasedli k prostřenému stolu. Šumavě nebyla dle dnešních hledisek 
předvádí jako něco zářivého a slavnostního, Hospodář četl vánoční evangelium a pak se bohatá, měla své kouzlo. Po večeři 
na co se vzpomíná celý život. všichni modlili. Ke štědrovečerní večeři se v a vánočním vytrubování na návsi vyzval otec 

Předvánočnímu a vánočnímu období se  horní Šumavě podávala „Zwetschenbritschka“ děti k modlitbě. Po ní přinesl vánoční 
německy říkalo „Rauhnächte“ – drsné noci. – sušené vařené švestky ve vlastní šťávě s stromek ze sousední místnosti a rozdělil 

Již na začátku adventu nastával na cukrem a skořicí, vánočka a jablka. Zvyk dárky. Nadělovaly se jablka, ořechy, křížaly, 
Šumavě čas pro hrátky, přástky a dračky. podávat kapra se rozšířil až ve 20. století. Popř. perník i kus vánočky. Jindy děti očekávaly 
Kašperskohorský kronikář Engelbert Panni jako hlavní chod přišla na stůl jitrnice a jelítko nadílku a otec stále vyhlížel Ježíška a děti se 
popisuje přástky na střední Šumavě takto: se zelím a bramborami, vánočka, jablečný velmi radovaly, když jim oznámil, že právě 
„Když se venku stmívá, Šumava je zahalena závin, káva a nakonec opět jablka a ořechy. Ježíška potkal na dvoře, nebo když zaslech-
do bílého hávu, k zemi padají velké sněhové Každá rodina měla o Štědrém večeru své ly cinkání zvonečků od nebeských saní.
vločky nebo řádí vánice, je ve vytopené zvláštní osobité zvyky. Už odpoledne si otec Lidé rádi chodili na půlnoční mši. Doma 
světnici u velkých kachlových kamen anebo sedl na stoličku a připravoval tzv. štědrovečerní zpravidla zůstala jen hospodyně, modlila se 
peci velmi příjemně. Babička vypravuje třísku. Tyto třísky se dávaly pod střechu, aby růženec a pak připravila občerstvení – tzv. 
dětem pohádky a večer, když je denní práce byl dům chráněn před bleskem. I na Šumavě půlnoční jitrničky, čímž se sváteční večer 
hotova, přicházejí k hospodyni sousedky se překrajovalo jablko, jádřinec ve tvaru uzavíral. 
s kolovraty. Shromáždí se kolem pěkně hvězdičky věštil zdraví pro dotyčnou osobu. Na Boží hod vánoční bývala ke snídani 
hřejivých kamen a při světle plápolající louče V kraji kolem Hartmanic panovala víra, že káva a buchty, k obědu hovězí polévka s rýží, 
si při předení povídají. Vyprávějí si všelijaké selka, která si chce na chov nasadit kuřata či hovězí maso se zelím, nebo vepřové, 
historky, naslouchají předčítání hospodáře housata, se nesmí během večera pohnout knedlíky a zelí a nakonec vaječné jídlo. 
z bible a z kalendářů a tak tráví celý zimní ze svého místa. Též se věřilo, že komu Každý kdo mohl, navštívil o tomto svátku 
večer až před půlnoc.“ během jídla při večeři vypadne lžíce z ruky, svatou mši v kostele nebo alespoň odpoled-

Přes snahu církve se nepodařilo vymýtit tak zemře v průběhu příštího roku. ní požehnání. Lidé se navštěvovali. Druhý 
některé pohanské zvyky a obyčeje. Zajímavým zvykem bylo plavení světýlek – svátek vánoční (na sv. Štěpána) byl spojen 

V noci z 30. listopadu na 1. prosince „Lichtelschwimmen“. Do skořápek od s tradiční koledou a muzikou.
(svátek sv. Ondřeje) bylo dle představ lidu ořechů se umístily malé svíčky, každá ozna- K Vánocům neodmyslitelně patří jesličky, 
možné zkoumat budoucnost. Na lžíci čovala konkrétní osobu. Nechaly se plavat a Šumava k nejvýznamnějším oblastem 
roztavené olovo se vylilo do studené vody. v míse s vodou. Plavou-li světýlka pospolu, lidového betlemářství v Čechách. Stavění 
Ze vzniklých kousků se usuzovalo, co koho bude z onoho chlapce a oné dívky pár. jesliček bylo zvláště oblíbené ve starých 
příští rok čeká a nemine. Chlapec, kterému Plavou-li samostatně, nebude ze svatby nic. hornických oblastech např. v Kašperských 
vznikla šavle, se stane vojákem. Děvče, Zbytky štědrovečerní večeře patřily ohni Horách a v jejím okolí.
které ve svém kousku vidělo dětskou tvář, se v kamnech jako oběť pro ubohé dušičky – V Kašperskohorském muzeu je uchováno 
brzy vdá a stane se matkou atd. připomínka kultu zemřelých předků. např. několik betlémů od místního lidového 

Házení pantoflem přes hlavu známe Též se věřilo, že postem do doby, kdy na umělce, hrobníka a řezbáře Václava Tůčka 
i z jiných oblastí. Hádalo se i z třísek. nebi začnou svítit hvězdy, se získala milost (1862–1940), kde se v jeho postavičkách 
Děvčata hodila na podlahu jejich náruč a řa- různým způsobem vyzkoumat budoucnost. odráží dávno odešlý život staré Šumavy. 
dila je do párů k sobě. Když tříska zbyla, Tak např. se šlo na ozimy, kde se nakreslil Cenné památky lidového betlemářství 
zůstalo děvče také samo, v opačném kruh třikrát posvěcenou křídou. Kdo do toho shromažďuje též Muzeum Šumavy. V sušic-
případě byla příští rok svatba. kruhu vstoupil, mohl dle různých znamení ké pobočce jsou uloženy i velké Hofmistrovy 

Rozšířen na Šumavu byl i obyčej poznat, co se stane. Nebo chlapci a děvčata jesličky ze Sušice z roku 1870.
„Bettreten“ – stoupání na postel. Dívka v noci na rozcestí nakreslili posvěcenou V domácnosti stál betlém mnohdy až do 
vstoupila nohama na postel, odříkala křídou na zemi kruh, který pokropili Hromnic (2. února), aby potěšil mladé i staré.
modlitbičku ke sv. Ondřejovi. Mělo se jí svěcenou vodou. Tím měli být chráněni od 

Na závěr uvádíme ukázku tvorby šumav-vyjevit, kdo bude jejím manželem. Také se všeho zlého. Postavili se doprostřed kruhu 
ského rodáka z Horní Plané, Adalberta věřilo, že co se zdá ve svatoondřejské noci, a čekali na půlnoc. Tehdy se jim mohl zjevit 
Stiftera (1805–1868) z povídky Horský to se dříve nebo později splní. obraz milé či milého. Kdo si na tomto místě 
křišťál (r. 1852).Rozverně se na Šumavě oslavoval lehl tváří k zemi, mohl vyzvědět něco z budo-

svátek sv. Lucie 13. prosince. Její svátek 
v blízkosti slunovratu symbolizoval konec 
tmavých dnů, protože byla slavena jako 
symbol světla. Domy obcházela maškara 
zvaná na Kašperskohorsku Lutzl. Měl u sebe 
dlouhý nůž a ptal se, zda toho dne byly 
snědeny všechny knedlíky. Protože však 
podle starého obyčeje byly o tomto dni 
pojídány knedlíky, zůstaly jeho hrozby bez 
následků. Lutzl měl však spadeno na mladé 
ženy, a proto často vznikla rozverná pranice, 
v jejíž průběhu byla maškara zbavena své 
masky. Maškara byla zahalena do bílé 
plachty, hlavu měla ovinutou bílým plátnem, 
obličej potřený sádlem a posypán moukou, 
nebo zakryt škraboškou s velkými zuby 
z řepy. Tato tajemná a až děsivá bytost Lutzl 
ze Šumavy se nepodobá Luciím či Luckám, 
která představovala děvčata v podhůří.

Vánoční Šumava bývala obdařena 
bohatou sněhovou nadílkou, která vypadala 
jako z pohádky. Štědrých dárků na staré 
Šumavě však bylo poskromnu, přesto 
čekání na Ježíška dětem přinášelo 
nezapomenutelné kouzlo. 
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„Jedny z nejkrásnějších svátků pak slaví 
církev téměř uprostřed zimy, kdy jsou noci 
nejdelší a dny nejkratší, kdy slunce vysílá 
nejšikmější paprsky na naši zemi a sníh 
pokrývá všechna pole, svátky vánoční. Jako 
se v mnoha zemích nazývá den narozením 
Ježíšovým Svatý den, jmenuje se u nás 
Štědrý den, následující den Boží Hod a noc, 
která je dělí, štědrovečerní noc. Katolická 
církev slaví Boží Hod vánoční jako den 
narození Spasitele největší církevní 
slavnosti, v mnoha krajích se světí už půlnoc 
jako doba narození Páně nádhernou noční 
pobožností, k niž vyzvánějí zvony tichým, 
tajemným zimním půlnočním vzduchem 
a lidé spěchají se světly nebo po tmavých 
známých pěšinkách ze zasněžených hor 
podél ojíněných lesů a praštějícími sady do 
kostela, z něhož zaznívá slavnostní hudba a 
který se tyčí uprostřed vesnice obklopené 
zledovatělými stromy a září vysokými 
rozsvícenými okny.

Se svátky církevními jsou spojeny svátky 
domácí. Téměř ve všech křesťanských 
zemích se rozšířil zvyk, že se dětem příchod 
Ježíška předvádí jako něco veselého, 
zářivého, slavnostního, co potom působí po 
celý život a někdy se ještě v pozdním věku 
při trudných, teskných nebo dojemných 
vzpomínkách vrací pustou, smutnou 
a prázdnou noční oblohou zpětným 
pohledem do zašlých časů na pestrých a 
třpytivých perutích. Aby měly radost, 
dostávají děti dárky, které přinesl Ježíšek. 
Dělá se to obvykle na Štědrý večer, když se 
úplně setmí. Rozsvítí se světla, zejména 
hodně svíček, které se vznášejí na krásných 
zelených větvích jedličky nebo smrčku 
stojícího uprostřed světnice. Děti nesmějí 
vejít, dokud se jim nedá znamení, že Ježíšek 
přišel a zanechal tu dárky, které přinesl s 
sebou. Pak se otevřou dveře, děti mohou 
vstoupit a v nádherném třpytivém svitu 
světel spatří na stromku nebo kolem dokola 
na stole věci, které daleko předstihují 
všechny představy jejich fantazie, na něž se 
neodvažují sáhnout a když je pak dostanou, 
nosí je celý večer v náručí a berou si je s 
sebou do postýlky. Uslyší-li pak ve svých 
snech vyzvánění půlnočních zvonů, jež 
svolávají dospělé do kostela k pobožnosti, je 
jim, jako by andělé letěli nebem nebo jako by 
se vracel domů Ježíšek, který už zatím 
navštívil všechny děti a každému z nich 
nadělil skvostný dárek.

Když přijde druhý den Boží hod vánoční, 
a je to pro děti velký svátek, časně zrána stojí 
v teplé světnici přistrojeny do nejhezčích 
šatů, tatínek a maminka se chystají do 
kostela, v poledne je sváteční oběd, lepší 
než kdykoliv jindy v roce a odpoledne nebo 
k večeru přicházejí přátelé a známí… 
usednou na židle a lavice, rozmlouvají 
a poklidně se dívají z okna do zimní krajiny, 
kde se buď snášejí sněhové vločky, nebo 
neprůhledná mlha zahaluje vrchy, nebo 
zapadá krvavě červené chladné slunce. Na 
rozličných místech ve světnici, buď na 
stoličce nebo na lavici, nebo oknech, jsou 
rozloženy kouzelné dárky z včerejšího 
večera, teď už známější a důvěrnější.

