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Zlatá svatba
  

50 let společného života oslavili 
12. dubna 2008 manželé Josef a Růžena 
Liškovi. K tomuto významnému jubileu jim 
osobně poblahopřál starosta města 
Bechyně Jaroslav Matějka a místostarosta 
Miroslav Beneš.

Životní jubilea květen 2008

92 let Sýkorová Antonie
91 let Hrušková Milada
86 let Štrossová Marie
85 let Hořejší František, Hynková Věra, 

Sobíšková Miloslava
84 let Jindráková Helena, Korbel Ladislav 
81 let Ing. Karlík Stanislav, 

Konvalinková Jiřina
80 let Hořejší Ladislav, Hrbek Vladimír, 

Kojnok Juraj, Zeilinger Antonín
79 let Beková Milada, Kocourek František,

Nehasilová Milada
78 let Filo Benjamín, Mašek Antonín, 

Pekárek Jiří, Soukupová Květuše, 
Vrůbl Oldřich, Zeman Josef

77 let Fürbachová Květoslava, 
Hruška Miloslav, 
MUDr. Ingr Jaroslav, 
Kopecká Libuše

75 let Kuthan Stanislav

Jak často se jezdí vyprazdňovat 
kontejnery na separovaný odpad? Na 
Písecké jsou už minimálně 7-10 dní plné 
kontejnery na papír, lidé tedy papír 
nechávají na zemi a ten létá po celém 
sídlišti. Podobné je to s pet lahvemi, 
jelikož nové popelnice na umělou hmotu 
jsou evidentně menší, než ty předchozí. 

Je možné je vyvážet 1x týdně jako 
normální odpadky?

Kontejnery na separovaný odpad budou 
opět vyváženy 1x týdně. Problémy, které se 
v současné době vyskytly, souvisí 
s přechodem na nové typy kontejnerů a jejich 
pozdní dodávku. Počty kontejnerů na 
jednotlivých stanovištích budou navýšeny 
vzhledem k jejich menšímu objemu. 
Omlouváme se za vzniklé nedostatky 
a veříme, že situace se v krátké době 
dostane do pravidelného režimu.

    

Jakou legislativou se řídí výše 
příspěvku do fondu oprav pro mě, když 
jsem vlastník bytu v domě, kde je 
7 vlastníků a 25 nájemníků? Není 
založeno SVJ. 

O výši příspěvku do fondu oprav 
rozhoduje shromáždění společenství 
vlastníků jednotek hlasováním. Z hlediska 
legislativy platí pro společenství vlastníků 
jednotek zákon č.72/1999 Sb. v platném 
znění a dále Stanovy, které si SVJ schvaluje 
individuálně. SVJ vzniká přímo ze zákona, 
a to v okamžiku, kdy jsou 3 různí vlastníci 
jednotek v domě.

Ptali jste se

KSMB přijme ÚČETNÍ
nástup 7. 7. 2008

Požadavky:
�nutná praxe v oboru
�dosažení minimálně středoškolského 

vzdělání
�morální a občanská bezúhonnost
�dobrá znalost práce na PC (Windows, 

MS Office, Internet)
�spolehlivost a flexibilita
�samostatnost v rozhodování

Zařazení do platové třídy 9
Podrobnější informace k náplni práce 

podá ředitel KSMB Mgr. Štěpán Ondřich, 
telefon: 381 212 433, 606 911 007

SETKÁNÍ RODÁKŮ
   

Za hojné účasti se v hotelu Jupiter 
5. dubna 2008 sešla Společnost rodáků 
a přátel Bechyně. Uvítání bylo spojeno 
s pohybovým vystoupením skupiny žákyň 
Pomněnky ze Zářečí.

Paní M. Kubešová přednesla báseň 
Petra Křičky: Jedna lomená jednou. Na svůj 
život a příhody v něm vážně i s humorem 
vzpomínala paní A. Kynclová. Paní 
M. Vávrová ukázkami textů přiblížila knihu 
„Slavné vily Jihočeského kraje“. Pan 
Fr. Kocourek nás ve svém fiktivním vyprávění 
zavedl do Bechyně kolem roku 1830. 
Erudovaným příspěvkem pokračoval 
v programu Mgr. Jiří Beneš o právě 
probíhající výstavě v Městském muzeu 
„Střípky zmizelých věků“, která nás 
seznamuje s novými poznatky z pravěku 
Bechyňska, s nejvýznamnějšími a nejza-
jímavějšími nálezy.

Po přestávce se ujal slova herec, režisér 
a také spisovatel pan Jan Kačer. Vzpomínal 
na své dětství, rodinu, bechyňskou školu, 
práci. Také připomněl osobními zážitky 
přátelství s akad. sochařem Vladimírem 
Preclíkem, který před pár dny zemřel. Bylo to 
milé a neformální setkání.

N á s l e d o v a l a  v š e m i  n e t r p ě l i v ě  
očekávaná NEZISKOVÁ tombola, po které 
se všichni spokojeni s vydařeným setkáním 
rozešli.

-ap-

rozveselila „Zářečská mažoreťátka“ rytmem Jarní setkání SRPB …
tance a mládí. Pak paní učitelka Kubešová aneb jak jsem pana Kačera nepoznal 
přednesla procítěně báseň patřící jaru. Paní a přece jsem jej našel
Kynclová laskavě přečetla své poučné   
povídky z vlastního života a paní Vávrová Stejně jako se Společnost rodáků 
důtklivě připomněla krásy některých a přátel Bechyně setkávala minulé roky, 
bechyňských domů. P. Kocourek jednak sešla se i letos týden po Velikonocích 
nedokonale provedl turisty Bechyní roku (5. dubna) v sále hotelu Jupiter v Bechyni 
1830 a jednak poté dokonale provedl malé k jarnímu posezení a popovídání. Scházívají 
„faux pas“, když v početném davu se nejenom její členové, ale také hosté. Letos 
přítomných nemohl najít pana Kačera, musíme jmenovat z hostů p. Jana Kačera 
protože jej prostě nepoznal. Inu před z Pod okresu i s doprovodem dcery Adély, 
takovým kocourkem může být i kačer bez p. učitele Mgr. Jiřího Beneše z nedaleké 
obav! Ale díky paní Adéle vše dobře dopadlo, školy a „sboreček mažoreťat“ z dalekého 
a tak jsme mohli po upřímném pozvání do Zářečí. „Pod okresem“ se nějakou dobu 
Bechyně věků dávných v Městském muzeu, jmenovávala část dnešní ulice Klášterní, 
prosloveném p. Mgr. Benešem, příjemně neboť dávno tomu, co v budově MěÚ 
pobesedovat s p. Kačerem o nedávné v Bechyni bývávalo sídlo „Okresního soudu 
Bechyni keramické a poté opět vesele v Bechyni“.
společensky ukončit posezení. Už se Kdežto letos nás na setkání nejprve 
můžeme jen těšit na setkání předvánoční.

   

-fk-



zrestaurována a nakonzervována a jako exponát založeno Československé poštovní muzeum a po 
umístěna v zámecké jízdárně. Víte, jak se palác druhé světové válce rozšířeno o pobočku ve 
jmenoval ? Stará pošta. A víte, kdo v něm bydlel? Vyšším Brodě. 
Nejvyšší říšský dvorský poštmistr. Tento titul byl Poslední etapa historie paarovského 
v rodině Paarů dědičný. poštovnictví se odehrála v roce 1918. Eleonora 

Službu císařskému domu plnili Paarové jako Paarová (roz. Windischgratzová) požádala 
majitelé poštovního léna či jako správci pošt téměř následnický stát, tj. Československou republiku, 
400 let. Původem z Lombardie v severní Itálii o plnění ve smyslu poštovního práva. Po roce 
(Bergamo) je rodina známá z 15. století a podle jednání nejvyšší správní soud ČSR zamítl podání 
nejnovějších zpráv možná již z 12. století. opírajíce se o posudek ministerstva pošt 
Organizování poštovní činnosti Paary na regionální a telegrafů: poštovní právo v československém 
úrovni je známé v 16. století z Rakouska, Uher, ale státě zaniklo. Původní oprávnění rodu se zakládalo 
i Holandska a Belgie. Hlavním rivalem a konku- na lenním poměru mezi rakouskými panovníky 
rentem byla rodina Thurn-Taxisova, která ovládala jakožto nejvyššími lenními pány a členy rodu Paarů 
mimo jiné i poštovní spojení mezi Vídní a Prahou (podle primogenitury) jako leníky. Tento lenní 
po nástupu Habsburků na český trůn v roce 1526. poměr byl naposledy potvrzen roku 1813. 
V tu dobu, až do období Bílé Hory, jsou Paarové Osvobození od poštovního porta a jmenování 
angažováni v Bratislavě a Košicích. Thurn-Taxisové nejvyšším poštmistrem monarchie potvrdil lenní 
během svého monopolního vládnutí nad českými list z roku 1850 a znovu 1861. Tato výsada byla 
poštami budí nespokojenost císařského dvora převzata do říšského zákona č. 108/1865 
svými praktikami a hospodařením. Česká komora „O bezplatném používání c.k. poštovního úřadu“. 
a dvorská Vídeňská komora se zasadily, aby Vzhledem k tomu, že zanikly lenní poměry, zaniklo 
Paarové rozšířili svůj vliv a působení v poštovnictví i právo Paarů na osvobození od porta. 
do Čech. Po bitvě na Bílé Hoře přesídlili Paarové do Ještě jednou se pokusil Alfons Paar starší 
Čech - do zakoupených konfiskátů na Žatecku zvrátit toto stanovisko cestou ministerstva 
(menší statky Holedeč, Holedeček, Veletice zahraničí v roce 1931, a to žádostí o odškodnění za 
a Měcholupy). Koupili rovněž dům na Hradčanech. částky, které měly být vypláceny od 1. ledna 1918 

