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+Životní jubilea 
březen 2009

91 let Horáková Josefa
90 let Šafránková Josefa
89 let Hájíčková Božena
88 let Valentová Růžena
87 let Píšová Marie
86 let Bílková Květa
84 let Balatá Věra

Jelínková Marie
83 let Kuchválek Jaroslav
81 let Boček Jiří

Hruška Josef
80 let Blahoutová Vlasta

Holub Jaroslav
Horáčková Marie
Ryšavá Marie

79 let Bílek Jaroslav 
78 let Malík Bohumil

Svobodová Alenka
Váňová Jarmila

77 let Železná Helena
76 let Chmelař Josef

Novotný Bohumil
75 let Herza František+Pracovníci finančních 

úřadů budou pomáhat 
daňovým poplatníkům

V rámci zlepšování svých služeb Česká daňová 
správa připravila pro letošní rok celou řadu 
opatření, která vycházejí vstříc poplatníkům daně 
z příjmů fyzických osob. Přiznání k této dani budou 
vybírána nejen na finančních úřadech, ale i na 
všech obcích s pověřeným obecním úřadem 
(tzv. dvojkových obcích).

Na uvedených obcích přitom nepůjde o prostý 
výběr přiznání k dani z příjmů fyzických osob, ale 
budou zde poskytovány i relevantní informace 
potřebné pro jejich vyplnění.

V zasedací místnosti Městského úřadu 
v Bechyni  budou pracovníci Finančního úřadu 
v Táboře poskytovat informace k uvedené 
problematice ve dnech 18. března 2009 (středa) 
a 25. března 2009 (středa) vždy od 13.00 do 17.00 
hodin. Připomínáme, že zde nebude možné daň 
zaplatit v hotovosti, ale platbu lze provést daňovou 
složenkou na pobočkách České pošty, tato forma 
placení je osvobozena od poštovních poplatků.

Od 16. února 2009 jsou na Městském úřadu 
v Bechyni k dispozici tiskopisy přiznání k daním 
z příjmů, dále informační letáky a daňové složenky 
pro platbu daní na České poště. 

Pro úplnost připomínáme, že podání 
daňového přiznání (včetně jeho příloh) lze učinit 
též elektronicky formou datové zprávy opatřené 
nebo neopatřené zaručeným elektronickým 
podpisem, a to ve tvaru a struktuře a za podmínek 
zveřejněných Ministerstvem financí v aplikaci 
Elektronické podání pro daňovou správu, která je 
k dispozici na internetových stránkách 
Ministerstva financí (www.mfcr.cz). 

Více informací najdete na internetových 
s t r á n k á c h  Č e s k é  d a ň o v é  s p r á v y  
(http://cds.mfcr.cz).

V takové krásné společnosti
Ze staré pivní společnosti (nic nového pod sluncem)

Fotografie p. M. Gärtnera - orání či spíše 
setí, ale zase je to autentické z Bechyně 
- Zářečí.                                                 -ap-

Na svatého Řehoře
šelma sedlák,

jestli neoře.
(12. března)

+S kým žijeme 
v jednom městě?

Lípa slovinsko - českého přátelství 
vysazená starostou města Bechyně 
a Jeho Excelencí Francem Butem dne 
12. 9. 2008. Ohrádku vyrobily děti ze 
Speciální školy v Bechyni.
"NO COMENT”



Z historie Bechyně

+Bechyně hudební 
- 2. pokračování

Pohleďme dnes do minulých časů, kdy 
se rodily základy, jež později umožnily 
rozkvět hudebnosti v našem městě a jeho 
nejbližším okolí. 

V regionu bylo tehdy mnoho lidových 
hudebníků a vynikajících učitelů hudby, jak 
jsme se již zmínili. Neměli však na růžích 
ustláno. Hraní a vyučování bylo dost, s pla-
cením to bylo horší. Většinou se řešilo 
odměnami z domácího hospodářství nebo 
pohoštěním na zábavách. Nicméně na 
kvalitu hudby to vliv nemělo; hrála se kvalitní 
kostelní hudba a kromě „tancovaček“ a bálů 
doprovázely kapely cvičení Sokolů, setkání 
hasičů i jiných spolků i oficiální slavnosti. Na 

zmíněnému učiteli Janu Pokornému do haníkem v tomto městě, kam jej táhla n ě k t e r é  m u z i k a n t y  z d e  c h c e m e  
Bechyně, kde se mu dostalo kromě základní Kmochova kapela. Stal se později přítelem vzpomenout.
výchovy i „výcviku ve zpěvu i ve hře na Františka Kmocha a aby si mohl zahrát 
housle; ve všech těchto předmětech se ke v jeho slavné kapele, naučil se hrát na 
slovu hlásil svébytný a slibný talent“.V roce trubku. Zkomponoval 139 krátkých předeher 
1775 se stal diskantistou chrámového sboru pro varhany a mužské sbory. Věnoval se 
v klášteře u Křižovníků v Praze, pak sólovým hlavně hudební teorii.
violoncellistou v kapele hraběte Černína, Hudební skladatel a vojenský kapelník 
koncertním mistrem v kapele knížete Eduard HORNÝ se narodil 24. 9. 1838 
Gustava Joachima Lamberka ve Vídni, kde v Bechyni, zemřel 28. 9. 1907 ve Vídni. Od 
byl císařem Josefem II. jmenován dvorním dětství dobře zpíval, měl dobrý sluch, ale 
violoncellistou a koncertním mistrem dvorní hlavně tíhl ke hře na dechové nástroje; 
opery. Přišly pak turecké války, byl v r. 1852 začal studovat na pražské konser-
propuštěn, ale zásluhou knížete Kounice vatoři hru na křídlovku. Toto jeho zaměření 
(Václav Antonín Kautnitz, říšský kancléř a a touha se mohla uskutečnit jen u vojenské 
ministr císařovny Marie Terezie) pořádal hudby. Dobrovolně k ní nastoupil a od 
koncerty v Bruselu, Paříži a Londýně. r. 1861 se stal vojenským kapelníkem 
Zemřel velmi mlád. v Mantově, Terezíně, Brně, Osjeku, Vel. 

Zpráv a zápisů o kantorech v 19.století Varadíně, Štýrském Hradci, Praze, Tridentě 
je málo. Další dostupná zpráva mluví a od r. 1899 v Českých Budějovicích. 
o žádosti kantora Františka Worla, kde stojí: Později působil ve Vídni. Zkomponoval 

2. ledna 1835 byla přijata na magistrátě četné pochody, směsi písní, tance 
města Bechyně žádost radětického učitele a fantazie, vše vlastenecky zaměřené. 
o místo v Bechyni. (Protokol aufgenommen Tuto kapitolu ukončíme vzpomínkou na 

Ve dvacátých letech minulého století byl bei dem Magistrate der Stadt Bechin), kde Vladimíra HELFERTA (24. 3. 1886 v Plánici 
v Bechyni založen symfonický orchestr učitel František WOREL v žádosti slibuje: - 18. 5. 1945 v Praze), sice ne výkonného 
složený z lidových hudebníků. Jedním z nich „…když mě ta od mě žádaná služba hudebního interpreta ani skladatele, ale 
byl týnský občan Jaroslav HORÁK (1900- druhého učitele, regenschori a varhaníka hudebního vědce, který studoval v Táboře 
1933), který hrál na všechny dechové bude udělena, tak se zavazuji: za na gymnáziu; tato studia ukončil v Praze, 
nástroje, housle i klavír. Byl známý jako pomocníka takového školního mládence kde pokračoval ve svém vzdělávání na 
vynikající muzikant francouzského cirkusu držet, který nejen v školním učení, nýbrž české větvi Karlo-Ferdinandovy university 
Fratellini. Ale nebyla to, jak bychom se mohli také v muzice a za varhaníka, též k vedení v oboru historiografie. Byl děkanem 
domnívat, lehká práce - souhra kapely s muziky kostelní schopný bude a se Filosofické fakulty v Brně, velký přítel 
vystoupením artistů vyžadovala přesné v muzikálním činění skrze jeho dostatečný bechyňského rodáka prof. Prokopa 
nahrávky, pozornost k dění v manéži, složité uzná…“ M. Haškovce, historika a romanisty. 
cestování s mnohdy těžkými životními Další nalezená zpráva mluví o kantoru V. Helfert byl synem bývalého ředitele 
problémy. Hrát v takovém cirkusovém Karlu PÁRTLOVI, který vyučoval hudbě paarovského velkostatku v Bechyni. Prožil 
orchestru neznamenalo jen ovládnutí v létech 1830-1869, kdy zemřel a zpráva zde své rané dětství. (Jen pro zajímavost - 
hudebního nástroje a souhry v kapele, o něm říká: r. 1869 zemřel v Bechyni zdejší v r. 1910 se oženil s Blaženou Brichtovou 
hudebníci museli ostatním vypomáhat i při rodák Karel Pártl, učitel a první sbormistr z kultivované a zámožné pražské rodiny. Její 
stavbě a bourání cirkusu, při ošetřování zpěváckého spolku Lužničan. Dobrý sestra Marie se vdala za Zdeňka Nejedlého 
zvířat, účastnili se reklamních projížděk po hudebník a dlouholetý varhaník v klášteře a pozdější, nejdříve spolupráce a pak 
městech a vesnicích, a při to všem museli františkánském. i konflikty obou muzikologů, měly i tento 
zvládat zkoušky i představení. Byla to Dalším významným muzikantem rodinný rozměr). Rád navštěvoval Bechyni 
zkrátka dřina a peněžní odměna nejistá - a hudebním skladatelem byl František pro její krásu a všechny tyto vzpomínky mu 
záleželo na tom, kolik diváků na představení VANĚČEK (31. 7. 1800 v Sepekově - 20. 4. pomáhaly vydržet v koncentračních 
přijde. 1856 v Březnici). Velmi známým hudebním táborech a vězeních. V Terezíně se dočkal 

