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Program regenerace
městské památkové zóny
na rok 2008
Ministerstvo kultury ČR připravuje
p r o g r a m re g e n e r a c e m ě s t s k ý c h
památkových zón a městských památkových
rezervací na rok 2008. Z tohoto programu
mohou vlastníci nemovitých kulturních
památek příp. movitých kulturních památek
pevně spojených se stavbou a nacházejících
se na území městské památkové zóny nebo
městské památkové rezervace získat dotaci
na obnovu. Příspěvky poskytované z tohoto
programu jsou přísně účelové, mohou být
použity jen na úhradu prací zabezpečujících
uchování souhrnné památkové hodnoty
kulturní památky, nikoli na modernizaci a jiné
úpravy prováděné v zájmu jejího vlastníka,
ani na práce investiční povahy. V Bechyni je
prohlášena městská památková zóna, která
zahrnuje náměstí T.G.Masaryka a přilehlé
ulice, Křižíkovu vilovou čtvrť a Zářečí. Do
m ap y m ě s ts k é p a má tk ov é zó n y s
vyznačením objektů, které jsou vyhlášeny
jako kulturní památky je možné nahlédnout
na investičním odboru MěÚ v Bechyni. Na
tomto odboru je možné si také vyzvednout

úplné znění zásad Ministerstva kultury ČR
pro užití a alokaci státní finanční podpory v
Programu regenerace MPR a MPZ. Žádosti o
dotaci na rok 2008 se přijímají do 30.10. 2007
na investičním odboru MěÚ Bechyně. K
žádosti musí být přiloženo:
závazné stanovisko úřadu obce s
rozšířenou působností tzn. MěÚ Tábor,
referát regionálního rozvoje
doklad osvědčující vlastnické
právo ke kulturní památce tzn. výpis z
katastru nemovitostí, který není starší než 6
měsíců
pokud nejste vlastníkem nebo
jediným vlastníkem nemovitosti, plná moc od
vlastníka nebo spoluvlastníka, že můžete
vykonávat veškeré úkony spojené s obnovou
dané kulturní památky
stavební povolení, příp. ohlášení
vydané MěÚ Bechyně, odbor výstavby a ŽP
fotodoku mentace souč asné ho
stavu kulturní památky nebo jejích částí
podle rozsahu prací, ke kterým se váže
žádost o dotaci
položkový rozpočet na obnovu té
části kulturní památky, na kterou se žádá o
dotaci
Všechny doklady musí být originály nebo
ověřené kopie.

Žijeme ve středověku?
Pře ds ta va stu de nta , p odo b n éh o
chodícímu telefonnímu seznamu, který na
požádání chrlí záplavu vzorců,definic a čísel,
možná vyhovovala potřebám středověké
scholastiky. Ovšem doba Marie Terezie
opravdu náleží minulosti. Současnost žije
rozvojem informačních médií a výpočetní
nebo audiovizuální techniky. V souladu s tím
je snahou každé moderní školy netrápit žáky
pouhým mechanickým opakováním učitelem
p ředn e se n ýc h a z pros t řed k ov an ýc h
poznatků. Klíčovým úsilím by mělo být
naopak podněcování přirozené zvídavosti
žáků, rozvoj jejich schopností i cílevědomá
dovednost získávat informace z odborných
pramenů. Zvláštního významu nabývá
požadavek mezi záplavou faktů /internet/
vybírat jen ty důležité, podstatné a umět je
systematicky třídit.
Učitel při této činnosti přebírá funkci
aktivního rádce, pomocníka a koordinátora.
Ani Střední průmyslová škola keramická
v Bechyni nežije jenom ze své více než
stodvacetileté tradice. U vědomí nároků
sp ojen ých s připrav ovanou reformou
tuzemského školství jsou pro studenty
výtvarných oborů i odborné che mie
k d is p oz ic i n o vě zaříz en é u če bn y
s počítačovou technikou. Tady se učí PC
grafika, budoucí chemici zde navrhují průběh
chemických reakcí, sestavují reakční
schémata. Výborným pomocníkem se stala
interaktivní tabule.
Důležitou součástí výuky jsou i praktické
hodiny laboratoří, dílen. Exkurzní výjezdy do
provozoven podniků poskytují žákům

Kalendář akcí na rok 2008
Město Bechyně ve spolupráci s KS města
Bechyně připravuje pro rok 2008 kalendář
kulturních, sportovních a ostatních
společenských akcí. Vyzýváme všechny
pořadatele k zaslání základních údajů
o těchto akcích (datum konání, název
akce, místo konání, kontakt) na e-mail
propagace@kulturnidum.cz, nebo na
adresu KSMB, U Nádraží 602, 391 65
Bechyně. Uzávěrka je 10.11. 2007.
Děkujeme za spolupráci.
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Labohá Hedvika
Lálová Marie
Šídlová Marie
Cíchová Vlasta
Kubíková Libuše, Písačková Věra
Vlk Miroslav
Voštová Jarmila
Vávrová Marta
Poseděl František, Senteši Milan
Cikánková Jarmila, Marková Věra,
Procházková Marta,
Turková Ludmila,
Vaníčková Božena,
Výrutová Božena
Šestáková Hana, Šlechta Zdeněk
Hušková Miluše

Zlatá svatba
50 let společného života oslavili 14. září 2007
manželé Josef a Anna Bosákovi. K tomuto
významnému jubileu jim osobně poblahopřál
starosta města Bechyně Jaroslav Matějka
a místostarosta Miroslav Beneš.

Vítání občánků
Dne 11. září 2007 byli přivítáni starostou
města Bechyně, panem Mgr. Jaroslavem
Matějkou, tito novíobčánci :
Josef Bireš, Jakub Hána, Michal Haškovec,
Klára Jahodová, Matyáš Jílek, Tomáš
Slaboň, Vanesa Smíšková, Jakub Smolík,
Tomáš Trantina, Jiří Valeš.
konkrétní poznatky z výrobní nebo umělecké
praxe. Chemiky zaujala například prohlídka
provozu zpracování grafitu v Týně nad
Vltavou. Často se vyjíždí do Sezimova Ústí
nebo do laboratoří v Českých Budějovicích.
Nikoliv tedy zatuchlý středověk, ale svěží
čerstvou současnost představuje dění na
škole. S cílem připravit studenty, budoucí
a b so l v en t y, p r o ž iv o t , k je j i ch
profesionálnímu uplatnění, případně dalšímu
studiu. Úspěchy ze soutěžních přehlídek a
chemických olympiád nebo počty přijatých
v y s o k o šk o l á k ů js o u p ř e sv ě dč i v ý m
dokladem, že se zdejším pedagogům jejich
poslání daří uskutečňovat.
Karel Klaška