Oceněním významu vedení pošt byl poměrně za odškodnění za kapitalisaci a valorisaci 
¨ rychlý společenský postup od rakouské k české hypotekárního dluhu na bývalém rakouském 

a říšské šlechtě (hrabě, kníže), v poštovnictví pak poštovním důchodku a za plnění ostatních práv PŘÍPAD ZTRACENÉ A NALEZENÉ BRÁNY
        od dědičného poštmistra přes nejvyššího podle poštovního práva.

Jde o téměř detektivní příběh. Asi před dědičného poštmistra k nejvyššímu říšskému Výsledek této poslední žádosti není znám. Je 
sedmdesáti pěti lety přišel do Bechyně náklad. Šlo dvorskému poštmistrovi. Tento společenský to asi poslední tečka za paarovským poštovním 
na první pohled o části ozdobné dřevěné a železné vzestup byl podporován sňatky s nejvý- lénem. Povědomost u bechyňské veřejnosti, že 
brány, asi pět metrů vysoké, hodně staré, ale z n a m n ě j š í m i  š l e c h t i c k ý m i  r o d i n a m i  existovalo jakési paarovské poštovní léno, není 
zachovalé. Adresátem byl Alfons Paar - Zámek č. 1. (Švamberkové, Šternberkové, Esterhazy, patrně veliká. Výstavu, která byla k této tematice na 
Náklad byl obtížně složen do zámeckého západního Lichtensteinové, Černínové, Windischgratzové, bechyňském zámku nainstalovaná (pod patronací 
křídla tam, kde věci nutně nepotřebné leží většinou Waldsteinové, Buquoyové). Nejznámější je sňatek PhDr. J. Psíkové), navštěvují především přespolní 
hodně dlouho. Na zámku měli jiné starost,i než kam sirotka šestnáctileté Marie Teresie Šternberkové turisté. Nově otevřená Poštovní restaurace Panská 
se starou bránou. V tu dobu končila pozemková (poslední z bechyňské větve) a třiadvacetiletého má pro své návštěvníky větší část výstavy 
reforma a zámek definitivně přicházel o zdroj Jana Leopolda Paara. Tak doputovali Paarové ze instalovanou na stěnách interiéru. Takový lenní list 
příjmů. Ani veřejnost, ani úřady nebyly starostem severní Itálie do jihočeské Bechyně a 233 let ji s císařskou pečetí je přímo umělecké úřednické 
šlechty příliš nakloněny. Přišel Mnichov, válka. neopustili. Když navštívíte v Praze Poštovní dílo v průběhu staletí.
Němci zabrali zámek, knížete vyhnali do Obory. Pak muzeum, na čestném místě nad vchodem vás RNDr. Milan Šťáva
přišlo osvobození a šikanování nepřestalo, až přivítá portrét Jana Leopolda Paara, v 40. letech 
vyvrcholilo Vítězným únorem 1948. Zbaveni 18. století nejvyššího poštovního úředníka 
dědičné majetkové přítěže jen taktak přeběhli mocnářství. 
s kufrem hranice. V tu dobu se však karta obrací. Vídeňská 

Kdo by se staral o starou bránu, která ani nikde pokladna vyčerpaná po tureckých válkách hledá 
nechyběla. Noví správci ji písemně nepřevzali, nové zdroje financí. Prodloužení poštovních tras na 
takže vlastně přestala existovat, i když se ostatní východ je vhodná příležitost k zestátnění pošty. 
inventář každoročně evidoval v inventurách. Na Vídenští úředníci to však také nemají lehké. Po sto 
starou bránu se dále vršily nepotřebné věci, které letech chvály a každoročního potvrzování 
bylo škoda vyhodit. Pak přišel další dějinný zvrat propůjčení dědičného poštovního léna samotným 
a po padesáti letech začali staronoví správci císařem je čeká příprava definitivního zestátnění 
zkoumat co zbylo. a spory (hlavně s Českou komorou), které budou 

Začali probírat, zkoumat a pátrat. Asi po roce trvat dalších sto let. První etapa znamenala pro 
či dvou se postupně z hromad stavebního rumu Paary finanční kompenzaci 66 000 zlatých ročně, 
vytáhla na světlo část jakési brány, pak druhá, třetí zdarma poštovní služby, přístup k personalistice 
a čtvrtá. Když se na zemi brána sestavila, ometla (jmenování a odvolávání) a pokladně. Později jsou 
a umyla, zůstali všichni v údivu. Málokterý palác na výhody odbourávány. V roce 1848 přichází 
Malé Straně se může pochlubit takovou bránou, a definitivní zestátnění, avšak jisté výhody jako jsou 
co teprve když byl nalezen letopočet 1738 jako rok dědičné tituly, osvobození od porta a ekvivalent 
výroby. Na bráně bylo také nalezeno staré i nové zůstávají. Dále se vedou spory o ekvivalent a jeho 
číslo popisné. Chybělo jen místo, odkud brána je. snižování vlivem inflace či měnové reformy 

Pátrání se rozjelo na plné obrátky. První i otázku jeho zdanění. 
výsledek byl, že jakékoliv písemnosti v Čechách Staletá jednání a spory o rakousko-uherské 
chybí - jak u památkářů, tak na Akademii. Protože poštovní léno mezi Paary, dvorskou kanceláří 
jsme spíše detektivové amatéři než démoni i mezi konkurenty byly nekonečné. Jeví se to 
historických archivů, rozšířili jsme tým o nynějšího možná také tak proto, že archivní dokumentace 
velkopřevora řádu Maltézských rytířů v ČR pana o sporech byla velmi pečlivě zpracovaná 
K. E. Paara. Pak už vše bylo hračkou. archivářem s historikem Arnoštem Halmem 

Po první světové válce došlo k rozsáhlé (Geschichte des Furstlich Paarschen Post Lehens - 
výstavbě ve Vídni. V rámci této výstavby byl na ulici 1881), ale popis praktické činnosti a funkce 
Wollzeile ve čtvrti Vídeň I zbourán palác či dům poštovní služby za tímto pokulhává. Historie 
1466 (staré č. p. 792) a z tohoto paláce zbyla brána poštovnictví je specializovaná vědní disciplína, 
s paarovským erbem. Magistrát Vídně ji zaslal do která zajímá poměrně úzký okruh veřejnosti (mimo 
Bechyně. Ztracená a nalezená brána byla pečlivě filatelisty). Přesto již v roce 1918 bylo v Praze 

Poštovní dilligence-dostavník - 1761

Lenní list Františka Josefa I. udělující titul 
nejvyššího poštmistra monarchie - 1850

Brána ze zbourané Staré pošty ve Vídni - 1738

Kudy šla historie



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

www.kulturnidum.cz

KULTURNÍ KALENDÁŘ květen 2008

Pondělí  5., 12., 19., 26. května / 18 a 19 h / Klubovna KD
Úterý 6., 13., 20., 27. května / 18 a 19 h / Klubovna KD

ORIENTÁLNÍ A BŘIŠNÍ TANCE

Středa 7.,14., 21., 28. května / 18.30 hodin / Klubovna KD
Čtvrtek 15., 22., 29. května / 18.30 hodin / Klubovna KD

ANGLIČTINA

VÝSTAVY

KURZY

PŘIPRAVUJEME

Pátek 16. května / 19.00 / Café-Bar U Hrocha 

HUDBA

STŘÍPKY ZMIZELÝCH VĚKŮ 
z nových archeologických 

poznatků o pravěku Bechyňska

METAMORFÓZY 

aneb CESTA VESMÍREM

fotografie Pavla Novotného
Café-Bar U Hrocha
Výstava bude probíhat do 11. května 2008

Městské muzeum
út, čt, pá 8-15, st 8-17
so, ne 13-17, vstup dobrovolný; do 30. května 2008

PRO DĚTI

,,TICHO DE PRE CUPE BAND“ 
www.ticho.net

,,POSIBILNI EXPLIKACE“ 
www.explikace.net

,,DUSOT DUSÍCÍCH SE KRÁLÍKŮ“
 - revival band

Sobota10. května / 15.00 hod. / VS / Vstupné: 30,-Kč
Veselá pohádka s písničkami o ševci Ondrovi, kterého máma 
poslala do světa hledat si nevěstu.
Rozmarná komteska Julinka nejraději ze všeho tancuje. 
Denně protancuje tři páry střevíců, a tak si dala podmínku, že si 
vezme za muže toho, kdo jí přinese střevíce, které se nikdy 
neprotancují. Toho využijí čerti, kteří hledají nevěstu pro 
Lucipera a odnesou ji do pekla. Ondra se vydá Julinku 
vysvobodit, což se mu díky jeho chytrosti podaří.