Vzpomeňme nyní na některá další pedagogem a hudebním skladatelem byl osvobození, ale onemocněl skvrnitým 
jména významných hudebníků minulosti, ať Václav VESELÝ (15. 10. 1836 v Bechyni - tyfem, jemuž po převozu do Prahy podlehl.
z Bechyně nebo blízkého okolí; vždyť 9. 1. 1912 v Kolíně). Hrál snad na každý Připomněli jsme si jen pár jmen 
muzikanti byli vždy lidé kočovní, kteří šli za hudební nástroj, učil se hudbě u Karla významných muzikantských osobností té 
muzikou a výdělkem mnoho hodin; roznášeli Pártla; po ukončení německé hlavní školy vzdálené doby. Bylo jich jistě víc, ale jména 
však radost a dobrou náladu. a české nižší reálky v Českém Krumlově těch ostatních nezůstala v lidské paměti. 

Opět porušíme časovou posloupnost vstoupil v r. 1856 na učitelský ústav v Čes- Všichni ale vytvářeli kořeny pozdější 
a vzpomeneme jména Josefa Kristiána kých Budějovicích, stal se podučitelem hudební kultury na Bechyňsku. 
SMRČKY (24. 3. 1766 v Milevsku - 28. 4. v Kouřimi a od r. 1859 podučitelem a později - ap -
1793 v Londýně), geniálního violoncellisty, učitelem hlavní měšťanské školy dívčí 
který v r. 1722 přišel studovat k již v Kolíně. Stal se vzorným pedagogem a var-

Z historie Bechyně

Jaroslav HORÁK

J. Horák zcela vpravo s basem, datováno rokem 1920 v Bechyni
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KULTURNÍ KALENDÁŘ březen 2009

DIVADLO

Středa 18. března / 19 hodin / Velký sál KD / Vstupné 220, 
200 a 150 Kč, v přeprodeji od 16. února v Café-Baru U Hrocha 
Krimikomedie od Alma de Groen, která řeší mezi přítelkyněmi 
morální dilema, jako věrnost a zbabělost, přátelství, práci 
a peníze, čestnost a komformizmus, útlocitnost a živočišnost 
a hlavně … co když to byla láska? Rozuzlení je šokující.
V nastudování Intimního divadla Bláhové Dáši hrají: Dana 
Batulková, Nina Divíšková, Dáša Bláhová a Lenka Skopalová.

Sobota 21. března / 20 hodin / VS KD / vstupné 90 Kč
Lidová veselice pro všechny Pepy, Jozífky, Jožiny i Pepičky 
a nejen pro ně. Hraje dechová kapela Vitějičanka.

JOSEFOVSKÁ ZÁBAVA 

Středa 4., 11., 18., 25. března / 18.30 - 20.00 / Klubovna KD
Čtvrtek 5., 12., 19., 26. března / 17.00 - 19.30 / Klubovna KD
Informace o jazykových kurzech na www.skrivanek.cz

ANGLIČTINA PRO VŠECHNY

ORIENTÁLNÍ A BŘIŠNÍ TANCE
Pondělí 2., 9., 16., 23., 30. března / 16.30 - 20 hod. / Klub. KD
Úterý 3., 10., 17., 24., 31. března / 18 - 19 hod. / Klubovna KD
Ideální pohybová aktivita pro ženy každého věku a také pro 
malé princezničky. Kurzy se konají pod vedením lektorky 
Kr is týny Procházkové,  te l .  721 503 325 nebo 
www.raeesah.wz.cz

KURZY, SEMINÁŘE, DÍLNY

PRO DĚTI

Sobota 28. března / 15.00 hod. / Malý sál / Vstupné 30 Kč
Kdo by neznal klasickou pohádku O kohoutkovi a slepičce, 
kterak se slepička snaží zachránit chamtivého kohoutka.
Veselá pohádka s písničkami v provedení Malého divadélka 
Praha.

HUDBA A TANEC 

aneb řekni mi 

pravdu o své lásce

MRCHY  

tipměsíce O KOHOUTKOVI 

A SLEPIČCE

Sobota 7. března / 20 h / Velký sál KD / Vstupné 120,100 Kč
K poslechu a tanci hraje dechová kapela Vitějičanka a taneční 
orchestr Happy Band. Předprodej vstupenek v knihkupectví 
Petra Voka od 9. února 2009.

HASIČSKÝ PLES 

Sobota 28. března / 20 hod. / Velký sál 
KD / Vstupné 60 Kč
Známé regionální kapely vystoupí opět 
v Bechyni.

ŽLUTÝ FIJALKY, DESPAIRES 

Pátek 24. dubna / 19.00 hod. / Velký sál KD / Vstupné 150 Kč
Hudba TOXIQUE jde napříč 
hudebními žánry. Sami členové 
tvrdí, že hrají hudbu na pomezí 
retropopu, souljazzu a grooverocku. 
Jako předkapela vystoupí skupiny 
Artfactory a Barevnej nátěr a na 
závěr si poslechneme Hodně 
Podně. Skupina TOXIQUE tvoří 
zlatý hřeb večera, který propukne ve 
21.15 hodin! Určitě se můžete těšit 
na skvělý hudební zážitek i na 
klasickou červenou pohovku, která 
už je nedílnou součástí skupiny.

KONCERT SKUPINY TOXIQUE
v rámci Jarního De Tox turné 2009 

PŘIPRAVUJEME NA DUBEN

Sobota 25. dubna / 20 hod. / Velký sál KD / Vstupné 120 Kč
Nabízíme příjemný večer v zajetí krásných jihočeských 
písniček s oblíbenou kapelou, která vždy dokáže navodit 
příjemnou atmosféru a potěšit diváky kvalitními výkony svých 
zpěváků a sólistů.

„KOLEM DOKOLEČKA“

KONCERT JIHOČESKÉ KAPELY KERAMIČKA 

Úterý 17. března / od 9.00 hod. do cca 17.00 hod. / KD
ZUŠ Václava Pichla v Bechyni pořádá Krajské kolo Národní 
soutěže základních uměleckých škol ve hře smyčcových 
souborů.

KONCERT ZUŠ VÁCLAVA PICHLA 



+
můžeme toto pečivo pojídat po celý rok a je Skončil masopust 
nám všední. Dříve však opravdu platilo za 
sváteční, převážně masopustní a také za 
jednu z největších pochutin, které si mohl Sváteční pečivo typické 
tehdejší člověk dopřát.pro masopust Boží milosti (křehotiny, listy, křupance, 

Jak máme v povědomí, masopust je paprčky, mrváně) se podobně jako koblihy 
období lidové slavnosti a trvá od svátku Tří smažily v tuku. Opět šlo o kynuté těsto, 
králů do Popeleční středy. Ta v letošním tence vyválené. Z něj se pak pomocí nože 
roce připadla na 25. února. Masopust nebo radélka vyřezávaly různé tvary. Hrnek 
charakterizují průvody maškar, tanec (plesy, nebo jiné tvořítko vyrážely do těsta kolečka 
šibřinky), také vepřové hody a konzumace či hvězdice. Z vypichovaných koleček se 
nejrůznějších pochutin. Lidé tak využívali pak dělaly dětem růžence. Tvary mohly být 
období mezi dvěma půsty (adventním i složitější, splétané z proužků (růže, 
a poměrně dlouhým čtyřicetidenním ratolesti, kruhanice). Od 19. stol. se těsto 
velikonočním půstem), aby jaksi načerpali jednodušej i  tvarovalo v kovových 
energii a také se obveselili. Zpracovávat formičkách a následně ponořilo do 
maso v tomto období bylo i poměrně rozpáleného omastku. Obřadní pečivo, 
praktické, díky mrazům se nekazilo. Ke které má kulatý tvar (mazance, koblihy, 
každé lidové slavnosti se dle krajových koláče) a navíc se zlatavě leskne, bylo 
zvyklostí připravovaly nejrůznější pokrmy. považováno za symbol nově zrozeného 
V období masopustu byly velmi rozšířené slunce. Kynuté těsto symbolizovalo život, 
koblihy a podobně připravované tzv. boží protože při kynutí nabývalo objemu. 
milosti. Slavnost masopustu měla po Konec omastku a sladkých pochutin, 
dlouhou dobu pevnou tradici v nedalekém nyní bychom se měl i  chystat na 
Milevsku. O její přípravu se od 19. stol. předvelikonoční půst. A i když nepatříme 
staralo místní Maškarní sdružení. mezi ty, kteří ho drží z religiozních důvodů, 

