
MĚSTSKÝ ZPRAVODAJ
BECHYŇSKÝ

DUBEN 2008

Podpora obnovy kulturních 
památek, 

které se nalézají mimo MPZ

Ministerstvo kultury ČR založilo pro rok 2008 
nový dotační program „Podpora kulturních 
památek prostřednictvím obcí s rozšířenou 
působností“. Finanční podpora z tohoto programu 
je určena na obnovu památek, které se nalézají 
mimo památkové rezervace a zóny a které nejsou 
prohlášeny za národní kulturní památky. Podpora z 
nového programu má dosáhnout zejména tam, kde 
to dosud neumožňovaly j iné programy 
Ministerstva kultury ČR. Hlavní cílovou skupinou 
podpory jsou zejména drobnější kulturní památky 
nacházející se ve venkovském prostoru. 

Ministerstvo kultury ČR pověřilo administrací 
programu obce s rozšířenou působností, pro 
správní území Tábor je to odbor územního rozvoje 
Městského úřadu Tábor. Kontaktní osoba: 
Marie Vlčková, tel. 381 486 204, 
e-mail: marie.vlckova@mu.tabor.cz

Program se realizuje ve dvou základních 
kolech (uzávěrka přijmu žádostí prvního kola je 
31.3. 2008 a druhého kola 30.5. 2008) a v jednom 
doplňkovém kole (uzávěrka přijmu žádostí je 30.9. 
2008).

Zásady pro užití neinvestičních prostředků z 
rozpočtu Ministerstva kultury ČR stanovených pro 
tento program jsou spolu s formulářem žádosti o 
poskytnutí příspěvku a seznamem povinných 
příloh ke stažení na webových stránkách 
Ministerstva kultury ČR - www.mkcr.cz. Podrobné 
informace naleznete také na webových stránkách 
www.tabor.cz.

I.Z.

Doplněným pozemkům bylo nově přiděleno 8.00-11.00 a od12.00-17.00hod, v úterý a ve Jste vlastníkem pozemku, 
parcelní číslo, přiřazen druh pozemku podle čtvrtek v době od 8.00-11.00 a od 12.00-

stavby v Bechyni? dosavadního stavu v katastru nemovitostí a 15.00hod, v pátek od 8.00-11.00 a od 12.00-
Přijďte se seznámit s novou digitální určena nová výměra parcel. To znamená, že 13.00 hod. Každé pondělí a středu budou na 

katastrální mapou. v části k.ú. Bechyně bude po vyhlášení vyložení v době od 8.00 do 15.00hod 
platnosti operátu k vyhledávání umístění přítomni zaměstnanci Katastrálního 

Katastrální úřad pro Jihočeský kraj, jednotlivých pozemků a ke zjišťování pracoviště Tábor.
Katastrální pracoviště Tábor oznamuje, že právních vztahů k těmto pozemkům sloužit Po celou dobu vyložení se mohou 
dokončil práce spojené s vytvořením digitální pouze jeden mapový podklad. vlastníci nemovitostí a jiní oprávnění 
katastrální mapy na části katastrálního Vznik digitální mapy tedy zcela určitě seznamovat s výsledky obnovy katastrálního 
území Bechyně, která se stane podkladem přivítají ti, kdo při své činnosti využívají údaje operátu. Ve stejné době a ještě ve lhůtě 15 
pro obnovu katastrálního operátu tohoto katastrální mapy, především město, realitní dnů od skončení vyložení obnoveného 
území, tj. nového souboru geodetických kanceláře, investoři a projektanti nové katastrálního operátu mohou proti jeho 
informací a nového souboru popisných výstavby, zemědělci a další podnikatelé, obsahu podat námitky u zaměstnanců 
informací k.ú. Bechyně. Dnem vyhlášení uvedená mapa ale pomůže i každému jinému katastrálního pracoviště přítomných 
platnosti obnoveného operátu se stávající vlastníkovi v lepší lokalizaci nemovitostí. u vyložení nebo u Katastrálního úřadu pro 
grafická katastrální mapa přemění na Katastrální úřad předpokládá, že vyhlásí Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště 
digitální, zjednodušeně řečeno na mapu platnost obnoveného katastrálního operátu Tábor, Štítného 2598, 390 02 Tábor poštou 
vedenou počítačovými prostředky. a ukončí platnost dosavadního operátu pro nebo v podatelně. 

Nová digitální mapa se týká území danou část katastrálního území Bechyně ke Nový stav parcel uspořádaný po 
zahrnujícího intravilán obce a jižní část dni 13. 5. 2008. jednotlivých listech vlastnictví bude v době 
katastrálního území Bechyně. Digitální mapa Vlastnímu vyhlášení platnosti předchází vyložení vystaven též na internetové adrese: 
prozatím není vyhotovena v severní části vyložení obnoveného katastrálního operátu www.cuzk.cz v menu Katastrální úřady - 
území směrem k Senožatům a v části k veřejnému nahlédnutí, které se uskuteční Katastrální úřad pro Jihočeský kraj, 
chatové osady Lišky. v zasedací místnosti Městského úřadu Katastrální pracoviště Tábor - Úřední deska - 

Při obnově operátu byly do digitální Bechyně. Do obnoveného operátu je možné Další základní údaje a informace.
katastrální mapy zároveň doplněny pozemky nahlédnout v období od pondělí 14. 4. 2008 JUDr. Ivana Mizerovádosud vedené ve zjednodušené evidenci- do pátku 25. 4. 2008 v následujících ředitelka Katastrálního pracoviště Táborpodle původního pozemkového katastru. hodinách: každé pondělí a středu v době od 

ŽIVOTNÍ JUBILEA
DUBEN 2008

86 let Staňková Marie
84 let Hrubá Vlasta,

Písačka Jan, 
Pítra Jaroslav

83 let Dohnalová Jarmila, 
Mikšovská Jiřina

82 let Čiháková Vlasta,
Englická Květuše, 
Haškovcová Jaroslava, 
Klobásová Anna, 

81 let Novotný Vladimír
80 let Dlouhá Marie
79 let Bouček Václav
78 let Hlasová Božena,

Kopečková Anna, 
Snášelová Marie, 
Zeilingerová Jiřina

76 let Toman René
75 let Novák Zdeněk

Svaz diabetiků v Bechyni

zve své členy, rodinné příslušníky, 
přátele i pohybově méně zdatné na 
zájezd do Slavonic, který se uskuteční 

29. 5. 2008 v 8.00 hod. 
od Kulturního domu. 

Cena činí 200 Kč za osobu. Přihlášky 
přijímá p. Lubica Zeleňáková, Obránců 
míru 817, tel: 381 213 325 nebo Marta 
Suchanová.

Na vaši účast se těší výbor

Společnost rodáků 
a přátel Bechyně

zve všechny dobré lidi na jarní setkání.
Posezení se koná 

5. dubna od 14.00 hod. 
v hotelu Jupiter.



MEDAILON
i v tvorbě sochařské, malířské, designérské, v Kanadě. Bylo by možné vypočítávat další 
dala tato škola do vínku odborný základ pro realizované projekty a práce v ilustrační 
další studium, základ pro další rozvoj jejich tvorbě. V češtině vyšly tři publikace s jeho 
talentu. ilustracemi: Velcí dinosauři od Zdeňka 

Jedním z těch patřících k světovým Špinara (Praha: Aventinum, 1994, 1998), 
osobnostem v oblasti výtvarné tvorby je Jan Svět pravěku od Bořivoje Záruby (Praha: 
Sovák. Narodil se 13.února 1953 v Táboře. Albatros, 2001) a od Vojtěcha Turka, 
O jeho životě, o jeho cestě ke světové Radvana Horného a Rudolfa Prokopa 
proslulosti byla napsána celá řada článků Ztracená moře uprostřed Evropy (Praha: 
a rozhovorů (Hana Hosnedlová, Martin Uhlíř, Academia, ?).
Jára Novotný), rovněž i vědečtí pracovníci Je možné závěrem říci, že Střední 
Národního muzea v Praze Vojtěch Turek, průmyslová keramická škola byla odrazovým 
Radvan Horký a Rudolf Prokop oceňují můstkem k světové proslulosti Jana Sováka, 
ilustrační práce na knize „Ztracená moře stejně jako celé řadě dalších umělců. Tito 
uprostřed Evropy“; zde jsou uvedeny umělci jsou i částečnou vizitkou dobré, 
původní paleontologické rekonstrukce cílevědomé a systematické práce profe-
z dílny Jana Sováka. sorského sboru této naší školy. Ať se jim daří 

Cesta Jana Sováka k světové proslulosti v další pedagogicko-výchovné činnosti!!!
nebyla snadná. Jeho třídní profil nebyl v době 

Josef Černoch
budování socialistické společnosti přijatelný. 