Protože tyto svátky se nadlouho vtiskují 
do paměti, protože jejich odlesk padá až do 
pozdního stáří, jsme rádi při tom, když děti 
slaví a užívají jejich radostí …“

Citováno s mírným zkrácením textu 
z publikace Betlémy staré Šumavy, kterou 
vydal autor Ing. T. Faltys ve spolupráci 
v Betlemáři Plzeňska v roce 2010.

–ap–

Radko sám byl totiž velmi skromný. 
Přesto, že jeho díla zdobí mnohá města 
v naší vlasti a jsou zastoupena ve sbírkách 
pěti galerií moderního umění, nikdy se 
svými úspěchy nechlubil. Vystavoval své Vzpomínka na práce převážně na kolektivních výstavách 
skupiny M57, a bylo těch výstav od Prahy Radka Plachtu
přes Vídeň až po Trutnov od r. 1957 do *10. 9. 1928
r. 1998 celkem dvacet sedm. V Bechyni měl †31. 10. 2011
jedinou výstavu v r. 2005 v Mezinárodním 
muzeu keramiky. Mezi desítkami zají-Radko Plachta, akademický sochař 
mavých prací byla i jedna s názvem a restaurátor, bechyňský rodák a roduvěrný 
„Hlava O. Š. 1958“. O ní napsal malíř Jihočech, byl bezesporu renesanční 
Jar. Šerých: „Je třeba připomenout, že osobností. Krom nadání výtvarného měl 
existuje velmi krásný sochařský portrét i talent pro hudbu, divadlo a sport. V mládí 
Olgy Šplíchalové. Svědčí nejen o doved-byl platným členem Sokola, ochotnickým 
nosti autora, svědčí též o Radkově hercem i skautem.
přirozené skromnosti. Olga Šplíchalová je Od mala toužil být malířem. V letech 
totiž naše první dáma Olga Havlová 1943–47 vystudoval Státní odbornou školu 
v 60. letech. Dovedete si představit, kolik keramickou v Bechyni, pak Vysokou školu 
rozruchu by s takovým portrétem udělal umělecko-průmyslovou v Praze u profe-
leckdo jiný?“ sora Otto Eckerta (1948–1951). Po 

Miloval svou práci a vždy si při ní zpíval. dvouleté zákl. vojenské službě pokračoval 
Měl krásný hlas a písniček, hlavně těch ve studiu na téže vysoké škole u profesora 
jihočeských, znal spoustu. Zněly z jeho úst Jana Kavana (1953–54). Na této škole byl 
i v severském Kryštofově údolí, kde měli aspirantem v letech 1958–1961. S profe-
Plachtovi chalupu; proto mu přátelé sorem Kavanem se stali kolegy a přáteli, 
výtvarníci, kteří za ním přijížděli, začali říkat vzájemné přátelství trvalo až do profeso-
„zpívající sochař“. Hudbu měl rád natolik, rovy smrti.
že – už jako „dospělák“ – vystudoval za čtyři Významným mezníkem v umělcově 
roky v LŠU hru na violoncello i s absolvent-životě byl vznik tvůrčí skupiny M 57, v níž 
ským koncertem. Hráli pak v triu J. Rada – byli kromě něho sochaři Valerian Karoušek, 
klavír a cembalo, M. Preclík – flétna Jiří Novák, Mojmír Preclík a malíři František 
a R. Plachta – cello třeba i Händlelova nebo Peterka, Josef Jíra, Ladislav Karoušek, Jiří 
Bachova tria. Rada, Jaroslav Šerých a Vladimír Tesař. 

Radko Plachta byl člověk s velkým Tyto tvůrčí skupiny mladých umělců 
srdcem, plným lásky. Svou láskou zahr-vznikaly v 50. a 60. letech jako nutnost 
noval především své nejbližší, rodiče, ženu doby. Výstavní síně zaplňovala díla umělců 
Andulku, s níž prožil přes půl století a byli si „národních“ a „zasloužilých“, takže ti mladí 
vzájemnou oporou, své děti, Štěpánku mohli vstupovat do kulturního vědomí právě 
a Jana, i pět vnoučat, pro něž byl tím výstavami kolektivními. S M 57 několikrát 
nejlepším nezapomenutelným dědou.vystavoval malíř Vladimír Komárek. 

Měl rád své přátele, a bylo jich mnoho Nebylo však jednoduché být výtvarným 
mezi umělci výtvarníky, hudebníky a herci, umělcem „na volné noze“, hlavně 
kteří za ním dojížděli do Bechyně. Přátele z existenčních důvodů. V r. 1964 se 
měl samozřejmě mezi Bechyňáky a nebylo R. Plachta díky sochaři M. Kolářovi, rovněž 
jich málo. S mnohými se znal od školních či bechyňskému rodákovi, dostal k restaurá-
studentských let, byli však i o generace torské práci. Tak kromě vlastní tvorby dělal 
mladší a dobře si s nimi rozuměl, měl totiž tuto časově i fyzicky náročnou práci a dle 
mladého ducha. Zvlášť vzpomínají ochot-vlastních slov dělal ji rád. Těch svatých, co 
níci, od nejstarších po nejmladší.prošlo jeho rukama! Věřil, že mu mnohokrát 

V Radkovi Plachtovi odešel vzácný, i pomohli. 
dobrý člověk, nenapravitelný optimista, V rodném městě v 90. letech restauroval 
milovník života ve všech jeho projevech. sochu sv. Jana Nepomuckého před koste-
Takový zůstane v našich vzpomínkách.lem na náměstí a v r. 2001 sochu téhož 

světce v Zářečí. Bylo to jeho poslední velké Milý Radko, přejeme Ti ten nejhezčí 
restaurátorské dílo a měl by z něj radost nebeský ateliér.
i sám M. B. Braun, jemuž je socha 
připisována. Tví bechyňští přátelé

Dovolujeme si vás pozvat na každoroční výstavu

              „BETLÉMY 
VE STODŮLCE“

Hvožďany č.p. 2, Bechyně
Od 10. 12. 2011 do 8. 1. 2012

od 10 do 17 hodin
Na Štědrý den a Silvestra 

jen do 13 hodin
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Jako houby po dešti - aneb
Knižní novinky 
    z jihočeského
      regionu+

Vánoce a bez pohádek? To přece není 
možné. Nemusí to vždy být televizní a DVD, 
stačí knížka a pěkná rodinná atmosféra. 
Vybrali jsme pro Vás jednu z  nich:

STLUKOVÁ, Bára – KERLES, 
Jaroslav: 
Pohádky z  jižních Čech 
a Šumavy aneb 
Vyprávění kapra 
Jakuba.
Čes. Budějovice, nakl. Studio 
Gabreta, Mapcentrum s. r. o., 2008.

Jistě znáte alespoň z  pohlednic 
postavičku kapra Jakuba, který nás provází 
při poznávání jižních Čech; jeho autorem je 
známý malíř a kreslíř Jaroslav Kerles. 
Dostaneme se jeho přičiněním do Pohád-
kového království. Kniha je rozdělena do 
kapitol Léto, Velikonoce, opět léto, kde 
v kapitole třetí je vyprávění o vodní poště 
a bechyňských pošťácích.

Samozřejmě nechybí pohádky a vyprá-
vění o Třeboni, Vodňanech, Strakonicích, 
Českém Krumlově, Dačicích, Zvíkově, 
Táboře, Soběslavi, ale také o Zlaté stezce, 
rychtáři Kubatovi, říčním zlatě, dudácích, 
o růžích z  Blatné, raráškovi ze Zvíkova, 
o Bílé paní, husitech …

–ap–

Vážení spoluobčané,

dovolte mi, abych Vám všem, kteří jste 
přispěli do naší sbírky předmětů pro 
reminiscenci, upřímně poděkovala. Velice si 
vážím Vaší spolupráce, bez které bychom 
nemohli v plném rozsahu realizovat 
terapeutické aktivity s našimi klienty. Tyto 
programy jsou mezi nimi velice oblíbené, 
protože je na vzpomínkách vracejí do období 
jejich aktivního, resp. produktivního života.

Srdečné díky Mgr. Alena Sakařová,
ředitelka Domova pro seniory Bechyně

Krásné Vánoce prožité v plném zdraví, 
veselí a pohody v kruhu rodiny a přátel
        Vám přejí 

zaměstnanci 
Domova pro seniory Bechyně

+
Péče o klienty dle 
modelu prof. Erwina 
Böhma v Domově 

pro seniory Bechyně

nostech jsou vystavené obrázky, panenky, 
porcelán a různé vzpomínkové předměty. Je 
jich tam tolik, že si každý klient najde ty své 
předměty, které jsou mu známé a blízké. 
Velice nás překvapili klienti, kteří i přesto, že 
mají „demenci“, se chovají klidně a přátelsky. 
A díky tomu, že jsou zde spokojení a hlavně V měsíci dubnu jsme Vás nechali 
proto, že jsou v prostředí, které znají a ve nahlédnout do plejády aktivit, které děláme 
kterém se dobře orientují, se jejich zdravotní s našimi klienty. Aby byly aktivity cílené 
stav nehorší rychle, nejsou úzkostní, a měly svůj význam, začali jsme v loňském 
vyplašení nebo dokonce agresivní. V tomto roce pracovat s klienty podle psychobiogra-
domově se nám velice líbilo, byli jsme moc fického modelu péče profesora Erwina 
rádi, že jsme tuto metodu mohli vidět v praxi. Böhma, rakouského psychoterapeuta 
Tato zkušenost nás ujistila, že jsme se vydali a pečovatele. Jeho model péče je založen 
správnou cestou.na psychobiografii, tedy životním příběhu 

Toto setkání s prof. Erwinem Böhmem klienta s emocionálním laděním a čerpá 
nás nejen potěšilo, ale také inspirovalo z informací o tom, jak klient žil, co měl rád 
k hledání cest k prohloubení znalostí z a z jakého prostředí pochází. Podle tohoto 
oblasti geriatrie a péče o seniory. Část modelu jsme zaměřili nejen volnočasové 
zaměstnanců absolvovala další vzdělávací aktivity, ale také celkovou péči o klienta. Více 
kurz k tomuto tématu, jiní se zúčastnili o tomto modelu se můžete dočíst na našich 
konference zaměřené přímo na aktivizaci webových stránkách www.ddbechyne.cz – 
seniorů.nabídka služeb. 