Masopustní koblihy (také zvané kraple) jistě by našemu organizmu v kratším 
se dělají z kynutého těsta z bílé mouky. rozsahu jen prospěl.
Následně se smažily v oleji nebo hovězím 

Koupil sedlák selce botyloji, či dokonce existují zprávy o používání 
tolar za ně dalkoňského sádla. Hotová kobliha měla být 

selka mu je sešmatlalakrásně červená a měkká jako peří. Již ve 
on se do ní dal.středověku se ve městech na jejich výrobu 

Dal se do ní z čista jasna,specializovali kobližníci. V každém kraji byla 
hrozil sekyrkou:oblíbená jiná velikost a také jiná náplň 

dostanete, maškarádi,(dušička). Jedly se koblihy nejen s povidly či 
koblih s metynkou.kdoulemi, ale také s řeřichou (měly ostřejší 

chuť a zapíjely se pivem), šalvějí nebo Použitá literatura: 
s mákem. Masopustní průvod si je žádal Lidová kultura, Národopisná encyklopedie 
jako koledu, maškary je sbíraly do koše, Čech, Moravy a Slezska, Praha 2007.
napichovaly na rožeň či navlékaly na šavli. Zíbrt, Č., Veselé chvíle v životě lidu 
Koblihy i boží milosti se také přinášely českého, Praha 2006.
ženám v šestinedělí. V dnešní době za Městské muzeum J.J.

N  O  C    S         A N D E R S     E N E M  
KSMB - Městská knihovna 

Přihlašuji 
svou dceru/svého syna………………………………………..,věk dítěte ……let 

Adresa …………………………………………………, telefon…………………

 
Podpis rodičů………………….................................

------------------------------ zde odstřihněte a odevzdejte v MěK Bechyně     ------------------------------

 
 

Děti  budou  potřebovat  :  spací  pytel,  karimatku,  oblečení  na  hraní  a  na  spaní,
 

hygienické potřeby, ručník, přezůvky, kartu zdravotní pojišťovny, zápisník,  psací
 

potřeby, malé  občerstvení  a D O B R O U     N Á L A D U!

Přihlášky slosujeme 27. března 2009! Vylosovaní budou telefonicky informováni!
Nocovat může maximálně 15 dětí (věk 7-12let).

Začátek: v pátek 3. dubna 2009 v 17 hodin
Konec: v sobotu 4. dubna 2009 v 8 hodin

+STALO SE PŘED 
50 lety 

(výpisy z kroniky Bechyně 
od Josefa Rypla)

Snažíme se Vás, čtenáři, seznámit 
s historií našeho města a jeho osobnostmi. 
Přistoupili jsme na myšlenku celkových 
námětových bloků, aby historie do sebe 
zapadala. Samozřejmě vše nejde zachytit, 
vždy se najdou nové, objevné a zajímavé 
informace. 

Máme však dluh k té historii novější, ta 
se propadá do studně zapomnění. 
Obzvláště léta 1945 téměř až do součas-
nosti, jako bychom stále měli obavu otevřít 
tuto kapitolu.

Proto přijměte snahu přiblížit stručnými 
informacemi události před padesáti lety. 
Začínáme sice březnem, ne začátkem roku, 
ale vždyť je tento měsíc nastartováním po 
zimě k další naší aktivitě.

∼byla zahájena práce na úpravách 
divadelního sálu Protivínky

∼pro výcvik na druhou státní 
spartakiádu musí sloužit též uvolnění 
jídelny a vrátnice v zámku

∼do Obůrky byly nasazeny první tři 
kusy muflonů, a sice 1 samec a 2 samičky; 
byli převezeni ze staré Obory na Hluboké

∼počet televizí 100, radií 1409
∼k MDŽ byl uspořádán kulturní večer 

s programem; faktem a nepěkným zjevem 
byla malá účast mužů, dle vyjádření žen

∼koncem měsíce března projevila se 
ve městě značná epidemická vlna chřipky, 
která způsobila značnou pracovní absenci

- mg -

Co, kdo, kde, kdy...



KINO BECHYNĚ 
BŘEZEN 2009

1. neděle 20 h
OCAS JEŠTĚRKY

Premiéra českého dramatického filmu 
režiséra Ivo Trajkova s Davidem 

Švehlíkem v hlavní roli.
Mládeži přístupno, 90 min,70,-Kč 

5. čtvrtek, 6. pátek 20 h
JAK SE ZBAVIT PŘÁTEL A ZŮSTAT 

ÚPLNĚ SÁM
Premiéra filmové komedie Velké Británie 

...aneb jak se utopit za velkou louží.
Do 12 let nevhodné, 109 min, 65,-Kč

8. neděle 17 h
BOLT - PES PRO KAŽDÝ PŘÍPAD 

Animovaný rodinný film USA ze studia 
Walta Disneyho.

Cesta superpsa Bolta napříč Amerikou.
Ke vstupence plakát dle vlastního výběru 

- zdarma.
Mládeži přístupno, 103 min, 70,-Kč

9. pondělí 20 h
KAMARÁDOVA HOLKA

Premiéra barevného filmu USA.
Kate Hudsonová a Dane Cook 

v hlavních rolích filmové komedie.
Do 15 let nepřístupno, 102 min, 65,-Kč

12. čtvrtek 20 h, 13. pátek 17 h
CESTA NA MĚSÍC - 3 D

Premiéra filmu Belgie v českém znění.
I první let na Měsíc měl své mouchy. 

Jedinečný virtuální trojrozměrný zážitek.
Ke vstupence obdrží každý divák 

3D brýle.
Do 12 let nevhodné, 85 min, 70,-Kč

14. sobota, 15. neděle 20 h
DENÍK NYMFOMANKY

Premiéra barevného filmu Španělska. 
Erotické drama.

DO 18 LET NEPŘÍSTUPNO! 95 min, 
70,-Kč

17. úterý 17 h
LOVECKÁ SEZÓNA 2

Premiéra animované rodinné komedie 
USA v českém znění. 

Domácí vs. lesní hosté. Vyhraje dravější. 
Každý malý divák obdrží ke vstupence 

lízátko zdarma.
Mládeži přístupno, 80 min, 65,-Kč

22. neděle, 23. pondělí 20 h
LÍBÁŠ JAKO BŮH

Premiéra české filmové komedie Marie 
Poledňákové. 

Mládeži přístupno, 115 min, 70,-Kč

27. pátek 20 h
CINKA PANNA

Premiéra slovenského hudebního filmu 
o touze, sebevědomí a lásce k hudbě.
Do 15 let nepřístupno, 130 min, 65,-Kč

28. sobota, 29. neděle 20 h
VÝMĚNA

Premiéra barevného filmu USA.
Pro záchranu svého syna udělala to, 

čeho se všichni báli. V hlavní roli 
Angelina Jolie. Režie Clint Eastwood.

Do 15 let nepřístupno, 142 min, 65,-Kč

+BŘEZEN 
- Měsíc internetu,

dříve Měsíc knihy, pro naší generaci 
byla kniha svátečním zážitkem po celý rok. 
Vánoční dárky, hračky, oblečení, vše se 
rychle prohlédlo, jen hry a knihy zůstaly 
favority po celé vánoční svátky i potom. 
Některé knihy jsme si o Štědrém večeru jen 
prohlíželi, do některých jsme se společně 
začetli a již jsme se těšili na další podvečer. 
Zní to příliš idylicky, ale byly to opravdu 
krásné chvíle bez televize, videa, někdy se 
pouštělo rádio, tedy rozhlas po drátě. 

Kromě pár nenalezených knížek mám 
všechny své knižní favority z dětství 
schované. Některé jsou čtivé i dnes, některé 
z nich vyčpěly, zůstaly však vzpomínky na 
ně.