O ŠEVCI ONDROVI 

A KOMTESCE JULINCE  

Pátek 6. - sobota 7. června / před KD 
Bubenická dílna zaměřená na téma Mosty. Dílna se koná 
před KD a zaměří se na cestu rytmu jako mostu mezi lidmi. 
Všechny srdečně zveme s nástrojem i bez něj.

BUBEN - mosty

LETOS NÁS BYLO 5 

aneb TAK TOHLE LETOS STAČILO
Vernisáž čtvrtek 15. května / 19.00 / Café-Bar U Hrocha
S jakými pracemi se nás 5 studentů ZUŠ letos dostalo nejméně 
do druhého kola přijímacích zkoušek na Akademii výtvarných 
umění, či Fakultu výtvarných umění v Brně.

TANEC

Pátek 9. a 23. května / 20.00 hod. / přísálí KD
Disco pro všechny - Lion audio - video

DISKOTÉKA

TRADICE

Čtvrtek 1. května / 10.00 hod. /přísálí KD
Tradiční každoroční turnaj čtyřčlenných šachových družstev 
v bleskové hře.

BECHYŇSKÁ BLICKA

Hraje 

DS Tábor Letní kurzy pro veřejnost pořádané v Bechyni:
     

! Vyučují kvalifikovaní lektoři a rodilí mluvčí na základě 
Společného evropského referenčního rámce

! Výuka probíhá v prostorách Kulturního domu Bechyně
! Přihlášku je možné podat na adrese Skřivánek s. r. o., 

Pražská 232, 390 01 Tábor či zaslat faxem nebo e-mailem 
nejpozději do 10 pracovních dnů od zahájení kurzu.

! Využijte on-line přihlášení na www.skrivanek.cz

Přehled VŠECH VYPSANÝCH KURZŮ naleznete na

Slevy:
10 % sleva při podání závazné přihlášky nejpozději do 18.5.2008 
(včetně)
7 % sleva při podání závazné přihlášky nejpozději do 31.5.2008 
(včetně) 5 % sleva při podání závazné přihlášky nejpozději do 
30.6.2008 (včetně)

www.skrivanek.cz

ANGLIČTINA, FRANCOUZŠTINA, 

ŠPANĚLŠTINA, RUŠTINA, NORŠTINA
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Ze starého světa věcí kolem nás
pečení hostií, které se pak podávají při 
eucharistii. Oplatky samotné patřily ale také 
mezi pečivo, které bylo využíváno v léčitelství 
a v lidové magii. Podávaly se například jako 
první chod Štědrovečerní večeře či na svátek 
Božího těla (slavil se po uplynutí jedenácti 
dnů od Božího hodu svatodušního, což bylo 
období mezi 21. květnem a 24. červnem) 
a dávaly se i dobytku. Měly mu stejně jako 
lidem zajistit sílu a zdraví. V neposlední řadě 
sloužily oplatky pečené v oplatnicích či jen na 
plátech na otevřeném ohni prostým lidem 

Oplatnice jako pochutina. Byly dochucovány medem, 
česnekem, šípkem, ořechy i jinak podle 

Oplatnice je poměrně velký kovový krajových zvyklostí. Zapečené s bylinami 
nástroj na pečení oplatek. Připomíná dlouhé zaručovaly výše zmíněnou magickou 
pákové kleště, které mají na konci dva ploché ochrannou funkci.
kruhy umístěné naproti sobě. Mezi ně se J.J. správce muzea

   vložilo těsto, „kleště“ se sevřely a v rozpálené 
Použitá literatura:peci či na otevřeném ohni se peklo. S oplat-
Knápek, Zdeněk, Rukověť starožitníka nicemi se setkáváme od středověku do 
a sběratele, Praha 1998.2. pol. 19. stol.. Vyráběly je oplatečníci, kteří 
Zíbrt, Čeněk, Veselé chvíle v životě lidu se v pramenech připomínají od 15. stol., od 
českého, Praha 2006.17. stol. se s nimi setkáváme v lidovém 
Tato oplatnice pochází z bechyňského prostředí. Tato práce byla vlastní ženám, pro 
františkánského kláštera. Ukázku poskytl církevní účely pekl oplatky (hostie) jáhen 
pan PaedDr. Jan Svoboda.(pověřený určitou službou v církvi), někdy 

i kostelník. Oplatnice byly většinou vyráběny 
z kované či lité litiny nebo ze železa. Na 
takovém nástroji se rozpozná kovářův 
rukopis, jeho cit. Oplatnice bývají často 
krásně zdobeny negativně vyrytými vzory. 
Zvláště pak náboženskými symboly dále 
figurálními motivy, méně zvířecími motivy. 
Objevují se na nich také letopočty, 
monogramy vlastníka, odznaky měst či různé 
nápisy.

Oplatnice bývají povětšinou spojovány 
s církevním prostředím, jako nástroj na 

První muzejní noc 
v Městském muzeu

 už jste někdy navštívili 
muzeum v noci?

Městské muzeum v Bechyni Vás zve na 
1. muzejní noc, která se bude konat v sobotu 
24. května. Co to znamená v našich 
podmínkách? Muzeum v tento den zůstane 
otevřeno až do pozdních večerních hodin 
(22 hod). Obě muzea (Hasičské, Městské) 
Vám nabízejí večerní prohlídky svých prostor 
zdarma. Děti se mohou v rámci výstavy 
Střípky zmizelých věků stát archeology 
a nalézt si vlastní nálezy, zmapovat je 
a zanechat jejich dokumentaci na badatelské 
nástěnce. Děti, vezměte si s sebou párky, 
buřty, opečeme si je společně na muzejním 
dvorku. Pro dospělé bude připraveno setkání 
s tvůrci výstavy o archeologii, přednáška 
o pravěku na Bechyňsku, pak beseda - 
„ptejte se mě na co chcete“… Ještě jste letos 
nebyli v místním muzeu? Přijďte nás navštívit 
během muzejní noci.

od 19 hod:
vstup do obou muzeí zdarma
pečení buřtů na nově osázeném dvorku
archeologické naleziště pro děti

od 20 hod:
setkání s autory výstavy Střípky 

zmizelých věků

za Městské muzeum JJ

aneb

∗
∗
∗

∗

Co, kdo, kde, kdy...
k této charitativní akci a je poctěno, že může Muzeum se připojí 
prezentovat výstavu a benefiční záměr 

k charitativní akci osobnosti, jako je paní Helena Schmaus-
Shoonerová, a to nejen pro její spjatost 

Dne 6. června proběhne na dvoře s Bechyní. V den vernisáže navíc proběhne 
Městského muzea slavnostní vernisáž v prostorách Křižíkovy vily předání 
výstavy paní Heleny Schmaus-Shoonerové výtvarných děl. Řada umělců se přidala 
„Malby a keramické obrazy“, která se bude k projektu, který by měl proměnit chodby 
konat na podporu Dětské psychiatrické zmíněného ústavu v galerii a přispět tak 
léčebny v Opařanech. Této vernisáže se k jejich oživení. Přijdete nás podpořit alespoň 
z ú č a s t n í  z á s t u p c i  K a n a d s k é h o  návštěvou? Vernisáž se koná 6. 6. 2008, 
velvys lanectví  v  České republ ice,  výstava se bude konat do konce srpna.

  představitelé Jihočeského krajského úřadu, 
JJ. správce muzeadále některé osobnosti veřejného života, 

které se rozhodly zmíněnou akci podpořit. 
Mezi nimi Jan Potměšil, Pavel Vítek, Janis 

Sidovski a další. Během 
celé letní sezóny bude 
možno zakoupit výrobky 
dětí ze zmíněné léčebny, 
k teré tvoř í  v  rámci  
arteterapeutických dílen. 
Tento příspěvek bude 
putovat právě na jejich 
provoz. Městské muzeum 
se s nadšením připojilo 

Březen v knihovně
        

Internetový měsíc máme za sebou 
a s ním i úspěšné akce, které jsme si 
naplánovali. 