MEDAILON
EDUARD KUÈERA

*30.12.1901 Týn nad Vltavou
†25.5.1982 Bechynì

Království pana Kuèery
Na bechyòské hlavní tøídì mezi málo
povedenou Zuzanou a hospodou U Podlahù, dnes
Na Rùžku, zeje prostora, pøipomínající vytržený
zub. Stával tam kdysi jednopatrový dùm. Pro nás
pamìtníky je však toto dnes málo vábné místo
spojeno snezapomenutelnými prožitky.
V pravé èásti domu prodávali Burdovi svíèky,
jejich plechové atrapy visely nad krámem a ve vìtru
vydávaly prapodivné zvuky. A nalevo byl malý
krámek - knihkupectvípana Eduarda Kuèery.
Po pár schùdcích jste vešli do nevelké
místnosti, kolem dokola obstavené regály plnými
knih, vedle pultu byl stojan s pohlednicemi,
a protože Kuèerovi kromì knížek prodávali i
papírnické zboží, bylo i to za pultem k vidìní. Øekli
byste, normální knihkupecký krámek, ale velice
byste se mýlili. Jeho vládcem byl totiž pan Eduard
Kuèera, menší zavalitý muž, který byl obdaøen
èímsi nevšedním: mìl schopnost vzbuzovat
v lidech, kteøí krámek navštívili, zájem a chu
pøeèíst si knihu, kterou jim doporuèil a kterou jim
umìl pøiblížit jako málokdo. Nutno dodat, že šlo
o knihy vesmìs hodnotné. Návštìvníka, o jehož
zájmu o literaturu vìdìl, obvykle pozval do
místnùstky za krámem, do svého království. Mìl
tam kamínka, køeslo, v nìmž usedal a celé dny èetl
knížky, které pak nabízel zájemcùm. A tam,
uprostøed stìn plných knih, rozpøádal vždycky
s hostem rozhovor o jeho zájmech, ètenáøských
zkušenostech a èasto i o politice - zcela otevøenì.
Proto si dovedl získat jeho dùvìru. Mezi hosty
nebyli jen zralí, dospìlí lidé, ale èasto i lidé mladí,
dìti a støedoškoláci, i ti, kteøí tøeba studovali na
filosofické fakultì literaturu. I jim byl pokaždé
rovnocenným partnerem.
Mezi takové jsem tenkrát, v první pùli
padesátých let, patøil i já. Na fakultì jsme mìli
možnost setkávat se - jako s hosty na semináøích
- s tehdejšími pøedními spisovateli a ptát se jich na

STAVITELÉ
V minulých dvou číslech jsme představili
hotely, restaurace a hospody. Všechny ty
restaurace, hospody, hotely, penziony i naše
příbytk y m usel něk do vypro jekto vat
a zrealizovat. Některé objekty mají staletou
historii, o jejich rekonstrukce a modernizace
i postavení nových se postarali dále uvedené
firmy a stavitelé.

Především to byl architekt a stavitel Karel
Kraus, také majitel cihelny a cementárny.
Projektoval a postavil mnoho domů, ale
i modernizoval a přestavoval stavby starší.
Byl profesorem rýsování na SPŠK v Bechyni.
Angažoval se v městském výboru a radě.
V letech 1913-1919 byl starostou města
Bechyně. Ne zrovna v lehké do bě.
Podrobněji se o jeho životě a činnosti
dočteme v připravo vaném medailonu
významných osobností. V jeho odborné
stavitelské práci pokračoval i syn, Karel

jejich nová díla. Alespoò pár jmen z té doby: Václav
Øezáè, Jan Otèenášek, Karel Ptáèník, Milan
Kundera, Pavel Kohout, Jan Procházka, Norbert
Frýd, Ivan Klíma atd. O poznatky z debat s tìmito
autory se pan Kuèera velice zajímal a slibované
novinky si nikdy nenechal ujít. Ta malá místnost
mìla v sobì obrovské kouzlo. Celé dny tam pan
knihkupec sedìl, èetl a diskutoval s hosty a za
pultem obhospodaøovala zákazníky jeho èinorodá
manželka Kamila.

Kdo byl pan Kuèera? Narodil se 30.prosince
1901 v Týnì nad Vltavou v rodinì knihkupce, jak
jinak, a mìl bratra, který byl pozdìji v Týnì rovnìž
knihkupcem. Do Bechynì se pan Kuèera dostal
koncem dvacátých let, v roce 1931 se oženil se
sleènou Pøíhodovou z Rataj a stal se z nìho
bechyòský patriot. Kuèerovým se narodili dva
potomci - Eda a Kamila.
V Bechyni našel øadu spøíznìných duší
-stavitele Krause, známého bechyòského kantora
Jarku Lenze, manžele Hauffovy, profesora Sováka,
doktora Szafrana, doktora Èámského a výèet by
mohl pokraèovat. S nìkterými z nich se skoro
dennì zcela neformálnì po veèerech setkával
v hospodì Na Protivínce. Všichni mu zùstali

3. díl

Kraus mladší.
Da l ší m z n á mý m b e ch y ňs k ý m
architektem a stavitelem byl Jan Kníže, jinak
také mistr zednický a tesařský. Vlastnil strojní
pilu (v místě dnešního sběrného dvora),
cementárnu (u keramické školy bez nynější
přístavby při výjezdu na hráz rybníka) a byl
nájemcem městské cihelny, která byla na
cestě při silnici Bechyně-Radětice vpravo, na
cestě ke kostelíku v Poušti.
Mistrem zednickým a podnikatelem byl
v Bechyni také pan Antonín Zunt.
Známým mistrem tesařským byl pan
Puc.
A mnoho jiných, ať prominou, že nebyli
zmíněni. Snad se pamětníci ozvou.

pozdìji vìrni, i v dobách zlých, za války i po ní,
v dobì, která nepøála svobodným debatám nad
knihami.
První knihkupectví si otevøel ve dvacátých
letech v domìKrajcových, tam vedle staré školy, co
býval obchod pana Øehánka a nyní je v nìm
lékárna. Své královské sídlo na Libušinì ulici
u Burdù mìl od roku 1931. Kuèerovi bydleli nahoøe
v 1.patøe, krám s knihami, papírnickými potøebami
a novinami otevøeli, jak už známo, v pøízemí. Pak
pøišla válka, tu s obtížemi pøežili. Pana Kuèeru ale
poté èekalo nelehké období. Tøi roky po válce sice
jeho knihkupectví s bohatou nabídkou kvalitních
knížek a èasopisù vzkvétalo - jedním z nejvyhledávanìjších titulù byly napø. Literární noviny, a tak
se stalo vpravdì kulturním centrem v Bechyni. Pak
ale nastaly horší èasy. Po roce 1948 byly soukromé
živnosti postupnì likvidovány a došlo i na hrdinu
našeho vyprávìní. V jeho krámì mìla být NARPA,
obchod èistì papírnický, ale pan Kuèera nabídku
odmítl s tím, že svým založením je knihkupec. Pár
let tedy vedl prodejnu n.p.Kniha, ale v roce 1957 se
doèkal vyhazovu. Chvíli dìlal na letišti knihovníka,
ale když ho tehdejší vládci obvinili, že se v jeho
krámì scházívala bechyòská reakèní smetánka,
musel i tohle místo opustit. Dìlal pak výèepního
v lázeòské restauraci, on, který se podle slov jeho
dcery ktakové práci vùbec nehodil. Zachraòoval ho
jeho andìl strážný - manželka Kamila, která mu
chodilapo své práci pomáhat.
Ale to už se pøiblížil dùchodový vìk. Do penze
odešel k 1.záøí 1965. Avšak z entuziasmu poøád
pomáhal v novém knihkupectví, které vedla jeho
dcera. V druhé pùli šedesátých let vznikaly ve
vesnických prodejnách Jednot tzv. knižní koutky;
pan Kuèera nelenil, jezdil od jedné obce ke druhé
a pomáhal vedoucím Jednot pøi výbìru titulù,
vhodných pro venkovské lidi. Na tenhle výlet jsem
s ním párkrát jel a mohu potvrdit, že u šéfù
prodejen si získal velkou autoritu.
Pak ovšem pøišly nemoci, kvùli objevené
tuberkulóze musel do léèebny v Oltyni, vyléèen, ale
zesláblý, se vrátil na poslední dny života domù.
Zemøel 25.kvìtna 1982.
Odešel v nìm èlovìk s nesmazatelnými
zásluhami o kulturní život svého milovaného
jihoèeského mìsta.
Václav Falada