Uvedu alespoň některé knížky, byl to  
Marbulínek a Lucinka Oty Haeringa a Frant. 
Smatky, Kulihrášek se svými mnoha 
příhodami od Marty Voleské a ilustrátora 
Artuše Scheinera, oblíbená čítanka“ 
Poupata“ spojovala mnoho generací, 
všichni jsme znali básničky, říkanky a 
povídání a obkreslovali do památníčků 
obrázky paní Marie Fischerové-Kvěchové. 
Karafiátovi „Broučci“ vnášeli do rodiny 
pohodu vzájemné pospolitosti, lásky, svítící 

+Zprávičky z Jahůdky

I nadále pokračuje v MŠ rekonstrukce, 
v současné době se buduje poslední 
umývárna a wc ve třídě Lišáci. Provoz MŠ je 
již plně obnoven. V měsíci lednu děti 
navštívily místní vojenský útvar, kde proběhl 
slavnostní nástup a rozloučení s vojáky 
před odjezdem do Kosova. Shlédly velice 
oblíbené divadlo Hugo a Fugo, které se jako 
vždy líbilo. Ve výtvarné soutěži s dopravní 
tématikou se umístily a vyhrály plyšáky 
Simonka Meyerová, Monika Turečková 
a Kačenka Hloucalová - srdečně 
blahopřejeme. Proběhl také zápis 
předškoláků do ZŠ a na něj navazovala 
návštěva obou škol, kde pro ně učitelé i děti 
připravili plno her a soutěží. Únor je ve 
znamení karnevalového reje a masek.

Přijímání žádostí k předškolnímu 
vzdělávání proběhne 2. dubna 2009. 
Tiskopisy jsou k dispozici v MŠ. Na zápis 
navazuje Den otevřených dveří pro nově 
přijaté děti a jejich maminky dne 8. dubna od 
8.00 do 10.00 hodin a bude probíhat podle 
pravidel MŠ.

Více informací, fotografie z akcí školy 
a pod. na www.msjahudka.cz

+Nocujeme s Andersenem

Březen býval Měsícem knihy. Věřme, že přilákal nejednoho začínajícího čtenáře 
a podpořil v něm zájem o četbu. Pak jsme si zvykli na kampaň Březen měsíc internetu. Dnes 
už každý ví, co to je internet. Zkrátka velké množství sítí spojených do jedné celosvětové sítě 
počítačů! Oba tyto pojmy zapadly do všednosti naší každodennosti. Ale spojení s knihou, 
alespoň dětskou, vydrželo! V březnu si totiž připomínáme svátek dětské knihy, který se slaví 
v mnoha zemích světa na památku narození známého dánského pohádkáře Hanse 
Christiana Andersena. V České republice vznikl nápad uspořádat na jeho počest netradiční 
Noc s Andersenem. Bechyňská knihovna se zúčastňuje již popáté. Na děti čeká letos až 
3.dubna 2009 lákavý večerní i noční program se čtením pohádek, soutěžemi, hrami a další 
nečekaná překvapení. 

A proto, pokud chcete být při tom, připojte se k nám! Stačí vyplnit přiloženou 
přihlášku, včas odevzdat do městské knihovny a pak čekat na vylosování! Těšíme se 
na vás, milé děti!

E.H.

potvůrky jsme personifikovali do všech 
svých tatínků, maminek, sourozenců, 
strýčínků a tetiček.

Dvě další knížky se mi vtiskly opravdu 
do duše. Vyprávění o objevení Ameriky 
Kryštofem Kolumbem (jedna z těch 
nenalezených), dnes by se řeklo komiksové 
vyprávění, kde hlavní děj velké objevné 
cesty je na postranních ilustracích 
a vysvětlivkách doprovázen různými 
příhodami, ponaučením i zkazkami 
(Kolumbovo vejce, dovezené neznámé 
plodiny do Evropy, tabák, brambory, 
kukuřice, zlato). A ty nakreslené postavy! 
Krásný a důstojný Kryštof z Janova, 
šlechetný král s královnou Kastilskou, 
smrtelně bledí námořníci ze tří vypravených 
lodí za mořské bouře, jejich vzpoura, 
beznaděj při neznámé oceánské cestě a 
naopak nepopsatelná radost z objevení 
země, i když netušili, o kterou jde. A ta 
dětská radost a jakoby převaha, že vím! 
Prožívala jsem s nimi nad nemnohými 
stránkami této knížky nebo sešitu veškeré 
obavy, strach i radost opravdu mnohokrát. 
I teď ve stáří si ráda připomenu celou historii 
a své dětské pocity. Uvědomuji si, co dobře 
nacílený text může s dětskou duší a fantazií 
udělat.

Jedničkou i po létech a korekci 
dospělého je knížka od Franka Tashlina 
„O popleteném medvědovi“. Veselá satira 
pro staré i mladé. Byla vydána i mně 
darována v roce 1947, tedy od svých šesti 
let ji dodnes obdivuji a bavím se. Je stále 
aktuální, i když jsem tenkrát určitě neměla 
ponětí o politické a ekologické souvislosti.

Přiznám se ještě k jedné své lásce, tak 
odlišné od mého předchozího povídání. 
Byla to knížka od Jiřiny Parmové „Království 
pod lipou“. Knížka pro hodné holčičky, 
kterou jsem tenkrát byla nebo chtěla být, 
o pilných včeličkách, i když se mezi nimi 
objevily různé lidské podoby letor: pýcha, 
nezdravá ctižádostivost, lakotnost, 
užvaněnost a to i podle jmen, kterými je 
autorka počastovala - Zornička, Mlsalka, 
Zvídalka, Lízalka, Bručalka… Jak se daly 
všechny předchozí knížky mého dětství číst 
i mým dětem a vnoučatům, tato neobstála a 
já sama při předčítání to bytostně cítila.

Snad se to bude zdát podivné, ale od 
svého dětství až doposud byla mou láskou 
„Babička“ Boženy Němcové; vždy v ní něco 
nového objevuji. A nezaslzet a nedat se 
očarovat Erbenovou „Kyticí“ nebo národní 
písničkou „Osiřelo dítě“, to by nebylo v naší 
generaci normální. 

Dalo by se toho ještě hodně napsat, 
avšak méně je více. 

- ap -



Jako houby po dešti 
aneb doporučené 

knižní novinky 
o jižních Čechách

Koutek, Tomáš: Nejkrásnější české rybníky 
Praha, Brána, 2008.

„Cokoli konáš, konej dobře. Hleď na 
konec.“Jakub Krčín z Jelčan a Sedlčan. Památce 
mistrů, jejichž schopnosti pomáhaly přetvořit 
neúrodné pustiny v malebný kraj. Památce tisíce 
bezejmenných, jejichž krumpáče, motyky a lopaty 
přeměňovaly představy mistrů ve skutek. Památce 
moudrých urozených, bez jejichž rozhledu 
a podnikavosti nebylo by díla prvních ani druhých.“

Jedná se o popis vybraných českých rybníků, 
které autor na svých toulkách českou krajinou 
zmapoval, popsal a vyfotografoval. Samozřejmě 
musel vybírat, vždyť je jich u nás kolem 32 000! 
A protože se v našem výběru vydané literatury 
zaměřujeme na jihočeský kraj, vybíráme 
z publikace některé oblasti z popsaných: 
Blatensko, Písecko, Vodňansko, Táborsko, 
Veselsko, Českobudějovicko, Novohradsko, 
Třeboňsko, Jindřichohradecko, Pelhřimovsko… 
Dočteme se i o historii rybníkářství v Čechách, 
známých mistrech svého oboru jako byli Jan Skála 
z Doubravky, Štěpánek Netolický, Mikuláš Ruthard 
z Malešova, Jakub Krčín, Josef Šusta, 
o „nezvedené chase rybníkářské“, o technologii 
stavění rybníků, o starých mírách a seznámíme se 
i se slovníčkem rybníkářských výrazů. Autor nás 
zve na výlety po těchto místech s krásnými 
fotografiemi, nejde o speciální odbornou publikaci 
z historie rybníkářství.

Novohradské hory a novohradské podhůří 
Příroda - historie - život.
Praha, M. Uhlíř Baset, 2006.

Rozsáhlá, bohatě vypravená kniha se 
spoustou fotografií a dobovými materiály z této 
oblasti. Nalezneme zde kapitoly o přírodních 
poměrech, ekosystémech, rostlinstvu a zvířeně, 
ochraně přírody a krajiny. Následuje kapitola „Lidé 
a sídla“, dále „Dějiny“. V kapitole „Kultura“ se 

potkáme s památkami, výtvarným uměním, 
literaturou, hudbou a fotografickými díly. „Život 
a práce“ popisuje využívání přírodních zdrojů, 
řemeslnou výrobu, průmysl a služby. Kapitoly 
„Lidé“, „Doprava“, „Cestovní ruch“ nás, jako 
ostatně i předchozí, provázejí do současnosti. 
Nejedná se o pouhou dárkovou publikaci, ale 
o solidní popis této části naší vlasti.