Práce s klienty domova pro seniory se Abychom poskytovali péči dle zmíně-
musí odpoutat od rutinní každodenní práce ného modelu správně, čerpáme informace 
a do činnosti musí být vnesen prvek nejen z literatury a školení, ale v září 
sounáležitosti a společného žití. Zdá se to letošního roku jsme zorganizovali pracovní 
velice složité, ale pro lidi, kteří se seniory cestu do Rakouska, do jednoho z 31 vídeň-
pracují a nechají se touto činností oboha-ských zařízení pro seniory, které poskytuje 
covat, to tak složité a vyčerpávající není. péči též podle tohoto modelu. Přidali se 
Model prof. Böhma je model lidský, k nám ještě zaměstnanci z dalších 4 domovů 
připomíná, jak zcela přirozeně lze pečovat z Čech. Ve Vídni nás přivítala PhDr. Eva 
o klienty, kteří jsou dezorientovaní a jsou Procházková, která v Čechách tuto metodu 
postiženi demencí různého stupně. Tato přednáší a s prof. Erwinem Böhmem 
metoda je pozitivní i v tom, že pokud je spolupracuje. Při této pracovní cestě se nám 
člověk myslí „tady a teď“, můžeme se dostalo příležitosti se setkat přímo s prof. 
s klientem připravovat na dobu, až jeho Böhmem, který si na nás udělal dostatek 
zdravotní, respektive psychický stav dozná času a rád nám o své metodě řekl hodně 
změn. Pak se bude velice hodit připravený zajímavých věcí a ochotně zodpověděl 
materiál v podobě biografických knih, všechny naše otázky. Poté jsme měli 
vzpomínkových kufříků, nástěnek, sepsané příležitost projít si oddělení se zvláštním 
biografie apod. S jejich pomocí budeme režimem v doprovodu hlavní sestry a pra-
o klienta pečovat lépe a snadněji. Budeme covnice sociální péče, která nám dělala 
znát jeho zvyky, potřeby a rituály. Všechny tlumočnici, neboť je původem z Čech. Byli 
tyto materiály budeme využívat ke vzpomí-jsme velmi nadšeni z toho, když jsme uviděli 
nání, až náš klient nebude moci dělat věci toto oddělení v „plné parádě“. Vše mají 
tak, jak byl zvyklý a jak jsme byli zvyklí klienti zařízené, jako kdyby byli doma. Mají 
u něho i my. vlastní kuchyni, kde zrovna popíjely dvě 

Zavedením tohoto modelu péče se klientky kávu a jedly moučník. V kuchyni mají 
snažíme, aby byli spokojeni nejen klienti, ale samozřejmě nábytek, který odpovídá jejich 
i zaměstnanci o ně pečující.stylu a době, ve které klienti žili, když byli 

Lenka Králová, pracovník sociálních v produktivním věku, neboť dle prof. Böhma 
služeb – nepedagogická činnost mají toto období nejvíce zafixované ve své 

DpS Bechyně mysli. Kuchyně plynule přechází v jídelnu. Ta 
je také zařízena dle jejich vídeňského stylu. 
Za jídelnou mají zařízen pokoj tzv. 
„odpočívárnu“, která slouží prostě k odpo-
činku po vydatném obědě. Každý klient zde 
má zařízen pokoj svým nábytkem z domova, 
takže se opravdu cítí, jako by byl ve svém 
domácím prostředí. Po chodbách mají na 
tomto oddělení koutky, ve kterých si klienti 
mohou posedět. Mají zde např. hudební 
koutek se starým gramofonem, obrázky 
zpěváků a s gramofonovými deskami. Další 
je např. kadeřnický koutek, ve kterém 
klientkám po koupeli upraví vlasy, aby jim to 
slušelo. Také v koupelně mají sice moderní 
vanu, ale hlavně, a to především, starý 
nábytek, který mívali klienti doma a který 
i zde slouží k odkládání všech potřebných 
věcí ke koupeli a hygieně. Velice se nám 
také líbilo, že ošetřovna je propojená velkým 
oknem s kuchyní, takže personál je vlastně 
neustále s klienty v kontaktu. Toto okno je 
ozdobené záclonkou a všemi možnými 
dobovými předměty, mlýnky, porcelánem, 
prostě vším, co klientům připomíná jejich 
domov. Na chodbách a ve všech míst-

Fotografie z Pohádkového večerního závodu
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www.kulturnidum.cz

KULTURNÍ KALENDÁŘ prosinec 2011

Pátek 16. prosince / 10.00 hodin / Velký sál / Vstupné 30 Kč
Divadlo MIMOTAURUS z Prahy 
přiveze dětem loutkovou pohádku 
o ztřeštěném sněhulákovi a štěněti 
Alíkovi. Školní představení je 
určeno také pro veřejnost.

ZIMNÍ POHÁDKA

PRO DĚTI

KURZY, SEMINÁŘE, DÍLNY

ORIENTÁLNÍ A BŘIŠNÍ TANCE
Každé pondělí od 19.00 hodin v klubovně KD
Bližší informace: Kristýna Kvardová, tel. 721 503 325 nebo 
www.raeesah.wz.cz

KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY

– VĚNEČEK
Sobota 3. prosince / 19.00 hodin / Velký sál KD / Vstupné120 Kč
Hraje kapela MIDI Tábor. Předtančení ATAK Tábor.

ANGLIČTINA
Každý čtvrtek od 17. 00 hodin v klubovně KD 
Bližší informace o konání kurzu naleznete na www.skrivanek.cz

Pátek 16. prosince / 19 hod. / Velký sál / Vstup volný
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

II. ADVENT

ROK RŮŽE

Městské muzeum / otevřeno každý všední den 
kromě pondělí od 9.00 do 16.00 hod. 
Výstava otevřena do 30. prosince.
Z technických důvodů bude v pátek 9. 12. muzeum 
uzavřeno. Všem návštěvníkům se tímto omlouváme.

Sobota 17. prosince/ 14.00 hodin / Velký sál / Vstupné 20 Kč
Veselé odpoledne s překvapením v podobě pohádky „O červeném 
prasátku“. Pro děti budou připraveny různé hry a soutěže, veselá 
diskotéka, v případě sněhové nadílky soutěž o nejbuclatějšího 
sněhuláka před KD. Akci pořádá KSMB ve spolupráci s Levicovým 
klubem žen a SDH Bechyně.

VÁNOČNÍ LUMPAČENÍ U STROMEČKU

PILATES
Každý čtvrtek v klubovně KD
od 9 hodin cvičení pro ženy (střední zátěž), 
od 10.15 hodin pro ženy 50+ (protažení, cvičení pro pohodu) 
Bližší informace na tel. č. 775 182 010.

STREEET DANCE
Každé úterý od 17 hodin v klubovně KD
Bližší informace na tel. č. 724 047 369.

VÝSTAVY

PLESOVÁ SEZÓNA

MATURITNÍ PLES SUPŠ
Pátek 2. prosince / 19.00 hodin / Velký sál

Neděle 4. prosince / 17.00 hodin / Klášterní kostel 
Nanebevzetí Panny Marie
ZUŠ zve na adventní představení hudebního, výtvarného 
a dramatického oboru s názvem Andělé jsou s námi, součástí je 
koncert duchovní hudby. Zveme na duchovní zážitek, punč, čaj 
a vánočky.

III. ADVENT

Neděle 11. prosince / 16.30 – 18.30 hodin / Městské muzeum
Třetí adventní neděle bude v Městském muzeu patřit již tradičnímu 
adventnímu trhu s lidovými řemesly, svařákem a výtvarnou 
dílničkou pro děti. Příjemným zpestřením bude vystoupení 
pěveckého sboru „Borovičky“ z Borovan pod vedením 
p. J. Janáčkové.

IV. ADVENT

Neděle 18. prosince / 16.30 hodin / Zámecký park
Čtvrtá adventní neděle bude netradičně zahájena v zámeckém 
parku žáky divadelního kroužku pod vedením p. uč. Oplatka. 
Divadelní představeni bude pokračovat na náměstí před kostelem, 
na závěr zazní již tradiční troubení koled z věže v podání Swing 
bandu Tábor.
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Open space

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

tvorbu prezentovat 
na veřejnosti.

16. 12.

Krásné sváteční chvíle, 
pohodu 

přeje všem 

a úspěšný rok 2012 

KSMB

Vánoční besídka



+Předvánoční čas

Jako pohlazení před očekávanými 
Vánocemi působí kniha Nové povídky od 
Zdeňka Svěráka. V prvním příběhu 
Betlémské světlo se dozvíme, jak prožívá 
předvánoční čas mentálně postižený Petr 
a jeho rodiče. Tatínek pro syna přichystal 
neobvyklé překvapení, které se málem 
nepovedlo! Jistě za přečtení stojí i dalších 
osm příběhů. Zaručeně dokážou zaujmout 
i pobavit. Kniha právě vyšla v nakladatelství 
Fragment!
Ukázka:

Kouknu ven a ono sněží. Nechám práce 
a s kladívkem v ruce a hřebíkem v puse jdu 
k oknu naší chráněné dílny. Přitisknu čelo na 
studené sklo a dívám se na to jako blázen, 
protože jsem za rok úplně zapomněl, jaká je 

Městské muzeum vás třetí adventní 
neděli dne 11. prosince od 16.30 hod. zve 
na muzejní adventní trh. Tradiční prodejní 
stánky vám mimo jiné nabídnou adventní 
věnce, perníčky, dřevěné hračky, keramiku, 
pečivo a šperky. Nejen malí návštěvníci se 
budou moci zúčastnit výtvarné dílny pod 
vedením paní učitelky Ivany Blažkové ze 
ZUŠ V. Pichla. A vánoční atmosféru dokreslí 
kromě svařeného vína i vystoupení 
pěveckého sboru „Borovičky“.

Zaměstnanci Městského muzea přejí 
všem příjemně prožité vánoční svátky, 
děkují za projevenou podporu v průběhu 
tohoto roku a těší se na shledanou během 
nových muzejních akcí v roce příštím.

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.

POHYBOVÉ HRY A MINICVIČENÍ
Každé úterý od 9.30 hodin děti 1 – 2 roky, 
10.15 hodin děti 2 – 3 roky. 
V případě zájmu od 11.00 hodin hrátky s batolátky. Bližší informace 
na tel. č. 776 381 203.

VÁNOČNÍ ODPOLEDNE 
Středa 21. prosince / 15.00 – 17.00 hodin / RC Hrošík
Poslední hernu v předvánočním období si zpříjemníme 
ochutnávkou vánočního cukroví, které přineste s sebou. Oblíbené 
recepty si rády navzájem vyměníme. Proto přineste také.

Dobrovolnice uvítají do svých řad další posily z řad maminek na 
mateřské dovolené, které by vypomohly s chodem RC Hrošík.

Kolektiv dobrovolnic RC Hrošík přeje všem příjemné prožití 
vánočních svátků a co nejméně předvánočního shonu. 

V novém roce bude herna opět otevřena od středy 4. ledna 2012 
v obvyklém čase.

RODIČOVSKÉ CENTRUM PŘIPRAVUJEME

Zahájení pátek 13. ledna 2012 / 20 hodin / Velký sál
Pro velký zájem pořádáme taneční kurzy pro absolventy základních 
tanečních a také pro ty, co již většinu zapomněli. Kurzy povedou 
opět manželé Bolkovi z Milevska. Přihlásit se lze ještě stále 
v kanceláři KD, na email program@kulturnidum.cz a na telefonu 
381 213 338 nejlépe v párech.
Kurzovné činí 1.000,- Kč na osobu. 
Termíny dalších lekcí: 20. ledna., 3., 17., 24. února a 2. a 9. března. 
Závěrečný ples 16. března. Hraje RM Band Milevsko.
Vstupné 100 Kč.

TANEČNÍ PRO VŠECHNY

Pátek 27. ledna / 20.00 hodin / Velký sál 
KD / Vstupné 120 Kč
Již osmou sezónu pořádá město 
Bechyně ples, letos k poslechu a tanci 
hraje kapela MIDI Tábor. Připraven je 
bohatý program a soutěže o atraktivní 
ceny.
Předprodej vstupenek v Knihkupectví Petra Voka.