Vila J. Kníže

Vila K. Krause

Dřevo dodával velkostatek Bechyně ze
své pily v Sudoměřicích, dále i do domů z
Černýšovic pan František Bezecný. Také
firma Cvach ze Sudoměřic-Černic, která

dodávala i dřevěné rodinné domky.
O realitní kanceláře také nebyla nouze,
jmenujme např. Nový Dvůr Václava Tůmy,
firmu Ing.arch. Viléma Kvasničky z Prahy
působící i v Bechyni a jistě byly i další.
-ap-

www.kulturnidum.cz

KULTURNÍ KALENDÁØ
DIVADLO

øíjen 2007

HUDBA
HORKÝŽE SLÍŽE a VYPSANÁ FIXA
Sobota 13. října / 21.00 hod. / KD / V předprodeji 150,-Kč
+poplatky, na místě 180,-Kč, slosovatelné vstupenky

Petr Vymětal Vás všechny zve na koncert podzimního turné
jedné z nejúspěšnějších slovenských kapel Horkýže Slíže,
které je ve znamení propagace aktuálního alba Ukáž tú svoju
ZOO. Album, které je na Slovensku už platinové, si dobře vede i
v české prodejní a downloadové hitparádě
„Moc se těšíme na společné koncerty s našimi hosty Vypsanou
fixou a Medvědem 009,“ prozrazuje zpěvák skupiny Kuko.
Vypsaná fixa - jedna z nejpopulárnějších českých rockových
kapel vydává 24. září nové studiové album Fenomén.
Předprodej pro Bechyni - Stánek Ondřejovi, Libušina ulice

POSTEL PLNÁ CIZINCÙ Dave Freeman
Středa 10. října / 19.00 / Velký sál / Vstupné: 210,- 190,- 150,Ztřeštěná situační veselohra je o tom, co všechno se může
stát, když si manželé vyjedou na dovolenou někam, kde si
nezajistili ubytování, a když chce milující manželka potěšit
svého manžela tím, že za ním nečekaně přijede na místo jeho
"služebního" pobytu.
Režie: Roman Štolpa
Hrají: René Přibil, Jan Révai, Otto Kallus, Tomáš Valík, Silvie
Koblížková, Petra Špindlerová, Jana Infeldová, Roman Štolpa
Předprodej vstupenek v kanceláři KD

VÝSTAVA
ANTONÍN MALEC
obrazy a realizace
architektonických
dìl ve fotografiích
Pavla Hrdiny
ELIŠKA MALCOVÁ
keramika
Výstavní síň Městského muzea
Výstava otevřena do 31. října 2007
po-pá 8 - 15 so-ne 13 - 17

PRO ŠKOLY
MEMENTO – Radek John
Úterý 9. října / Malý sál
Memento je román o narkomanech. Posluchač se dostává do
středu dění, do života těch, kteří propadli droze, pro něž se
stává fetování hlavním či spíše jediným smyslem života.
Nejedná se v žádném případě o přednášku, kterou studenti
slyšeli již mnohokrát, ale o příběh podle skutečné události,
který má vyznít jako memento pro ty, kteří by měli snahu drogu
okusit.

KURZY, SEMINÁØE, DÍLNY
ORIENTÁLNÍ A BØIŠNÍ TANCE

Pondělí 1., 8., 15., 22. a 29. října / 19.00 hod./ Klubovna KD
Pokročilí
Úterý 2., 9., 16., 23. a 30. října / 18.30 hodin / Klubovna KD
Začátečníci
Úterý 2., 9., 16., 23. a 30. října / 19.30 hodin / Klubovna KD
Mírně pokročilí

TRÉNOVÁNÍ PAMÌTI PRO SENIORY
Středa 3., 10., 17., 24. a 31. října / 15.45 hodin / Klubovna KD

ANGLIÈTINA - poslední výzva

KSMB připravuje kurz Anglického jazyka ve spolupráci
s jazykovou školou Skřivánek s.r.o.
Přihlásit se můžete do 3. 10. v kanceláři KD!!!
Tel. 381 213 338, e-mail: propagace@kulturnidum.cz

KURZ TANCE
A SPOLEÈENSKÉ VÝCHOVY
3. lekce - 5. října, 4. lekce - 12. října
5. lekce - 24. října Prodloužená POZOR STŘEDA !!!!

NAHLÍŽENÍ
Čtvrtek 18. - neděle 21. října / Prostory KD
Víkendová 18. celostátní dílna středoškolské dramatiky
a mladého divadla, která je určena i veřejnosti. Program na
plakátech.

KUM NYE
Čtvrtek 25. - středa 31. října / Prostory KD
KUM NYE je málo známá tibetská meditační technika.

PØIPRAVUJEME NA LISTOPAD
TANGO O KUØE
Pondělí 19. listopadu / 19.00 / Malý sál / Vstupné: 150,-Kč
ANNA POLÍVKOVÁ v komedii pro dvě herečky a jednoho
číšníka. Příběh mileneckého trojúhelníku, který se však stane
nečekaně osudovým kruhem.
Předprodej vstupenek od 11. října v kanceláři Kulturního domu.

Kulturní středisko města Bechyně, U Nádraží 602, tel: 381 213 338, tel./fax: 381 212 433, e-mail: reditel@kulturnidum.cz

ZTRACENÉ HUDEBNÍ TRADICE
V èervnovém èísle „Bechyòské noviny" bylo
vzpomenuto øeditele hudební školy v Bechyni
pana Josefa Matìjky. Jistì si zaslouží vzpomenout
i na to, že byl vedle PhMr.RNDr. Josefa Huttera
jedním z tìch, co vìnovali svoji aktivitu k objevení
hudebního díla a života velkého rodáka Václava
Pichla, hudebního skladatele, houslového
virtuosa, hudebního pedagoga. Stalo se tak
25.ledna 1980, kdy byl zorganizován vzpomínkový
veèer u pøíležitosti 175.výroèí od jeho smrti.
Koncert mìl vysokou spoleèenskou a hudební
úroveò. V úvodu pøed vlastním koncertem, kdy
zaznìlo dílo Václava Pichla Sonáta D-dur pro
housle a klavír, promluvil pan Matìjka o díle
a životì Václava Pichla. Závìr provedla tehdejší
øeditelka školy Dagmar Èernochová. Akce
probìhla v pøedveèer III. Jihoèeského hudebního
festivalu (dále JHF) v jehož rámci byl zorganizován
VI. roèník interpretaèního semináøe „Setkání
pøátel komorní hudby" vìnovaný právì našemu
rodákovi Václavu Pichlovi. Konalo se v dobì od
1. do 11.èervence 1980. Tehdy se uskuteènil pietní
akt pøed domkem Václava Pichla v souvislosti se
175. výroèím jeho smrti, kde promluvil významný
hudební kritik dr.Havlík a zaznìly ukázky z tvorby
Václava Pichla v podání slavného Talichova
kvarteta a Švédského komorního orchestru. Tak
byl zahájen III. JHF. V historii JHF se velkou mìrou
podíleli na organizaci a prùbìhu také øeditelé hudebníci LŠU, pozdìji ZUŠ v Bechyni. Jako byl
Josef Matìjka, Alice Riegelová, Dagmar
Èernochová, Petr Drátovský. Vìnovali svùj volný
èas pøi pøípravìi organizování této velké akce
pøesahující rámec republiky. JHF v Bechyni vešel
ve známost ve Francii, v USA, Velké Británii,
Nìmecku, Itálii a v dalších státech. Z tìchto zemí
pøijíždìli pøední umìlci s velkým nadšením. Vedle
svého umìní ve høe na nástroje byli lektory,
pøednášející. Totéž platilo i o našich pøedních
hudebních umìlcích, pedagozích, jako byl Štraus,
Stivín, Štìpán, Èermáková a mnoho dalších.
Každý roèník byl vìnován hudebním skladatelùm
a jejich tvorbì, jako byl Leoš Janáèek, Bohuslav
Martinù, Václav Pichl, Béla Bartók atd.
Úroveò JHF se zvýšila otevøením nových
prostorù v renovovaném køídle františkánského
kláštera k 1. záøí 1988. Renovace byla provedena
podle návrhu ing. arch. Matouše Houby. Nádherné
tøídy, všude koberce, na chodbách bìhouny.
Osvìtlovací tìlesa z broušeného skla a pøívìskù na
chodbách. Z bývalého refektáøe nádherný