Použitá literatura:Dědeček byl ruský legionář, po návratu z legií 
Hosnedlová, Hanka: Jan Sovák: Člověk by se stal živnostníkem, puškařem s dílnou 
měl vědět, odkud přišel. In: Táborské listy, a prodejnou. Otec Jana Sováka, Miroslav, si Jan Sovák, výtvarník
Nedělní kanape č. 3, 18. 1. 2003prožil své jako politický vězeň v uranových 

nar. 13. 2. 1953 v Táboře Novotný, Jára: V takový krásný společnosti. dolech v Jáchymově.
In: Táborské listy, příl. Táborsko, 23. 11. 2002Jeho syn již od dětství kresli l, V letošním kalendářním roce bude 
Záruba, Bořivoj: Z. V. Špinar, P. J. Currie,navštěvoval ve výtvarném oddělení LŠU vzpomenuto 124 let od založení jedné 
 il. J. Sovák: Velcí dinosauři. In: Vesmír 74, v Táboře třídu akad. malíře Waltra. V roce z nejstarších odborných středních škol 
2/19951968, v roce bouřlivých událostí, se dostal na v Evropě, tehdy r. 1884 c.k. odborné školy 

keramickou školu v Bechyni. Jak sám keramické, nyní Střední průmyslové školy Další prameny:
v jednom rozhovoru říká lapidárně: „…nějak keramické v Bechyni. Kolika dnes slavným Rodinné dokumenty, titulní listy a ilustrace z 
jsem byl do střední školy keramické osobnostem, nejen v oboru keramiky, ale majetku rodiny Sovákových s dedikací 
propasírován…“ Školu absolvoval v r. 1972. autorů
Na Bechyni a školu vzpomíná s velkou 
láskou. Škola mu dala výtvarnou průpravu, 
rozvíjela jeho fantazii. Velmi hezky 
vzpomínal na svého žáka RNDr. Pavel 
Stašek, profesor vyučující matematiku 
a technické kreslení, ale přinášející také 
výtvarné i divadelní cítění. Sovákovy dvě 
lásky byly kreslení, obdivoval od dětství 
ilustrace Zdeňka Buriana, a koně. Ti byli 
dalším podnětem pro jeho kreslířský 
a malířský rozvoj. Proto začal studovat 
Vysokou školu zemědělskou v Brně se 
zaměřením na hipologii. Pak následoval 
Výzkumný ústav pro šlechtění koní. Zde 
získal anatomické znalosti a stovky jeho 
náčrtů jsou toho důkazem. V normalizační 
době nenalezl své uplatnění a jako plavčík 
v pražském Podolí poznal svou ženu, 
reprezentantku v krasobruslení Danielu 
Jeriovou, s níž v r. 1982 emigroval do 
Švýcarska. To již byla léta ne tak vstřícná 
našim emigrantům, pomohla jim prosba 
a přímluva u bývalého mistra světa 
v krasobruslení Donalda Jacksona. 
V Kanadě to zpočátku také nebylo 
jednoduché, ale Jan stále kreslil a maloval; 
pracoval na různých projektech zahrnujících 
modely, sochy i velké nástěnné malby pro 
muzea a výstavy o životě geologické 
minulosti Země. Setkal se s vynikajícím 
paleontologem Dr. Philipem J. Curriem. Měl 
možnost rekonstruovat celou řadu fosilií 
vyhynulých dinosaurů. Spolupracoval se 
slavným režisérem Spielbergem na jeho 
filmu Jurský park. Ilustroval více jak 200 knih 
pro mládež a širokou veřejnost. Spolupracuje 
s desítkami světových muzeí. To platí 
i o Národním muzeu v Praze. V současné 
době o něm řekl prof. Zdeněk V. Špinar 
(dlouholetý spolupracovník Zdeňka 
Buriana): „… mezi těmi, kdož dokázali 
respektovat zákony vědecké dokumentace 
a přesto svému dílu vtiskli osobitý ráz, je 
český malíř Jan Sovák… ne náhodou si 
autoři knihy, prof. Z. V. Špinar a Dr. Philip 
J. Currie, vybrali tohoto umělce k ilustrování 
svých Příběhů evoluce gigantů.“.

Dnes pracuje Jan Sovák jako výtvarník v 
Královském Tyrrellově muzeu v Brumhelleru 



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 duben 2008

Pondělí 7., 14., 21., 28. dubna / 18 a 19 h / Klubovna KD
Úterý 1., 8., 15., 22., 29., dubna / 18 a 19 h / Klubovna KD

ORIENTÁLNÍ A BŘIŠNÍ TANCE

Středa 2., 9., 16., 23., 30. dubna / 18.30 hodin / Klubovna KD
Čtvrtek 3.,10., 17., 24. dubna / 18.30 hodin / Klubovna KD

ANGLIČTINA

VÝSTAVA KURZY, SEMINÁŘE, PŘEDNÁŠKY

Pátek 4. - neděle 6. dubna / Prostory KD
Krajská jihočeská přehlídka dětských divadelních, 
loutkářských a recitačních kolektivů.
Program na plakátech

BECHYŇSKÉ JARO (XVI.)

PŘIPRAVUJEME

Čtvrtek 10. dubna / 19.00 hod. / Café-Bar U Hrocha
Vystoupí v rámci vernisáže výstavy Metamorfózy

HUDBA

STŘÍPKY ZMIZELÝCH VĚKŮ 
z nových archeologických 

poznatků o pravěku Bechyňska

METAMORFÓZY

aneb cesta vesmírem
fotografie Pavla Novotného

Vernisáž čtvrtek 10. dubna / 19 hod. / Café-Bar U Hrocha
Výstava bude probíhat do 11. května 2008

Na vernisáži vystoupí kapela DRAIN

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

Sobota 26. dubna / 15 hod. / VS / Vstupné: 50,- 40,- 30,- Kč
Výpravná veselá pohádka plná písniček o lásce a kráse, ale 
také o závisti a nástrahách zlé sudičky Mechtyldy. Ale hlavně 
o kašpárkovi, který sudičce hlavu poněkud zamotá. A také 
o princi Šípkovi, který Růženku před sudičkou spolu 
s kašpárkem uchrání.

O RŮŽENCE  Divadlo Kapsa z Karlových Varů

PRO DĚTI

DRAIN

Pátek 18. dubna / 19.00 hodin / VS / Vstupné: 60,- Kč
Jungle stage - 

DjS Tons, Emeka, Tao Maffa, Stantha, Cihury
AA Stage - 

Namibi, Kousek, Yssika, Jeliman, Pylgrim 

NOC PLNÁ DjS ,,BRAIN STORM“

Sobota 26. dubna / 19.00 hodin / Café-Bar U Hrocha / 
Vstupné: 50,- Kč

TANEC V JETELI - folkrock

DIVADLO

,,PRÁZDNINY SNŮ“

Středa 2. dubna / 9.00 hod. / VS
ČERT A KÁČA školní představení

TRADICE

Středa 30. dubna / 17.00 hod. / Sraz před Kulturním domem
Start již tradičně od KD, formace prolétne městem, přistání na 
mateřské základně - KD. Tentokráte se pokusíme vytvořit 
mosty mezi říší zla a dobra a nastolit tak opět rovnováhu ve 
městě. Odměna nemine žádnou z přítomných nejpříšernějších 
čarodějnic.

BECHYŇSKÝ SLET ČARODĚJNIC

Pátek 16. května / 20.00 hod. / Café-Bar / Vstupné 60,- Kč

TICHO DE PRE CUPÉ BAND,

POSSIBILNÍ EXPLIKACE 

a HODNĚ PODNĚ

tipměsíce

Pondělí 28. dubna / 19.00 hod. / VS / 210,- 190,- 150,- Kč 
Francis Joffo je jeden z nejúspěšnějších francouzských 
autorů. Jeho komedie jsou mistrovsky napsány 
a uváděny v divadlech na celém světě. Komedie 
"Prázdniny snů" je plná rafinovanosti, 
vtipu, překvapení, ale i velké lidskosti. 
Hraje Divadelní společnost HÁTA v obsazení: 
Marcel Vašinka, Michal Jagelka, 
I v a n a  A n d e r l o v á ,  L u c i e  
Zedníčková, Hana Talpová...

V  p ř e d p r o d e j i  
v  Ca fé -Ba ru  

U Hrocha

Čtvrtek 3. dubna / 18.00 hod. / Klubovna KD
Přednáška s následnou besedou, pro zájemce preventivní 
vyšetření metodou oční diagnostiky.