VIII. PLES MĚSTA Bechyně

+
Pohádkový večerní 
závod

Pat a Mat, sudičky, lesní divoženky, 
loupežník, ježibaby, Křemílek s Vocho-
můrkou, Nastěnka s Marfušou, kouzelník 
s čarodějnicí a sám pan král se svým 
písařem – všechny tyto pohádkové bytosti 
vytvořily pro děti ve večerních uličkách osm 
stanovišť s různými úkoly. Ve středu 
16. listopadu se desítky dětí sešly v podloubí 
ZUŠky, aby si vyzkoušely stezku odvahy, 
která vedla přes náměstí až do zámeckého 
parku. Na posilnění odvahy dostaly 
zázračný lektvar z čarodějnické dílny 
a mohly vyrazit. Cestičku jim lemovala 
blikající světýlka, která když zhasla, tak děti 
pěkně zmátla v trase. Takže kromě různých 
soutěží vlastně plnily i stezku odvahy, která 
končila v zámecké jízdárně u pana krále, 
který všem soutěžícím udělil Řád Nebojsy za 
plnění stezky odvahy a samozřejmě sladkou 
odměnu. 

Středeční podvečer pro děti připravil 
SDH Bechyně ve spolupráci s KSMB. Velký 
dík patří také SDH Želeč, Sudoměřice 
u Bechyně a Borovany a vedení ZUŠ 
Bechyně.

SH

Fotografie na str. 4, 
další najdete na facebooku KSMB

to podívaná, ten první sníh. Všechno je samá 
špína, dvůr s kůlnama je od nás vydupaný, 
jak tam o přestávkách blbneme s míčem 
nebo čáru tam taky hrajeme, a do toho ten 
sníh. Ale jak ho pozoruju, vidím, že vlastně 
nepadá. Těm velkým slepeným vločkám se 
do toho marastu nechce. Protože vidí, co se 
stalo s těma, co dopadly: bylo po nich. A tak to 
padání všelijak zdržujou, krouží jako ty bílé 
baletky, co dělaly v televizi labutě, něco je 
zvedá zase nahoru, sláva, ještě neumřeme, 
a teprve když už nemůžou, padnou na zem 
a nejsou. 

To musím vyprávět tátovi. On řekne, ty 
máš, člověče, dobrý postřeh. Kdo by to do 
tebe řek. Mám rád, když mě táta chválí. To 
jsem šťastný jako blecha.

Ale teď vidím, že na střeše kůlny už 
zůstávají vločky naživu. Tak budeme mít bílé 
Vánoce. Táta říká, že bílé Vánoce jsou ty 
pravé. Já už na Ježíška nevěřím. Věřil jsem 
do patnácti let, protože jsem retardovaný 
a my máme všechno zpožděné. Ježíšek 
není, Petře, řekl mi táta loni. Ale Ježíš, to si 
pamatuj, ten je. Kdyby nebylo Ježíše, tak by 
naše utrpení bylo ještě větší. Táta říká, že 
nebýt Ježíše, on s mámou by ten kříž 
neunesli. Tak jsem si zapamatoval, že 
Ježíšek není a Ježíš je. Mám tátu rád, ale 
zlobím ho.

V rámci projektu Den pro dětskou 
knihu můžete v knihovně navštívit do 
16. prosince:

– prodejní výstavu dětských knih 
nakladatelství Fragment

– výstavu papírových košíků paní 
Cmuntové (od 1. 12.)

Zveme na besedu spojenou se čtením 
o Adventu a Vánocích. O svátcích vypráví 
bechyňský páter Vojtěch Vágai 15. 12. 
v 9 hodin pro veřejnost a opakování 
chystáme i pro školy.

Přijďte, rádi vás uvítáme!

Odpověď na listopadovou otázku: civilní 
jméno spisovatele Václava Řezáče je Václav 
Voňavka.

Otázka na prosinec: Znáte jméno 
města, kde Zdeněk Svěrák strávil část 
dětství a jehož je čestným občanem?

Upozornění: 
Knihovna od 22. 12. 2011 do 2. 1. 2012 

uzavřena!

Příjemné prožívání svátků s dobrou 
knihou přejí všem našim čtenářům

knihovnice!
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+Drakiáda

SRPDŠ při ZŠ Libušina pořádalo 
v sobotu 22. října již druhý ročník drakiády. 
Počasí nám tentokrát přálo více, sobotní 
odpoledne bylo slunečné. Příznivci podzim-
ních radovánek se sešli na louce za 
keramičkou a všichni se ze všech sil snažili 
dostat draka co nejvýše. Pro některé to bylo 
dost náročné, ale někteří draci létali skoro 
sami. O odměny a diplomy se podělily děti 
s nejkrásnějším drakem, vlastnoručně vyro-
beným drakem, nejbarevnějším drakem 
i nejdéle létajícím drakem.

S prázdnou neodešel nikdo, sladkosti 
dostaly všechny děti. Zajištěno bylo také 
občerstvení – výborné koláčky, linecké i čaj. 
Děkujeme vedení SRPDŠ a všem sponzo-
rům. A už nyní se těšíme na další podobné 
akce.

Za SRPDŠ: Mgr. Jana Meyerová

+Otevíráme žákovskou 
knihovnu – čítárnu

V pátek 11. 11. byla slavnostně a za 
zvuku fanfár otevřena žákovská knihovna – 
čítárna – literární doupě. Na čtenáře zde 
čekalo drobné občerstvení a představení 
nového prostoru. Tato knihovna bude sloužit 
nejenom jako místo pro vypůjčení knih 
k domácímu čtení, ale zároveň i jako 
přestávková čítárna a literární učebna. 
Čtenáři zde mají k dispozici knihy 
dobrodružné, válečné, dívčí románky, 
pohádky, historické romány, životopisy atd. 
Pomůckou pro zpracování různých referátů 
bude určitě také oddělení encyklopedií. 
Knihovna bude otevřena každou velkou 
přestávku a ve vybraných dnech i o malých 
přestávkách. Těším se, že se postupně bude 
rozšiřovat nejenom nabídka knih, ale i řady 
našich spokojených čtenářů.

Mgr. Lucie Svitáková

+Pozvánka na 3. vánoční 
jarmark na ZŠ Libušina

sportovní potřeby na atletiku a pomůcky pro 
rehabilitační cvičení (rotoped Eliptical, činky) 
pro Domov zdravotně postižených ve 
Zběšičkách. 

Po loňském úspěšném zopakování I loňský jarmark byl úspěšný, výtěžek 
vánočního jarmarku na naší škole jsme se 28 000 Kč jsme tentokrát použili na vybavení 
i letos rozhodli tuto příjemnou akci opět naší školy, především sportovních potřeb 
uskutečnit. 20. prosince tak můžete navštívit jako je nová souprava na florbal či sada 
od 14 do 17 hodin naši školu, která se na tuto nových žíněnek. 
dobu opět promění na jarmarkové městeč- Případný výtěžek z letošního jarmarku 
ko. Stejně jako vloni a předloni si u jednot- bychom rádi věnovali na zvelebení žákovské 
livých stánků budete moci za příznivé ceny knihovny, tj. na dokoupení a dokupování 
nakoupit perníčky, vánoční ozdobičky, nových knih, objednání časopisů do její 
keramické drobnosti, šperky z nejrůznějších čítárny, popř. i na zkrášlení prostředí celé 
materiálů a jiné zaručeně rukodělné výrobky knihovny (koberec, polštářky, křesílka…).
našich žáků, kterými určitě uděláte radost I letos se na Vás moc těšíme!
sobě i svým blízkým. Chybět opět nebude 

Mgr. Ruda Blažekani jarmarková hospůdka, kde vám již 
zkušený personál nabídne čaj či kávu a k nim 
také různé vánoční pečivo 
a jiné dobroty, které 
k Vánocům neodmys-
litelně patří.
Malá rekapitulace:

V roce 2009 se nám 
podařilo získat téměř 
25 tisíc korun, za 
které jsme 
nakoupil i 

+
Třináctá Veverka se 
povedla!

Ve středu 16. listopadu, den před státním 
svátkem, si svůj sportovní svátek užili 
všichni bechyňští šplhavci a šplhouni. 
Závodilo se totiž ve šplhu na tyči, tradiční toť 
olympijské disciplíně. Podle nepodložených 
teorií snad na začátku 20. století naši školu 
krátkodobě navštěvoval při pobytu cirkusu 
Limito Vertikále pozdější olympijský vítěz ve 
šplhu z roku 1924 Bedřich Šupčík. Tím 
možná položil pevný základ pro dnešní 
výkony. Na olympijských hrách už se dávno 
nešplhá, ale v Bechyni tato disciplína už 
hluboce zakořenila.

Letošního ročníku se zúčastnilo téměř 
100 závodníků obou bechyňských škol 
a všichni se statečně porvali se čtyřmetro-
vými tyčemi v tělocvičně naší školy. Na své si 
přišli i diváci, kterých se sešel také nemalý 
počet a bouřlivě povzbuzovali všechny 
šplhavce. Za předvedené výkony si ti 
nejlepší odnesli diplomy a sladké odměny 
a ti úplně nejrychlejší také symbol bechyň-
ského závodu veverku, tentokrát v plyšovém 
provedení. Pokud tyče v tělocvičně nezre-
ziví, děti nezleniví a Bechyňský olympijský 
výbor soutěž nezruší, sejdeme opět 
v listopadu 2012.

Veverkám zdar, zdar, zdar!
Ruda Blažek



+
Den otevřených 
dveří 
– Micro-Epsilon

V pátek na svátek sv. Martina uspořádala 
bechyňská firma Micro-Epsilon ke 20. výročí 
založení firmy (dříve Microsenzor) Den 
otevřených dveří, kterého se zúčastnili žáci 
osmých a devátých ročníků. Studenti měli 
možnost seznámit s provozem a technolo-
gickým zařízením této firmy. Prezentace 
byla na velice vysoké úrovni, téměř tři hodiny 
zajímavého povídání a představení jednotli-
vých pracovišť, kde žáci zhlédli, co se zde 
vlastně vyrábí. Pro některé to byla určitě 
poučná exkurze do dalšího rozhodování 
o budoucím povolání. Především žáci, kteří 
půjdou studovat technické či ekonomické 
obory, zde mohli názorně vidět, jaké by bylo 
jejich pozdější uplatnění v praxi, a to 
dokonce v místě bydliště, pokud zůstanou 
v Bechyni. Žáci si odnesli kromě drobného 
dárku především mnoho užitečných infor-
mací, viděli vývoj výrobků od počáteční fáze 
po finální dokončení, a tak bychom rádi 
poděkovali za možnost se této akce aktivně 
zúčastnit.

Mgr. Jan Pazourek

+Divadelní kroužek nové 
školy na charitativní akci

Dne 18. 10. se divadelní kroužek naší 
školy zúčastnil benefičního divadelního 
vystoupení v Sezimově Ústí nazvaného 
„Děti hrají dětem“. Tato akce byla věnována 
občanskému sdružení volnočasových 
a terapeutických aktivit Kaňka Tábor, které 
se zabývá výchovou a vzděláváním dětí 
s postižením. V dopolední části navštívil náš 
soubor toto zařízení a zahrál zde dvě 
inscenace – Hloupé pohádky a Upomínku 
na celý život. Obě hry se dětským i dospělým 
divákům líbily a z jejich reakcí bylo patrné, že 
jim naše představení udělala velkou radost. 
Pro děti naše i ty „kaňkovské“ pak bylo velmi 
přínosné společně hovořit v kruhu o před-
stavení a poznávat odlišnosti i společné 
prvky školního života. V podvečerních 
hodinách pak proběhlo vystoupení 
v kinosále kulturního domu Spektrum určené 
širší veřejnosti a zástupcům města. Obě 
naše vystoupení měla opět úspěch 
a v závěru večera celému souboru veřejně 
na jevišti poděkovala ředitelka Kaňky. Jsem 
přesvědčen, že tento den představoval pro 
naše žáky nejen další možnost vystoupení 
před publikem, ale především příležitost 
podílet se významnou měrou na dobročinné 
akci. Věříme, že i nadále bude tato 
spolupráce pokračovat v podobě dalších 
společných projektů.