Kdo, kde, kdy...
ALŠOVA JIHOČESKÁ
GALERIE - POBOČKA
BECHYNĚ
Vybrali jsme z Výroční zprávy Alšovy
jihočeské galerie v Hluboké nad Vltavou
informace za rok 2006:
Tato galerie je příspěvkovou organizací
Jihočeského kraje, orientuje se v bechyňské
pobočce na českou a světovou keramiku
20.sto letí do s ouč asno sti. Zís ká vá ,
shromažďuje, eviduje, odborně zpracovává
a zpřístupňuje veřejnosti své sbírky. V roce
2006 byl zazn amen án velký ná růst
návštěvnosti, kdy galerii navštívilo 5723
zájemců.
Je třeba na těchto stránkách poděkovat
všem zaměstnancům galerie za jejich práci

koncertní sál s lustry opìt obdobného charakteru,
ve velkém provedení, tak jako na chodbách.
V pøedsálí koncertního sálu šatna s mohutnými
vìšáky z tepaného kovu a dále další místnost pro
vystupující s patøièným vybavením (køesla,stolky
apod.). Žáci, rodièe, hosté pøi vstupu do prostoru
školy mìli za povinnost brát návleky, tak jako je
tomu v zámcích. V dobì JHF v dobì
interpretaèních kurzù si pøední svìtoví umìlci,
pedagogové bez protestù návleky brali. Ono to
krásné prostøedí je k tomu nutilo. Ono to bylo dáno
také tím, že škola byla øízena øediteli - muzikanty
a ve své dobì minulé, podle vyjádøení odborníkù,
patøila k nejkrásnìjším ZUŠ v Jihoèeském kraji.
Povìst školy nebyla tedy jen v úrovni výborných
uèitelù a vedení školy, ale pøedevším i svoji
èistotou, kde se nekouøilo, bylo to i ve vybavenosti
(získáním nádherného koncertního køídla). Tím
získávala srdce mnohých, kam se rádi a s láskou
vraceli.
Navíc škola získala po sáhodlouhém jednání,
korespondováním se školskými orgány té doby
oficiální název „Základní umìlecká škola Václava
Pichla". Snaha byla podpoøena pracovníky obce,
Spoleèností rodákù a pøátel školy. Stalo se tak pøi
vzpomínkových oslavách k poctì 250.narozenin
Václava Pichla, dne 23.záøí 1991, kdy byla
odhalena keramická deska výše uvedeným
názvem z dílny keramického mistra pana
Novotného. Rovnìž bylo provedeno znovuodhalení busty slavného rodáka na jeho rodném
domku. Tento domek byl zásluhou pana Josefa
Matìjky, PhMR. RNDr. Josefa Huttera, JUDr. Jana
Vencálka z Brna zaøazen do skupiny objektu jako
„Státní památka". Oslavy byly zakonèeny
slavnostním koncertem Talichova kvarteta.
Z uvedených nìkolika výètù hudebních akcí,
jako JHF, Setkání pøátel komorní hudby
a interpretaèní kurzy z doby èinnosti výše
uvedených øeditelù - hudebníkù bylo dokumentováno, že se v Bechyni vytváøela tradice
vypovídající, že hudba se stala nedílnou souèástí
spoleèenského a kulturního života v Bechyni.
Záruka vysoké úrovnì JHF byla dána úèastí našich
pøedních i zahranièních umìlcù a hudebních
odborníkù. Jak je tomu v Bechyni dnes?
V loòském roce 2006 se JHF a interpretaèní
kurzy neuskuteènily. Z nìjakých provozních
dùvodù. Èeská hudební spoleènost hledala tedy
vhodné místo pro pokraèování tìchto kurzù
a našla jej. Daleko od Bechynì. V Litomyšli, kde
podmínky byly a jsou ideální, lidé velmi vstøícní,
v to poèítaje místní ZUŠ a hlavnì, kde finanèní
provázenou nadšením pro sbírky i město
samotné. I z toho důvodu, že rok 2006
připravil AJG také dramatické období v tom,
že byla ohrožena perspektiva Mezinárodního
muzea keramiky v objektu bývalého
zámeckého pivovaru v Bechyni. Nakonec,
s přispěním zřizovatele, tedy Jihočeského
kraje, byla situace vyřešena a k 1. 6. 2006
byla s pronajímatelem, Panství Bechyně,
a.s., uzavřena nová smlouva o nájmu
nebytových prostor, která zajišťuje pobočce
galerie v Bechyni perspektivu dalšího užívání
předmětných prostorů.
Připomeňme si činnost této kulturní
instituce v daném roce: ze stálých sbírek je to
v ýb ěr z vý sled k ů z me zinár od ní ch
ke r amic kýc h s ympo z ií (Mez in árod ní
keramická sympozia / vývoj, souvislosti,
přehled...), ze zápůjček pak dlouhodobá
expozice (Nejstarší česká odborná škola
keramická v Bechyni) a výstavy sezonní (Jiří
Hlušička / Tajnosti a legendy, Helena
Hlušičková / Tajnosti a příběhy, Antonín
Škoda / retrospektiva)

podmínky byly pøijatelné. Napøíklad prostory pro
muzicírování zdarma atd. Bylo mi smutno, že toto
setkání v Litomyšli v roce 2006 dostalo trochu
hanlivý název „Bechymyšl". Myslím si, že se zde
projevil i nezájem souèasného vedení ZUŠ
v Bechyni. Potvrzuje mi to i odmítnutí pìveckého
souboru POST SCRIPTUM ZUŠ Tausigova v Praze
8 v minulém roce vystoupit v koncertním sále ZUŠ
v Bechyni panem øeditelem. Jednalo se o soubor,
který dìlá èest naší vlasti v zahranièí, napøíklad ve
Velké Británii a v Nìmecku. A tak díky farnímu
úøadu v Bechyni se mohl koncert uskuteènit
v chrámu Nanebevzetí Panny Marie dne 30.dubna
2006. Pokud se týká tzv. hudebních kurzù
La Pellegrina realizovaných v Bechyni každého
roku, to bylo a je zásluhou pøedcházejících øeditelù
jednajících s panem Dirkjanem Hörringanem
o konání akce vždy po JHF. Také se tak dìlo.
Bechynì ztratila jednu velkou tradici hudební,
která vedle k sounáležitosti, k rozvíjení smyslu pro
krásu v hudbì. Ono setkání v rámci JHF
napomáhalo pøi zkvalitòování školní a mimoškolní
výchovy hudbou. Úèastníci byli vìtšinou uèitelé
hudby z celé naší vlasti. V Bechyni se øešily i otázky
odbornì metodické pro ZUŠ I. a II. stupnì. Bylo to
obsahovì další vzdìlávání uèitelù hudební
výchovy. Tato tradice byla jistì i nezájmem
souèasného vedení ZUŠ ztracena. Je to velká
škoda pro naše krásné lázeòské mìsto Bechynì.
Josef Èernoch, prom.ped.v.v., Bechynì
25. èervna 2007
Glosa redakce:
Bohužel i tradiční výstava exteriérových
keramických objektů "Letní keramická
plastika" se z tradičního místa v klášterní
zahradě v Bechyni přesunula v roce 2007 do
parku kolem vodní tvrze v Roztokách
u Prahy, patřící Středočeskému muzeu,
a tím se přerušila tradice výstavy v Bechyni.
Také škoda.