JAK POSÍLIT IMUNITU

Pátek 4., 11, 18. a 25. dubna / 9 a 13 hod. / Klubovna KD
O-STO-MYŠ!



moře a Alpy není nikde krásnějších a pro turistiku V sále „na Panské“ četná turistická Schůze odboru Klubu českých 
vhodnějších míst. - Oživme své staré památky, - společnost. Mimo pány svrchu zmíněné, předsedu 

turistů v Bechyni restaurujme je, - čerpejme v minulosti, buďme lásku p. prof. E. Hauptmanna a p. Plaňanského, pánové: 
k vlasti a zaveďme aspoň český a slovanský lesmistr Franz z Černic, místopředseda odboru, v květnu 1918
turistický proud do Čech, Moravy, Slezska řed. inž. Hineis, jednatel, soudce Dr. Vondrák, 
a Slovenska. - Pěstováním turistiky stává se KČT pokladník, velkostatkář Rappl ze Stádlce, V únorovém čísle našeho listu jsme 
organisací nejen sportovní, ale národní a vlaste- JUC. Franz, lesní kontrolor Novák, okr. tajemník informovali o významném výročí založení odboru 
neckou...“ Skalák, prof. K. Židlický, prof. inž. A. Stašek, Klubu českých turistů v Bechyni. Dnes k tomu 

Ku přednášce nedošlo, došlo však k založení správce spořitelny Procházka, uč. Kolafa, pošmistr uvádíme část článku, který napsal tehdejší 
odboru, byť i po dlouhých letech. A není místa pro Vogl, revírníci Esch a Hübner; posléze nově předseda celého KČT, tehdy velmi známý Dr. Jiří 
práci turistickou vhodnějšího nad Bechyni, jejíž přihlášení členové odboru MUDr. B. Čámský, kníž. Guth-Jarkovský (pedagog, spisovatel, překladatel, 
Libušiny lázně dávno těší se nejlepší pověsti. pojezdný Jiří Grégr, kníž. kontrolor Václ. Kubera zakladatel a dlouholetý předseda Českého 
O lázních těchto důkladně se poučíš z brožury a přednosta stanice Ant. Quadrat.olympijského výboru, později ceremoniář 
MUDr. H. Daniela „Libušiny lázně v Bechyni“ Ustavující valná hromada měla význam v prezidentské kanceláři prvního česko-
(Lidové rozpravy lékařské, řada IV., č. 4. Praha, Otto formální a volby vykonány, jak naznačují zhruba slovenského prezidenta Tomáše G. Masaryka). 
1903), k níž prof. Dr. Haškovec napsal předmluvu, údaje svrchu naznačené. Těžiště schůze spočívalo Těch několik citátů nám velmi přiblíží Bechyni 
stejně obsažnou jako prodchnutou náklonností v programové řeči, kterou nastínil předseda z roku 1918 a připomene nám jména významných 
k rodnému kraji. V téže předmluvě už poukazuje na p. prof. Ed. Hauptmann příští úkoly odboru, jež bechyňských osobností, které se angažovaly při 
nutnost odboru KČT v Bechyni slovy velmi možno shrnouti v těchto několika slovech: Úprava založení bechyňského odboru KČT a které se 
vroucími. cesty z Příběnic do Bechyně tak, aby se docílilo kromě toho významnou měrou zasloužily o rozvoj 

přímého turistického spojení s Táborem, - úprava města a jeho okolí v období první Československé Po příjezdu do Bechyně článek pokračuje:
a označení cesty podél Lužnice, - úprava republiky.

Vlídně přišli mi vstříc pánové prof. a zpřístupnění hradu Dobronice, - stavba rozhledny 
Článek začíná: E. Hauptmann, předseda odboru, a Plaňanský, u Oldřichovce mezi Vraty (nejvyšší bod v krajině, 

Je sobota před svátkem svatodušním a na a kočárem, ochotně lesní správou propůjčeným, přes 700 m); - tedy velmi hojný a vděčný, a nikoli 
nádraží Františka Josefa očekávaný nával. Proto již zavezli mne do města. Kdyby nebylo bývalo horko nesnadný ku provedení, podaří-li se získati pro 
skoro půl druhé hodiny před odjezdem únavné, skoro raději pěší cestě byl bych dal obecnou myšlenku turistickou předem veškero 
dopoledního rychlíku zkouším u pokladnové přednost, abych se mohl pokochati krásou občanstvo bechyňské vůbec a pak správu města 
fronty, kterak trpělivost železná vrata probíjí. Zatím rozvinujícího se obrazu: z roviny k hluboké, skalami zvlášť. Bez její blahovůle nesnadno si mysliti zdar 
co tak stojím mačkaje se i mačkán jsa jak slaneček v a lesem pokryté rokli s Lužnicí na dně, a na druhé odborové práce.
sudě s ouzkostí, abych se nepřitiskl nad příslušnou straně malebné město se zámkem a klášterem, 
míru, ohlašuje portýr, že „do Tábora už ne“ ... „do město tiché, rozkošné, v rámci nádherné scenerie... Dnes víme, že se to bechyňskému odboru 
Veselí už ne“ ... „do Budějovic už ne“ ... až konečně, Je sotva půl třetí a tedy přece trochu kdy podařilo a že se výraznou měrou přičinil 
když dochází na mne, že „už jen do Vídně“. Rychle poohlédnouti se po Bechyni a jejích zname- o propagaci a zpřístupnění Bechyně a jejích krás.
kalkuluji, co dělat. Odložit odjezd, telegrafovat, - nitostech. Více však láká krajina než cokoli jiného, 

Ing. Jan Havelkatelegram dojde možná dnes, ale spíš zítra, pozítří ... ač školské moje srdce táhne mne předem do 
14.1.2008tož tedy prosím lístek do Vídně ... V Táboře pak ústavu, který tvoří slávu Bechyně, do školy 

přestoupím. keramické. Dokonce proto i oběd v hostinci 
Klidně teď a pohodlně vybírám místo ve „Panské“ odkládám, dychtiv jsa na zřídlo 

vagonu a beze vší závady jedu. keramického průmyslu bechyňského.
Však darmo sobě starou hlavu lámu, proč A nejsem zklamán v očekávání. Sám ředitel 

vlastně musím platit do Tábora jízdné asi školy, pan inž. K. Hineis, také vynikající činovník 
trojnásobné. Rozuměj tomu, kdo můžeš. Francouzi nového odboru, je mi průvodčím, nejpovolanějším. 
říkají: á la guerre comme á la guerre, my Čechové: Škola bechyňská zachraňuje českou keramiku, 
vojna není žádnej špás. která, neměla-li v Bechyni přímo svůj původ, aspoň 

Náhoda velmi šťastná odškodňuje mne za tuto tady byla pěstována způsobem, o němž svědčí 
hmotnou škodu roztomilým setkáním. Do vagonu střepiny džbánků v českém museu, světlešedé 
táborsko-bechyňské dráhy elektrické vstupuje za barvy povrchu, na níž nasazovány plastické 
mnou profesor dr. Ladislav Haškovec s milostivou hvězdičky a i hlavičky ... polev modrý, svítivý, buď 
paní, rodák bechyňský. Bývají dva druhy rodáků: jen na půdě nebo na celém povrchu... Moderní 
jedni se narodili, zakrátko odešli a kořeny zapustili výrobky nynější školy keramické pěkně začínaly 
jinde, druhzí tkví v rodné půdě, i když je osud odvál pronikati na veřejnost, - teď ustala výroba, neboť ani 
jinam, pravidelně se tam vrací, a žijí takořka dvojím pro věc tak ušlechtilou není uhlí... V kreslírně ústavu 
životem: svým povoláním a druhým, ať tak dím, mimo to je dlouhý seznam žáků školy, kteří slibně 
citovějším, který jest pokračováním dětství a krášlí počali tuto svoji uměleckou práci, ale nikdy už ji 
i pozdní léta tak, že namnoze staroba přivábí zase nedokončí... Potom kus ústavu zabraly potřeby 
rodáka tam, odkud do světa vyšel a tam pak skládá válečné a Musa keramická mlčí a bezpochyby tiše 
rád i svoje kosti. K tomuto druhu druhému, zdá se pláče...
mi, náleží i prof. dr. Ladislav Haškovec, soudě 

A dále:nejen podle vily, která je mu v Bechyni vedle Prahy 
Dnes jsou lázně Libušiny majetkem soukro-druhým a snad milejším domovem, ale i podle 

mým a v nejkrásnější jejich budově Libušince je teď nadšení a lásky, která vyznívá z jeho slov, když 
k.u.k. Offiziers-Erholungsheim. Zato v Libušině háji mluvíme o Bechyni.
je vyhlídka Čechova a Heydukova, zátiší Hálkovo A docela zvláštní shoda okolností: mám teď 
a Dvořákovo i Vrchlického sedánka. Čeští před sebou „náčrt přednášky k založení odboru 
spisovatelé a mužové vynikající bývali tu do Klubu českých turistů v Bechyni“, jejž pan profesor 
nedávna častými hostmi u zesnulého mecenáše Haškovec ochotně mi poslal a o němž široce jsme 
a rodáka zdejšího Máchy, jehož villa tuším dosud rozmlouvali cestou do Bechyně. Náčrt je asi z roku 
hostí bohatou jeho knihovnu.1903, - byl tedy odbor jaksi počat už před patnácti 

Do pozdní hodiny odpolední procházím se tu lety a díky pomoci vlivných činitelův bechyňských, 
s oběma pány, kteří vlídně věnovali mi svůj čas, ale najmě pánů činovníků nynějšího odboru a dra. 
přece ještě zbývá chvíle podívati se na radnici do J. Hrubanta, člena ústř. výboru, porozen až roku 
malého městského musea, které štědrým darem letošního.
5000 K založil pan K. Plaňanský, majitel realit. V náčrtku, který není nijak přednáškou, nýbrž 
Důkaz dojemné příchylnosti k rodnému kraji jenom aide mémoire, obsahující vůdčí myšlenky 
a vzácného porozumění pro potřeby kulturní. a hesla, čtu mimo jiné: „Máme u nás místa 
Všecko, co ve městě i okolí starého a pozoru-nevyrovnatelné krásy, jichž neznáme. - Prospěch 
hodného se našlo, tady je sneseno a musejní národní a hospodářský žádá nezánedbávati těchto 
místnosti už dávno nedostačují.míst, - zbytečně do ciziny nechoditi, - neboť mimo 

Klub českých turistů Bechyně
zve všechny příznivce zdravého pohybu 
na jubilejní 35. ročník aprílového závodu

BECHYŇSKÉ
 SCHODY

Termín:  sobota 5. dubna 2008
Zápis startujících dvojic 8,30 - 9,00 hod. 
(sraz účastníků u schodů do Zářečí pod 
Domovem důchodců). Zahájení závodu, 
slavnostní slib závodníků v 9,00 hod. 