Mgr. František Oplatek

+
Léčivé byliny

Letošní ročník soutěže ve sběru léčivých 
bylin a pomerančové a citrónové kůry byl 
ukončen 31. října 2011.

Je třeba pochválit zejména nejúspěšnější 
sběrače, kterými se opět stali sourozenci 
Filip Tíkal ze 3.A a Barbora Tíkalová z 8.A. 
Každý z nich nasbíral více než 20 kg šípku, 
téměř 12 kg bylin a k tomu ještě bezmála 
15 kg pomerančové kůry. Za to jim patří 
zasloužená pochvala a odměna, podobně 
jako dalším pilným sběračům. Mezi ně patří 
například David Tupý z 5.A, který usušil 7910 
g bylin a 2,5 kg šípku, Pavlína Šimková z 5.A 
s 2545 g bylin a 2220g šípku, nebo Tomáš 
Ryba ze 2.A, který nasbíral 4491 g léčivých 
bylin.

Ve sběru pomerančové kůry byli dále 
úspěšní například Filip Jordák ze 4.A, který 
odevzdal 9704 g kůry a jeho spolužák Petr 
Štojdl s 9380 g kůry. Další pilní soutěžící jsou 
Monika Fišerová z 9.A s 9 kg kůry, Pavlína 
Šimková z 5.A s 8380 g kůry, Jakub Kodad 
z 5.A a Veronika Homolková ze 3.A se 7 kg 
kůry, Martin Mrzena s 6950 g kůry, Tereza 
Šafránková z 8.A s 5,5 kg kůry a Tomáš 
Šafránek z 5.A s 5002 g pomerančové kůry. 
Všem těmto žákům blahopřejeme a děku-
jeme za záslužnou práci.

Také ostatní sběrači mají zásluhu na 
celkovém množství bylin a pomerančové 
kůry, které jsme letos odevzdali.

Bylo to 48,537 kg léčivých bylin, 46,57 kg 
šípku a 197,5 kg pomerančové kůry. 

Ještě jednou děkujeme všem účastní-
kům soutěže a těšíme se již na další ročník. 

Mgr. J. Vašicová
Mgr. Milan Petrí

+Projekt 
8. ročníku

– Píšeme bajku

V hodině literatury jsme se 
podívali na jeden z nejstarších 
žánrů – bajku. Seznámili jsme se 
s pojmem bajka a jejími autory. 
Podrobněji jsme pak pracovali 
s bajkami Jeana de La Fontaina. 
Několik jsme jich přečetli a vyvo-
zovali poučení, které z bajek 
plyne.

V hodinách slohové výuky 
jsme poté pokračoval v práci. 
Začali jsme tentokrát obráceně, 
to znamená nejprve jsme si dali 
dohromady různá přísloví a na ně jsme 
vymýšleli možné příběhy. A pak přišlo to 
hlavní. Paní učitelka nám rozdala známé 
bajky, ale pouze jejich úvodní část. Na nás 
pak bylo, abychom si sami vymysleli nejen 
přísloví – ponaučení z bajky, ale i patřičný 
příběh. A tak jsme psali a psali, až se narodila 
bajka naše vlastní.

Na závěr nám pak paní učitelka přečetla, 
jak zní originál. Práce nás bavila a některým 
se opravdu zdařila.

třída 8.A

Základní škola Bechyně Školní ulice
ve spolupráci s panem Janem Cihlou
otevírá od 3. prosince 2011 výstavu

dětí keramického kroužku 
vedeného paní Dášou Půlpytlovou

KERAMIKA NA PRÁDLE
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doporučeno obrátit se na specialistu. Zprávičky 
Předškoláci se seznámili se ZŠ Školní ul. 

z MŠ Jahůdka Učitelé a žáci si pro ně připravili pěkný 
program. Několik dětí navštěvuje kroužek 

MŠ zaháji la školní rok Hlásku, jehož náplní je odstraňování vad 
2011/2012 otevřením osmi napl- řeči, je organizovaný ZŠ Školní ul. 

něných tříd. Přibyla třída Kuřátek a kapacita (Mgr. Vašicová a M. Rousová). 
školy byla navýšena o 13 dětí na 198 dětí. V listopadu místní zubařka MUDr. Urba-
Důvodem byl velký počet neuspokojených nová formou pohádky děti poučila 
zájemců o MŠ. Optimálně jsme využili o důležitosti zachovávání ústní hygieny. Ve 
stávající prostory a se souhlasem zřizova- spolupráci se SUPŠ opět navštíví děti 
tele Městem Bechyně zařídily vše potřebné, Mikuláš s malou nadílkou. Každá třída se 
aby všechny přihlášené děti byly umístěny. pochlubí s tím, co nacvičila při třídních 
Nové děti se postupně adaptovaly a spolu vánočních besídkách, a skupinka dětí 
s ostatními dětmi se zapojily do plnění „Bambulka“ bude s nacvičeným programem 
Školního vzdělávacího programu. Školou reprezentovat školu při setkání důchodců 
jsou zajišťovány kroužky – keramický, v KD a v Domově pro seniory. V prosinci děti 
Šikulky a taneční. ZUŠ provádí tvořivou ještě zhlédnou Zimní pohádku v Kulturním 
dramatiku a angličtinu p. Vlčková. domě. 

Koncem září začal pro předškolní děti Naše škola spolupracuje se Stanicí 
tříměsíční plavecký výcvik v Táboře, děti si pomoc přírodě v Táboře a Voticích a účastní 
vedou výborně. Broučci a Lišáci byli na eko se soutěží ve sběru suchého pečiva, 
vycházce a každé dítě si vytvořilo „Paletku kaštanů, žaludů, hliníku a oleje. Za všechny 
barev podzimu“. Žluťásci měli tématickou nasbírané produkty děkujeme rodičům. 
vycházku a pozorovali babí léto. Děti zhlédly Velmi úspěšná je škola i ve výtvarných 
Kočičí pohádku. Lions klub Tábor Optika soutěžích. 
D+P Tábor provedli v rámci humanitární Všem, kteří poskytli škole sponzorský 
aktivity bezplatné bezkontaktní vyšetření dar, velmi děkujeme a všem rodičům 
zraku všech dětí, jejichž rodiče o vyšetření i občanům Bechyně přejeme jménem všech 
projevili zájem. Proběhla depistáž Mgr. zaměstnanců a dětí krásné Vánoce 
Pavlou Bláhovou, klinickou logopedkou, a šťastný nový rok.
která zjišťovala vady řeči u dětí, rodičům bylo BV

+
Setkání po 40 letech

Naší škole se stále v Bechyni říká „Nová 
škola“, ale čas utíká a ona ta naše školička 
už tak nová ani mladá není. Do provozu 
vstoupila v roce 1964. A tak dveřmi školy už 
prošla pěkná řádka žáků.

O to máme větší radost, když bývalí žáci 
na školu nezapomínají a rádi se do školy 
přijdou podívat a společně pak posedí a 
zavzpomínají na školní léta a kantory, kteří je 
devítiletkou provázeli. Letos vzpomínají na 
odchod ze školy již pětapadesátníci. Třída 
9.A se sešla 5. listopadu a nechala si po 40 
letech otevřít nejen školu, ale i svoji 
kmenovou třídu, kde společně strávili 
spoustu času. Dohadovali se, kdo kde seděl 
a pamatovali si to velmi dobře. Prohlédli si 
školu a odebrali se do hospůdky, kde se sešli 
se svojí třídní učitelkou paní Jiřinou 
Konvalinkovou. Povídalo a vzpomínalo se 
do pozdních hodin. 

Odjížděli spokojeni a s příslibem, že se 
zase brzy sejdou. A tak nám nezbývá než 
popřát, aby se opravdu ve zdraví sešli a opět 
zavzpomínali na svá mladá léta.

Mgr. Milena Borková

PS: Poznáte na fotce i vy naše bývalé žáky?

+
Florbalový turnaj 
k výročí 
17. listopadu

Již tradičně se výročí „Sametové 
revoluce“ na naší škole slaví sportovním 
kláním ve florbalu. Letošního turnaje se 
zúčastnili žáci od třetí až po devátou třídu, 
kteří vytvořili čtyři vyrovnaná družstva. Týmy 
sehráli celkem šest utkání, v nichž nebylo o 
dramatické chvíle nouze. Poslední zápas 
turnaje byl i výborným zakončením 
čtvrtečního klání. Po nerozhodném výsledku 
3:3 o vítězi celého turnaje rozhodlo lepší 
skóre pro družstvo „Banáni“. Poděkování 
patří nejen hráčům, kteří si sváteční 
dopoledne zpříjemnili pohybem, ale i počet-
ným fanouškům, kteří v naší tělocvičně 
vytvořili báječnou sportovní atmosféru.

Celkové pořadí:

 1. Banáni 
 2. Los pedros
 3. Tajfuni
 4. Malý gang

Mgr. Milan Petr

+Podzimní vyrábění 

Dne 26. 10. 2011 v době prázdnin 
proběhlo v naší ŠD „Podzimní vyrábění“. 
Děti si zde za pomoci vychovatelek vyrobily 
sovičky ze šišek a ježečky z papíru 
a borovicového jehličí. Celou družinou se 
linula krásná vůně podzimního lesa. 
Společná práce se dětem vydařila a již se 
všichni těší na „Vánoční dílničky v ŠD“, které 
proběhnou v prosinci. Iluzi podzimního lesa 
tak brzy vyměníme za vůni vanilkových 
rohlíčků.

Vychovatelky a děti ze ŠD
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+PET ART

nebo též pet art (zde název přímo odkazuje 
k plastovým nápojovým lahvím) je pocho-
pitelně vcelku mladým uměleckým 
odvětvím. Zacházení s plasty a jejich tepelné 
tvarování má však své zásady a meze. 
Zejména různá tavitelnost, vysoká hořlavost 
a odkapávání materiálu vysokých teplot, to 
byly mnohé výsledky domácích pokusů s 
tímto jinak barevně velmi zajímavým 
materiálem. Proto bylo potřeba odborně se 
vzdělat a tak jsem navštívila kurs výroby 
šperků z plastu v Národním institutu dalšího 
vzdělávání v Českých Budějovicích.

A tak si právě nyní, před Vánoci, budou 
žáci výtvarného oboru moci zkusit vytvořit 
vlastní plastové přívěsky, šperky a apod.

Koho by tato oblast umění zajímala, 
doporučuji internetové stránky české 
v ý t v a r n i c e  Ve r o n i k y  R i c h t e r o v é  
(www.veronikarichterova.com). O projektu 
Muzea pet lahví, které připravuje spolu se 
svým manželem grafikem Michalem Plastových předmětů je kolem nás 
Cihlářem, jste se mohli dočíst v páteční spousta. Zatím nám přišlo nejlepší vytřídit je 
příloze Lidových novin ze 4. 10. 2011.z odpadu a donést do žlutého kontejneru a 

tím je recyklovat. Nabízí se však i další Mgr. Ivana Blažková
možnost, a to v oblasti umění. Plastik art 

.