Při besedách s dětmi jsme četli ukázky 
z knížek Karla Čapka, životopisné údaje jsme 
vyhledávali v naší i internetové databázi.

Že není třeba mít obavy z internetu 
poznalo i dvanáct seniorů, kteří si prakticky 
poprvé vyzkoušeli jeho možnosti a naučili se 
s ním zacházet. Zaznamenali jsme také 
zájem o prohloubení j iž získaných 
počítačových dovedností a časem bychom 
se pokusili o zorganizování případného 
proškolení. Do konce měsíce dubna jsme 
prodloužili možnost vyplnění zábavného 
internetového kvízu, s výsledky seznámíme 
v následujícím čísle Zpravodaje. 

Završením březnových akcí v knihovně 
bylo IV. nocování s Andersenem. Letos jsme 
losovali z více zájemců a štěstí se usmálo na 
15 nocležníků, z kterých se stali zapálení 
archeo logové.  Od našeho s t romu 
Pohádkovníku jsme se vydali pátrat po 
záhadných objektech města Bechyně. Na 
vernisáži výstavy Střípky zmizelých věků 
v městském muzeu jsme si vyzkoušeli 
i samotné archeologické bádání, prozkou-
mávali jsme instalovaná naleziště, 
zaznamenávali a zakreslovali nalezené 
vykopávky. Ve stejném duchu jsme 
pokračovali v knihovně hrou na pyramidy 
a mumie a výrobou hliněných nádob. 
Očekávané půlnoční překvapení opět 
nezklamalo. Přemohli jsme strach a vyluštit 
tajnou zprávu pomocí obrázkového písma se 
nakonec všem také podařilo. Po půlnoci jsme 
sestavili skládačku bechyňského mostu 
a připomněli si tak chystané výročí dostavby 
této významné dominanty Bechyně. 
Nepodařilo se nám bohužel letos připojit 
k dětskému chatování, ale dětem rozhodně 
nechybělo. Závěrečné čtení na dobrou noc 
ukončilo letošní noční řádění a ráno jsme si 
slíbili, že V. Noc s Andersenem bude opět stát 
za prožití. Už teď se těšíme na další 
„spáče“!!!

Knihovna má vystavený on line 
katalog na www.kulturnidum.cz, kde 
můžete vyhledávat, rezervovat a prodlu-
žovat svoje výpůjčky! Stačí zadat své 
registrační číslo a datum narození 
(RRMMDD)

EH

Galerie - Vinotéka Janků
zve na výstavu obrazů

Jaroslav Strnad
CESTA ZA MOTIVEM

1. 5. - 16. 6. 2008
Parkány 555 Bechyně

Vernisáž 1. 5. v 17.00 hodin



Velikonoční tvoření 
na staré škole

První den prázdnin si děti ze „staré školy“ 
zpestřily velikonočním tvořením. Od 9 hodin 
bylo pro ně v jídelně školy připraveno několik 
zajímavých návrhů a nápadů, jak si vyzdobit 
své pokojíčky a přispět tak k navození 
sváteční velikonoční nálady, která nám 
o těchto svátcích jara vinou počasí chyběla.  
Pod vedením šikovných paní učitelek si 
mohly vytvořit kraslice, papírové zajíčky a 
kuřátka a vše si odnést ve vlastnoručně 
vyrobeném košíčku.

Zprávičky z Jahůdky

Koncem února prožily děti v MŠ krásný 
karnevalový den, plný soutěží, her, tance 
hudby a masek, které dětem rodiče připravili. 
Škola byla plná princezen, Karkulek, 
Vodníků, Kouzelníků, Zvířátek a Pavoučích 
mužů. Děkujeme rodičům za vzornou 
spolupráci. V průběhu měsíce února až 
května děti navštívily divadelní představení: 
O zakleté zámecké paní, Hugo a Fugo na 
cestách (zaměřeno na dopravní výchovu), 
Čert a Káča, Šípková Růženka, a Kytice 
pohádek v Kině. V březnu připravily 
p. učitelky pro rodiče a děti "Tvořivé 
odpoledne". Zde se rodiče mohli seznámit 
s činnostmi a hrami dětí v MŠ a některé si se 
svými dětmi vyzkoušet. Předškolní děti měly 
za j ímavou  besedu  o rgan izovanou  
s Okresním mysliveckým spolkem Tábor, 
obohacenou prohlídkou vycpaných zvířat 
a parůžků. Dozvěděly se spoustu 
zajímavostí ze života v lese. Předškolní děti 
navštívily koncert Základní umělecké školy. 
Přijímání přihlášek do Mateřské školy 
Jahůdka proběhne 20.5.2008 od 8,00 - 15,00 
hodin. Pro přihlášené děti a rodiče bude 22.5. 
od 8,00 - 10,00 hodin Den otevřených dveří. 
Ze všech akcí pořizujeme fotodokumentaci, 
k t e r á  j e  k  d i s p o z i c i  n a  w w w :  
http://mujweb.cz/www/msjahudka 

BV(DT)

Mateřská škola Jahůdka Bechyně

 vyhlašuje
PŘIJÍMÁNÍ ŽÁDOSTÍ

K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ
pro školní rok 2008/9

který se bude konat ve středu 20. 5. 2008
pro děti, které dovršily tří let a pro děti, 
které v příštím školním roce dovrší tří let!
!!!Před tímto datem je třeba si v MŠ 
vyzvednout tiskopis Žádost o přijetí 
a evidenční list!!! 

K zápisu je třeba přijít s touto řádně 
vyplněnou žádostí, se zdravotním 
průkazem dítěte, průkazem totožnosti 
a potvrzením o očkování dítěte na 
evidenčním listu podle §50 zákona 
č. 258/2000 Sb.

Ve čtvrtek 22. 5. 2008 bude pro nově 
zapsané děti Den otevřených dveří v MŠ
od 8.00 do 10.00 hodin.

Projektový den - Bechyně 
v proměnách času

   

Na konci března, přesněji na Den učitelů, 
proběhl na naší škole další z projektových dnů. 
Tentokrát byl zaměřen na naše město Bechyni. 

Skupinky žáků se na tento projektový den 
několik týdnů připravovaly během výuky a jejich 
výsledné práce, vystavené v pavilonu školy, 
přinesly mnoho zajímavých informací. 

Organizace vlastního dne tak proběhla velmi 
hladce a myslím, že i úspěšně. Žáci se mohli na 
osmi tématických stanovištích dovědět mnoho 
užitečných poznatků o našem městě, jeho historii 
i současnosti. Například se promítal film o stavbě 
mostu, žáci si vyzkoušeli poznávací obrázkový test, 
zahráli si hry, jejich znalosti prověřil všeobecný kvíz 
o Bechyni, také beseda s p. učitelkou Trčkovou 
měla velmi pozitivní ohlas. 

Pro většinu dětí byl tento  den určitě zábavným 
a velmi poučným. Na začátek měsíce května 
připravujeme další projektový den - Den Afriky.

   

Garant projektu Mgr. Jan Pazourek

Účast našeho divadelního 
souboru na krajské přehlídce
   

Ve dnech 4. a 5. dubna se divadelní 
soubor naší školy zúčastnil krajské přehlídky 
dětských divadelních souborů Bechyňské 
Jaro.

V konkurenci nejlepších souborů jsme se 
představili se dvěma divadelními insce-
nacemi: V pátek vystoupili šesťáci 
s dramatizací povídky britské spisovatelky 
Richmal Cromptonové s názvem „Televizní 
hra“ a v sobotu žáci prvního stupně 
s pohádkovou groteskou „Kohout Světapán“.

Obě hry sklidily úspěch jak u publika, tak 
i u odborné poroty, a inscenace Kohout 
Světapán získala čestné uznání za inspirativ-
ní zpracování a výborné herecké výkony. 
Porota také ocenila zajímavé scénografické 
řešení a hudební složku obou představení.

Divadelní soubor ještě čeká několik 
vystoupení a přehlídek, například v Českých 
Budějovicích, ve Slaném u Prahy a v Jičíně. 
Doufáme, že se nám bude i nadále dařit 
a naše hry budou bavit nejen diváky, ale 
i samotné herce 

Mgr. František Oplatek



HASIČSKÝ PLES
      

8. března 2008 se uskutečnil tradiční hasičský 
ples pořádaný SDH Bechyně. Ples se vydařil, bavila 
se starší i mladší generace, hrála originální 
jihočeská Keramička, založená v Bechyni, a to do 
půl čtvrté stále naplno i v inovovaném repertoáru 
moderních žánrů. Všem se moc líbilo, bylo 
vzpomenuto tradičně „Hasiči do kola“ na naše 
kamarády a známé, kteří již na bále nemohli být. 
Život je nemilosrdný, všichni uctili jejich památku, 
ticho naplnilo celý prostor KD. Na plese panovala 
nefalšovaná sousedská nálada. Proběhla i ukázka 
orientálních tanců a ženám muži mohli popřát 
k jejich svátku ,,MDŽ“ kytičkou.