Jak tiše žil,
tak tiše odešel,
skromný ve svém životì,
velký ve své lásce a dobrotì.
Dne 11. záøí 2007 zemøel èeský grafik,
ak. malíø FRANTIŠEK PETERKA
ve vìku 87 let.
Milý Františku,
Opustil si náš svìt, umìlecký i lidský.
Zùstáváme v naší výtvarné skupinì M 57
ti zbylí jako sirotci. Budeš nám moc
chybìt. Jistì nejvíce rodinì, ale i nám,
kumštýøským souputníkùm, knížkám,
obrazùm, ilustracím, grafické tvorbì.
Dìkujeme ti za tvou výtvarnou práci,
za poetiku ve všedním životì a hlavnì za
tvé pøátelství.
Vìøím, že si ještì popovídáme, i když
ten pozemský bìh života nebude
pøítomen.
Radko Plachta

„Říjnový podvečer“
v Městském muzeu
„Říjnový podvečer“, „Bramborové pole“,
„U kolotočů“ jsou některé z témat, které si pro
svojí výstavu obrazů vybral ing. arch. pan
Antonín Malec. Podnikněte cestu do
zeleného domu na náměstí a seznamte se s
mnohasměrnou osobností tohoto autora. Na
fotografiích umístěných v průjezdu poznáte,
kdo navrhoval veřejné osvětlení po obvodu
náměstí Přemysla Otakara II. v Českých
Bu dějov icích , interiéry Domu kultury
Metropol, úpravu vily pro firmu Zepter
tamtéž, ale také například obalový design pro
pivo Samson, Budvar a další. Ateliér Malec
obdržel za svoji práci nespočetně ocenění.
Za obnovu interiéru kostela sv. Bartoloměje
v Praze získal projekt cenu primátora
Hlavního města Prahy v rámci udělování cen
za 10 nejlepších staveb v Praze v období
1990-2000. Také návrh na tuto rekonstrukci

„Z ŠERA DÁVNÝCH VĚKŮ…“,

POZVÁNÍ NA VÝSTAVU

KOUZELNÝ „ PODVEČER
MEZI SOCHAMI“

která je otevřena do 26. 10. 2007
v Městském muzeu v Týně nad Vltavou.
Pojednává o nových archeologických
výzkumech a nálezech na Vltavotýnsku:
Z historie archeologického výzkumu, Nové
nálezy z doby kamenné, Sídliště ze starší
doby bronzové v Býšově, Ojedinělé nálezy
z doby kamenné, Sídliště z mladší doby
bronzové u Březnice, Vltavotýnsko v době
železn é, P rvní arch eologické ná lezy
z hradiště Holý vrch u Slavětic, Nové
poznatky k vrcholnému středověku…
Autorem výstavy i katalogu je Ondřej
Chvojka, jedním z odborných spolupracovníků pak Jiří Beneš z Bechyně.

prožili účastníci tohoto již tradičního
pořadu v Muzeu Vladimíra Preclíka v pátek
31. srpna 2007. Tentokrát to však byl pořad
tradičně netradiční. Tradiční v tom, že herec
p a n B o ř i v o j N a v r á ti l č e t l s v ý m
nezaměnitelným hlasem se sugestivním
přednesem z knih Vl.Preclíka kapitoly,
týk ající se některých dě l v Muz eu
vystavených. Netradiční proto, že po tomto
literárně uměleckém zážitku Mistr Preclík
sám provedl návštěvníky Muzeem a vyprávěl
o jednotlivých svých výtvorech, o podnětech,
které ho k jejich realizaci vedly, i o svém
vztahu k nim. Bylo velmi zajímavé slyšet
přímo od autora, „co tím chtěl říci“, a pěkně se

Ze staré školy

Nyní je ŠVP hotov, nese název „Škola pro
děti“ a letos už se podle něj začali učit žáci
první a šesté třídy. Ostatní ročníky pokračují
podle učebního programu Základní škola,
který je dovede až k dalšímu stupni
vzdělávacího systému.
Kromě plnění těchto učebních plánů
připravujeme pro děti také množství činností
a aktivit, kterými mohou smysluplně vyplnit
volný čas - sportovní akce, výtvarné
a kulturní, zábavné i poučné. O jejich
průběhu vás budeme informovat v dalších
číslech zpravodaje, na webových stránkách
školy (zslibusina.cservis.net) nebo na
vývěsce umístěné před školní budovou.
Do nového školního roku přeji všem
žákům, rodičům i všem zaměstnancům školy
hodně trpělivosti, chuti a elánu po dobu
celého školního roku.
Jan Ingr, ředitel školy

3. září 2007 byl zahájen nový školní rok
také na ZŠ v Libušině ulici. V první den školy
nastoupilo do tříd 270 dětí, učit je bude 19
učitelek a učitelů. Školní družina bude mít
2 oddělení po 25 žácích. Školní klub naplňuje
své kroužky postupně podle zájmů dětí z celé
Bechyně i přilehlého okolí, takže úplné počty
budou známy až počátkem října.
V době hlavních prázdnin proběhla ve
škole generální rekonstrukce učebny fyziky,
kde byla ve špatném stavu dřevotřísková
podlaha, a rekonstrukce chlapeckých WC
v 1. patře staré budovy.
Rovněž byla zahájena stavba nové
tělocvičny na pozemku za starou školní
budovou, v místě bývalé přístavby CHANOS.
Tato tělocvična by měla sloužit od roku 2008
a já doufám, že bude přínosem nejen školním
dětem, ale veškeré sportovní veřejnosti
v Bechyni.
Let ošní ško lní rok je m ezník em
v systému základního školství - všechny
školy zahajují výuku podle vlastních školních
vzdělávacích programů, které vycházejí
z centrálně stanoveného Rámcového
vzdělávacího programu. Naši pracovníci,
vedeni zkušenou koordinátorkou Mgr. Irenou
Vozábalovou, strávili tvorbou vlastního
učebního programu více než 2 roky. Celý
proces byl provázen častými změnami zákonnými, mocenskými i názorovými,
mnohdy vzbuzujícími pochybnosti i obavy.

Opakování v pøírodì
(ze slohových prací žákù 4. tøídy Staré školy)
V pondìlí 17. 9. ráno byl sraz pøed školou.
4.A a 4.B vyrazila k lázním. Odtud zaèínala
naše soutìžní trasa. Každý šel sám a cestou
plnil úkoly z èeštiny, matematiky a
pøírodovìdy. Našla se i hádanka a rébus. Tra
konèila u srubu. Tam jsme hráli fotbal,
vybíjenou a honièku. Potom jsme šli na starou
plovárnu. Cestou jsme sbírali døíví. Na
plovárnì jsme opékali buøty, rohlíky, hráli

můžete vidět na výstavě. Přijďte se nechat
podzimně pohladit. Výstava je doplněna
keramikou paní Elišky Malcové, absolventky
místní průmyslové školy keramické. Její
kapky rosy na rozevřených listech dokreslí
atmosféru babího léta a vy si tento zážitek
nenechte ujít, do konce října v Městském
muzeu.
JJ

to poslouchalo, protože Vladimír Preclík není
jen renomovaným výtvarníkem, ale také
mistrem slova, spisovatelem. Vydal už
desítku knih, je členem českého PEN-klubu.
Tento večer byl závěrem již deváté
sezóny Muzea Vladimíra Preclíka; pan Josef
Šťáva ji otevřel v roce 1998 a byl to rozhodně
šťastný počin nejen pro Mistra Preclíka, ale
určitě i pro Bechyni. Muzeum vzniklo z bývalé
zámecké sýpky a jsme tedy rádi, že zde
máme „sýpku plnou Preclíků“, jak vtipně
glosoval tuto skutečnost Marek Eben při
jedné z vernisáží Muzea.
Věřím, že Mistru Preclíkovi vydrží jeho
elán a vitalita do mnoha dalších let a že se
proto můžeme těšit na další sezóny Muzea
Vladimíra Preclíka v Bechyni.
- mk -

fotbal a šplhali na lanì. Radek vylezl skoro až
nahoru. Pak jsme se uèili rozdìlat oheò v
pøírodì pomocí døeva, trávy, kùry a ètyø sirek.
Moc nám to nešlo. Nakonec jsme to dokázali
všichni, ale s více sirkami. Za odmìnu jsme
dostali bonbony a rozvrh. Nakonec se holky
musely seøadit, otoèit zády, protože klucí šli
hasit oheò. Takové uèení se nám moc líbilo,
chtìli bychom ho poøád.