ZUŠ Václava Pichla v Bechyni

Vás zve na adventní představení
hudebního, výtvarného
a dramatického oboru

Andělé jsou s námi

4. 12. 2011
od 17 hodin

http://klaster-bechyne.org 

Zveme na duchovní zážitek, punč, čaj a vánočku
Vstupné dobrovolné

Součástí je koncert duchovní hudby
v klášterním kostele nanebevzetí Panny Marie

+Celostátní 
středoškolská točířská 

soutěž 

ručně točeného porcelánu a který měl velmi 
zajímavé povídání pro studenty. To doplnila 
prezentací své tvorby – keramických zvířat, 
objektů i obrazů - jeho žena Dana, účastnice 
mezinárodního bechyňského sympozia 
v roce 2004. Tradičně příjemné bylo pose-
zení v Jupiteru, které zpestřil „keramickými 
písničkami“ pan Karel Dvořák s přáteli.

Velmi nás těší, v obou soutěžích, tedy 
v soutěži Maxiroura 3 i v hlavní soutěži, 
zvítězil student 4. ročníku naší školy Metoděj 
Žák. Druhý náš zástupce, Milan Marhoun, 
byl v hlavní soutěži pátý. Gratulujeme 
a děkujeme za vzornou reprezentaci školy. 

V obvyklém termínu na počátku listopadu Velký dík patří všem, kteří se podíleli na 
proběhla v naší škole již popatnácté zorganizování soutěže – Mgr. Milanu 
celostátní točířská soutěž pro studenty Vágnerovi, Janu Vančurovi, Aleně Kissové 
středních škol. Kromě pořádající SUPŠ a Miroslavu Olivovi. Rovněž všem, kteří 
Bechyně přijala pozvání SUPŠ Český soutěž sponzorsky podpořili. Jedná se 
Krumlov, Akademie Světlá nad Sázavou, o Městský úřad Bechyně, Wpartner, s.r.o., 
SOŠ Luhačovice a SUPŠ Uherské Hradiště. Bechyně, Pavla Ursínyho, Bechyně, 

Soutěžící měli za úkol splnit povinnou Zahradnictví a květinářství U Benešů, 
část, což znamenalo vytočit džbán a mísu Bechyně, Josefa Fáberu, Bechyně, Drogerii 
podle předloženého výkresu, a volnou část, Igor Sabo, Bechyně, BM-PACK s.r.o., 
jejímž zadáním byl tentokrát svícen podle Prostějov, Juraji Vanyovi, Sedlčany, Petru 
vlastního návrhu. Studenti navíc absolvovali Uhlířovi, České Budějovice, Martinu 
doprovodnou soutěž Maxiroura 3 – úkolem Proškovi, České Budějovice a Egonu Ivanu 
bylo vytočit co nejvyšší rouru z maximálně tří Wernerovi, Nový Drahov. Rovněž děkujeme 
kilogramů hlíny. panu Josefu Mičanovi a obsluze v hotelu 

Předsedou poroty byl pan Martin Kos, Jupiter.
absolvent školy, který se zabývá výrobou Jiří Novotný, SUPŠ Bechyně

+
Výstavní a další 
činnost SUPŠ 

Podzim je tradičně hektický. Na počátku 
listopadu nás potěšila rekordní návštěva 
dne otevřených dveří a stejně rekordní účast 
zájemců o studium na přípravných kurzech 
k talentovým zkouškám v sobotu 12. 11. 
2011. Jsme si samozřejmě vědomi toho, že 
to automaticky neznamená větší počet 
podaných přihlášek a následně studentů, 
ale přesto je to povzbuzení k další práci.

Absolvovali jsme burzy škol v Milevsku, 
Týně nad Vltavou, Strakonicích a v Jindři-
chově Hradci. Všem kolegyním a kolegům, 
kteří se těchto akcí zúčastnili, patří dík.

Ve čtvrtek 10. listopadu se v kulturním 
domě Metropol v Českých Budějovicích 
uskutečnila vernisáž výstavy IUVENTArs 
2011. Jde již o 6. ročník přehlídky vybraných 
prací studentů středních a vysokých 
výtvarných škol. Své zastoupení máme také 
na výstavě Jme jedné krve, kterou uspořádal 
plzeňský Ústav umění a designu a které se 
účastní šest škol, na kterých je vyučován 
keramický obor. 

V neděli 13. listopadu jsme zahájili 
výstavu velkoplošných fotografií artefaktů ze 
školního depozitáře v pražském divadle 
Viola. Rovněž jsme byli pozváni ke 
spolupráci se sezimoústeckým městským 
kulturním střediskem (MěXus). To pořádá 
poslední víkend v listopadu loutkářský 
festival. Naši studenti vytvořili v rámci 
soutěže plakáty, které byly vytištěny. 
Doprovodnou akcí festivalu je výstava 
keramických plastik našich žáků a tvůrčí 
dílna zaměřená na modelování, točení na 
kruhu a malování loutek pod vedením 
studentů a učitelů naší školy. 

Bechyňskou veřejnost srdečně zveme 
na výstavu, která potrvá do 9. prosince ve 
školní Galerii Na chodbě. Má název 
Malování vlnou a představuje zajímavou 
tvorbu textilních výtvarnic Hany 
Lendrové, Marie Kochové a Zdeny 
Polenské.

Jiří Novotný, SUPŠ Bechyně



+Nadace ČEZ podpořila 
letos v Bechyni 

rekonstrukci chodníků

Město Bechyně aktivně spolupracuje s 
Nadací ČEZ od roku 2004. V letošním roce 
podpořila Nadace ČEZ rekonstrukci části 
chodníků v Zahradní a Michalské ulici. 
Chodníky byly ve velmi špatném technickém 
stavu. Jejich povrch byl tvořen betonovou 
dlažbou, která byla popraskaná, vydrolená, 
v některých místech již zcela chyběla. Na 
chodnících tak vznikaly nerovnosti bránící 
bezpečné chůzi. Při rekonstrukci chodníků 
byl odstraněn stávající povrch, byly 
provedeny odkopávky nevyhovujících 
podkladních vrstev, položeny vrstvy nové a 
bylo provedeno hutnění aktivní zóny. Nový 
povrch chodníků byl proveden ze zámkové 
betonové dlažby včetně nových záhonových 
obrubníků. 

+Informace pro občany 
o vydávání občanských 

průkazů a cestovních pasů

Dne 1. ledna 2012 nabývá účinnosti 
novela zákona o občanských průkazech. 
Změna zákona se týká vydávání nového 
typu občanského průkazu. Žádosti o vydání 
tohoto občanského průkazu se již nebudou 
podávat na matričních úřadech. O vydání 
nového občanského průkazu může občan 
od 1. ledna 2012 požádat u obecního úřadu 
obce s rozšířenou působností, v jehož 
správním obvodu je hlášen k trvalému 
pobytu nebo u kteréhokoliv obecního úřadu 
obce s rozšířenou působností. Pro občany 
Bechyně bude příslušný k podání žádosti 
i k převzetí vyhotoveného občanského 
průkazu Městský úřad v Táboře, Husovo 
nám. 2938 (budova bývalých kasáren 
u nádraží) nebo kterýkoliv jiný obecní úřad 
obce s rozšířenou působností. Na přísluš-
ném úřadě bude s občanem sepsána žádost 
a pořídí se i fotografie.

V souvislosti s přechodem na výrobu 
nového typu občanského průkazu lze 
požádat na Městském úřadu v Táboře 
nejpozději do 14. prosince 2011, o vydání 
stávajícího typu občanského průkazu se 
strojově čitelnými údaji.

V době od 15. prosince 2011 do 
30. prosince 2011 lze vydat občanský 
průkaz bez strojově čitelných údajů s dobou 
platnosti 1 měsíc bez správního poplatku.

Dosavadní občanské průkazy zůstá-
vají v platnosti po dobu v nich uvedenou.

O vydání cestovního pasu se strojově 
čitelnými údaji a s nosičem dat s biometric-
kými údaji lze požádat nejpozději do 
16. prosince 2011 – pokud je žádost 
podána v zahraničí na zastupitelském 
úřadu, do 19. prosince 2011 – pokud je 
žádost podána na obecním úřadu obce 
s rozšířenou působností.

V době od 27. prosince 2011 do 
30. prosince 2011 nebudou žádosti o vydá-
ní cestovního pasu se strojově čitelnými 
údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji 
přijímány ani se nebudou vyhotovené pasy 
předávat.

Vydávání cestovních pasů bez strojově 
čitelných údajů s dobou platnosti 6 měsíců 
se odstávky netýkají.

Helena Příhodová

+Placené parkování na 
náměstí v Bechyni

Velkou změnou od 1. 1. 2012 bude 
placené stání na zrekonstruovaném náměstí 
T. G. Masaryka, tedy opatření, které ve 
většině měst úspěšně funguje již řadu let. 
Zpoplatněna budou všechna parkovací 
místa na náměstí s výjimkou míst ozna-
čených pro Policii ČR a Českou poštu, s.p. 
Vyjmuty z povinnosti platit parkovné budou 
označená vozidla IZS při výkonu jejich 
činnosti, služební vozidla města Bechyně, 
vozidla na zvláštní povolení města Bechyně 
a dále případy hodné zvláštního zřetele se 
souhlasem rady města. 

Každý řidič si po zaparkování vozidla 
vyzvedne parkovací lístek v některém ze čtyř 
parkovacích automatů a viditelně jej umístí 
za přední sklo automobilu. Aby zejména 
místní občané měli možnost si běžné věci 
(poštu, nákup, oběd,…) vyřídit bezplatně, 
automat vydává i lístek na první 
bezplatnou půlhodinu, je však nutné 
i tento lístek umístit za přední sklo 
vozidla. Delší čas stání je již zpoplatněn, 
a to částkou 10,- Kč za další i započatou 
hodinu a dále pak je možné si předplatit 
i pouze část hodiny (6 minut = 1,- Kč). Výše 
poplatku vychází ze zkušeností a sazeb 
měst velikosti Bechyně. Doba placeného 
stání je pro rok 2012 stanovena na každý 
den od 7.00 do 17.00 hodin.

Vedle krátkodobých parkovacích lístků, 
vydávaných přímo z automatů, bude možné 
od 1. prosince na pokladně městského 
úřadu podat žádost o parkovací lístek na 
kalendářní rok (tj. do 31. 12. 2012) dle kritérií 
a ceníku, uvedených v přehledu níže. Po 
jejím ověření lístek hned na začátku ledna 
2012 bude na stejném místě k vyzvednutí.

Kontrolou dodržování těchto pravidel 
parkování i případným postihem jejich 
porušování bude pověřena městská policie. 
Celý systém parkování na náměstí bude 
během roku s ledován,  hodnocen,  
připomínkován a v případě potřeby pro další 
roky upraven.

Podrobné znění těchto pravidel lze nalézt 
na stránkách města pod názvem Nařízení č. 
2/2011 o stání silničních motorových vozidel 
na vymezených místních komunikacích, 
případně je získat v tištěné podobě na 
podatelně městského úřadu.