Blümlová, Dagmar: Válečný zápisník Rudolfa 
Hrubce 1939 - 1941
Bernartice, 2001.

Text dvou sešitů zápisníku Rudolfa Hrubce, 
bernartického rodáka, který emigroval za 2.světové 
války do Anglie a při plnění vojenských úkolů 
zahynul. Jeho příběh je spojen se smrtí mlynáře 
Kazimoura z Viktorova mlýna. Doplněno 
originálními kolážemi.

Blümlová, Dagmar: Sto tváří z jihočeské kulturní 
historie
Pelhřimov, Nová tiskárna, 2000.

Tento soubor zahrnuje první stovku portrétů v 
chronologickém řazení. Jmenujme z našeho 
regionu např. tato jména: A. J. Puchmajer, 
M. Kopecký, K. Komzák, F. Křižík, L. Hodný, 
V. Kálalová - Di Lottiová, J. Sakař, J. Peisker, 
A. Radok, R. Hrubec. Jsou to stručné, ale výstižné 
portréty.

Ve výčtu našich „novinek“ je třeba zmínit dvě 
informační brožury:
František Křižík a jeho rodná Plánice na přelomu 
19. a 20. století
Město Plánice, Informační centrum, 2007.

Bechyně - stavba mostu 1926 - 1928
Bechyně, Městské muzeum, 2008.

Stručný nesystematický návod k sestavení mostu 
Duha - vystřihovánka
MAS Lužnice, o. s. Sudoměřice u Bechyně, 2008.

„Ad”, trochu upřesnění k bibliografickému popisu 
doporučené dokumentární knihy v minulém čísle 
„Vyhnanci”. Autorem je Miloslav Růžička, přesný 
název zní „Vyhnanci. Akce kulak. Zločin proti 
lidskosti.”
Miloš Růžička, vl. nákladem, 2008

Ptali jste se
Chtěla bych se zeptat, jak to vypadá 

s kanalizací v lokalitě Zářečí.

V roce 2008 podávalo Město žádost 
o dotaci na Státní fond životního prostředí 
v rámci VI. výzvy Operačního programu 
životního prostředí. V listopadu 2008 jsme se 
dozvěděli, že jsme dotaci na vybudování 
kanalizace v Zářečí nedostali. Do konce 
února 2009 budeme podávat novou žádost 
v rámci VII. výzvy výše uvedeného dotačního 
programu. V případě, že dotaci obdržíme, 
občané Zářečí o tom budou informováni. 
Nová kanalizace bude umístěna většinou 
v komunikacích a tudíž dojde v Zářečí 
k značnému dopravnímu omezení na dobu 
několika měsíců.

Ilona Zvolánková

Zajímalo by nás, které parkoviště (jak 
bylo uvedeno ve zpravodaji) na Písecké 
za 1.250.000,-Kč máte na mysli? Snad ne 
to, kde byla stržena tráva, přivezen 
a zarovnán štěrk? Kde jsou v rozpočtu 
města lázeňské poplatky? A jaká je jejich 
celková suma?

V letošním roce se bude zpevňovat 
betonovou zámkovou dlažbou parkoviště na 
sídl. Písecká za č.p. 856 a 887. Zároveň bude 
provedeno i odvodnění této plochy. 
V současné době je vydáno na tuto stavbu 
územní rozhodnutí a je požádáno o stavební 
povolení. Stavba by mohla být zahájena 
přibližně v květnu tohoto roku. Do projektu 
stavby můžete nahlédnout na investičním 
odboru MěÚ Bechyně.

Ilona Zvolánková
 

Místní poplatek za lázeňský nebo 
rekreační pobyt je ve třídě 1 tj. daňové příjmy. 
Rozpočtován pro rok 2009 je ve výši 
1.020.000,- Kč, v roce 2008 činil příjem 
z místního poplatku za lázeňský nebo 
rekreační pobyt 1.147.900,- Kč.

Radka Bosáková

+Perlící Bechyně již po patnácté

      6. až 8. února 2009 se sjely do Bechyně amatérské divadelní soubory, aby se zde před zraky profesionálních 
lektorů pochlubily svým hereckým uměním, ale především proto, aby si odvezly dobře míněné rady, co dělat 
ještě lépe, kde jsou v jejich představeních skryté rezervy. 
Ve dvoudenním maratonu si přišli na své i nejmenší diváci, kterým 
bylo věnováno sobotní dopoledne, dospělí si pak mohli vybrat 
z her se současnou tématikou, klasiku a dokonce i horror. 
Letošní 15. ročník Perlení se může pochlubit nejenom 
vysokou účastí divadelních souborů, 
hladkým průběhem a dobrou náladou, ale 
také neobvyklým 
zájmem diváků. 
  Pořadate lům 
nezbývá nic jiného 
než si přát, aby 
16. ročník byl 
tak úspěšný 
jako ten
 letošní, 
ne-li 
lepší.
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Další služby pro sluchově postižené Jste sluchově 
v našem centru v Táboře 

postižení? �Zdarma využít PC a připojení k internetu
Navštivte nás v DPS �Možnost naučit se ovládat základy na 
v Bechyni od 10.15 hod. počítači (elektronická pošta, internet, 
v těchto termínech: dokumenty...)
24. 2., 28. 4., 23. 6., �Možnost využití počítače k vyhledávání 
29. 9., 27. 10., 15. 12. zaměstnávání na internetu

�Poradíme Vám, jak napsat životopis 
Nabízíme Vám: a pomůžeme ho sepsat
�Poradenství a zprostředkování kontaktů �Pomoc při telefonickém hovoru 
na firmy zajišťující kompenzační pomůcky 

Odborné přednášky pořádané naší odstraňující bariéry pro sluchově postižené
organizací pro veřejnost v G-centru �Zprostředkování oprav kompenzačních 
Táborpomůcek a sluchadel ve spolupráci se 

specializovanými firmami
Jste srdečně zváni.�Možnost zapůjčení sluchadel po dobu 

opravy
21. 4. �Možnost zapůjčení kompenzačních 
Přednáška Ing. Musílka z firmy WIDEX pomůcek
Praha SLUCHADLA A KOMPENZAČNÍ �Pomoc při zprostředkování příspěvku na 
POMŮCKYkompenzační pomůcku z odboru sociálních 
19. 5. věcí MěÚ či obcí
Přednáška MUDr. Haj-Abdové (audiolog �Prodej baterií, tvarovek a dalšího 
a foniatr) PÉČE  O  UŠI  A  SLUCHADLApříslušenství ke sluchadlům (sušící a čistící 
16. 6. tablety, hadičky ke tvarovce a další 
Přednáška Ing.  Kašpara z  f i rmy příslušenství)
INTERHELP Plzeň KOMPENZAČNÍ �Výměna hadičky k individuální tvarovce a 
POMŮCKYčištění koncovek v ultrazvukové čističce

�Zprostředkování tlumočníka pro neslyšící
Poradenské centrum při SNN v ČR�Týdenní rekondiční pobyty s kurzem 

Kvapilova 2289 Táborodezírání

+Jihočeská veřejná 
sbírka ROLNIČKOVÉ 

DNY 2009  23. - 26. 3. 

Veselí nad Lužnicí - úterý 24. 3.
Tábor, Sezimovo Ústí II. a Planá n/Lužnicí - 
středa 25. 3.
Soběslav a Jindř. Hradec - čtvrtek 26. 3.
Bechyně - pondělí až čtvrtek 23. 3.- 26. 3.

Veřejnou sbírku Rolničkové dny pořádá 
středisko Rolnička osmým rokem. Sbírka se 
koná pouličním prodejem rolniček, jejichž 
minimální prodejní cena je 20 Kč. V letoš-
ním roce se můžete těšit na červené 
rolničky. Peníze budou vybírány do předem 
zapečetěných a označených pokladniček.

Výtěžek Rolničkových dnů 2009 je 
podruhé určen na zakoupení nového mikro-
busu, který sváží klienty ze vzdálenějších 
měst a obcí do Rolničky, jeho provoz 
a následné zajištění služeb v Rolničce. 
Stávající mikrobus má ujeto 500 tisíc 
kilometrů a jeho technický stav vylučuje 
dlouhodobější užívání. Díky této sbírce tak 
bude zachována možnost každodenního 
svozu mikrobusem do Rolničky tak, aby 
klienti mohli zůstávat ve svém rodinném 
prostředí a přitom jim byly zajištěny kvalitní 
a profesionální služby. V loňském roce se 
nám díky výtěžku sbírky podařilo na 
mikrobus vybrat 124 637 Kč. Děkujeme za 
Vaši podporu!