Startovné: děti do 14-ti let zdarma, 
starší 10,- Kč za osobu.

Bechyňské schody jsou závodem 
dvojic (jedna dvojice tvoří jeden soutěžní 
pár), v cíli rozhoduje čas pomalejšího. Trať 
vede přes 226 kamenných schodů, 
přibližné převýšení činí 80 m. Děti do osmi 
let startují na zkrácené trati, která má 
81 schodů. Všichni startující obdrží 
pamětní list, připraveny jsou tradiční 
chutné odměny.

Součástí výročního běhu do schodů je 
i setkání bývalých členů TOM Ještěrky - 
zakladatelů závodu. Na odpoledne je 
připravena vycházka po Bechyni a okolí 
(sraz ve 14:00 hodin před Muzeem turistiky, 
Široká ulice), večer od 18:30 hodin 
společné posezení v hotelu Jupiter.

Za Klub českých turistů Bechyně 
a TOM Ještěrky

srdečně zve 
Petr Chaloupek

tel: 737 529 220 



a umístěn v příslušném útulku. Náklady, spojené se Upozornění pro majitele psů, koček 
zadržením a umístěním v útulku, hradí majitel psa.

a ostatních domácích zvířat (6) Každý pes, trvale chovaný na území města 
Bechyně, musí být přihlášen na městském úřadu a 

Výňatek z vyhlášky města Bechyně č.17/96 
musí mít evidenční známku, kterou vydá městský 

(celá vyhláška je zveřejněna na internetových str. 
úřad. (pozn. územím města se rozumí katastrální 

města Bechyně: www.mestobechyne.cz)
území Bechyně, Hvožďany a Senožaty)

CHOV PSŮ, KOČEK A OSTATNÍCH DROBNÝCH (7) Je zakázáno koupání psů a jiných zvířat 
DOMÁCÍCH ZVÍŘAT v koupalištích a kašnách.

Čl. 12 (8) Majitel popř. držitel zvířete je povinen dbát na 
(1) Volné pobíhání psů, koček a jiných zvířat na to, aby toto zvíře neobtěžovalo své okolí 

veřejných prostranstvích je ZAKÁZÁNO. a nezpůsobilo škodu. Za škodu způsobenou 
(2) Psi smějí být voděni pouze na vodítku a musí zvířetem (např. škodu na zdraví) odpovídá jeho 

být zabezpečeni vhodným způsobem tak, aby majitel podle příslušných pr. předpisů.
nemohlo dojít k poranění či poškození člověka 
nebo zvířete. 

(3) Psi nesmějí být uvazováni v těsné blízkosti 
vchodů do restaurací nebo obchodů a veřejných 
budov a ponecháni bez dozoru majitele.

(4) Znečistění veřejných prostranství, zejména 
chodníků, cest, hřišť, pískovišť a zařízení pro hru 
dětí, těmito zvířaty, je vlastník nebo držitel zvířete 
povinen ihned uklidit. Majitel nebo držitel psa je 
povinen pro tento účel mít u sebe sáček popř. jiné 
zařízení, kterým provede úklid. 

(5) Volně pobíhající pes může být zadržen 

lístkuMěstská knihovna
�neposílej řetězové dopisy(hry), které 

Internet mrha j í  časem i  p řenosovými  
kapacitami Internetu

„Toho, co neznáme o Internetu je pořád �než odpovíš, zkontroluj příchozí poštu, 
víc než toho, co už známe.“ Jistě si uvědomí zda je určená opravdu tobě
každý, kdo usedá k této celosvětové �dopřej adresátovi dost času na 
počítačové síti. odpověď

�neposílej dlouhé dopisy (do 50 řádků) Městská knihovna znovu nabídla 
a v řádku nepiš víc než 65-70 znakův Březnu měsíci Internetu pro počítačové 

�tón řeči můžeš vyznačit pomocí laiky z řad seniorů zaškolení na počítačích, 
smajlíkůkteré letos využilo zatím nejvíc odvážlivců a 

�nepoužívej elektronickou poštu další projevili přání prohloubit již získané 
k rozesílání hromadných reklamních zkušenosti. Během hodiny vždy dvojice 
a inzertních zprávovládla klávesnici, základní vyhledávání na 

�nezahlcuj schránku příjemci zasíláním webu a založení e-mailové schránky. Stačilo 
velkých souborůstisknout pár tlačítek a dopis byl připraven k 

�neotvírej nebezpečné soubory (např. odeslání, aniž bychom museli pracně shánět 
s koncovkou .exe…)papír, tužku, obálku či známku. 

Závěrem přeji všem, kteří se odhodlali Ale vše má svá pravidla, a tak stojí za 
poprat s tímto fenoménem dnešní doby, připomenutí pár nepsaných pravidel, která by 
hodně trpělivosti a vytrvalosti! se měla při elektronické komunikaci 

A protože nastává jaro a k jaru patří dodržovat, abychom předešli případným 
úsměv, přeji nám všem, ať se úsměv z tváře nedorozuměním:
nikomu neztrácí! �piš jen takové věci, které bys mohl 

poslat poštou na korespondenčním EH

Městské muzeum nabízí

Vy u ž i j t e  d a l š í  p ř í s t u p  
k veřejnému internetu.

Po Café-Baru U Hrocha  
KSMB - Městské muzeum od 
dubna tohoto roku nabízí 
přístup k internetu ve své 

prodejní místnosti za poplatek 20,-Kč/hod. 
během otvíracích hodin muzea. Tj. v dubnu: 
út, čt, pa 8-15, st, so, ne 13-17. 

Navštivte také náš nově otevřený dvůr. 
Osázený prostor s lavičkami by měl sloužit 
nejen k relaxaci, ale i ke konání nejrůznějších 
akcí (hudba, trhy, dílny, výstavy…). Navštivte 
nás, slavnostně otvíráme již 28.3.2008 
výstavou archeologie. 

Městská policie v Bechyni

V březnu začala působit v Bechyni 
městská policie. V současné době máme dva 
strážníky (Petr Halama a Petr Chudlařský), 
kteří sídlí v v bývalém domě služeb 
v Novodvorské ulici čp. 301. 

V případě potřeby je možné volat na čísla 
725 575 260 (p. Halama) nebo 725 575 261 
(p. Chudlařský).

Přejme strážníkům klidné služby 
a Bechyni odstranění negativních jevů, jako 
např. nesprávné parkování, vandalismus 
apod.

Jaroslav Matějka

p.p.k. 21/2 o výměře 168 m2 v k.ú. Senožaty Krátce z jednání 
u Bechyně z majetku ČR - Pozemkového 

zastupitelstva 12. 3. 2008 fondu ČR do vlastnictví Města Bechyně. 
Pozemek je součástí nově budovaného 

- Schválen prodej dalších čtyř parcel pro sportoviště v Senožatech.
stavbu rodinných domů v nově budované - Schválen záměr prodeje pozemků 
obytné zóně za sídlištěm 5. května. Z č.par.1562/1,1562/3,1562/4 a 1562/10 
původně nabízených 52 parcel zůstává k v k.ú.Bechyně. Záměr prodeje byl schválen v 
prodeji 16. souvislosti  s žádostí developerské 

- Rozhodnuto o změně účelu poskytnutí společnosti, která má zájem na těchto 
finanční dotace pro TJ Jiskra Bechyně, pozemcích stavět supermarket.
schválené zastupitelstvem města dne - Povodí Vltavy a.s. zrealizuje v Bechyni 
29.11. 2006 (us.č. 68/06-06 Z) tak, že dotace na řece Lužnici protipovodňová opatření 
je poskytnuta na celkovou nápravu škod (ochranné zdi s mobilní nadstavbou). 
vzniklých při povodni v roce 2006 v chatovém Zastupitelstvo odsouhlasilo, že město uhradí 
táboře Židova strouha. náklady spojené s pořízením projektové 

- Schválen finanční příspěvek z fondu dokumentace na stavbu a přijme závazek 
regenerace na obnovu nátěru vnějších k bezúplatnému převodu realizovaných 
omítek objektu č.p. 69 v Dlouhé ul. v Bechyni. protipovodňových opatření do svého 

- Schválen záměr prodeje pozemku majetku. 
č.par. 1480/49 v k.ú. Bechyně (sídl. 