Mgr. Jiří Beneš

Ceník stání motorových vozidel na 
vymezených komunikacích 

k Nařízení č. 2/2011 o stání silničních 
motorových vozidel na vymezených 

místních komunikacích 

Čl. 1
Cena stání
Pro stání motorových vozidel se stanovují 
tyto ceny: 
1) prvních 30 minut zdarma
2) další i započatá jedna hodina 10,- Kč
3) každých dalších 6 minut 1,- Kč

Čl. 2
Výše ceny za vydání parkovacího lístku 
podle čl. 7 nařízení č. 2/1011

Ceny parkovacích lístků podle čl. 7 Nařízení 
č. 2/2011 

a) (Parkovací lístek A) 300,- Kč na rok
fyzická osoba, která má trvalý pobyt ve 
vymezené oblasti města a je majitelem nebo 
provozovatelem osobního automobilu 

b) (Parkovací lístek B) 500,- Kč na rok 
fyzická nebo právnická osoba se sídlem, 
místem podnikání nebo provozovnou ve 
vymezené oblasti města

c) (Parkovací lístek C) 500,- Kč na rok, 
fyzická osoba, která je zaměstnancem (nebo 
ve služebním poměru) fyzické nebo 
právnické osoby, která má ve vymezené 
oblasti města sídlo, místo podnikání nebo 
provozovnu

d) (Parkovací lístek D) 1.000,- Kč na rok,
ostatní fyzické osoby, které jsou občany 
města

e) (Parkovací lístek E) 1.000,- Kč na rok a
ostatní právnické osoby, které mají sídlo na 
území města

f) (Parkovací lístek F) 3.000,- Kč na rok.
ostatní právnické a fyzické osoby

Díky nadačnímu příspěvku Nadace ČEZ 
byl odstraněn nežádoucí stav těchto 
chodníků a došlo tak ke zvýšení bezpečnosti 
a zkvalitnění života obyvatel a návštěvníků 
města Bechyně. 

I. Zvolánková
odbor investic
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Prof. Josef Ladislav Píč 
– jeden z prvních archeologů Bechyňska
(19. 1. 1847 – 19. 12. 1911)

Byl nejvýznamnějším českým archeo-
logem druhé poloviny 19. století, uznávaným 
i v cizině, a budovatel archeologických 
sbírek Národního muzea. Po studiích 
působil nejprve jako středoškolský učitel 
v M ladé  Bo les lav i ,  pozdě j i  j ako  
vysokoškolský pedagog na Filozofické 
fakultě Karlovy univerzity. Věnoval se starší 
historii a ta ho přivedla k archeologii.

Postupně kolem sebe soustředil řadu 
přátel a kolegů s podobnými zájmy a zahájil 
systematické výzkumy. Jejich cílem bylo, 
vedle vědeckého poznání nejstarších dějin, 
doplňování archeologických sbírek 
Národního muzea. Od roku 1888 a zejména 
o deset let později zahájil se svými přáteli, 
pobývajícími tehdy v bechyňských lázních 
(Václav Požarecký, Antonín Haškovec), 
několikaletý výzkum mohylových pohřebišť 
v širším okolí Bechyně, během kterých 
prokopal desítky mohyl. K největším patřila 
rozsáhlá nekropole na Hemerách 
u Hvožďan s více než stovkou různě velkých 
mohyl z doby bronzové a železné nebo 
pohřebiště u Rataj či Zběšic. Při výzkumech 
byla zaměstnávána celá řada místních lidí, 
kteří podle instrukcí J. L. Píče prokopávali 
středy jednotlivých mohyl a vybírali z nich 
obsahy hrobových komor. Takto stihl 
„prozkoumat“ i jednu mohylu denně (dnes 
probíhá výzkum mohyly i několik měsíců). 
Z hlediska dnešního pojetí archeologie se 
jednalo skutečně o pouhé „vykopávání“, 
vybírání nálezů bez jakékoliv dokumentace, 
problematické je i to, že mohyly byly pone-
chávány v rozkopaném stavu. V kontextu 
doby a stavu rodícího se archeologického 
bádání a jeho metod to však nebylo nic 
výjimečného. Podobně jako on postupovali 
v té době i další badatelé, na Bechyňsku 
především archeolog a učitel Jan Karel 
Hraše, rodák z Rataj.

 Všechny jeho nálezy jsou dodnes 
uloženy v Národním muzeu a tvoří základ 
sbírkového fondu k pravěku. Výsledky 
výzkumů J. L. Píč průběžně publikoval 
a později je shrnul ve svém celoživotním díle 

Václav Pichl 
– hudební skladatel a houslista
(25. 9. 1741 – 23. 1. 1805)

270 let letos uplynulo od narození 
významného bechyňského rodáka, hudeb-
ního skladatele, učitele a houslisty Václava 
Pichla.

Prvního hudebního vzdělání se mu 
dostalo v Bechyni od kantora Jana 
Pokorného. V letech 1752 až 1758 působil 
jako zpěvák v jezuitské koleji v Březnici 
u Bechyně. Později studoval v Praze filosofii, 
teologii a práva, v té době byl současně 
hous l is tou v  jezu i tském seminář i  
sv. Václava. Roku 1762 získal uplatnění jako 
první houslista v kostelu Matky Boží před 
Týnem, kde studoval u varhaníka Josefa 
Segera kontrapunkt. Roku 1765 se stal díky 
pozvání Karla Ditterse z Dittersdorfu 
houslistou v orchestru biskupa Adama 
Patačiče v dnešní Oradei. Zde působil až do 
roku 1769, kdy orchestr zanikl.

Okolo roku 1770 se stal prvním 
houslistou ve vídeňském dvorním divadle. 
V roce 1777 se stal na doporučení císařovny 
Marie Terezie hudebním ředitelem 
arcivévody Ferdinanda d’Este, správce 
Lombardie, v Miláně. Teprve roku 1796, kdy 
byla Lombardie napadena francouzskými 
vojsky, se vrátil do Vídně kde arcivévodovi 
sloužil až do své smrti. Zemřel náhle na 
mrtvici 23. ledna 1805 při houslovém 
koncertu, který hrál v Lobkovickém paláci.

Jeho neprávem opomíjená tvorba obnáší 
na 700 skladeb nejrůznějšího žánru – od 
komorních skladeb až po opery a symfonie.

Bechyňáci se poprvé výrazně ke svému 
slavnému rodákovi přihlásili 28. září 1941, 
při 200. výročí jeho narození. Přičiněním 

28. 9. 1511 - pětisté výročí potvrzení 
městských výsad a znaku

Krásně kulaté výročí, snad symbolicky ke 
zrekonstruovanému, původně tržnímu 
náměstí, připadlo na letošní rok. Před pěti 
sty lety vydal na žádost majitele bechyň-
ského panství, pana Ladislava ze 
Šternberka, král Vladislav II. Jagellonský 
městu Bechyni listinu, ve které potvrdil 
a rozmnožil městská privilegia (výsady) 
a rovněž určil v té době již zapomenutou 
barevnost starého městského znaku. Pro 
rozvoj a bohatnutí města mělo velký význam 
potvrzení práva mílového a tržního, jakož 
i stanovení přesného termínu trhů. 

Tato velmi dobře dochovaná listina 
s ručně malovaným znakem a velkou králov-
skou pečetí je dnes uložena v Okresním 
archívu Tábor. Díky vstřícnosti jeho ředitelky 
se snad povede vyrobit a do stálé expozice 
městského muzea získat přesnou repliku 
této pro město tak reprezentativní památky. 

František Křižík
– český Edison
(8. 7. 1847 – 22. 1. 1941)

V lednu tohoto roku uplynulo sedm 
desetiletí od smrti českého technika a vyná-
lezce Františka Křižíka. Připomeňme si tuto 
osobnost neodmyslitelně spjatou s Bechyní 
(Křižíkova vila, Křižíkova vilová čtvrť) 
několika základními údaji z jeho života. 
František Křižík se narodil 8. července 1847 
v Plánici u Klatov. Studia, během nichž začal 
pracovat pro Kaufmannovu továrnu, ukončil 
v Praze na Vysokém učení technickém. 
Prvním patentem, který si nechal zaregis-
trovat byl nový typ návěstidla s elektrickým 
ovládáním. Další vynález, který byl rovněž 
využíván rakousko-uherskou železnicí, 
sestavil Křižík v roce 1878. Jednalo se o tzv. 
signalizační blokovací zařízení. V témže 
roce vynalezl diferenciální obloukovou 
lampu, která byla patentována o dva roky 
později. Spolu s Edisonovou žárovkou byla 
lampa představena na světové výstavě 
v Paříži a zaznamenala obrovský úspěch. 
Křižík se rovněž podílel na instalaci osvětlení 
a dalších zařízení (včetně světelné fontány) 
pro pražskou Jubilejní výstavu, která se 
konala v roce 1891. Na konci devadesátých 
let 19. stol. začalo bechyňské družstvo 
jednat s karlínskou firmou Františka Křižíka 
o možnostech, jak ušetřit na provozu dráhy 
Tábor – Bechyně její elektrifikací. Křižík 
bezezbytku využil možnosti, jak propagovat 
na této náročné trati výhody elektrického 
pohonu. Jeho firma dodala veškeré zařízení 
a ve spolupráci s firmou Ringhoffer i vlakové 
vozy. Křižík se prakticky zasloužil o „elektri-
fikaci“ Československé republiky – vybavil 
130 elektráren, sestrojil několik automobilů 
na elektrický pohon a navrhl elektrickou 
mlátičku a další stroje. František Křižík 
zemřel 22. ledna 1941 ve Stádlci u Tábora 
a je pohřben na vyšehradském Slavíně.

Jubilea letošního roku

Starož i tnos t i  země české (Praha 
1899–1909).

J. L. Píč se v závěru života výrazně 
angažoval ve sporu o tzv. Rukopisy, ve 
kterém tvrdošíjně zastával jejich pravost. 
Nakonec nevydržel útoky tisku i vědeckých 
kolegů na svou osobu,

19. prosince 1911 si zakoupil revolver, 
odešel do svého bytu a zastřelil se.

významného bechyňského učitele Rudolfa 
Buriana a akademického sochaře Bohumila 
Dobiáše st. byla na hudebníkově rodném 
domku odhalena jeho busta (později poško-
zená při přestřelce na konci války). Pichlovo 
jméno nese místní základní umělecká škola.
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I. ADVENT
Slavnostní otevrení

námestí T. G. M.



Měsíc říjen byl pro zdejší oddělení Policie 
České republiky ve znamení boje proti držení, 
distribuci a požívání drog. Vzhledem k množícím 
se poznatkům o držení těchto látek mezi mládeží 
proběhla v Bechyni v prostorách Střední 
uměleckoprůmyslové školy a jejího domova 
mládeže bezpečnostně preventivní akce 
zaměřená proti držení a požívání omamných a 
psychotropních látek. Akce proběhla ve 
spolupráci s Vojenskou policií Armády České 
republiky, která pro akci poskytla specialisty 
psovody se psy speciálně vycvičenými pro 
odhalování omamných a psychotropních látek. 
Ačkoli při uvedené akci nebyly nalezené zájmové 
látky v množství opravňujícím zahájit úkony 
trestního či přestupkového řízení, vojenští 
policisté se svými zvířecími pomocníky neomylně 
odhalili i místa, kde tyto látky byly v předchozí 
době uloženy, což bylo podkladem dalších 
preventivních aktivit našeho oddělení k této 
problematice.

Při dohledu nad silničním provozem byli ve 
dvou případech zjištěni řidiči, kteří po předchozím 
požití omamné a psychotropní látky řídili osobní 
motorové vozidlo. Celkem šest kontrolovaných 
řidičů řídilo motorové vozidlo i přes zákaz řízení 
motorových vozidel uložený soudem či správním 
orgánem, a jsou tak podezřelí ze spáchání přečinu 
maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání 
podle § 337 trestního zákoníku.

