BECHYŇSKÝ

MĚSTSKÝ ZPRAVODAJ
ČERVENEC - SRPEN 2009

z okna
světlo zahalilo tmu
šedivá noc jakoby otevřela ústa
unavená krajina si jen tak zpustla
navzdory nicotné myšlence o něhu
déšť opíjel pohledy očí
upřené jen tam kam chtěly
asi jen čekaly na znamení
jestli se opravdu svět točí
vzduch nasáklý vlhkem noci
plynul větru v objetí
tajemné síly se chopily moci
pocity plny dojetí
dz_in
okénko připravuje etiene levi

+
Životní jubilea
červenec 2009

89 let Alexová Růžena
88 let Burianová Anastázie
86 let Haškovec Václav,
Prošková Anna
84 let Čížková Libuše, Hejlíková Milada,
Hovorková Vlasta
83 let Staňková Drahomíra
82 let Kavan Vladimír
81 let Malíková Jaroslava,
Neškodný Josef,
Roesslerová Blanka
80 let Pítrová Věra
79 let Cikánek Josef, Kroupa Milan,
Vomáčková Růžena
78 let Budková Růžena, Hršel Jiří,
RSDr. Michal Otakar,
Pluhařová Božena,
Řeháková Jarmila
77 let Ševčíková Marie
75 let Matyásek Václav, Měchurová Ilona,
Nováková Wanda

+
Životní jubilea
srpen 2009

94 let
87 let
85 let
83 let
82 let
81 let
79 let
78 let

77 let
76 let
75 let

Kotlínová Anna
Dušková Marie
Kovandová Marie
Tůmová Božena
Bětík Miroslav, Jánský František,
Karlíková Jitka
Rokoská Marie
Husa Václav,
Nosálková Ludmila
Danák Jozef,
Fábera Václav, Hrádek Miloslav,
Kardová Marie, Nosálek Jan,
Piskačová Marie
MUDr. Ingrová Helena,
Oščádalová Libuše
Bouška Jiří, Šťastný Josef
Bakule Jaroslav,
Sirovátková Zdeňka,
Tupý Václav

+ +
Bechyňský festival
dechových hudeb

Připomeňme si něco málo z historie
festivalu. Otcem festivalu je ratíškovický
rodák p. Šupálek, který s p. S. Fukou a ruku
v ruce s vedením ZUŠ a KD zorganizovali
v r. 1992 I. ročník festivalu. Do roku 2005 se
festival konal v Klášterní zahradě, ale
protože příznivců se sjíždělo rok od roku víc
a víc, tak pořadatelé oslovili zastupitele
našeho města a domluvili se, že od r. 2006
se bude přehlídka konat na místním
stadioně a tam také už zůstala. Za zmínku
stojí skutečnost, že v roce 2002 se festival
nekonal, poněvadž by bylo nemístné se
veseliti a baviti, když zářečští občané utrpěli
velkou újmu při povodních.
Samotný festival navštívila spousta
čestných hostů jako např. p. Stanislav
Pěnčík, p. Salčák - redaktor brněnského
rozhlasu, p. Kotásek, p. Kubeš a jiní.
Poděkování patří zakladateli dechovek
p. Šupálkovi, pak p. Jozefu Ištvánkovi, který
se také zasloužil o tradici bechyňského
festivalu. Dále dlouholetým členům výboru paní Bernáškové, pánům Machartovi,
Kocourkovi, Bílému, Pokornému,
Vozábalovi, Čábelovi, Drdovi, S. Fukovi...
Možná jsme na někoho zapomněli, ale není
to úmyslně.
Co se týče závěrečného společného
monstrkoncertu, tak skladbu Bechyňská
setkání složil p. Láďa Suda před 5 lety a od
té doby je skladba součástí hudebního
závěrečného programu.
S.H.