TÌLOVÝCHOVA & SPORT
Pohár pro pøeborníky
do Bechynì
V sobotu 8. záøí vyvrcholila ve Veselí nad
Lužnicí sezóna atletického mladšího žactva
finálovým závodem družstev této vìkové kategorie.
Z jarních kvalifikaèních kol ve skupinách se
podaøilo postoupit reprezentantùm Bechyòského
atletického klubu jak v kategorii chlapcù, tak v
kategorii dívek. Takový „double“ se atletùm BAK
Bechynì povedl poprvé v historii!!!
S vìtšími ambicemi nastupovali do závodu
mladší žáci. Jednak oba závody ve skupinách
vyhráli, jednak øada z nich získala medaile na KP
své i starší kategorie, ètveøice z nich dokonce
reprezentovala Jihoèeský kraj na Olympiádì dìtí
a mládeže ÈR v Ústí nad Labem. Nadìji na nejvyšší
umístìní nesnižovala ani neúèast nìkolika opor
právì ve finálovém závodì…
Hlavním soupeøem našich borcù bylo mužstvo
SK Èéèova Èeské Budìjovice, které navíc na finále
posílilonìkolika hostujícími závodníky.
Poøadí na prvních dvou místech se po celý
závod mìnilo podletoho, které silné disciplíny byly
právì ukonèeny a definitivní rozuzlení dala až
závìreèná štafeta 3x300m. Po seètení všech bodù
jsme se mohli radovat my, protože jsme nad atlety
zÈéèovy zvítìzili o jeden jediný bod!!!
O zlaté medaile se ve finále nejvíce zasloužili
Martin Kiss (vítìz koule, 3.ve výšce), Marek
Olejarèík (vítìz výšky, 2.v kouli), Ondra Maršál

LIGA MĚSTA BECHYNĚ
07/08 KOSKA CUP
Jako každý rok, tak i ten letošní, začal
začátkem měsíce září již 5. ročník naší
fo tbalo vé soutě že. Soutěž nepa trně
pozměnila název, díky novému partnerovi firmě Koska.
Letos se nám rozrostl počet týmů až na
devět a k vidění bude celkem 36 zajímavých
utkání, kterých se účastní okolo 130
fo tba li stů a fo tb ali ste k z Be c h yně
a nejbližšího okolí. Zanikl tým Prča a z jeho
hráčů vznikly dva nové týmy Káčko Boys
a Hermína. Další nový tým vznikl ze základu
úspěšného dívčího studentského týmu
FC DM.

„PLECHAMRÁCKÝ ÈTYØBOJ“
jubiloval
Je tomu skuteènì tak, v sobotu 1. záøí se
uskuteènil jubilejní 10. roèník „Plechamráckého
ètyøboje“. Konal se tradiènì na louce u Pitlíkù
a nutno pøiznat, nemìl chybu. Organizátoøi
neponechali nic náhodì, a tak bylo všechno
perfektní. Pìkné výtvarnì a vìcnì vyvedené a vèas
doruèené pozvánky, vzornì pøipravená závodištì
a posezení pod stan y i n epøekonatelný
plechamrácký stùl hojnosti, za který patøí obdiv
a dík plechamráckým hospodyòkám.
Ètyøboj zaèal tradiènì dopoledními soutìžemi
dìtí a mládeže do 15 let, jejichž organizace se ujala
Jana a Pavel Kodadovi. K slavnostnímu zahájení
dospìláckého ètyøboje došlo ve 13.30 hodin. Za
zpìvu plechamrácké hymny byla vztyèena
plechamrácká vlajka pøinesená ètyømi nejmladšími
Plechamráèky. Organizátoøi pøivítali pøítomné
vèetnì hostù V.I.P. - pana starostu Matìjku
a delegaci ze spøáteleného Záøeèí. Pan starosta

(2.a 3.ve sprintech, 2.v kriketu), David Pucherna
(2.v dálce, 3.na 60m pøekážek), Lukáš Malý (2.na
1500m), zvítìzila i štafeta na 4x60m (M.Olejarèík,
Jiøí Karkule, L.Malý a Aleš Velický, náš jediný
host z Milevska), na 2.místì skonèila štafeta na
3x300m (L.Malý, Martin Doròák a Šimon
Zelenka), na 3.místo dosáhla i druhá štafeta na
4x60m ( Adam Hudec, David Kostøica, Lukáš
Ryba, M.Doròák). V základních kolech dále
nastoupili Lukáš Tácha, Honza Veverka, Petr
Tlachaè a Vojta Mìšan.
Už ménì se vedlo dìvèatùm, která v tomto
roce závodila ve spoleèném týmu s milevskými
žákynìmi. K finálovému závodu nastoupila pouze
dvojice bechyòských atletek (+ sedm milevských)
a ipøes velkou snahu holky obsadily „až“5.místo.
Z našich atletek se více daøilo Hedvice
Peterkové , která obsadila 3.místo ve vrhu koulí,
když si zlepšila osobní rekord na 8,06. Druhou
dívkou byla Pavla Vlèková , která bodovala ve
výšce (125cm) a na 60m pøekážek. Jarních kol se
úèastnily i Bára Fáberová, Johana Štachová a
Natálie Ïurechová.
Kompletnívýsledky nejen z tìchto, ale i dalších
závodù, kterých se atleti BAK zúèastnili,
mù že te na jí t n a w eb o v ých st r án ká c h
www.atletikabechyne.tym.cz.
Vítìzství družstva mladších žákù bylo ètvrtých
vítìzstvím v nìkteré žákovské týmové soutìži od
roku 2002. V sezónì 2008 bude vìtšina letos
mladších žákù závodit o kategorii výše, kde je
konkurence podstatnì vyšší. Snad se ani tam
neztratí…
Rudolf Blažek

Všechny záp asy budou p robíh at
v podvečerních hodinách na umělém
povrchu na stadioně v Bechyni. Zveme
všechny diváky a sportovní příznivce na
kvalitní podívanou. Soupis zápasů na měsíc
říjen naleznete níže.
Další novinka se chystá. Nejpozději
koncem září by se měly objevit aktuální
výsledky na nástěnce naproti "staré" škole
v Libušině ulici.
Pořadí minulého ročníku: 1. Dukla, 2. ZS,
3. Leader, 4. Extrém, 5. Prča, 6. Pedagog,
7. SPŠK. Nejlepší střelec Petr Sochor.
Jménem pořadatelského týmu bych chtěl
poděkovat naším hlavním partnerům Městu
Bechyně a firmě Koska.
Za pořádající tým Pedagog J.Kadlec
v krátkém proslovu ocenil aktivity Plechamrákù
a pøedal pìti èlenùm organizaèního výboru
„Ètyøboje“ R. a J.Kodadovi, J.Pitlíkovi, J.Pøíhodovi
a J.Lepièovi èestná uznání. Na oplátku dostal od
Plechamrákù „Dìkovný list“ za pøízeò a podporu,
kterou této jejich èinnosti po celou dobu vìnoval.
Následoval hlavní závod „Ètyøboje“, jehož
disciplíny pøipomínám:
1. støelba ze vzduchovky
2. støelba z luku vlastní výroby
3. støelba z praku
4. hod nožem
Soutìžilo se ve dvou kategoriích - mladí do 50
let a staøí nad 50 let. V první kategorii soutìžilo 15
mužù, ve druhé 16. Eva Blažková a pomocní
rozhodèí mìli plno práce s hodnocením výkonù
a sèítáním bodù. Motto letošního „Ètyøboje“: „Již
devìtkrát jsme se utkali, ale síly na DESÍTKU nám
zùstaly“, naplnili všichni soutìžící, protože bojovali
stateènì, nikdo závod nevzdal. Pøed 18.hod. byly
vyhlášeny výsledky a tøi nejlepší z každé kategorie
pøevzali na stupních vítìzù poháry a diplomy. Poté
se rozdávaly „Dìkovné listy“ dlouhé øadì tìch, kteøí