Hasičský ples má každoročně bohatou 
tombolu díky našim sponzorům, kteří velice 
přispěli na činnost naší organizace a na veřejně 
prospěšnou práci pro naši organizaci a výchovu 
generace mladých hasičů pro další život naší již 
134 leté tradice. V té samozřejmě i nadále budeme 
pokračovat a budeme stále chránit Vaše domovy, 
zdraví a životy, přispívat k lepšímu životu zde 
v Bechyni a okolí. Ještě jednou děkujeme všem 
sponzorům a příznivcům hasičů, kteří nám buď 
fandí, nebo nás i podporují v tak nebezpečném 
koníčku náročném na čas, o který přichází naše 
rodiny. Ať Vám vydrží po celé další období 
optimizmus, přejeme hodně zdraví, štěstí a mnoho 
úspěchů ve Vašem podnikání.

Za SDH Bechyně - starostka a velitel hasičů

16.00 Slavnostní vyhodnocení, předání Sbor Dobrovolných hasičů 
cen a putovních pohárů starosty starostou Bechyně města Bechyně

 zve všechny sponzory, 16.30 Předpokládaný konec oslav - volná 
spoluobčany zábava

   a příznivce hasičů na oslavu svátku
Po celý slavnostní den bude otevřeno 

hasičské a městské muzeum v nově Svatého Floriána - patrona hasičů 
adaptovaných prostorách Městského na nám. T. G. M. první květnovou sobotu 
muzea. Můžeme se pochlubit světovými 3. května 2008
unikáty z historie hasičství. Přijďte si 

Při této příležitosti se bude konat VIII. prohlédnout velice zajímavé historické 
ročník soutěže hasičských družstev exponáty staré 300 - 400 let, plátěné koše 
mladých hasičů, žen a mužů v požárním ručně šité, kožené hadice z volské kůže, 
útoku o putovní pohár starosty města odznaky, uniformy, přilby, první vodní dělo 
Bechyně, započítaný do série 6 kol v PÚ v historii, zakládací listiny a další historické 
o putovní pohár OSH Tábor - III. ročník. předměty, ale i novinky !  

Program: Přijďte mezi nás, prohlédnout si 
   

hasičské historické exponáty - podívat se 9.00 - 9.45 příjezd hasičských družstev 
a povzbudit mladé hasiče a hasičská mladých hasičů a prezence
družstva při jejich soutěžení. Shlédněte 10.00 slavnostní nástup ml. hasičů
vozidla, která jsou tady pro Vás, pro 10.15 začátek soutěže ml. hasičů
ochranu Vašich životů, domovů a majetku.12.00 předpokládaný konec soutěže v PÚ 

Občerstvení k osvěžení po celý denml. hasičů
!12 - 12.30 příjezd a prezence družstev SDH Ohni zmar a hasičům zdar

ženy a muži !!! PS: Kategorie ženy a muži možno se 
12.45 společný slavnostní nástup zúčastnit již dopoledne a shlédnout 
- ml. hasičů + kategorie ženy a muži ml. hasiče !!!

   - vyhodnocení výsledků ml. hasičů a pře-
Za Sbor dobrovolných hasičů Bechyně

dání putovních poháru a cen
starostka SDH Bechyně Uličná Jenovéfa 

- Start - hlavní soutěž v PÚ ženy 2B, muži 
velitel hasičů a soutěže Douda Miloslav 

3B

Trocha kritiky od našeho občana: nedělají. Tolik návštěvník našeho města. Lze autobusové nádraží, Tesco, ani výstavba za 
  jen dodat, že pěkný dojem z krásně opravené Trubným (5. května) a Bechyně vlastně 

PÉČE O VEŘEJNOU ČISTOTU komunikace vedoucí z nového mostu ze končila v místě budov Bytenesu. Kde nejsou 
Zářečí podél zámku, příjemný dojem chodníky, nejsou ani přechody pro chodce.A POŘÁDEK

  z opravené budovy Městského muzea −sběr pohozených odpadků je prováděn 
Podle agentury CZECH TOURISM znehodnocuje ruina bývalého Illínova domu. v některých částech města pravidelně, 

domácím i zahraničním turistům nejvíce vadí Jsou však i jiné nedostatky, které snižují v některých jen sporadicky nebo vůbec
nízká úroveň péče o veřejnou čistotu úroveň čistoty a pořádku města: −některé chodníky nejsou dosud po zimě 
a pořádek. −neuklizená hromada zeminy a kamenů uklizené, stejně jako parkoviště u chodníků; 

Bechyně je jistě krásné město díky své u chodníku poblíž benzínky FATO i komunikace patřící Správě silnic nejsou 
poloze, založené na skalnatém ostrohu nad −pohozené panely zbylé z výstavby dosud zameteny
hlubokým zalesněným údolím protékající panelové vozovky za Trubným u chodníku −silně znečistěný rybník plovoucími 
Lužnice.Pohled na dominanty historických k sídlišti Písecká a poblíž vrak automobilu odpadky
staveb ze Zářečí je nezapomenutelný, stejně −květinová výsadba, která kdysi byla −a jiné

   jako pohled na údolí z mostu a zejména pak kolem trávníku na náměstí proti Spořitelně, Pracovníci, odpovídající za úroveň 
pohled na siluetu města při západu slunce byla zrušena, stejně jako výsadba růží pořádku a čistotu města, by měli být patrioti 
zanechá překrásný dojem návštěvníkům v parku před Kulturním střediskem. Nebýt města a ne jen zaměstnanci za účelem 
našeho města. „konečně“ nově osázených dožívajících obživy. Měli by často a pravidelně provádět 

Loňského roku v létě při rozhovoru dřevěných kontejnerů na náměstí, byla by kontrolu úrovně vykonávané práce. Měli by 
s jedním z lázeňských hostů jsem byl květinová výsadba téměř nulová. Betono- též hledat rezervy především ve vlastních 
překvapen velmi hanlivým názorem vých kontejnerů, včetně těch z terasa, je po řadách a nespoléhat se na kalkul ve zvýšení 
a kritikou, což se mě jako patriota Bechyně městě desítky, jsou však většinou rozpočtu či dotace. Ani zvýšený rozpočet či 
velmi dotklo a to mě přimělo k napsání tohoto neudržované, zarostlé plevelem. Jen kolem vyšší dotace nemusejí vést k úměrně vyšší 
článku. autobusového nádraží je jich více jak deset. úrovni čistoty a pořádku.

Lázeňský návštěvník kritizoval dvě Dokonce jedním je zakryta několik let Případné odpovědi nelze směrovat tak, 
lokality, které značně deklasují výše uvedené kabeláž z demontovaného pouličního že některé uvedené nedostatky, či místa 
krásné dojmy. Kritizoval velmi špatný stav osvětlení nejsou v majetku města. Návštěvník 
Klášterní a Široké ulice, kde jsou některé −chodníků se za poslední roky opravilo nerozlišuje, kdo je majitelem a výsledný 
domy neobydlené a jiné neopravené a silně zámkovou dlažbou kilometry; jsou však dojem si utvoří z celkového stavu města. 
devastované. „Korunu“ velmi špatného místa (mimo chodníků v Široké a Klášterní V případě zbořenišť v Libušině ulici lze 
dojmu navíc dotvářejí sousedící dvě ulici, kde je plánovaná oprava zároveň doporučit vysázení rychle rostoucích thují 
zbořeniště v Libušině ulici. s úpravou náměstí a již uvedeného chodníku kolem chodníků na náklady města, aby tak 

Druhým místem, kde návštěvník nešetřil k mostu), na která se zapomíná. Takovým částečně zakryly nevzhlednost těchto míst, 
kritikou, byla lokalita při vjezdu z krásně místem je chodník v Libušině ulici, od domu a sice potud, pokud majitelé nehodlají 
opraveného mostu do města. Po pravé čp.198 (bývalý „Knížův dům“) k panelovému zjednat nápravu.
straně vedle kolejiště neposečené vzrostlé domu čp.186. Tento velmi frekventovaný Lze věřit, že tento příspěvek přispěje 
kopřivy, dále pak neudržovaný travní porost úsek je v katastrofálním stavu. Proti herně K2 k zamyšlení nad úrovní čistoty a pořádku 
pod stromořadím vedoucím k nádraží ČD. je dokonce výmol, kde hrozí i úraz. Další našeho města, abychom slyšeli od 
Před nádražím neudržovaný trávník rozlámaný chodník od multikár TS je od návštěvníků jen chválu a ne podobnou 
s rezavými deformovanými zbytky oplocení. pekárny pí Malé v Písecké ulici k domu čp. kritiku.
Poblíž pak parkoviště s velkými výmoly, při 823. Kritický stav chodníků je v oblasti ulice  - jb-
a po dešti s velkými loužemi. Vlevo při vjezdu      „Za Trubným“ k ulici „U Nádraží“, kde kdysi 