Volby do Evropského
parlamentu
5. a 6. června 2009
Výsledky v Bechyni

(Strany se ziskem hlasů více jak 1%)
Číslo
strany

Název strany

2
3
4
5
9
14
21
22
24
26
33

KDU-ČSL
Věci veřejné
ODS
Suverenita
EDS
SDŽ
KSČM
VAŠEALT.
SNK ED
SZ
ČSSD
Ostatní pod 1 %

CELKEM

počet
hlasů
81
33
388
65
34
30
327
34
19
17
237
90
1355

%
5,98
2,44
28,63
4,80
2,51
2,21
24,13
2,51
1,40
1,25
17,49
6,64

+
Poděkování

Chceme poděkovat všem zaměstnancům bechyňského Domova pro seniory
za obětavý, vlídný a odborný přístup k péči
o pacienty, který není v dnešní době často
k vidění při opravdu těžké a nedoceňované
práci nechybí personálu úsměv, ochota
a porozumění.
Děkujeme Vám.
Rodina Brücklerova z Bechyně

V takové krásné společnosti

+

Bechyňští pánové se v neděli vyhřívají na náměstí

KUDY jsme chodívali
a CHODÍME
...aneb léto a voda patří k sobě

Mlýny a mlynáři
Tento specifický fenomén je dodnes opředen
zvláštním kouzlem
a tajemstvím. Není od věci si
uvědomit, že mezi tzv.
„bezectné lidi“ byli počítáni
kati, děvky a mlynáři. Co toto
poněkud překvapivé zařazení zapříčinilo?
Byla to určitá sociální izolace, mlýny
většinou stávaly mimo ostatní lidská centra.
Mlynáři vynikali nejen znalostí několika
řemesel, ale i znalostmi přírody, jejími
tajemstvími i dalšími pro jiné záhadnými
úkazy. Byli prostě moudřejší než býval
ostatní průměr populace. A tyto aspekty je
svým způsobem ze společnosti vyřazovaly.
Je znám případ, kdy byl z cechu vyloučen
provazník, který se oženil s dcerou mlynáře.
Horní mlýn z protějšího břehu - 1. pol. 40. let

To, že byl mlynář znalcem několika
řemesel, bylo dáno nutností jeho povolání.
Nejjednodušší definicí jeho povolání ve
středověku bylo, že byl řemeslník, který mlel
obilí na mouku pro chléb a na slad pro pivo.
Navíc staročeský mlynář musel obvykle
i mlýn postavit. To znamenalo vědět kde
a jak; pak jej vystrojit, tzn. vybavit mlecím
zařízením včetně mlecích kamenů. Jen toto
bylo velmi náročné. Mlecí kameny byly
z největších výrobních předmětů minulých
staletí. Vybíraly se třením úlomků v lomu.
Když o sebe chytaly, jiskřily a páchly, byly
vhodné k mletí. Později vzniklo speciální
řemeslo - žernovník, tj. výrobce mlýnských