Novinky
z bechyňského karate
V měsíci červnu se Shotokan karate klub
zúčastnil celkem dvou velmi úspěšných akcí,
a to Národního poháru 9.6.2007, kde se
zúčastnili Otakar Kinzl a Petr Cibulka, který
získal 2.místo v kumite (zápas,kata- sestava)
Druhou veleúspěšnou výpravou našeho
oddílu byl Krajský přebor16.6.2007, kterého
se zúčastnilo celkem 11 členů našeho oddílu,
kteří se úspěšně utkali se závodníky ze
7 krajských oddílů karate. Z tohoto klání si
naši karatisté přivezli zas loužených
9medailí:
Kata-mladší žáci
1. místo Zeman Dominik
3. místo Mayer Aleš
Kumite - mladší žáci
2. místo Zeman Dominik
3. místo Mayer Aleš
4. místo Vozíval Jakub
Kumite - starší žáci
2. místo Mikula Ján
Kata-mladší dorostenci
2. místo Zeman Martin
Kumite - mladší dorostenci
2. místo Zeman Martin
Kumite - junioři
2. místo Pešek Václav
Děkujeme za účast a skvělé výkony všem
závodníkům a rodičům, kteří pomohli
s dopravou.
Jménem Shotokan karate klubu:
Lucie Cibulková
Den
2.10.
2.10.
3.10.
3.10.
4.10.
9.10.
9.10.
10.10.
11.10.
16.10.
16.10.
17.10.
18.10.
23.10.
23.10.
24.10.
25.10.
1.1.

2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2008

Kdo
FC DM - K-Boys
Dukla - SPŠK
Leader - Extrém
Pedagog - Hermína
SPŠK - K-Boys
FC DM - ZS
K-Boys - Hermína
Pedagog - Leader
SPŠK - Extrém
FC DM - Hermína
Dukla - Pedagog
ZS - Leader
FC DM - Leader
FC DM - SPŠK
Dukla - Extrém
Pedagog - ZS
Extrém - Hermína
ZS - Dukla

Čas
17:30
18:30
17:30
18:30
19:00
17:30
18:30
17:30
17:30
17:30
18:30
17:30
17:30
17:00
18:00
17:30
17:30
8:00

- cituji: „po celých 10 roèníkù pomáhali pøi
uskuteèòování Plechamráckého ètyøboje, a tak
pøispìli k upevòování krásných sousedských
vztahù, které nám všem dìlají radost.“ A vìøte,
radost mìli snad všichni pøítomní. Radost ze
setkání se známými a pøáteli. Vždy na „ètyøboj“
pøijíždìjí rodáci a pøátelé Plechamru z blízka i z dáli.
Radost z pìknì prožitého dne a ztoho,že jsou mezi
námi lidé, kteøí nelitují èasu ani námahy, aby pro
druhé pøipravili takový pìkný návrat do
klukovskýchlet.
Tato radostná nálada pokraèovala pøi
spoleèném posezení, kdy k poslechu i tanci
vyhrávala country kapela Rudy Veishara, a veselo
bylo do èasných ranních hodin.
Jubilejní „Plechámrácký ètyøboj“ je tedy za
námi. Zbyly hezké vzpomínky, peèlivá dokumentace v kronice Plechamru a tìšení se na další
roèník.
Milí Plechamráci, pøejeme hodnì sil a elánu do
další desítky!
-mk-

POLICIE INF O RMUJE
Kriminalita a stav
veřejného pořádku obvodu
OO PČR Bechyně
V měsíci srpnu došlo k vloupání do
sklepní kóje v domě čp. 628 na sídlišti Na
Libuši v Bechyni a k odcizení jízdního kola,
kdy byl jako pachatel zjišt ě n mladík
z Bechyně. Tento byl již v minulosti
opakovaně řešen pro majetkovou trestnou
činnost. Odcizené jízdní kolo se podařilo
zajistit a bylo předáno svému majiteli.
Z dalších událostí, jejichž pachatele se
do současné doby nepodařilo zjistit, lze uvést
odcizení několika rolí speciální stř ešní fólie
ze střechy rekonstruovaného domu čp. 757
a čp. 758 v ulici Písecká. Hmotnost 1 kusu
role činila 100 kg. Lze si jen stěží domýšlet,
jakým záhadným způsobem pachatel role
dostal ze stř echy dolů, když k vloupání na
st řechu nedošlo a transport n ěkolika těžkých
2m dlouhých rolí po lešení kolem domu se
zdá také téměř nemožný.
Dále jsme zaznamenali dva případy
vloupání do osobních vozidel v lesním
porostu v k. ú. Opa řany a k. ú. Hvož ďany, kdy
si poškození vyrazili na sběr hub. V této
souvislosti je nutné připomenout, že sami
poškození svou lehkomyslností nahrávají
pachatelům této trestné činnosti, neboť často
ponechavájí ve svých vozidlech velmi cenné
vě ci či své osobní doklady včetně dokladů
k vozidlu. Tato trestná činnost je většinou
p ác h á na os o b am i , k t e ré z ejm én a
v houbařské sezóně ve vozidlech náhodně
projíždě jí po komunikacích na území celého
Jihočeského kraje a typují si zaparkovaná
vozidla. Doporučujeme proto občanům, aby
pokud možno ve svých vozidlech neponechávali žádné věci, a to ani v úložném
prostoru vozidla, a maximálně dbali na
ochranu svého majetku. Od věci také není
mítsvé zaparkované vozidlo stále na dohled.
V druhé polovině srpna bylo během
no čních hodin v Bechyni u autobusového
nádraží odcizeno osobní vozidlo tov. zn.
Škoda Octavia v hodnot ě 150 000,- Kč. Jeho
vlastník uvnitř ponechal i veškeré doklady
k vozidlu včetně dvou tenisových raket.
Věříme, že tento skutek se nám ve spolupráci
s kriminální policií Tábor poda ří objasnit.
Na úseku ostatní problematiky stojí za
zvláštní pozornost skutečnost, že v období
od 1. 1. 2007 do současné doby (20. 9. 2007)
bylo zdejší součástí policie přistiženo 50
osob, které řídily motorové vozidlo pod
vlivem alkoholu. Toto alarmující číslo nejenže
sv ědčí o pozornosti, jakou policisté OO PČR
Bechyn ě vě nují této problematice, ale
zejména vypovídá o velké neodpovědnosti
nemalého počtu řidičů a o jejich přístupu
k respektování právních předpisů. Na místě
je otázka, jak je možné, že dnes řidiče
k ohleduplnému chování za volantem a k respektování zákona nepř iměje ani zákonem
stanovený systém s tvrdými postihy za
protiprávní jednání. Za účinnosti bodového
systému po čet přistižených podnapilých
řidičů zjevně stoupl. Nejsou ojedinělé ani
př ípady, kdy podnapilé osoby řídí vozidlo
s hladinou alkoholu v krvi nad 2‰.
npor. JUDr. Predrag Kohoutek
vedoucí oddě lení

Ptali jste se
Kdy se začne stavět nový dům
sociální péče?
Jedná se o dům pro seniory (podle
starších názvů domov důchodců). Zatím je
vše v přípravě, Krajský úřad si nakonec
vybral pro umístění tohoto domu lokalitu Na
Libuši - bývalé lesnické učiliště. Nyní jedná
s majitelem pozemku a celou akci připravuje
projekčně. Datum výstavby není v tuto chvíli
ještě stanoveno.
Co budete dělat s neoprávněným
užíváním objektu depa u nádraží místními
bezdomovci?
Situaci jsem řešil s Policií ČR, která
začala prov ádět pra videlné k ontro ly
v uvedené lokalitě, dále jsem měl jednání
s panem Novotným z Týna nad Vltavou,
kterého je nemovitost u nádraží ČSD, ten
nám také pomohl. V současné době mám
informace, že se situace u nádraží výrazně
zlepšila, bohužel se někteří odstěhovali na
Parkány.