Všechna ostatní usnesení zastupitelstva 5. května). Jedná se o pozemky, které mají 
a jejich úplná znění jsou zveřejněna na žadatelé připloceny ke svým zahradám již od 
úřední desce a na webu města, případně počátku užívání nemovitostí, tj.přibližně od 
jsou k nahlédnutí na MěÚ.roku 1979.

(fs)-Schválen úplatný převod části pozemku 

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

Co možná netušíte...

TANEČNÍ PRO VŠECHNY
I v letošním roce KSMB zorganizovalo 

kurz tance pro zájemce bez omezení věku. 
Jednotlivými lekcemi nás slovně provázel Jiří 
Beneš, který letos díky svému zranění 
nemohl taneční figury předvádět, praktické 
ukázky měla na starosti Hanka Wolfová 
s Petrem Benešem a na úspěchu celé akce 
se podílel i Petr Wolf, který nám stejně jako 
vloni pouštěl hudbu.

Že se jednalo o taneční velice náročné 
potvrzuje i fotografie, na které je vidět, že 
většina účastníků kurzu skončila s po-
dobným zraněním jako taneční mistr. 
Neodpustil nám prakticky nic a celkem 
logicky došlo k vyčerpání organismu 
jednotlivých účastníků a k následnému 
zranění.

Závěrem nezbývá nic jiného než 
poděkovat všem organizátorům kurzu 
a rodině Benešů a Wolfů za krásné a 
pohodové večery. 

Jaroslav Matějka



Co, kdo, kde, kdy...

Ze starého světa věcí kolem nás KINO BECHYNĚ 
DUBEN 2008

5. sobota, 6. neděle 20 h
O ŽIVOT

Česká komedie v režii Milana Šteindlera
Mládeži přístupno, 90 min, 65,-Kč

7. pondělí 20 h, 8. úterý 17 h
NEJKRÁSNĚJŠÍ HÁDANKA
Nejnovější film Zdeňka Trošky.

Mládeži přístupno, 98 min, 70,-Kč

12. sobota, 13. neděle 20 h
SOUKROMÁ VÁLKA PANA WILSONA

Film USA podle skutečné události.
V hl. rolích Tom Hanks a Julie Roberts.
Do 12 let nevhodné, 102 min, 60,-Kč

14. pondělí, 15. úterý 20 h
LET’S DANCE 2 STREET DANCE

Premiéra volného pokračování 
úspěšného tanečního filmu USA.

Do 12 let nevhodné, 98 min, 65,-Kč

18. pátek, 19. sobota 20
RAMBO: DO PEKLA A ZPĚT

Nesmrtelný Rambo opět na scéně. 
Sylvester Stallone po 25 letech.

Do 15 let nepřístupno, 100 min, 70,-Kč

20. neděle, 21. pondělí 20h
POKÁNÍ

Premiéra romantického filmu VB
Do 15 let ne přístupno, 122 min, 60,-Kč

23. středa, 24. čtvrtek 20 h
O RODIČÍCH A DĚTECH

Premiéra českého komedie
Mládeži přístupno, 110 min, 70,-Kč

25. pátek, 26. sobota 20 h
DARJEELING S RUČENÍM 

OMEZENÝM
Premiéra komedie USA

Do 15 let nepřístupno, 105 min, 60,-Kč

Městské muzeum Bechyně 
děkuje

všem, kteří reagovali na naši výzvu 
týkající se podzimní výstavy k výročí mostu, 
trati Tábor-Bechyně a budovy ZŠ Libušina. 
Obdrželi jsme darem několik pohlednic 
a také betonovou sondu, která vznikla při 
poslední rekonstrukci. Byly nám zapůjčeny 
staré publikace. 

Děkujeme za váš zájem a obracíme se 
na ostatní, kteří by nám mohli poskytnout 
obrázek mostu, železnice, či školy, dále 
fotografie, pohlednice a jiné… Nebo 
vlastníte vyobrazení mostu například na 
keramickém hrnku či jiných předmětech? 
Budeme vděční.
Kontakt: 774 911 067

        muzeum@kulturnidum.cz

HMOŽDÍŘE

Ve většině našich starších domácností 
(ale i nových) je po prarodičích mosazný 
hmoždíř. Někde možná i starší železný nebo 
naopak mladší litinový či porcelánový. 
Mluvíme stále o hmoždíři používaném v do-
mácnostech, tedy o nástroji k drcení 
drobnějších surovin jako je koření, mák 
a podobně.

V měšťanských domácnostech byly 
běžné již před třicetiletou válkou, později 
pronikly i na venkov. Byly z mosazi či 
z železa, během 1. světové války se tyto kovy 
povinně měnily za litinu nebo porcelán. 
Bývaly často zdobené různými emblémy 
(např. říšským křížem) a letopočtem. 
Dřevěné hmoždíře s dřevěnou, později 
železnou paličkou, se někdy zaměňují 
s podobnou dřevěnou nádobkou - stoupou. 

Kovové hmoždíře mají válcovitý plášť, 
Málokdy má kyjovitý tvar (na jednom konci u horního okraje obvykle mírně rozšířený, 
oblá a širší, na druhém užší). Palička je ze a ploché dno. Po stranách bývala dvě 
stejného materiálu jako hmoždíř. ob louková  nebo  č ty řh ranná  ucha  

Od 15. století do počátku 20. století je rovnoběžně nebo kolmo k okraji. Na plášti 
hmoždíř (též moždíř) označení pro dělo, bývají dekorativní plastické prvky (linky, 
které bylo určeno především k boření pásky), někdy datum nebo monogram, 
pevnostních objektů. Střílelo horní skupinou sporadicky znaky cechů aj. 
úhlů. Název je odvozen od lékárenského Nezbytným doplňkem je pal ička, 
moždíře, jemuž se tato děla původně k t e r á  př ipomíná činku; je 
podobala. ve středu užší a na koncích 

-ap-zploštělá. 

Použitá literatura:
Malá čsl. encyklopedie. 4. díl. Praha: 
Academia, 1986.
Vondruška, Vlastimil - Kopřivová, Violeta - 
Grulich, Tomáš: Slovník vlastivědných 
etnografických muzejních reálií I. (domácí 
kuchyňské nádobí, náčiní a nářadí). Praha: 
NM, 1978. 

významným, snad i opevněným hradištěm tzv. 
věteřovské kultury (1 800 - 1 600 př. n. l.). 
V poslední době bylo v okolí města objeveno 
i několik dalších sídlišť z této doby. Střední dobu 

Z archeologických poznatků bronzovou charakterizují především rozsáhlá 
mohylová pohřebiště v našem okolí. Jejich výzkum o pravěku Bechyňska
spadá převážně do 19. a počátku 20. století 
a dlouhou dobu byly nálezy z nich hlavním zdrojem 
poznání pravěku Bechyňska. Teprve koncem 
osmdesátých let bylo u nového hřbitova částečně 

Městské muzeum v letošním roce zahajuje prozkoumáno významné sídliště mohylové kultury, 
svoji sezonu výstavou o nových poznatcích v nedávné době pak bylo rozpoznáno několik 
z pravěku Bechyňska s názvem Střípky zmizelých dalších na katastrech Hvožďan, Rataj a jinde. 
věků. Za poslední čtvrtstoletí se díky činnosti Vrchol pravěkého osídlení spadá do mladší fáze 
profesionálních i neprofesionálních archeologů doby bronzové kolem roku 1 000 př. n. l. Bylo 
a nahlášených a odevzdaných náhodných nálezů lokalizováno množství rovinných sídlišť, některé 
podaři lo podstatným způsobem doplnit svým významem a bohatostí nálezů přesahují 
a prohloubit znalosti o prehistorii našeho regionu. rámec regionu. Nejvýznamnější se nacházelo 

nedaleko Březnice. Archeologický výzkum zde Zcela neznámé bylo ještě před deseti lety 
v průběhu minulých tří let odkryl řadu objektů a zej-osídlení Bechyňska ve starší době kamenné. Dnes naší oblasti kolem roku 0. Jejich osady se 
ména počtem tzv. žlabů, naplněných keramikou a máme díky nálezům od Radětic, Rataj a Březnice nacházely u Bechyňské Smolče a Rataj. Odchodem 
keramickými závažími, nemá zatím tato lokalita ve doložen pobyt člověka již v období, kdy v Evropě žili těchto kmenů před rokem 400 n.l. končí u nás 
střední Evropě obdoby K osídlení ve starší (halštat) neandertálci (150 000 - 40 000 let př.n.l.),.a i v ná- období pravěku, a tedy i období, kterému je 
a mladší (latén - Keltové) době železné (800 -20 sledujících etapách paleolitu. Víme rovněž věnována výstava v Městském muzeu v Bechyni. 
př.n.l.) se podařilo v poslední době nalézt možné o loveckých skupinách procházejících a snad 

Výstava, doplněná výtvarnými pracemi žáků stopy halštatských pohřbů u Hodonic (skleněný i dočasně sídlících na výhodných místech kolem 
obou základních škol i ZUŠ Václava Pichla, potrvá korálek) a Březnice, k době Keltů bylo objeveno Lužnice a jejích přítoků ve střední době kamenné 
do 30. května. K vidění zde je výběr několik nových sídlišť, některá z nich kromě (8 000 - 5 500 př. n. l.), kdy v dějinách lidstva končí 
z nejzajímavějších a nejvýznamnějších nálezů keramiky poskytla i první nálezy luxusních éra přisvojovacího hospodářství. O pobytu prvních 
uvedených výzkumů. Zájemci o další informace předmětů - skleněných náramků (Čenkov, zemědělců v následující mladší a pozdní době 
k pravěku Bechyňska mají možnost zde zakoupit Radětice). Ukazuje se rovněž, že v rozsahu kamenné zatím přesvědčivé důkazy nemáme, 
stejnojmenný katalog výstavy obsahující středověkého města Bechyně existovalo v době pomineme-li dva ojedinělé nálezy broušených 
i podrobnější údaje k historii i současnosti laténské významné lokální mocenské centrum. kamenných seker od Hvožďan a Rataj. 
archeologického bádání v našem regionu.