P.S. redakce: Mnohé se v Bechyni zlepšuje, do města vyžitý křivý chodník lemovaný býval chodník, v současné době je zanesen 
mnohé však zůstává jako osten; věřme proto, orezivělým zábradlím. Svah pod zábradlím blátem a porostlý travou s prokukujícími 
že i oprávněná kritika a snaha o nápravu je porostlý křovinami snad neudržovanými od zbytky obrubníků. Stejně taková absence 
pozitivním prvkem na cestě ke spokojenosti svého vzniku. Velké hromady zeminy chodníků je od Tesca na křižovatku k rybníku. 
nejen zmiňovaných návštěvníků, ale nás porostlé plevelem poblíž nového lázeňského Tato místa, co se týče chodníků, jsou 
všech, kteří zde žijeme.areálu také „reklamu“ ani lázním, ani městu v horším stavu než v době, kdy zde nebylo 
Reakci MÚ otiskneme v příštím čísle.



Použité výrobky podléhající tzv. KAM S VAŠÍM ODPADEM?
zpětnému odběru  

Použité výrobky, jako jsou domácí Zde uvádíme praktické rady, jak naložit 
elektro-spotřebiče (televize, pračky, ledničky, s odpady, které ve vaší domácnosti, na 
mixéry, rádia, holicí strojky, žehličky, feny zahrádce či chatě mohou vznikat:

  apod.), elektrické akumulátory, galvanické 
Využitelné složky odpadu články a baterie, výbojky a zářivky, 

Papír, plast, sklo patří do kontejnerů na pneumatiky nebo motorové oleje, lze 
tříděný odpad. bezplatně odevzdat u příslušného prodejce 

Další využitelný odpad jako je železo, či ve sběrném dvoře. Elektrospotřebiče 
barevné kovy lze uložit ve sběrném dvoře nebo odevzdávejte vždy kompletní, nede-
ve Sběrných surovinách v Bechyni. montované!

     
Praktické rady Nebezpečný odpad

Kde lze objednat kontejner pro, Nebezpečným odpadem jsou zbytky 
stavební suť, objemný odpad, odpad ze rozpouštědel, kyseliny, fotochemikálie, 
zeleně apod.?pesticidy, chemicky znečištěné obaly,  
Bytenes Bechyně spol. s r.o., Na Libuši 614, upotřebené motorové a převodové oleje, tuky, 
tel. 381 213 347 - přistavení kontejneru je za zbytky barev, lepidel, monočlánky, olověné 
úhradu. akumulátory, spotřební použitý potravinářský 

   

olej (olej po smažení a fritování), apod. Objemný odpad, rostlinný odpad, 
Nebezpečné odpady neházejte do popelnic na nebezpečný odpad, použité výrobky 
komunální odpad, ale odevzdejte ve sběrném podléhající tzv. zpětnému odběru můžou 
dvoře. fyzické osoby, které mají v Bechyni, 
        Hvožďanech nebo Senožatech trvalý pobyt 
Prošlé léky a obaly od léků nebo zde vlastní nemovitost (chata, 

Prošlé léky odebírají bezplatně všechny chalupa), ukládat ve sběrném dvoře zdarma. 
  lékárny.

   V Bechyni se v dubnu začaly rozmisťovat 
nové kontejnery na tříděný odpad. Vyvážení  Autovrak a kam s ním?
kontejnerů zajišťuje firma COMPAG Votice. Každý, kdo se zbavuje autovraku, je 
Ke změnám došlo u plastů.povinen předat pouze osobám, které jsou 

provozovate l i  schvá lených zař ízení  
k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu 
autovraků.

   

Objemný odpad a kam s ním?
Vyřazené kusy nábytku, matrace, 

umývadla, pneumatiky, obaly větších rozměrů, 
koberce, vany, apod. odevzdávejte do 
sběrného dvora. 

   

Stavební odpad a kam s ním?
Stavebním odpadem je např. beton, cihly, 

tašky a keramické výrobky, asfaltové směsi, 
výkopová zemina, izolační materiál vznikající 
při zřizování, údržbě, rekon strukcích 
a odstraňování staveb. Stavební odpad lze 
uložit pouze na řízenou skládku za úplatu.

   

Rostlinný odpad a kam s ním?
Odpad ze zahrádek lze:

�kompostovat na svém pozemku či 
zahrádce
�odkládat jej do určeného kontejneru na 

sběrném dvoře
spalovat jen suchý rostlinný materiál 

s maximální ohleduplností a s přihlédnutím 
k povětrnostním podmínkám (kouř nesmí 
obtěžovat sousedy)

   

Spalování rostlinného materiálu, který 
není suchý, je zakázáno!!!

   

�

   PATŘÍ  NEPATŘÍ 
PAPÍR noviny, časopisy, reklamní letáky, kartony, 

sešity, papírové obaly, krabice roztrhané
na menší kusy, balicí papír, lepenka, 
kancelářský papír, sešity, obálky 

do kontejneru nepatří mokrý, mastný 
nebo jinak znečištěný papír, uhlový a 
voskovaný papír, použité plenky 

PLASTY  sešlápnuté PET lahve, plastové nádoby a 
lahve, plastové kelímky, sáčky a fólie, čisté 
plastové obaly od mléka, jogurtů  a 
ostatních mléčných výrobků, plastové 
tašky, prázdné plastové obaly od šamponů, 
kosmetiky a čistících prostředků  

do kontejneru nepatří bakelit, guma, 
PVC, linoleum, pneumatiky, 
novodurové trubky, plastové obaly od 
chemikálií, olejů motorových i jedlých 
a barev  

SKLO  
BAREVNÉ  

bílé nebo barevné sklo, vymyté skleněné 
láhve, zavařovací sklenice, tabulové sklo 

do kontejneru nepatří keramika, 
porcelán, autosklo, drátěné sklo a 
zrcadla  

KONTEJNERY NA TŘÍDĚNÝ ODPAD - CO KAM PATŘÍ A NEPATŘÍ

Městský úřad Bechyně
BYTENES BECHYNĚ, spol. s r.o. 

Na Libuši 614
  

Kam s odpady, které nepatří 
do popelnic?

      

NA SBĚRNÝ DVŮR!
  

Sběrný dvůr je místo, kde můžete 
odevzdat odpady, které nepatří do 
popelnic. Sběrný dvůr má svého správce 
a ten vám poradí, do kterého kontejneru 
můžete odložit odpady, které jste přinesli 
nebo přivezli.

  

Na sběrný dvůr můžete odvážet tyto 
druhy odpadů:

     

�Objemné odpady: starý nábytek (křesla, 
židle, skříně, válendy atd.), podlahové krytiny 
(koberce, linolea, umyvadla, toalety.
�Kovové odpady:  železný šrot, hliníkové 
předměty, barevné kovy, plechovky, atd.,
�Kompostovaný odpad: větve, listí, 
tráva atd,
�Pneumatiky,
�Znečistěné obaly od barev, ředidel, 
olejů, čistících prostředků atd.,
�Sorbenty, hadry od oleje, olejové 
filtry atd.,
�Upotřebené oleje: motorové, převodové 
a hydraulické oleje, brzdové kapaliny,
�Pesticidy, herbicidy: nespotřebované 
prostředky k hubení hmyzu a ochraně rostlin,
�Spotřební chemikálie: nespotřebované 
kyseliny, louhy, fotochemikáli, čistíci 
prostředky atd.
   

Následující použité výrobky můžete 
bezplatně odevzdat na sběrném dvoře
nebo u některých prodejců těchto 
výrobků:
   

�Použitá elektrozařízení: ledničky, 
mrazničky, pračky, televize, rádia, počítače, 
mikrovlnky
�Baterie a monočlánky, akumulátory 
z osobních aut a motocyklů
�Zářivky a výbojky
Léky - léky nevyužívané nebo s prošlou 
zárukou.

Informace,dotazy připomínky: 
Využívat sběrného dvora v areálu firmy 

Bytenes může fyzická osoba, která má trvalý 
pobyt v Bechyni, Senožatech a Hvožďanech, 
nebo vlastník nemovitosti (chata, chalupa) 
na území Bechyně, Senožat a Hvožďan.

Výkopová zemina a směsné stavební 
odpady se na sběrný dvůr mohou ukládat 
pouze v omezeném množství.