Na území Bechyně se množí případy 
nedisciplinovaných cyklistů, kteří ohrožují ostatní 
účastníky silničního provozu tím, že se nevěnují 
dostatečně řízení, za jízdy kouří, vedou psa, řídí v 
podnapilém stavu či vážným způsobem ohrožují 
své děti nepředpisovým a nebezpečným 
převážením na nosičích, rámech a bez jakýchkoli 
ochranných prostředků. Zdejší policisté se při 
řešení uvedených přestupků setkávají s nepo-
chopením i agresí ze strany cyklistů. Přitom proti 
falešnému pocitu beztrestnosti nedbalých řidičů 
jízdních kol je potřeba zmínit nebezpečí vysokých 
pokut, které mohou dosáhnout, např. v případě 
řízení kola v opilosti, až výše 50 tisíc korun. 
Apeluji zejména na rodiče: přepravujte na kole své 
děti pouze ve schváleném pomocném sedadle a 
dohlédněte, aby Vaši potomci mladší 18 let užívali 
jízdní kolo pouze za použití ochranné přilby. 
Děkuji za pochopení.

npor. Bc. Jiří Zavadil
zástupce vedoucího oddělení

POLICIE INF  RMUJE

MĚSTSKÁ 
POLICIE 
BECHYNĚ 
- radí, informuje

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

Události, aktuality
výběr září – říjen 2011:
ź Zahájením školního roku strážníci 
s pověřenou osobou (dobrovolnice) obnovili 
dohled u přechodů pro chodce. Z důvodu 
pracovního vytížení musela pozastavit 
dohled jedna z dobrovolnic. I tak se daří ve 

vytipovaných lokalitách zajistit střídavý 
dohled pro bezpečný přechod dětí do školy  
v ul. Písecká (u pekárny), křiž. U Trubného, 
u kulturního domu do parku, ul. Libušina 
u II. ZŠ (zajišťuje PČR).
ź Z důvodu zvýšeného pobytu školní 
mládeže a dětí, strážníci budou mininálně 1× 
v týdnu od 7:15 do 8:00 hod. kontrolovat 
veřejný pořádek při docházce dětí 
a studentů do školských zařízení, kdy valná 
většina porušuje zákon – kouřením na 
místech zakázaných, popř. odhozením 
nedopalků cigaret. Časté stížnosti občanů 
vedly vedení k tomuto řešení, kdy strážníci 
budou podle zákonných možností přestupky 
mládeže řešit pokutou, u dětí oznámením 
příslušným orgánům.
ź Uskutečnily se již tradiční součinnostní 
akce MPB s OO PČR Bechyně. Dne 
13. 9. 2011 od 12.00 do15.00 hod. prováděli 
strážník MP ve spolupráci s OO PČR 
Bechyně za účasti VP Tábor měření 
rychlosti ve městě. Podle policie ČR byla 
vytipována místa, kde dochází často 
k porušení stanovené rychlosti. Celkem 
policisté zkontrolovali 24 vozidel a uložili 
blokové pokuty. Strážník zde figuroval jako 
záloha. V průběhu měsíce proběhne další 
měření, kde strážníci využijí pravomoci 
a budou začleněni do řešení dopravních 
přestupků, a to měřením 29. 9. 2011. Mezi 
další akce je obnova kontrol chatových 
oblastí (2×).
ź K pravidelným akcím patří i smíšené 
hlídky policistů a strážníků, ve většině 
případech pěší na k. ú. území města. Tyto 
hlídky se osvědčily hlavně kombinací 
pravomocí a napomohou i k doplňování 
personální stránky obou orgánů policie.
ź MP pokračovala, po konzultaci s vede-
ním města, ve vykonávání namátkové 
směny i v odpoledních či podvečerních hodi-
nách. Většinou jeden strážník sloužil během 
dne, druhý nastoupil odpoledne. Záměrem 
byla zvýšená kontrola lokalit a města se 
zaměřením na veřejný pořádek, jak pěší, tak 
cyklohlídkou. Těchto směn bylo celkem 
9. Strážníci se zaměřili na problematické 
lokality, kde prováděli kontrolu z preven-
tivních důvodů.
ź Dne 21. 9. 2011 byl odchycen kříženec 
německého vlčáka, černé barvy a umístěn 
do kotce města. Do 29. 9. 2011 se i přes 
veškerou snahu kontaktovat okolní obce 
a občany nepodařilo psa vrátit původnímu 
majiteli a byl odvezen do útulku v Táboře.
ź V polovině měsíce září 2011 pravidelně 
strážník MP ve spolupráci s vedením I. ZŠ 
Bechyně provádí besedu na téma z BESIPu 
pro 1. ročníky, spojenou s procházkou po 
městě a praktickou naukou správnosti 
přecházení dětí po vyznačených pře-
chodech.
ź Dne 1. 10. 2011 v odpoledních hodinách 
si všiml občan, že někdo skládá použitý 
nábytek k vstupním vratům na sběrný dvůr 
TS Bechyně, i když je provozovna uzavřena. 
Poznamenal si RZ a veškeré informace 
dodatečně oznámil MPB, která šetřením 
zjistila přestupce, s kterým zahájila řízení 
a udělila blokovou pokutu.
ź Dne 5. 10. 11 požádala o pomoc 
provozní hotelu U Draka, kde měli opilého 
hosta, který neuhradil částku za konzumaci 
a chystal se odejít. Strážník se neprodleně 
dostavil, v osobě poznal muže, kterého znal 
a vyzval ho k zaplacení, což muž učinil 
a následně se odebral k domovu.
ź Mezi další činnosti patřilo i řešení dvou 
vraků, instalace mobilní kamery, která 

KINO BECHYNĚ 
PROSINEC 2011

2. pátek ve 20 hod.
 3. sobota v 17 a 20 hod.

ALOIS NEBEL
Premiéra filmu ČR.

Dlouho očekávaná adaptace 
kultovního komiksu.

Přístupné pro všechny, 
87 minut, 70,- Kč

14. středa ve 20 hod.

DLUH
Premiéra filmu USA.

Každý dluh je třeba zaplatit, a pokud to 
neuděláte, nakonec vás to zničí. 

Do 12 let nevhodné, titulky, 
112 minut, 70,- Kč.

16. pátek ve 20 hod.
17. sobota v 17 a ve 20 hod.

MOJE KRÁSNÁ UČITELKA
Premiéra komedie USA.

Tom Hanks a Julia Roberts v nové 
americké komedii.

Do 12 let nevhodné, české titulky, 
98 minut, 70,- Kč.

PROGRAM KINA PRO DĚTI
KAŽDOU NEDĚLI OD 10 HODIN, 

VSTUPNÉ 40,- Kč

4. neděle

DOBA LEDOVÁ 3: 
ÚSVIT DINOSAURŮ

Animovaná komedie pro všechny.
94 minut

11. neděle

MEGAMYSL
Animovaná komedie pro všechny.

96 minut.

21. středa – promítání pro školy, 
8 a 10 hod.

ČERTOVA NEVĚSTA
Nová pohádka Zdeňka Trošky

101 minut.

PENSION MLÝN NA PRÁDLE 
vás srdečně zve na 

výstavku dětských prací 
keramického kroužku,

který působí 
na ZŠ 

ve Školní ul.
pod vedením 

paní vychovatelky 
D. Půlpytlové. 

Přijďte se potěšit 

v předvánočním čase 

dětskou fantazií a dovedností.
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+Centrum sportu 
pro školy i veřejnost

sportu a dětí, které v jeho rámci mé lekce 
navštěvují jako velkou pomoc. Jako nová tvář 
ve sportovním životě města Bechyně mám 
šanci nalézt snazší cestu k novým klientkám S letošním školním rokem začal 
(i případným klientům), kteří se nebudou v Bechyni fungovat nový projekt – 
obávat vyzkoušet neznámou lektorku a její Centrum sportu. Tento projekt umožňuje 
styl cvičení. Těším se na všechny nové dětem školou povinným navštěvovat 
zájemce v mých hodinách a věřím, že mezi nejrůznější sportovně zaměřené 
školní mládeží i těmi, kteří již dávno školní zájmové kroužky, ať již je to kondiční 
lavice opustili, se najde ještě mnoho dalších posilování, florbal, orientální tance atd. 
„odvážných“ a – jak doufám – i spokojených Součástí této dlouhodobé akce se staly 
návštěvníků!také pravidelné lekce aerobiku a posi-

lování, které probíhají dvakrát týdně Za Centrum sportu
v tělocvičně „keramičky“. Jsou to lekce Alena Kalinová, lektorka aerobiku
zcela nové, které začaly navštěvovat 
dívky z druhého stupně „nové školy“ 
a věřím, že jejich zájem o tento kvalitní 
druh sportu bude vzrůstat! Na tomto 
místě bych velice ráda poděkovala všem, 
kteří se na realizaci tohoto cvičení 
podíleli. Ze své pozice zcela nové 
lektorky, která si teprve buduje svou 
pozici ve městě, do něhož se nedávno 
přestěhovala, vnímám podporu Centra 

TĚLOVÝCHOVA & SPORT
v drtivé většině slouží jako preventivní prvek 
– klášterní zahrada, sídliště ve městě, 
náměstí; předvedení osob na jednání MěÚ, 
asistence při různých jednání přestup-
kového orgánu atd.

Výběr činností na další období:
listopad–prosinec:

Osvědčila se spolupráce s OO PČR, 
tudíž budeme pokračovat v součinnostních 
akcích s OO PČR Bechyně – měření 
rychlosti, smíšené hlídky při pochůzkové 
činnosti i kontrole chatových oblastí. Určitě 
proběhne beseda v ZŠ na téma zábavná 
pyrotechnika, pravidelné cvičné střelby 
strážníků.

Pro lepší informovanost občanů 
udáváme pravidelnou pracovní dobu MPB:

 nebo na 
emailové adrese. Pravidelně aktualizujeme 
web. stránky.

Aleš Kabelka DiS, 
vedoucí strážník MP Bechyně

PO, ÚT, ČT, PÁ 7.00–15.30 hod.

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

Namátková směna je 12.00–20.30hod.

Můžete nás kontaktovat na telefonních 
číslech uvedených v záhlaví
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DĚKUJEME VŠEM NAŠIM ZÁKAZNÍKŮM ZA PROJEVENOU DŮVĚRU 
A PŘEJEME VESELÉ VÁNOCE, ŠŤASTNÉ A ÚSPĚŠNÉ VYKROČENÍ 
DO NOVÉHO ROKU 2012.

Autoservis Novotný

AREÁL KERAS
Písecká 376, Bechyně

PRONÁJEM 
výrobních, skladových 

a kancelářských prostor
tel: 602 18 18 27

Vykoupíme za nejvyšší ceny nábytek 
starší sta let i poškozený, obrazy našich 
i cizích autorů, mince, bankovky i celé 
sbírky, dřevěné i kovové sochy, staré 
hodiny, sklenice, šavle, uniformy, knihy, 
pohledy a různé další starožitnosti. 
Předem děkujeme za vaše nabídky. 
Tel: 721 707 587

Hledáme úklidovou pracovnici na 
pobočku České spořitelny v Bechyni od 
ledna 2012. Vhodné jako přivýdělek. 
Informace na t. č. 602 122 458.

DEJTE O SOBĚ VĚDĚT!
2cena inzerce 15 Kč/cm

propagace@kulturnidum.cz
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