KINO BECHYNÌ
ØÍJEN 2007
5. pátek, 6. sobota 20h
VRATNÉ LAHVE
Úspěšný český film
Mládeži přístupno, 103 min, 70,-Kč
11. čtvrtek, 12. pátek 20h
HEZKÉ SNY
Premiéra romantické komedie USA
Mládeži přístupno, 94 min, 60,-Kč
15. pondělí 20h, 16. úterý 17h
RATATOUILLE
Animované komedie USA v českém zn.
Mládeži přístupno 110 min, 65,-Kč
Ke vstupence plakát dle vlastního výběru
20. sobota 20 h
MEDVÍDEK
Premiéra české černá komedie
Do 12 let nevhodné, 98 min, 70,-Kč
Vstupenky v předprodeji
22. pondělí, 23. úterý 20h
BOŽSKÝ EVAN
Premiéra filmové komedie USA
Mládeži přístupno, 96 min, 60,-Kč
26. pátek, 27. sobota 20h
DENNÍ HLÍDKA
Premiéra barevného filmu Ruska
Pokračování úspěšného scifi thrilleru
Do 15 let nepřístupno,130min, 60,-Kč
28. neděle, 29. pondělí 20h
BOURNEOVO ULTIMÁTUM
Premiéra akčního thrilleru USA
Do 15 let nepřístupno,115 min, 60,-Kč
30. úterý, 20h
GYMPL
Premiéra české barevné komedie
o studentech, učitelích, rodičích a graffiti.
Mládeži přístupno,105min, 70,-Kč

přijme

KUCHAŘE
a obsluhující
personál

Nástup možný ihned
Bližší informace na tel:

775 066 093,603 927 893

Stížnosti na Tesco se množí. Může
s tím Bechyně něco udělat?
Město s tím nemůže dělat vůbec nic.
Napsal jsem dopis na vedení TESCA, kde
jsem uváděl stížnosti občanů. Do dnešního
dne jsem nedostal odpověď a situace v Tescu
se také nezměnila.
Zajímalo by mě, co se bude dělat
s přemnoženými potkany v Bechyni,
konkrétně na všech sídlištích. Dříve se
alespoň 2x za rok (na podzim a na jaře)
prováděla deratizace, ale nyní se neděje
nic. A tak se nechá očekávat, pokud se to
nebude řešit, že tu bude potkanů víc a víc.
Děkuji za upozornění. Samozřejmě
zajistíme deratizaci. Deratizace by měla
prob ěhnout b uď konc em září, neb o
počátkem října a mělo by se jednat o tzv.
celoplošnou deratizaci po celém městě.
Zároveň bych v této souvislosti chtěl požádat
občany, aby nevyhazovali jídlo k popelnicím
a k onte jne rů m a a b y zb ytky jíd l a
nesplachovali do záchodů.
Odpovídal starosta města
pan Jaroslav Matějka

Konzultant ve Vašem městě!

TAHITIAN NONITM Juice
Tahitská NONI ovocná šťáva
Ing. Leo Strass
Na Libuši 624, 391 65 Bechyně
Mobil: 603 446 255

Nadešla doba, kdy můžete chránit,
omlazovat a dokonce i léčit své tělo
pomocí zázračného ovoce NONI.
Tento tradiční a po tisíciletí používaný lék je
nyní veleben také novodobými lékaři,
biochemiky, rostlinovědci a lékařskými
výzkumníky jako zázračná léčivá substance
pro naši dobu.

Více na: www.noni-tahiti.cz

- PRAČKY - MYČKY - SPORĮKY - BOJLERY - AKUM. KAMNA - VYSAVAČE - MIXERY...
TEL: 380 426 405
MOB: 604 650 140

příjem zakázek:
Netěchovice 50
Týn nad Vltavou
elektroservis
Alej Míru 636 - Týn nad Vltavou
tel: 603 237 778, 603 272 880

MICRO-EPSILON

Czech Republic, spol. s r.o.

Hledá nové
pracovníky
na tato volná
pracovní místa

Czech Republic, spol. s r.o.
Na Libuši 891, 391 65 Bechyně
Tel.:+420 381 213 011
Fax:+420 381 211 060
email: info@micro-epsilon.cz
http://www.micro-epsilon.cz

KONTROLOR

Jedná se o vstupní, výstupní a
mezioperační kontrolu mechanických
dílů.
Požadujeme:
- Minimálně SOU se strojním
zaměřením.
- Dobrou znalost výkresové
dokumentace.
- Ochotu učit se novým věcem.
NÁSTUP MOŽNÝ OD LEDNA 2008
NEBO DOHODOU

HÁDANKA PRO VÁS

KOVOOBRÁBĚČE

Protože zatím nikdo neuhodl, na co že se tento pøedmìt mohl používat,
prodlužujeme soutìž. Hádali jste: na zdobení másla, na tluèení prádla
(bylo by vìtší), a jiné. Zapojte se prosím a zavolejte nám do muzea
774 911 067, a mùžeme vše prozradit. Ještì pøidáme detail, že rukoje
je vytahovací a zaostøená.
JJ

Práce na CNC strojích ve 3-směnném
provozu.
Zaškolení provedeme.

SIMPLY CLEVER

NOVÁ ŠKODA FABIA

NYNÍ S DÌLICÍ PØEPÁŽKOU A ODPOÈTEM DPH

Nový model Fabia si nyní mùžete poøíd it nejen z lásky na první svezení, ale i pro úsporu na daních.
Nabízíme Vám totiž vozy s dìlicí pøepážkou, která byla konstruována s ohledem na maximální
míru bezpeènosti a co nejnižší hluènost. Pøepážka je dvoupolohová s posuvným mechanismem,
takže pasažéøi mohou mít k dispozici buï ètyøi, nebo dvì místa. Manipulace s pøepážkou je pøitom
velmi jednoduchá. Jistì Vás potìší i možnost odpoètu D PH – napøíklad cena modelu Fabia Classic
1,2 HTP/44 kW v základním provedení je 223 445 Kè*. Navštivte nás proto co nejdøíve.
Tìšíme se na Vás.
* Cena bez DPH, dìlicí pøepážky a montáže.

Kombinovaná spotøeba a emise CO2 modelu
Fabia: 4,6–6,9 l/100 km, 120–16 5 g/km

Váš autorizovaný prodejce vozù Škoda:

Mìstský zpravodaj è.10/2007, den vydání: 1.10.2007. Mìsíèník. Vydává Mìsto Bechynì, IÈO: 00252069, nám. T.G.Masaryka 2, 391 65.
Vychází v Bechyni 1. den v mìsíci. Ev.è. period. tisku 37/97. Náklad 2200 výtiskù. ZDARMA. Pøipomínky, návrhy a pøíjem inzerce (15 Kè/cm2) poštou, na
tel. 381211012 a 381211490, nebo na e-mail: posta@mestobechyne.cz
Tisk RUDI,a.s., Komenského 1839, Tábor, tel. 381 259 680.