kamenů. Zprvu českých - pískovcových (ty
zrno jen roztíraly), později francouzských
(šampaňských) ze sladkovodního křemene,
ty obilí drtily a řezaly. Aby věděl, kde mlýn
postavit, musel být výborným hydrologem.
Podle vody, jakou měl k dispozici, zvolit
i vodní kolo mlýna. Buď na horní vodu korečník, nebo spodní vodu - lopatník.
Musel být i dendrologem a vědět, které
součásti z jakého dřeva vyrobit. Například
hřídel vodních kol mívala délku až 12 m
o průměru až 95 cm. Takováto hřídel vážila
i 50 metrických centů a musela být vyrobená
s maximální přesností, aby nedocházelo
k vibracím a opotřebením. Zhotovovaly se
nejčastěji z dubu samostatně rostoucího na
pažitu, protože dub v lese se snažil vyrovnat
se růstem okolním stromům, rostl rychle
a neměl tu správnou pevnost. Všimněme si,
že u mlýnů stávaly duby, které sázeli mlynáři
právě pro budoucí generace.
Zkusíme se ponořit do historie „Horního
mlýna“. A hned na začátku si musíme
uvědomit, že v mnohém případě je
z podkladů i několik možností.
A. Sedláček, ale i A. Chleborád, uvádějí
jako dědictví Oldřicha Pluha, který provedl
ohrazení města, dva mlýny nad mostem
(samozřejmě zářečským) proti sobě na
obou březích; to bylo roku 1323. Jedním
z vysvětlení se jeví, že zářečský most se
nalézal až těsně nad soutokem se
Smutnou. Pak by se ovšem nejednalo
o Horní mlýn. Šatra uvažuje o mlýně proti
Liškám na levém břehu. Petr Vok kupuje
roku 1569 od Jindřicha Švamberka mimo
jiné i mlýn nad klášterem. Roku 1594 uvádí
mlýn nad klášterem a nazývá ho
Valchařovským (domnívám se, že tu byla
i valcha). Roku 1627 byl mlýn v majetku
rodiny Nosků, posledním jménem Martin.
Roku 1666 již jako vdova po Martinovi na
smrtelné posteli odkázala Janu Hoškovi,
mlynářskému z Hvožďan, mlýn s příslušenství, „z jistých příčin“! Téhož roku dostal
Hošek městské právo a vyplatil povinnou
splátku františkánům.
Od roku 1664 - 1675 uváděn mlynář
Ondřej Bejšovec. Mlýn je zpustlý, do
polovice roztrhaný. Platil 50 strychů žita
a 21 kop. Když Bejšovec odešel na Červený
mlýn, dán sem z mlýna Dolejšího Tlášek.
Před Bejšovcem každý mlynář zůstal
mnoho dlužen, kdežto tento všechno splatil
(je zde ovšem naznačováno, že nešlo
o čisté peníze). Mlýn měl tehdy dvě kola
a stoupu; mlel se tam městský slad a tím se
kameny kazí. Celá cesta ke mlýnu byla zlá
a nebezpečná. V I. vojenském mapování
Josefovském z XVIII. století Horní mlýn
chybí. Buď jej zrovna vzala voda nebo
vyhořel.
R. 1755 vystavěla vrchnost u mlýna
vodárnu, ze které stroj čerpal vodu do věže
v Panské zahradě. Marie Terezie rozená ze
Šternberka dává zřídit v roce 1755 vodovod
od Horního mlýna s vodárnou, dnes
v Kolonii (Křižíkova čtvrť) stojící. Roku 1878
si mlynář č.p. 8 František Meliš pronajímá za
27 zlatek právo rybolovu až k Dolnímu
mlýnu. V roce 1883 se objevuje mlynář
Václav Breda s manželkou Marií; roku 1886
žádají o povolení nové kolny, roku 1895
nové maštale. Mlýn měl v roce 1897 čtyři
česká složení na dvě válcové stolice, dva
francouzské kameny a špičák. Václav
Breda byl sudič, prostě kverulant. Rozepře
se zřejmě točila kolem hnojiště od nových
maštalí. Roku 1900 znečišťuje řeku a spor
o hnojiště se dostává až ke správnímu

dvoru ve Vídni! Jeho stížnosti jsou
nekonečné a několikastránkové. Je
úsměvné, že na ně musel odpovídat můj
pradědeček advokát Jan Černý, tehdy první
městský radní. Roku 1902 podává Breda
žádost o výstavbu obytného stavení
a vyhrává spor o žumpu. K žádostem se
museli vyjadřovat majitelé sousedních
pozemků. Vyjádření knížete Paara je
provedeno na překrásném skládaném
a vytlačovaném papíře v barevném
provedení opatřeném pečetí a erbem.
Znečišťování řeky, jejíž voda se užívala
v celé Bechyni, se r. 1907 řeší budováním
stoky - vodárenského kanálu.