Sbírka probíhá v souladu s příslušným 
zákonem č. 117/2001 Sb., o veřejných 
sbírkách, její konání je ohlášeno Krajskému 
úřadu Jihočeského kraje, jehož kontrole 
také podléhá.

Diakonie ČCE - středisko Rolnička 
poskytuje šestnáctým rokem služby dětem 
a dospělým lidem s mentálním a kombino-
vaným postižením z Táborska. Další 
informace na www.rolnicka.cz.

Za Rolničku
Mgr. Eva Janatová

Kontakty s veřejností
Tel: 733 127 041

e-mail: fundraising@rolnicka.cz
www.rolnicka.cz

č. ú. (dary): 19-42000287/0100

jedná o vysokou sumu peněz, kterou běžně 
občané nemají u sebe, a proto jsou nuceni 
pro peníze dojít do svých uschovaných 

Vzhledem k množícím se krádežím úspor. Tímto pachatelům nepřímo ukáží 
finančních hotovostí z domů patřících místo, kde mají uschovány své finanční 
seniorům si dovolujeme upozornit na úspory, které jsou jim v vzápětí připraveným 
možnost této trestné činnosti v katastru komplicem nebo při odchodu v nestře-
obce Bechyně. ženém okamžiku odcizeny. Tyto skupiny 

Pachatelé uvedených krádeží používají tvoří většinou Romové v počtu 3 až 5 osob, 
vždy shodný postup. Pachatele můžeme které se buď přímo na trestné činnosti 
rozdělit do třech skupin. Jedna skupina podílejí, nebo zajišťují hlídání a přepravu 
pachatelů, jedná se o samotáře, postupuje pachatelů.
obvykle takto. Nejprve naváží ústní kontakt Často je jedná o tzv. „gangy“ 
se seniorem. Často se vydávají za rumunských, bulharských nebo sloven-
pracovníky sociálního úřadu, zdravotního ských spoluobčanů romského původu, jež 
zařízení, plynárenské organizace, kdy doslova vynikají v této trestné činnosti. 
uvádějí, že nesou údajný přeplatek (za plyn, Třetí skupina podvodníků užívá 
ze zdravotní pojišťovny apod.). Pachatelé nejrůznějších lstí, a to tím, že nic netušícího 
jsou vždy slušně oblečeni nebo používají seniora z domu vylákají na předem určené 
oděv velmi podobný zaměstnancům místo pomocí telefonu, pozvánky k lékaři 
zmíněných organizací. Pak již následuje případně údajné prosby příbuzného, který 
většinou stejný postup. Pachatel si nechá má finanční problémy. Jakmile osoba opustí 
rozměnit bankovku a při rozměňování dům, pachatelé vniknou do domu a výsle-
bankovky občan pachateli ukáže místo, kde dek je vždy stejný - majitel přichází 
má schované úspory. Pachatel rovněž často o veškeré své finanční úspory popř. 
využívá toho, že si nechá uvařit kávu, čaj, a cennosti. 
v nestřeženém okamžiku prohledá byt či Jako policie doporučujeme tento postup 
dům a odcizí uložené finanční prostředky. proti uvedeným pachatelům. Nepouštět 
Rovněž byly zaznamenány případy, kdy nikoho cizího přes práh svého bytu či domu. 
pachatel osobu pošle vypnout elektřinu, Vždy jednat přes okno nebo uzamčené 
plyn, popřípadě j i zaměstná jiným dveře. Pokud si nejste jisti věrohodností 
bezpředmětným úkonem a následně osoby, na místo si přivolejte hlídku policie. 
prohledá byt, kde se dostane k uschovaným Další zásadou je vyvarovat se nákupu 
finančním prostředkům. nabízeného zboží, které má většinou 

Další skupina pachatelů, jedná se vždy pochybný původ, je předražené a není zde 
o dobře organizované skupiny, používá žádná možnost reklamace. 
tohoto postupu. Vždy často velmi slušně Rovněž žádáme občany, jakmile 
oblečení a zdvořile jednající pachatelé zpozorují či se stanou svědky nabídky 
naváží ze seniorem kontakt s tím, že jdou pochybného prodeje zboží, ať neprodleně 
prodávat deky, polštáře, nádobí, elektroniku toto oznámí na tísňovou linku policie 158. 
popř. nabrousit nože nebo vykoupit Rovněž v mnoha případech pomohla 
starožitnosti. Jakmile je nic netušící senior k usvědčení pachatelů záznamová zařízení 
pustí do svého bytu či domu, jsou věci fotoaparátu nebo mobilních telefonů stejně 
k prodeji vychváleny, vnuceny, a to takovým tak zaznamenání RZ vozidla, jimiž 
způsobem, že většina podvedených v dané pachatelé na místo přijeli. 
situaci za uvedené zboží zaplatí několik tisíc prap. Kouba Vítězslav
korun, které tzv. „prodejci“ požadují. Vždy se policejní inspektor

POLICIE INF  O   RMUJE



+Anglická olympiáda

Dne 27. ledna proběhlo na staré škole 
místní kolo olympiády v anglickém jazyce. 

Naším cílem bylo připravit pro žáky 
soutěž, která by je bavila a motivovala 
k dalšímu studiu, která by jim umožnila 
porovnat své znalosti s dalšími dětmi a v ne-
poslední řadě, která by nám pomohla vybrat 
studenty do okresního kola do Tábora. Žáci 
byli rozděleni do dvou kategorii podle věku 
a třídy, kterou navštěvují, kategorie pro 
6. a 7. ročník a kategorie pro 8. a 9. ročník.

I vlastní soutěž měla dvě části, ústní 
a písemnou. Žáci zde museli aplikovat 
znalosti z hodin jazyka v těchto disciplínách: 
mluvení, samostatné psaní, četba s poro-
zuměním, poslech a praktický jazyk.

Výsledky:

1. kategorie  

1. Jan Šťastný 1. Katka Bínová, 
2. Jan Zvolánek 2. Sylva Horváthová
3. Štěpán Slípka 3. Johana Štachová

Všem výhercům gratulujeme a přejeme 
hodně úspěchů v okresním kole, kam 
postupují vítězové každé kategorie.

Romana Švestková a Aneta Petrunová

2. kategorie

+Exkurze 5. tříd do Prahy

Brzy ráno 5. února jsem se sešli na 
vlakovém nádraží. Naším cílem byl Mořský 
svět v Praze.

Po cestě vlakem následovalo pražské 
metro. Někteří jím ještě nejeli, a tak se báli. 
Vystoupili jsem (naštěstí všichni) na stanici 
Holešovice. A hurá k Mořskému světu! 
Konečně jsme tu. Všichni byli okouzleni 
malbami, které zobrazovaly život v moři. 
Také rejnok zavěšený u stropu byl 
nádherný. Nejdříve jsme si prohlédli nádrž 
s modelem vraku lodi Bounty. Tady jsme 
v iděl i  re jnoky,  murény a žra loka 
kobercového. Po chvilce dorazil pan 
průvodce a vyprávěl o životě v moři, ale 
i o tom, jak čistit a udržovat tak velká 
akvária. Součástí naší exkurse byl také film 
o delfínech. Po něm jsme si sami procházeli 
Mořský svět. Viděli živé korály, pestro-
barevné rybky, model majáku a dravé 
barakudy. Měli jsme štěstí a viděli 
i potápěče, jak v jedné z nádrží krmí ryby 
z ruky. A nastalo loučení s Mořským světem. 
Po malém občerstvení v bufetu jsme se 
vydali zpátky do Bechyně. Exkurze se mi 
moc líbila.

Jan Kabíček 5.B

+Cyklus akcí 
ŠKOLA NANEČISTO

Základní škola Bechyně ve Školní ulici 
zve všechny budoucí prvňáčky a jejich 
rodiče na akce tohoto projektu.

Jedná se o spolupráci školy, budoucích 
prvňáčků a jejich rodičů. Cílem je pomoci 
dětem zadaptovat se na školní prostředí, 
poznat své budoucí spolužáky a svoji paní 
učitelku. Dále si vyzkouší, jak to chodí ve 
škole.
26. března 2009

- HRÁTKY S ČEŠTINOU (pro děti),
- pohrajeme si se slovy a s písmenky.

30. dubna 2009
- HRÁTKY S MATEMATIKOU (schůzka 

pro děti),
- pohrajeme si s čísly.

28. května 2009
- HRAJEME SI SPOLEČNĚ (schůzka 

pro rodiče a děti),
- rodiče, budete spolu s dětmi plnit různé 

úkoly, abyste si vyzkoušeli, jak Vám půjde 
společná příprava do školy.

Doba trvání schůzek pro děti je cca 
40 min. Začátky jsou vždy v 16,00 hod. 