Město Bechyně a BYTENES 
Bechyně spol. s r.o. oznamují 

změny v provozu
   

SBĚRNÉHO DVORA
Od 1. 4. 2008 je SBĚRNÝ DVŮR otevřen 
v době:

Pondělí   8.00 - 17.00
Středa   8.00 - 17.00
Pátek 13.00 - 17.00
Sobota   8.00 - 11.00

Mimo tyto dny je možno odvézt odpad 
pouze po předchozí domluvě se 
společností BYTENES Bechyně

.
Král Miroslav

Jednatel společnosti BYTENES s.r.o.



v zápase už nemáme. Prohráli jsme 0:3. velikým úspěchem. A kdo se na tom podílel? Středoškolská fotbalová liga
Ve druhém zápase s Novým Jičínem se hrál Nejlepší naší hráčkou byla v Brně určitě Markéta   

oboustranně bídný fotbal. Opět ale se stejným Souhradová v brance a její výborné zákroky ve Od 4. března, kdy naše fotbalistky vyhrály 
scénářem - soupeř šance využil a my ne. Nakonec všech zápasech držely naše šance na úspěch. krajskou divizi Středoškolské fotbalové ligy, jsme 
bylo jediným pozitivem prolomení střelecké smůly, V poli pak zahrála výborně Margita Hůrková, svůj „žili“ přípravou na celostátní semifinále. Postupně 
když v závěru vstřelila náš první gól Pavča vysoký standart odvedly kapitánka Markéta se k nám přidaly týmy Gymnázia Pardubice, SŠ 
Hrychová. Prohráli jsme 1:3. Kalivodová, Pavla Hrychová, Adéla Kopfová, Nový Jičín a SŠ OOM Brno a fotbalový svaz určil, že 

V posledním zápase s gymnáziem Pardubice Karolína Ranglová a Markéta Vávrová. Dalšími se bude hrát 17. 4. v Brně, k našemu zděšení už od 
pak náš střelecký zmar neskutečně pokračoval. členkami našeho týmu byly ještě Petra Hilasová, 8,30. Přes nepříjemné kruté vstávání a strach 
Velmi brzo jsme sice vedli po brance Adélky Martina Hliňáková a Denisa Królová. z objížděk v Brně vyrážíme. Honem zachumlat 
Kopfové a branku soupeřek holky ostřelovaly Rozhodně nelitujeme, že jsme do Brna jeli. a spát. V Telči jsme ještě naložili kluky z tamního 
v jednom kuse, další góly už z naší strany nepřišly. Byla to velice cenná zkušenost do další práce.gymnázia a nebýt bloudění a zbytečné ztráty času 
Kdyby naše holky daly jen ty úplně nejjasnější Závěrem chceme poděkovat firmě Reality v Brně, byla cesta v pohodě.
šance, muselo jich být aspoň 5. Zato soupeřky, Horňák s.r.o., která na tuto velkou akci vybavila náš Po tryskovém úprku a převlečení nás přivítaly 
které byly pod stálým tlakem, občas přeběhly na tým novými dresy.dvě nádherné, už z loňského ročníku známé haly 

   

naší polovinu, využívaly našich chyb a dávaly góly. KP Brno. A bez nějakých okolků nás sudí rovnou SOŠ OOM Brno - SPŠK Bechyně 3:0 (2:0)
Nakonec jsme prohráli 1:3.ženou na hřiště. Ani nebyl na nějakou nervozitu SŠ Nový Jičín - Gym. Pardubice 2:1 (1:1)

Holky z celého turnaje byly dost smutné. čas. Začínáme s SŠ OOM Brno. Jeden útok za SOŠ OOM Brno - Gym. Pardubice 7:0 (4:0)
Určitě měly na víc a neproměnění šancí je určitě druhým se valí na brněnskou branku a během SPŠK Bechyně - SŠ Nový Jičín 1:3 (0:2)
stálo lepší umístění. Nějaké smutnění ale vůbec prvních pěti minut máme 5 výborných šancí. Chybí SPŠK Bechyně - Gym. Pardubice 1:3 (1:2)
není na místě. Určitě je třeba holkám vyslovit jediné - dát gól. Pak brňanky přeběhly k nám a je SOŠ OOM Brno - SŠ Nový Jičín 3:0 (1:0)
poděkování a uznání. Už jenom zopakování zle. Hned jejich první střela končí v síti. Snaha Postupují: SOŠ OOM Brno a SŠ Nový Jičín 

   postupu do republikového semifinále mezi našich holek sice nepolevuje, ale nedaří se. 
V. Šťastný8 nejlepších družstev z celé ČR je samo o sobě Postupně nás holky z Brna přehrávají a na zvrat 

A teď k výsledkům :KANOISTIKA
SJEZD - V kategorii předžáků vybojoval 

TJ JISKRA BECHYNĚ stříbrnou medaili nejmladší závodník oddílu 
   Filip Zvolánek, mezi dorostenci kajakáři se 
Vodácká sezóna už opět začala, a to o dvě nejvyšší příčky podělili Tomáš 

tradičními bechyňskými sjezdy (5.-6.4.) Macášek a Marek Házi. 
z Dobronic na Hutě. Počasí nám tentokrát V kategorii veteránů mladších (35-45 let) 
přálo, především sobotní sluneční paprsky obsadil druhé místo Roman Mayer. Kategorii 
byly velmi příjemné. singlkanoí opanoval po oba dva dny Michal 

Závodů se zúčastnilo 13 kanoistických Háša, v deblkanoích bratři Měšťanové 
oddílů, převážně z jihočeského regionu, ale zvítězili mezi veterány, Saša (jediná žena 
také z Prahy, Plzně či Roztok u Prahy. Pro mezi deblkanoisty) a Honza Pazourkovi 
nejmladší závodníky je tato trať ideální na dopádlovali v sobotu třetí, v neděli druzí 
získání cenných zkušeností, starší borci v kategorii C2 muži. 
oceňují bezpečnost tratě a začínající sjezdaři RAFTY - 8. ročník raftových závodů se 
si zde mohou vyjet výkonnostní třídu. Svou koná v sobotu 12.7.2008 pod bechyňskou 
obdivuhodnou formu zde opět předvedl Duhou. Večerní zábavu obstará již tradičně 
nestárnoucí matador české kanoistiky, místní folkrocková skupina The Mňaucs. 
kajakář Zdeněk Grossmann (69 let), který Srdečně zveme všechny příznivce vodních 
ukázal záda i o dvě generace mladším sportů!

  soupeřům a jeho časy patřily k nejrychlejším.
za oddíl kanoistiky Jan Pazourek - pazi

TĚLOVÝCHOVA & SPORT

Nikola Pítrová (ZŠ Školní) 95cmBECHYŇSKÁ LAŤKA
3.třídy:   

Dominik Albrecht (ZŠ Libušina) 110cm Na Apríla a také o den později, tedy 1.a 
Jana Drdová (ZŠ Libušina) 90cm2.dubna, se odehrál již 27.ročník závodů ve 

4.třídy:skocích do výšky Bechyňská laťka. Toto 
Radek Burda (ZŠ Libušina) 110cm tradiční klání pro žáky obou bechyňských 
Veronika Vosecká (ZŠ Libušina) 110cmzákladních škol tentokrát přilákalo téměř 120 

5.třídy:nástupců v současnosti nejlepší české 
Štěpán Kodad (ZŠ Libušina) 120cm výškařky Ivy Strakové (letos již skočila 
Anna Vrábková (ZŠ Školní) 110cm198cm a v létě bude reprezentovat na OH 

6.třídy:v Pekingu), která se v době povinné školní 
Ladislav Hemer (ZŠ Libušina) 125cm docházky „Laťky“ také zúčastňovala. I když 
Denisa Šlechtová (ZŠ Libušina) 120cmv tomto ročníku nepadly rekordy závodu - 

7.třídy:i nadále je drží Martina Drdová mezi dívkami 
Marek Olejarčík (ZŠ Libušina) 160cm (160cm) a její bratr Jaroslav mezi chlapci 
Hedvika Peterková (ZŠ Libušina) 130cm(175cm) - byly k vidění kvalitní výkony ve 

8.třídy:všech věkových kategoriích. Nejvýše v roce 
Lukáš Tácha (ZŠ Libušina) 165cm 2008 skočili Lukáš Tácha z 8.B ze ZŠ 
a Barbora Fáberová (ZŠ Libušina) 140cmLibušina (165cm) a Monika Škarvadová 

9.třídy:z 9.třídy na ZŠ Školní (145cm).
  Michal Kodad (ZŠ Libušina) 160cm 
V jednotlivých ročníkových kategoriích 

Monika Škarvadová (ZŠ Školní) 145cm
    pak zvítězili:
S kompletními výsledky akce se můžete 1.třídy:
seznámit na nástěnce ZŠ Libušina, za rok Tomáš Hána (ZŠ Libušina) 95cm
opět na shledanou… Klára Houdková (ZŠ Libušina) 90cm
  

2.třídy: Rudolf Blažek, ZŠ Libušina
Lukáš Placatka (ZŠ Školní) 90cm    

4. neděle, 5. pondělí 20 h
... A BUDE HŮŘ

Premiéra českého barevného filmu 
Generační film o hledání životních hodnot 

a jistot, o střetu s policií a měšťáky.
Do 15 let nepřístupno, 90 min, 70,-Kč 

10. sobota 20 h, 11. neděle 17 h
KRONIKA RODU SPIDERWICKŮ

Premiéra filmu USA v českém znění
Jejich svět je blíž, než si myslíte. 