Poprvé byla na Bechyňsku prokázána i sídliště Souvislejší osídlení Bechyňska začíná ve starší 
následujícího etnika - Germánů, kteří přicházejí do Mgr. Jiří Benešdobě bronzové, sama bechyňská ostrožna byla 



RECITAČNÍ SOUTĚŽ

Dne 27.3. 2008 se uskutečnilo školní 
kolo v recitační soutěži. Jak už bývá v této 
soutěži zvykem, účast byla vysoká. Nejvíce 
recitátorů bylo v kategorii třetích a čtvrtých 
tříd.

Nechyběli však ani naši nejmenší z první 
třídy, kteří sice soutěží pouze v nulté 
kategorii, přesto již předvedli velmi pěkné 
výkony. Nejpěknější přednes měl Z. Klíma.

Po prvňáčcích již nastoupili zkušení 
recitátoři. V 1. kategorii  se umístil na prvním 
místě M. Mrzena. Ve druhé kategorii 
předvedla velmi pěkný výkon a zvítězila N. 
Sopková. Ve třetí kategorii se podělily o první 
místo A. Poláková a K. Benediktová.

M e z i  n e j s t a r š í m i  z k u š e n ý m i  
recitátorkami nakonec zvítězila S. Rayová 
před V. Šímovou. Postupu do dalšího kola se 
zúčastní všichni recitátoři, kteří se umístili na 
prvním místě.

Jan Sváček

Den masek na Staré škole

Přestupný den 29. února jsme se 
rozhodli prožít netradičně. A protože únor je 
ve znamení masopustu a karnevalů, vyhlásili 
jsme Den masek. Aby byl vskutku netradiční, 
oslavili jsme ho v červeném. Ráno tedy škola 
připomínala sraz Červených Karkulek 
a Karkulů.

První hodinu se 1.-4.třídy sešly v jídelně 
a vyráběly nejrůznější masky, škrabošky 
a kloboučky. Další vyučovací hodina 
posloužila jako příprava na velké finále. 
Všichni žáci i učitelé se začali oblékat do co 
největšího počtu červeného oblečení 
a doplňků. Komisaři Guinnessovy knihy 
rekordů by se jistě nestačili divit, co všechno 
je schopen na sebe navléknout žák české 
základní školy. Červeně nalakovanými nehty 
u nohou počínaje a zimní kombinézou 
s patero ponožkami konče. Některá děvčata 
ze 2. třídy triumfovala množství červených 
ozdob ve vlasech. Jejich účesy připomínaly 
umělecká díla. Na slavnostním vyhlášení 
výsledků bylo 103 červených a někdy 
i teplem do ruda zbarvených žáků. A jak 

dopadlo sčítání červených vrstev? Překvapivě vyhrál p. uč. Blažek. Velký 
1.třída: 382, 2. třída: 462, 3. třída: 212, úspěch měla i napínavá hra 
4.A: 371, 4.B: 845. na rozloučenou s názvem Překvapení. 

Na svoje výkony i chuť se pobavit Při ní došlo i na tanec s koštětem a recitování 
můžeme být právem pyšní. básniček. Překvapení nakonec bylo 

Na Den masek navazoval odpoledne již samozřejmě sladké a dostalo se na všechny. 
tradiční a oblíbený karneval. 70 dětí přišlo Celé odpoledne báječně uteklo. Nikomu 
převlečeno za nejrůznější postavy. Byl pro ně z dětí ani učitelů se nechtělo domů. Za rok se 
připravený bohatý program plný soutěží a těšíme opět na shledanou, tentokrát již u 
hudby. Všechny soutěže se pro veliký zájem 4. ročníku karnevalového veselí.
musely opakovat vícekrát. Ať už to bylo Foto z obou akcí naleznete na 
tančení s balónkem, tančení kolem židlí, http://zslibusina.cservis.net.
podtančení tyčky nebo pojídání zavěšených 

Helena Mácová
koblih. Této soutěže se zúčastnili i učitelé. 

Dodatek k březnovému vydání

V rubrice ze Školních lavic se 
v březnovém čísle Zpravodaje objevil 
článek „Cesta za poznáním“, který 
popisoval cestu žáků bechyňských 
základních škol do Anglie. Zájezdu a na 
přípravě tohoto článku se podílely také 
učitelky ZŠ Libušina paní Romana 
Švestková a Jana Jánová. Chyběla také 
fotografie žáků a ped. doprovodu z této 
š k o l y.  N e d o s t a t e k  n a p r a v u j e m e  
a zúčastněným se omlouváme.

Jaroslav Matějka

Z 25. na 26. února dosud nezjištěný 
pachatel odcizil na sídlišti Obránců míru 
osobní automobil tovární zn. Škoda Octavia v 
hodnotě 290.000,- Kč. Ve vozidle měl 
poškozený dětskou postýlku, kterou den 
předtím zakoupil a ve vozidle zanechal.

Od 15. do 17. března 2008 po rozpletení 
drátěného oplocení vnikl dosud nezjištěný 
pachatel do objektu výkupny sběrných 
surovin v Bechyni a ze skladu odcizil 
měděný, hliníkový a mosazný odpad v 
hodnotě 13.000,- Kč.

Vzhledem k tomu, že se množí případy 
vloupání do sklepních kójí, upozorňují 
policisté obvodního oddělení, aby občané 
své sklepní kóje vhodně zajistili proti krádeži, 
dbali na důsledné zamykání vstupních dveří 
do domu a sklepních prostor a věnovali 
pozornost cizím osobám, pohybujícím se v 
prostorách domu.

npor. František Filip
zástupce vedoucího obvodního oddělení

POLICIE INF  O   RMUJE



zápase odvedla neskutečný výkon „nezničitelná“ góly. Gól soupeřek padl v samém závěru po Další vynikající úspěch 
Adélka Kopfová. Celkově to byl ale vynikající výkon nešťastné teči obrany a už nemohl nic změnit na 

fotbalistek SPŠ keramické celého týmu! I soupeř po zápase uznale přiznal, že našem vítězství a ani na zaslouženém 1. místě 
jsme byli lepší a zaslouženě jsme vyhráli. v turnaji.Bechyně

Sestava: v brance - Markéta Souhradová ( ta si Havlíčkův Brod - Písek 3:2 ( 2:1 )
zahrála i v poli ) a Petra Hilasová, v poli - Karolína Českomoravský fotbalový svaz ve spolupráci Telč - Havlíčkův Brod 3:0 ( 2:0 )
Hlaváčová, Martina Hliňáková, Monika Hrachová, s ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy SPŠK Bechyně - Gymnázium Písek 5:0 (4:0) Pavla Hrychová, Margita Hůrková, Markéta pořádá celostátní soutěž středních škol v sálovém Branky: Adélka Kopfová -2, Markéta Kalivodová, Kal ivodová ©, Adéla Kopfová,  Denisa fotbale Středoškolskou futsalovou ligu. V úterý Kája Ranglová a Pája Hrychová po 1 Królová,Barbora Kylsánová, Karolína Ranglová, 4.3.2008 se v Písku hrál turnaj jihočeské divize za Písek rozhodně nebyl tak slabým soupeřem, Markéta Vávrováúčasti dívčích družstev Gymnázia Písek, Gymnázia jak by mohl napovídat výsledek. Jenže holky na ně Přes výborné výkony všech holek je ale třeba Telč, HŠ Havlíčkův Brod a SPŠK Bechyně. vletěly se svojí kombinační hrou a po 3 minutách určitě zvlášť vyzdvihnout pár jednotlivců. V první Bechyňské fotbalistky vyhrály všechny své zápasy, bylo 2:0 a tím pádem rozhodnuto. Ve druhé půli si řadě skvělou Markétu Souhradovou v bráně. Velké tím i celý turnaj a postupují do celostátního zachytal i nováček Peťa Hilasová a zvládla to uznání zasluhuje kapitánka Markéta Kalivodová, semifinále mezi nejlepších osm týmů České v pohodě. V poli dostaly šanci i další prvačky a i ony která i přes zdravotní problémy byla skvělým republiky! Tam budou hrát s vítězkami krajů přispěly svou bojovností a nasazením k dobrému režisérem naší hry. Ohromnou práci odvedli dříči Východní Čechy, Severní Morava a Jižní Morava. dojmu z našeho dalšího vystoupení. Kája Ranglová, Pája Hrychová, Gita Hůrková a asi Do celostátního finále pak postupují dále první dvě 
naše nejlepší hráčka, neúnavná Adélka Kopfová. Písek - Telč 0:1 ( 0:1 )družstva.
Markétě Vávrové chybí ke spokojenosti určitě jen SPŠK Bechyně - HŠ Havl. Brod 3:1 (1:0)