J.S.

+Kurz první pomoci

Ve čtvrtek 19. února 2009 proběhl ve 
spolupráci s VÚ 3517 Bechyně na naší 
škole kurz první pomoci. Byl určen pro žáky 
osmého ročníku, kteří v hodinách 
přírodopisu probírají biologii člověka.

Jeho cílem bylo představit nejčastější 
životohrožující stavy, s nimiž se i děti mohou 
kdykoliv setkat a prakticky procvičit dané 
situace. Žáci se seznámili, jak správně 
diagnostikovat poruchu zdravotního stavu 
a jak správně poskytnout první pomoc.

Zdravotnice Radka Koukalová je 
seznámila s resuscitací, srdeční masáží 
a umělým dýcháním. Žáci se také dozvěděli, 
jak postupovat při zastavení krvácení, 
zlomeninách, popáleninách, omrzlinách, 
poranění páteře, míchy, hrudníku a břicha.

Kurz byl zakončen praktickým nácvikem 
(stabilizovaná poloha, umělé dýchání, 
nepřímá masáž srdce, fixace zlomenin atd.) 
a závěrečným testem.

Mgr. J. Radvanová

+
bankovky s poplatkem cca 10-20% a nebo Středisko Rolnička šestnáctým rokem Je Vám líto vyhodit 
na Slovensku. Pokud se Vám nechce vážit poskytuje služby dětem a dospělým lidem 

peníze? cestu, nabízí se možnost věnovat s mentálním a kombinovaným postižením 
slovenské peníze jednomu ze středisek z Táborska. Přehled dalších sběrných míst 

K e  k o n c i  l e d n a  Diakonie ČCE, soběslavské Rolničce. a informace o Rolničce naleznete na 
spusti la soběslavská „Pro úspěch kampaně je třeba získat co www.rolnicka.cz.
R o l n i č k a  b e n e f i č n í  nejvíce sběrných míst se zapečetěnou 

Sbírka je pořádána v souladu se kampaň zaměřenou na kasičkou,“ uvádí Mgr. Karel Novák, ředitel 
zákonem č.117/2001 Sb., o veřejných výběr slovenských peněz. Diakonie ČCE - střediska Rolnička, „a proto 
sbírkách.Výtěžek je určen na mám velkou radost, že vedle Soběslavi, 

nákup nového mikrobusu, Za Rolničku Eva JanatováTábora a Týna nad Vltavou můžeme vytvořit 
k terý sváží  dět i  se Kontakty s veřejnostísběrné místo i v Bechyni.“
zdravotním postižením do Diakonie ČCE - středisko Rolnička

Od února tak mohou Rolničku podpořit Rolničky. Tel: 733 127 041
i obyvatelé Bechyně, kasička je umístěna ve 

e-mail: fundraising@rolnicka.czNápad zrealizovat kampaň vzešel ze Střední průmyslové škole keramická v ulici 
www.rolnicka.czskutečnosti, že na území ČR již nelze měnit Písecká 203. Peníze je možné nosit do 

kovové slovenské mince, pouze papírové konce května 2009.



+

se Pavel Malý i jeho sok dohodli na remíze. kterého získal ve střední hře - 4:1. Celkové 
07.02. 2009 - 7. kolo 2. jč divize vítězství potvrdily remízy ve zbylých partiích. 

Honza Marek nevyužil krásnou pozici a nakonec 
Veselí nad Lužnicí B - Reality Horňák Bechyně B 

byl za smírný výsledek rád - 4,5:1,5. David Mazur Šachový spolek 3,5:4,5
se vymanil z počátečné pasivity, chvilku to 

Bechyně Další těsné vítězství nás drží ve vedoucí trojici vypadalo, že zahájí rozhodující útok, ale pozice se 
soutěže a závěrečná kola budou napínavá. Zápas příliš zjednodušila - 5:2. Štefan Bernáth se Vynikající úspěch žáků 2. ZŠ Bechyně
byl vyrovnán až do posledních minut a možná dopustil malé nepřesnosti, dal protihráči určitou 

Nečekané, a o to potěšující bylo vítězství o výsledku rozhodla už první ukončená partie. šanci, ale bez problémů udržel materiální 
družstva mladších žáků 2. ZŠ Bechyně v krajském V jasně remízové pozici Karel Karafiát využil rovnováhu - 5,5:2,5.
kole přeboru škol v šachu. Překvapující byl nepřesnost soupeře a jeho nová dáma byla 

Štefan Bernáthpředevším suverénní výsledek 20,5 bodu(!) z 24 zárukou výhry - 0:1. Potom sice Jirka Habeš 
možných a drtivý náskok před školami Orbis prohrál, když horší koncovku lehkých figur 
Pictus Tábor a Dukelská České Budějovice (obě neudržel - 1:1, ale Jarda Alexa dnes podal 
získaly 14,5 bodu). Vynikající úspěch potvrdili bezchybný výkon, od začátku zatlačil protivníka 
skvělými individuálními výkony všichni hráči, a ziskem dvou pěšců rozhodl partii pro sebe - 1:2. 
když ze 6 partií získal Vojta Jandl 5,5 bodu, Viki Pět dalších partií skončilo remízami, ale bojovalo 
Škopan 5,5 bodu, Radek Šťastný 5 bodů a Jakub se až do konce. Pepík Janeček v ostře rozehrané 
Vozábal 4,5 bodu. Postupně porazili všechny své partii dosáhl pozici, kdy oba hráči museli 
soupeře: Dukelská Č. Budějovice 3:1, Horní opakovat tahy, aby se vyhnuli materiální ztrátě. 
Stropnice 4:0, Matice školské Č. Budějovice 4:0, Marek Brčák získal na první pohled dostačující 
Katovice 3:1, Blatná 4:0, Orbis Pictus Tábor výhodu, ale jeho král měl málo prostoru, aby to 
2,5:1,5 a 4:0 vyhráli i zápas s družstvem rozhodlo partii. Honza Marek měl naopak o pěšce 
náhradníků, který se do celkového součtu méně, ale ve věžové koncovce jeho soupeř 
nepočítal. souhlasil s remízou. Za stavu 2,5:3,5 se hrály 

Se ziskem titulu krajského přeborníka ještě dvě partie. Zatímco Pepík Šimeček se proti 
a zlatých medailí naši malí šachisti vybojovali talentované mladé hráčce bránil, Štefan Bernáth 
i postup do celostátního finále přeboru škol se snažil využít svou lepší pozici k výhře. Když 
v šachu. BLAHOPŘEJEME! domácí viděli, že Pepík se ubrání, navrhli na obou 

šachovnicích remízu, což jsme přijali, neboť to 
01.02. 2009 - 7. kolo 1. jč divize znamenalo naše celkové vítězství.

Reality Horňák Bechyně A - Jindřichův Hradec 
14.02. 2009 - 7. kolo 3. jč divize5:3

Reality Horňák Bechyně C - ŠO Mikrochem Třetí vítězství v řadě nás posunulo do středu 
Třeboň C 0,5 : 4,5tabulky, ale Jindřichův Hradec potvrdil, že je pro 

nás nepříjemný soupeř. Náš optimizmus sice V utkání s vedoucím celkem soutěže neměli 
nahlodala neúčast „prázdninujícího“ Vráťu naši „benjamínci“ moc šancí. Jejich statečný boj 
Šťastného a chřipka, která vyřadila ze hry Pavla byl marný a od prohry s nulou zachránil družstvo 
Houdka, ale vývoj zápasu byl nakonec v našich Vojta Jandl, který podle slov kapitána teamu hrál 
rukách. velmi dobře, ale proti zkušenějšímu soupeři to 

Štefan Bernáth obětoval pěšce za otevření stačilo jen na remízu. Zápas tak skončil 
sloupce pro útok na černého krále a hru na jednu jednoznačným vítězstvím hostujícího družstva.
branku zakončil obětí dámy s následným matem - 
1:0. David Mazur využil nepozornost protihráče, 15.02. 2009 - 8. kolo 1. jč divize
který nezaregistroval jeho skrytou hrozbu, získal 