Dobrodružní fantasy pro celou rodinu.
Mládeži přístupno, 95 min, 65,-Kč

12. pondělí, 13. úterý 20 h
TAHLE ZEMĚ NENÍ PRO STARÝ
Premiéra širokoúhlého filmu USA 

Žádná úniková cesta není bezpečná. 
Režie Ethan a Joel Coenovi 

OSKAR PRO NEJLEPŠÍ FILM ROKU!
Do 12 let nevhodné, 122 min, 65,-Kč

16. pátek 17h, sobota 20 h
10 000 PŘ.N.L.

Premiéra širokoúhlého filmu USA
Výpravná dobrodružná fantasy v režii 

Ronalda Emmricha vás zve 
na cestu proti proudu času.

Do 12 let nevhodné, 109 min, 65,-Kč

22. čtvrtek, 23. Pátek 20 h
BOBULE

Premiéra českého barevného filmu
... o nevině a víně. Nová česká komedie 

s Kryštofem Hádkem a Lukášem 
Langmajerem v hl. rolích.

Mládeži přístupno, 90 min, 70,-Kč

24. sobota, 25. neděle 20h
JUMPER

Premiéra širokoúhlého filmu USA
Kdekoliv, cokoliv, hned. Umíte se také 

teleportovat? Výpravný dobrodružný film.
Mládeži přístupno, 90 min, 65,-Kč

26. pondělí, 27. úterý 20h
27 ŠATŮ

Premiér širokoúhlého filmu USA 
Navždy za družičku? Romantická 

komedie.
Do 12 let nevhodné, 109 min, 60,-Kč

KINO BECHYNĚ 
KVĚTEN 2008



�Možnost získání titulu Bc.
�Studium při zaměstnání
�Podmínky přijetí: dokončené SŠ vdělání
�Přihlášky do 31. 7. 2008

PODROBNÉ INFORMACE:
TREND PARTNER, s.r.o.: Ing. Tomáš Beneš

tel: 604 215 815, e-mail: trendpartner@seznam.cz
Studijní oddělení PEF ČZU v Praze: Alena Lakomá

tel: 224 382 331, e-mail: lakoma@pef.czu.cz
www.pef.czu.cz, www.trendpatner.cz

Česká zemědělská univerzita v Praze
Provozně ekonomická fakulta

Konzultační středisko PEF
Sezimovo Ústí-Tábor
ve spolupráci s TREND PARTNER, s.r.o
a Centrem odborné přípravy Sezimovo Ústí

přijímá přihlášky do kurzu 
celoživotního vzdělávání s možností absolvovat

BAKALÁŘSKÉ STUDIUM
pro akademický rok 2008/2009

obor

VEŘEJNÁ SPRÁVA
A REGIONÁLNÍ ROZVOJ

TOMCAT  


                              

Kvalitní a levný, mnohdy značkový 
módní textil second hand a nové 

výprodejové oděvy outlet z Anglie

STÁLÝ VÝPRODEJ
10 - 90 Kč/kus (mimo výběru a outletu)

                              

 Chcete přežít zdražení 2008?  U nás 
ušetříte nejvíce  Nejsme normální second 

hand  Jsme stálý výprodej nadbyteč-
ných zásob velkoobchodu  Dovážíme 
kamiony přímo z Londýna  Proto máme 
nejlevnější ceny široko daleko  Jinam 

chodit nemusíte  Tradice od roku 1991 

                                 

                       

Bechyně, Na Libuši 634
Po – Pá 9 – 12, 14 – 17, So 8 – 11

                       

Můžete přijet i do prodejny v naší centrále

SUPERMARKET LEVNÉ MÓDY
Písecká 264, Týn n/V. Po-Pá 9-17, So 9-13
200 m2, velké parkoviště, nejširší sortiment
Internetový obchod www.levnamoda.cz

                           

Oznamuje otevření pobočky v Bechyni
   

dne 5. 5. 2008 
od 13.00 Libušina ulice 171 (naproti OD Rubín).

Otevírací doba:     PO - 13.00 - 17.00 hod.
                            ÚT - 09.00 - 12.00 hod.
                            ST - 13.00 - 17.00 hod.
                            ČT - 09.00 - 12.00 hod.

   
Všichni občané Bechyně získají při pojištění 

nemovitosti a domácnosti 

5% slevu.
  

Kontakt: 
Jandová Chmátalová Marcela - 605 840 847

Váchová Lucie - 605 814 129

Přijmu pracovníka do údržby
tel: 602 18 18 27

TRUHLÁŘSTVÍ, PODLAHÁŘSTVÍ - Jiří Novák
Týn nad Vltavou, Jabloňová 637,
tel: 731 584 380  nabízí: pokládky 
plovoucích a dřevěných podlah, výrobu 
nábytku (i atyp.) - kuchyně, schody...

 Jsem plátce DPH



Městský zpravodaj č.5/2008, den vydání: 1. 5. 2008. Měsíčník. Vydává Město Bechyně, IČO: 00252069, nám. T.G.Masaryka 2, 391 65. 
2Vychází v Bechyni 1. den v měsíci. Ev.č. period. tisku 37/97. Náklad 2400 výtisků. ZDARMA. Připomínky, návrhy a příjem inzerce (15 Kč/cm ) poštou, na 

tel: 381 477 010, fax: 381 477 049, nebo na e-mail: posta@mestobechyne.cz       Tisk RUDI,a.s., Komenského 1839, Tábor, tel. 381 259 680.

www.autabechyne.cz

�EKOLOGICKÁ LIKVIDACE AUTOVRAKU
�ODTAH AUTOVRAKU
�ODHLÁŠENÍ NA ÚŘADĚ

�VÝKUP ŽELEZNÉHO ŠROTU A BAREVNÝCH 
KOVŮ pro větší množství (nad 1 t) přijedu 
zdarma; ceny železa v květnu 3,00 - 4,10 Kč

�ZEMNÍ PRÁCE traktorbagrem Caterpillar 432E
skrývka zeminy, výkop až do 5 m hloubky...

�DOVOZ ŠTĚRKŮ A DRTI

tel: 602 837 333

Hledá nové 
pracovníky 

na tato volná
pracovní místa

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

MICRO-EPSILON
Czech Republic, spol. s r.o.

Czech Republic, spol. s r.o.

SKLADNÍK/SKLADNICE

- 

NABÍZÍME ZAJÍMAVOU PRÁCI  S MOŽNOSTÍ 
PROFESNÍHO RŮSTU. NÁSTUP MOŽNÝ IHNED 

NEBO DLE DOHODY!

  

- středoškolské vzdělání

- samostatnost, zodpovědnost

PRACOVNÍK/PRACOVNICE 
MECHANICKÉ DÍLNY
- není nutné vzdělání v oboru
- dokončovací operace (brusky, vrtačky)

KOVOOBRÁBĚČE
- vyučené v oboru, práce na CNC (frézka i 
soustruh)

základní znalost NJ podmínkou

Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda:

SIMPLY CLEVER

Kombinovaná spotřeba a emise CO 2 modelu 

Fabia: 4,6–6,9 l/100 km, 120–165 g/km  

Na cestě k novému vozu vás už 
nic nezastaví: ŠkodaFabia 
teď jen za 3 500 Kč měsíčně 
včetně kompletního pojištění

Stačí využít výhodné financování 
od ŠkoFINu a můžete mít nový vůz 
třeba hned. A pokud jde o základní 
výbavu, ta obsahuje mimo jiné ABS, 
airbagy řidiče i spolujezdce, boční air-
bagy vpředu nebo posilovač řízení. Vůz 
má navíc největší vnitřní prostor ve své 
třídě. Ale pozor, tato nabídka platí jen 
do konce června. Navštivte nás proto 
co nejdříve, těšíme se na vás.

Cena vozu 249 900 Kč, délka leasingu 5 let, zůstatková 

hodnota 50 000 Kč, RPSN 2,35 %, výše splátek je garanto-

vána po celou dobu financování

JDĚTE ZA ŠTĚSTÍM

ŠkoFIN

SIMPLY CLEVER