SPŠK Bechyně - Gymnázium Telč 2:1 (0:1) víc proměněných velikých šancí. Z mladších holek Branky: Gita Hůrková, Pája Hrychová, Markéta 
Branky: Kája Ranglová a Pavča Hrychová dostaly největší prostor Martina Hliňáková Vávrová

Předčasné finále! S velmi dobrým soupeřem a Denisa Królová a i ty zdatně podpořily své Poslední zápas a všechno je dané. Výhra 
jsme sice jednoznačně diktovali hru, ale prosadil se zkušenější spoluhráčky. a remíza - postupujeme, jakákoliv prohra - 
soupeř z ojedinělého protiútoku. Náš tlak se ještě o Je na místě všem holkám vyslovit uznání postupuje Telč. Žádný strach se nekoná! Holky na 
třídu zvedl s příchodem Markéty Kalivodové, která a poděkování za výbornou reprezentaci naší školy soupeřky spustily ohromnou ofenzívu, a kdyby 
hru zklidnila a skvěle režírovala. Přibývaly i jasné i Bechyně. Hrály nejlepší fotbal a turnaj po zásluze bylo po 5 minutách 6:0, nikdo by se nedivil. Jenže 
šance a bylo jen otázkou času, kdy se prosadíme. vyhrály. Svědčí o tom i slova soupeřů a rozhodčích, ani ty nejjasnější šance nebyly využité. Až se na to 
První ránu zasadila soupeřkám po kombinační akci která se náramně dobře poslouchala.nemohla dívat Gita Hůrková. Vzala míč před naší 
Kája Ranglová a obrat dokonala nádhernou střelou Holkám se podařilo zopakovat loňský výsledek brankou, dvě kličky jí zbavily protihráček a zastavila 
z dálky Pája Hrychová! Skvělými zákroky držela a opět postoupily do celostátního semifinále mezi jí až síť v soupeřově brance. Parádní sólo přes celé 
náš tým jako vždy výborná Markéta Souhradová nejlepších 8 týmů z celé ČR!!hřiště! Ve druhé půli už holky celkem v pohodě hru 
v brance, hlavně její zákrok po trestném kopu Telče kontrolovaly a z mnoha šancí se urodily další dva V. Šťastný3 minuty před koncem byl fantastický. V tomto 

TĚLOVÝCHOVA & SPORT
velmi populární, neboť pěkná peřejnatá trať Kromě tréninků na vodě, jež mírná zima 
z Dobronic na Hutě (4km) umožňuje umožňuje, probíhají tréninky dvakrát týdně 
začínajícím či nejmladším kanoistům v tělocvičně, regeneraci si lze dopřát v sauně. 
bezpečně dojet do cíle a přitom si „vychutnat“ Že jsou vodáci především partou kamarádů, 

Kanoistika - TJ Jiskra kteří rádi sportují, ukazují výsledky na dvou přehlednou trať. A také je třeba poděkovat 
kapele The Mňaucs, která se stará již několik turnajích: podzimní fotbalový Senátor cup Bechyně 
sezon o vodáckou párty na Kameňáku - jsme po dvou letech vyhráli a na tradičním 
i letos v sobotu 5. 4. jsou samozřejmě všichni basketbalovém vodáckém turnaji jsme V zimním období je činnost oddílu 
(i nevodáci) srdečně zváni! obhájili loňské vítězství. Domnívám se, že zaplněna především tréninkovou přípravu na 

Na výroční schůzi oddílu byl sportovcem pro samotné fungování oddílu jsou kolikrát další sezonu 2008. Aktivní závodníky čeká 
roku vyhlášen Tomáš Macášek, zlatý tyto akce důležitější, než individuální dlouhá a náročná sezóna, která začíná na 
medailista z MČR dorostenců v závodě (individualistické) výkony. Raftové závody - přelomu března/dubna a končí až v říjnu. Lze 
deblových hlídek, který bohužel za náš oddíl součástí bechyňského sportovně-kulturního říci, že pro náš oddíl doslova, neboť prvními 
závodí zřejmě poslední sezonu. Vzhledem k léta bude 8. ročník raftových závodů závody budou pro většinu našich borců již 
jeho výkonnostnímu růstu bude od příštího 12. července 2008! Zveme všechny tradiční Jarní sjezdy v Bechyni (5.-6.4.2008) 
roku jezdit za Duklu Brandýs, s jejíž členy příznivce vodních radovánek, jako vždy bude a celou sezónu v Česku ukončují pro změnu 
pravidelně trénuje v Praze. V kategorii žáků připraven program i pro přihlížející diváky.Podzimní sjezdy v Bechyni (25.10.). Oba 
získal ocenění pro sportovce oddílu stříbrný závody se stávají mezi mnoha závodníky za oddíl kanoistiky pazi 
borec z mistrovství republiky - Jan Zvolánek. 

SOUTĚŽ MLADÝCH ZPĚVÁKŮ

Ve středu 5. března 2008 se konala tradiční 
soutěž dětských zpěváků - Bechyňský drozd.

Soutěže se zúčastnilo celkem 30 zpěvaček 
a zpěváků převážně z 1. stupně. Jednotlivé výkony 
hodnotila porota, kterou vedl p. učitel Oplatek a dal-
šími členy byli p. uč. Panková a p. učitel Sváček.

V kategorii 1. třídy - zvítězila Ema Panková 
a zároveň také zvítězila v soutěži diváků.
V kategorii 2. a 3. tříd - zvítězila Adéla Štenclová 
z 2. třídy,
- na druhém místě skončil Marian Ray z 2. třídy,
- třetí místo obsadila Jára Hajocemanová taktéž 
z 2. třídy.
Kategorie 4.a 5. třídy byla velmi silně obsazena:
- zvítězila Karolína Kováčová ze 4. třídy,
- druhá byla Eliška Kotounová z 5. třídy
- o 3. místo se podělila Markéta Richterová 
z 5. třídy spolu s Tomášem Filipem ze 4. třídy.
V kategorii 8. a 9. tříd zvítězila Světlana Rayová 
z 8. třídy, druhá skončila Nikola Kuthanová z 9.B.

Mgr. Milena Borková

POMOC ARMÁDY VE VÝUCE

Dne 13. 3. 2008 se uskutečnil kurz první pomoci ve výuce přírodopisu v osmém 
ročníku. Aby žáci měli názornou a zajímavou výuku, požádala paní učitelka 
Mgr. J. Radvanová profesionály z řad armády. V hodinách si žáci prakticky vyzkoušeli 
umělé dýchání, znehybnění krční páteře, zajistit krvácení, první pomoc při zlomenině 
končetin, syndrom poranění pánve a zastavení krvácení.

Žáky kurz zaujal, aktivně se zapojili. Poděkování patří rotmistrům A. Koukalovi 
a M. Pekařovi za velmi poutavou přednášku a pečlivou přípravu na práci s dětmi.

Mgr. Milena Borková

Máte 2 hod. denně čas?
Pracovní příležitost na PC -

www.pracezdomu.com

Poradíme, jak zhubnout snadno 
a bezpečně a hlavně, jak si váhu udžet.

Poradentví

ZDARMA.www.hubni.eu
tel:776 085 308



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

                           

ve výšce, úspěchy výškařů pak doplnili Honza Zlatá tečka za úspěšnou 
Kabíček a Veronika Jánová, kteří skončili druzí.

atletickou halou Z dalších měla nejblíže k medaili Martina 
Machová na 50m překážek. Ve svém rozběhu 

Jihočeští a pochopitelně i bechyňští atleti suverénně vedla, ale na poslední překážce upadla a 
uzavřeli v sobotu 15.března halovou část sezóny postup do finále, který by znamenal zisk medaile, 
2008. Posledními závodníky, kteří se pod střechou byl fuč… Těsně pod stupni vítězů skončili 
hal a tělocvičen sešli, byli nejmladší atleti - i Honzové Hubka (4.ve výšce, 6. na 50m) 
přípravka, aby v Nové Včelnici soutěžili o tituly a Homolka (5.ve výšce a 7. na 50m). Míša 
krajských přeborníků. Kolmanová, Majda Blažková, Verča Kotrbová i Míra 

Chybět nemohli ani atleti z BAK Bechyně, Krasanovský zatím na své soupeře nestačili, ale 
celkem jich na závody cestovalo dvanáct a tvořili většina jich v kategorii přípravek zůstává i příští 
tak jednu z nejpočetnějších výprav. A zazářili nejen rok. Svou úlohu doprovodu na výbornou splnily 
počtem účastníků, ale i ve vypsaných disciplínách i Ivana Kotrbová a Anička Blažková, takže celkovým 
(50m, 50m překážek, 600m, skok vysoký a skok výsledkem mohlo být jen jediné: bechyňáci byli 
daleký), když získali dohromady sedm medailí!!!! nejlepší!!!