Reality Horňák Bechyně A - Týn nad Vltavou figuru i partii - 2:0. Pepík Šimeček tentokrát 
5,5:2,5nezískal jasnější převahu a vzhledem k vývoji 

zápasu uzavřel s hostujícím hráčem smír - Po nevydařeném vstupu do soutěže jsme se 
2,5:0,5. Pepíno Janeček opět krásně sehrál chytili a vyhráli čtvrté utkání v řadě. Klid do našich 
zahájení a parádní poziční hrou udolal hradeckou řad vnesl Vašek Absolon, který hned v úvodu 
jedničku - 3,5:05. Vašek Absolon se snažil, ale získal pěšce a udržel ho až do vítězné koncovky - 
jeho pozice se zjednodušila a věžová koncovka 1:0. Pavel Malý se konečně chytil a svou dobrou 
byla remízová - 4:1. Honza Marek ani dnes hru potvrdil i vítězstvím - 2:0. Vzápětí zvýšil 
neprolomil smůlu, která se mu tuto sezónu lepí na náskok Pavel Houdek, který na první šachovnici 
paty a podlehl soustředěnému tlaku soupeřových od začátku trápil soupeře a partii zakončil malou 
figur - 4:2. Jirka Habeš sice ke konci partie získal kombinací - 3:0. Vráťa Šťastný se letos nemůže 
pěšáka, ale dostal se pod nepříjemnou palbu najít a ani tentokrát se mu partie nepovedla 
protihráče, kterou ovšem bravurně odrazil a získal a smůlu neprolomil - 3:1. Za to Jarda Alexa se 
potřebný půlbod - 4,5:2,5. Poslední partie už v poslední době rozjel a vyhrál třetí partii za 
nemohla změnit celkovou výhru domácích, a tak sebou, když mu k výhře postačil jeden pěšák, 

TĚLOVÝCHOVA & SPORT

+Nohejbalový turnaj 
KATEŘINA BAR

Dne 7. 2. se konal již čtvrtý ročník 
Z I M N Í H O  T U R N A J E  T R O J I C  
V NOHEJBALE, pořádaný Nohejbalovým 
klubem Stadion Bechyně. Byl obsazen ještě 
lépe, než vloni a kvalita hry byla u většiny 
týmů podle očekávání na soutěžní úrovni. 
Zejména soutěžní Dynín Vodňany a domácí 
Kateřina Bar (Stadion) předváděli kvalitní 
celoplošnou hru, ale dobře jim sekundoval 
i tým Pedagogu, Stadionu III, Prahy 
a Hlavatců. Měšice sice přivezly trumpetu, 
ale nikoliv optimální sestavu, což se 
projevilo na jejich hře i umístění. Též Art 
Caffé Bar (Týn N. Vlt.) nesplnil očekávání a 
poněkud to přehnal s dopingem.

Turnaj se hrál ve dvou skupinách 
o čtyřech týmech (a protože se nezdařilo 
Pedagogu sestavit druhou trojku), třetí 
skupina o třech. Vítězové základních skupin 
se přímo kvalifikovali do finálové skupiny, 
druzí sehráli své bitvy o čtvrté až šesté 
místo, třetí o sedmé až deváté a poslední 
o čest. Dynín jako jediný vyšel z bojů 
neporažen, byl nad síly všech a zaslouženě 
si odvezl trofej nejcennější. Na pomyslném 
trůnu vystřídal z posledních let úspěšné 
Měšice. 

Byl to kvalitní turnaj a dobrá relaxace 
v sychravých únorových dnech.
Blahopřejeme a těšíme se v létě na viděnou.

KONEČNÉ POŘADÍ:
1. Dynín (Ingvort, Maruška, Svobodný)
2. Kateřina Bar / NK Stadion (Kadlec, 

Novák, Dvořák)
3. Vodňany (Šinoník, Jareš, Kvěch) 
4. Pedagog (Bauer, Pekár, Wágner)
5. Měšice (Noháč, Rončák, Rohel)
6. NK Stadion III (Vičan, Demko, Čábela)
7. HPVCH Praha (Hrebíček, Jiránek, Jakl)
8. Hlavatce (Novák, Ševčík, Suchan)
9. Art Café Bar Týn N. Vlt.(Šimek, Blüml, 

Hodný)
10. NK Stadion II (Hrubant, Haškovec, 

Kožený)
11. Brusírna Tábor (Roch, Gärtner, 

Menhart)

(pokračování na další straně)

+
od přízemí do podkroví a zpět, plnila Večerní hra ve staré 
náročné i zábavné úkoly - v temné třídě najít 

škole tikající budík, po hmatu rozlišit suché 
   

plodiny, zapamatovat si předměty než sirka Čtvrtek 29.1. 18.00 hodin. Doba, kdy se 
dohoří, překonat při svíčkách překážkovou naše škola již ukládá ke spánku, zmožena 
dráhu a další. Trať i úkoly zvládli všichni, celodenním hukotem školního provozu. 
malí i velcí, a přestože byla dle časů Tento večer ale odpočinek musela ještě 
a trestných bodů určena v jednotlivých o dvě hodiny oddálit. 120 dětí, od prvňáčků 
kategoriích vítězná družstva, dětský smích až po deváťáky, opustilo večerní pohodlí 
a radost ze zajímavého zážitku byla hlavní svých domácích pohovek, křesel, televizí či 
odměnou všem - samotným dětem počítačů a přišlo si vyzkoušet něco, co za 
i učitelům, kteří se na přípravě večera běžného školního dne zažít nemohou. 
podíleli. Tajemnou atmosféru ztemnělých školních 

J.B.v tříminutových intervalech nořila do tmy chodeb a tříd osvícených jen mihotavými 
a na trase, propletené celou školní budovou plamínky svíček. Čtyřčlenná družstva se 
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SIMPLY CLEVER

Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda:

ŠkodaFabia 

již od 199 900 Kč, 
ŠkodaRoomster 

již od 269 900 Kč 

a ŠkodaOctavia 
již od 309 900 Kč

Využijte jedinečné příležitosti 
koupit si nový vůz Škoda ze 
skladových zásob roku 2008. 
Pořiďte si moderní a spoleh-
livý vůz, s bohatou základní 
výbavou, za dosud nevídanou 
cenu! Neváhejte a obrat’te 
se na nás. Těšíme se na Vaši 
návštěvu.

Nabídka platí do 28. 2. 2009 nebo do vy-
prodání zásob. Uvedená cena vozu Fabia 
platí při financování od ŠkoFINu.

Kombinovaná spotřeba a emise CO  vozů 
2

Škoda: 4,1–10,1 l/100 km, 109–235 g/km

NEJVĚTŠÍ VÝPRODEJ 
SKLADOVÝCH VOZŮ

POHÁDKA
Nově otevřená prodejna Na Libuši 634 
(náměstíčko) Vás srdečně zve 
k levnému nákupu
Nabízíme:

oděvy (second hand)

antikvariát (výkup knih do komis. 
prodeje)

dárkové předměty

dětský hrací koutek

Otevírací doba: 

PO - PÁ 8.30 - 12.00  14.00 - 17.00

SO 9.00 - 12.00

+Kanoistika 
- TJ Jiskra Bechyně 

V zimním období členové kanoistického 
oddílu nabírali fyzickou kondici především na 
běžkách na Kvildě (Šumava) a dvakrát týdně 
v tělocvičně. Letošní zima zatím neumožňovala 
trénink na vodě, neboť Lužnice je již dva měsíce 
zamrzlá. V únoru jsme uspořádali již 16. ročník 
vodáckého basketbalového turnaje, který vyhrálo 
domácí družstvo před kanoisty z Tábora 
a Češnovic. První závody nás čekají o Veliko-
nocích (11.-12. 4.), kdy se uskuteční bechyňské 
jarní sjezdy z Dobronic na Hutě. Zájemci (mládež 
8-12 let) o tento tvrdý, ale krásný sport se mohou 
přijít podívat do loděnice pod bechyňskou Duhou 
každou středu či sobotu odpoledne, kde jim 
budou poskytnuty bližší informace.

9. ročník raftových závodů se uskuteční 
v sobotu 11. července 2009. Všechny zveme!

za oddíl kanoistiky pazi

Práce na PC - 
www.pracezdomu.com 

AUTOSERVIS NOVOTNÝ, s.r.o.
E-mail: prodejce@autoservisnovotny.cz
www.autoservisnovotny.cz

Táborská 568
375 01 Týn nad Vltavou
tel./fax: 385 731 349

602 149 489
777 000 244

Nejstarším hráčem turnaje byl vyhlášen 
veterán Milda Čábela ( jak j inak), 
nejmladším Kuba Novák, který ukázal, že 
I šestnáctiletý nohejbalista může podat 
vyzrálý výkon. Je velkým příslibem do 
budoucna.

NK Stadion Bechyně touto cestou 
děkuje hlavnímu sponzorovi M. Ouškovi 
(Kateřina bar) za dlouhodobou podporu, 
dále Mírovi Koženému za zapůjčení 
potřebných pomůcek, Honzovi Malýmu za 
pěkné ceny a kamarádkám V. Janečkové, 
M. Stejskalové a J. Vičanové za profe-
sionálně vedené občerstvení.

Těšíme se na spolupráci při organizaci 
letního turnaje! 

Za NK Stadion Bechyně 
Martin Hrubant

(pokračování z předchozí stránky)