Rok 1907 - plánek stoky vodárenského kanálu
V době 1. světové války se zde směla
mlít pouze pšenice, roku 1917 se vzbouřily
bechyňské ženy kvůli nedostatku chleba
a vyhrožovaly rozbitím mlýna. Ještě
v r. 1918 byli zrekvírováni mlynářce Bredové
oba koně. R. 1926 byla stará vodárna
zařízená pro čerpání vody pro městský
vodovod prodána majiteli mlýna. Od r. 1927
uváděn jako majitel Ing. Jan Breda - statkář,
syn předešlého.
Od r. 1930 se jako mlynář uvádí
František Ureš, provádí úpravy shořelého
mlýna č.p. 8/l, zařizuje roku 1932 frier zařízení na čištění zrní, reformu a loupačku.
V r. 1932 však mlynář Ureš končí a vzniká
firma Družstevní mlýn a pekárna v Bechyni.
R.1934 bylo povoleno změnit vodní kolo na
spodní vodu za dvě Francisovy turbíny
s výkonem 124 HP. Ostrov při mlýně nebyl
zanesen v mapách a dle katastrální hranice
spadal do Bežerovic. Majiteli mlýna bylo
uloženo provést knihovní pořádek. Roku
1935 vyhořel, ale byl opět zmodernizován.
Přestavba obilního sila byla provedena
v roce 1940.
Na jaře 1944 bylo provedeno po 100
letech nové zeměměřičské zaměření. Dle
něj a po dohodě byl střed řeky dosud
zaznamenán těsně u vodních turbín ,
posunut na současný stav (sic). Nebudeme
Vás unavovat výčtem změn a názvů
podniků jako Hospodářské družstvo
Bechyně, Zemědělský nákupní podnik,
Výrobna krmných směsí atd.
V září 1957 byla zahájena výstavba
čističky a pro tento účel byly odkoupeny od
mlýna některé nemovitosti a pozemky.
V r. 1959 bylo rozhodnuto o nutné opravě
jezu, tuto opravu provázelo mnoho nesnází
jako povodeň, takže byla dokončena až
v roce 1964 a stála 2 miliony Kč. V objektu
mlýna byly např. i autodílny ZNZZ. Od
pradávna vedla středem pozemku mlýna
(jeho dvorem) veřejná cesta od lázeňské
vily Krok, která vyhořela, až na Sokolskou
plovárnu.
Od roku 1952 se ujímá provozu Jan
Beneš z Dolního mlýna až do r. 1961. Po
něm nastupuje p. Chrástecký z Opařan.
Mlýn byl využíván k míchání krmiv. R.1971
(Pokračování na str. 6)
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KULTURNÍ KALENDÁŘ
VÝSTAVY
Ak. sochař JAN BENDA
výstava pastelů a keramických plastik
od 15. června - 5. července / Městské muzeum

DĚJINY udatného ČESKÉHO NÁRODA
a pár bezvýznamných světových událostí
2. července - 2. září / Městské muzeum / Vstup 20 a 10 Kč
V Bechyni bude k vidění největší leporelo světa, komiks
o rozměrech 2 x 70 metrů, který vznikl převedením knihy Dějiny
českého národa do čtyřiačtyřiceti výstavních panelů. Jedná se
o desetkrát zvětšenou knihu známé spisovatelky a ilustrátorky
Lucie Seifertové.