Hvězdou se dvěma zlatými medailemi byla Závody přípravek ukončili sérii halových 
Natálie Ďurechová, která nenašla soupeřku ani na přeborů Jihočeského kraje, na kterých se atletům 
padesátce, ani na šestistovce (na 600m byla Bechyňského atletického klubu podařilo získat 
rychlejší než kluci…). Dvě medaile získal i Radek celkem šestnáct medailí, z toho devět titulů 
Burda - vyhrál výšku a stříbrný byl v dálce. krajského přeborníka!!!
Přebornický titul a zlato získala i Veronika Vosecká 

Za BAK Bechyně Ruda Blažek

k zápasu zodpovědně a neponechali nic náhodě, ŠACHISTI
i když hráli se soupeřem ze dna tabulky. Karel 
Karafiát, Míla Hrubant, Marek Brčák i Jarda Alexa 23. února 2008 - 8. kolo: 3. jč divize
žákům z Tábora nedali žádnou šanci a jasně 

Spartak Sez. Ústí B - Reality Horňák Bechyně B zvítězili. Jen Honza Marek podcenil svého 
2:3 protihráče, ztratil figuru a partii zachraňoval 

Béčko překonalo poslední těžkou překážku na věčným šachem. K postupu do vyšší soutěže 
cestě za vysněným postupem a v posledním kole blahopřejeme.
ho čeká lehký soupeř z Tábora, kterého však 

Reality Horňák Bechyně C - Spartak Sez. Ústí B nehodlají naši hráči podcenit. Úspěch tentokrát 
0,5:4,5zařídili „bernarťáci“, když Pavel Malý, Marek Brčák 

Ani v posledním kole se našim začínajícím a jejich velký učitel Míla Hrubant zvítězili ve svých 
šachistům nepodařilo „udělat díru do světa“. Béďa partiích a získali rozhodující náskok 3:0. Honza 
Legátek měl dobrou pozici, ale chybějící zkušenosti Marek a Jarda Alexa se nenechali zlákat vidinou 
a únava po noční mu zabránily tuto partii vyhrát brzkého piva, snažili se vylepšit celkové skóre, ale 
a soupeř byl za remízu rád. I Jindra Stach měl nakonec své partie prohráli. I tak vítězství patřilo 
nadějnou pozici, ale opět nedostatek zkušeností hostům, které od celkového prvenství dělí už jen 
zapříčinil, že neviděl pěkný obrat se ziskem pěšce minikrůček.
a nakonec svou partii prohrál. Další hráči Honza 

Sokol Tábor senioři - Reality Horňák Bechyně C Malý, Michal Smrček a Václav Kupský podlehli 
4,5:0,5 svým silnějším soupeřům. Naše céčko sice 

Proti jednomu z nejsilnějších celků soutěže skončilo na posledním místě tabulky, ale důležitější 
(prohráli jenom s bechyňským béčkem) neměli než umístění jsou zkušenosti, které začínající hráči 
naši začátečníci žádnou šanci. Přes jejich statečný získali a ocenit je třeba touhu zlepšovat se a chuť do 
boj se nakonec projevila zkušenost domácích hry, kterou kluci neztratili ani přes řadu porážek.
matadorů a své partie postupně prohráli Honza 
Malý, Venca Kupský, Béďa Legátek i Vláďa 9. března 2008.10. kolo - 1. jč divize
Vanýsek. Čest hostů zachránil Zdeněk Vanýsek, 

Reality Horňák Bechyně A - Slovan Jindřichův 
který trpělivou hrou nedovolil protihráči získat 

Hradec 4,5:3,5 
žádnou výhodu a postaral se o to, že naše družstvo 

Jedině vítězství nás mohlo udržet ve hře 
ani tentokrát neodešlo s úplnou nulou.

o celkové prvenství v soutěži, a tak musel nastoupit 
i Vráťa Šťastný, který bojoval víc se začínající 24. února 2008: 9. kolo - 1. jč divize
chřipkou než se soupeřem. Ten naštěstí měl 

ŠK Český Krumlov - Reality Horňák Bechyně A 4:4 pochopení a přijal brzkou remízovou nabídku. 
Body: Bartoš - 1, Janeček, Hašek, Bernáth, Rekordně rychle vyhrál svou partii Pepík Janeček, 

Malý P., Mazur, Šťastný - 0,5. když už v jedenáctém! tahu „zmatoval“ 
Se smíšenými pocity jsme odjížděli z Českého protivníkovu dámu a ten vzdal. Toto vedení přimělo 

Krumlova. Konečně se nám podařilo neprohrát další hráče neriskovat a postupně všechny zbylé 
s celkem, se kterým se nám v posledních letech partie skončily smírně, i když jsme většinou stáli 
nedařilo, ale remíza pro nás znamená ztrátu, jež dobře až výborně. Výhra družstva byla však dnes 
nám vzala šanci bojovat o celkové prvenství hodně důležitá, takže osobní zájmy ustoupily 
vlastními silami. Teď musíme spoléhat na kolektivnímu úspěchu ještě víc než obvykle. Vyhráli 
klopýtnutí Č.B. v Týně nad Vltavou a samozřejmě už jsme 4,5:3,5 a netrpělivě čekali na vývoj utkání 
nesmíme přijít ani o bod. Dnešní nerozhodný v Týně nad Vltavou, kde hrál náš konkurent v boji 
výsledek nás mrzí o to víc, že i když jsme tahali v o první místo. Dlouho to vypadalo, že „týňáci“ 
průběhu zápasu za kratší konec, nakonec jsme zremizují a o celkovém vítězství se rozhodne 
mohli vyhrát. Ale dělba bodů byla spravedlivá. v posledním kole ve vzájemném utkání mezi 

Bechyní a Českými Budějovicemi. V závěrečné 8. března 2008 - 9. kolo: 3. jč divize
partii ale domácí hráč nevyužil výhodu a jenom 

Reality Horňák Bechyně B - Šachklub Tábor B remizoval. České Budějovice vyhrály, udržely 
4,5:0,5 čtyřbodový náskok, což znamená, že ani naše 

Konečně se to podařilo. Po šesti „stříbrných případná výhra nad nimi v 11. kole už nezmění fakt, 
medailích“ v posledních šesti letech naše družstvo že skončíme celkově druzí. V závěrečném zápase, 
letos vybojovalo vysněný postup do 2. jihočeské na který jsme se tak těšili, půjde už jen o prestiž. 
divize. V posledním kole přistoupili naši hráči 

Štefan Bernáth

PRONAJMU větší oplocenou parcelu 
v Bechyni. Zahrádkaření, rekreace, 
relax, sport - vše možné.
Info na tel.: 602 181 827, 381 211 862

Pedikúra, manikúra,
reflexní masáže plosek nohou

D     JANA HLADKÁ     
Telefon: 728 778 996

D

Provedu výškové práce pomocí 
lanové techniky: úprava koruny 
stromů, bezpečnostní ořez, kácení ve 
ztížených podmínkách. Tel: 606 931 760
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Pořiďte si nyní nový vůz Škoda Fabia 
a ušetřete až 70 000 Kč*. 

Zároveň získáte:
• klimatizaci, 
• metalickou barvu,
• výhody pětidveřového vozu, 
• vůz s největším vnitřním prosto-
 rem ve své třídě,
• airbagy řidiče a spolujezdce,
• boční airbagy,
• ABS, 
• přípravu pro uchycení 2 dětských
 sedaček s bezpečnostním systé-
 mem Isofix (= upevnění sedačky 
 přímo ke karoserii).

Navštivte nás proto co nejdříve, 
těšíme se na Vás.

* Maximální cenové zvýhodnění je platné při
 využití originálního financování od ŠkoFINu. 
 Nabídka je limitovaná počtem vozů.

VYMĚŇTE SVÉ STARÉ AUTO ZA NOVÉ 
S VÝHODOU AŽ 70 000 Kč

Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda:

SIMPLY CLEVER

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 dubnu 2,80 - 3,50 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.

TECHNICKÁ PODPORA 
ODDĚLENÍ PRODEJE

- SŠ  VŠ 
- 

NABÍZÍME ZAJÍMAVOU PRÁCI V MLADÉM 
KOLEKTIVU S MOŽNOSTÍ PROFESNÍHO 

RŮSTU. NÁSTUP MOŽNÝ IHNED!

  

příp. tech. směru
komunikativní znalost NJ nebo AJ

- ochota příležitostně cestovat

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

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