I.
červenec
srpen 2009

HUDBA
II. ročník JAZZFEST

tip

měs

íce

Pátek 3. července / 18 hod. / Klášterní zahrada / Vstupné
160 Kč v předprodeji, na místě 200 Kč
Večerní maraton jazzové hudby, na kterém vystoupí známé
skupiny: Jazz it out, Tarapaca Jazz, Maňna, Jam4U. Jako
hlavní host večera se představí jazzrocková legenda ze
Slovenska kapela FERMATA.
Připravili jsme pro Vás čajovnu ve stanu, antikvariát,
občerstvení.
Předprodej vstupenek v kanceláři KD v pracovní dny

VÝSTAVA LOUTEK
Městská knihovna
Loutky mezi knihami Vás budou doprovázet do 31. července

FOTODOKUMENTACE LETOŠNÍCH
AKCÍ V KNIHOVNĚ
1. července - 31. července / prostory Městské knihovny
Fotozastavení nad Nocí s Andersenem a besedami pro
školáky - společné téma

PRÁZDNINOVÉ CESTY
1. července - 31. srpna / prostory Městské knihovny
Fotovýstava ze sbírky Martina Gärtnera

Karel Bečvář, Jan Samec
Mezinárodní keramické sympozium 2008
1. 5. - 19. 7. 2009 / AJG - Mezinárodní muzeum keramiky Zámecký pivovar Bechyně

Mezinárodní keramická sympozia
Nejstarší česká odborná škola
keramická v Bechyni
1. 5. - 30. 9. 2009 / AJG - Mezinárodní muzeum keramiky Zámecký pivovar Bechyně

Anna Klimešová, Dalibor Worm,
Ivan Hostaša, Oldřich Rujbr
1. 8. - 30. 9. 2009 / AJG - Mezinárodní muzeum keramiky Zámecký pivovar Bechyně
Slavnostní zahájení výstavy 1. 8. 2009 v 11.00 hodin

LETNÍ ŠKOLA LA PELLEGRINA
Koncerty lektorů a účastníků mezinárodního kurzu,
podrobný program v článku uvnitř tohoto čísla

VESELE I VÁŽNĚ S DECHOVKOU
Pátek 21. srpna /17 hod. / Městské muzeum / Vstupné 40 Kč
Dechový orchestr Temelín zpříjemní odpoledne nejen
dechovkou, ale zahraje i z repertoáru vážné hudby.

ROZLOUČENÍ S LÉTEM
Pátek 28. srpna / 20.30 hod. / Klášterní zahrada / Vstupné
60 Kč
Kapely VEDVOU a BONSAI č. 3 mají zaručený recept na letní
rozlučku. Bechyňská a českobudějovická kapela nám
zpříjemní večer v zajetí folku a country stylu.

www.kulturnidum.cz
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IV. ročník

Klášterní zahrada
Pořádá KSMB za podpory
Jihočeského kraje, MKČR.
Sponzoři: Optik-Ursíny,
Zahradnictví U Benešů,
Lázně Felicitas s. r. o.
...

Náves
Pořádají TATRMANI

17. -19. 7.

PROGRAM

24. - 25. 7.

Pátek 17. 7.
120,-

DŘEVĚNÝ CIRKUS
Divadlo KARROMATO
loutkový cirkus pro všechny

Divadelní soubor Tábor o. s.
pohádka pro děti od 6 let
21.00 hod.

ACH, TA NĚHA NAŠICH DAM!
Divadlo LUNA Stochov
černá komedie

Neděle 19. 7.
14.00 hod.

21.00 hod.

21.30 - 23.00
23.15 - 23.30

10.00 - 10.35
10.45 - 11.05

O PRASÁTKÁCH
O. S. LS BOĎI Jaroměř

11.15 - 12.00

KRÁLOVSTVÍ
Vyrob si své letadýlko

14.00 - 14.30

DON QUIJOTE Z DOUDLEB

14.30 - 15.15

Kejklířské divadlo z Doudleb
komedie o hrdinném umírání slovutného
Dona Quijota s laskavým přispěním
řezníka Sancho Panzy

MK3 Jazzová půlhodinka
JO KOULE, TA SE MÁ
Kocábka

15.25 - 16.30

17.00 - 18.00

BECHYNĚ

BIG BEAT OTHELLO
Matějka a spol.

16.30 - 17.00

MK3 Jazzová půlhodinka
ORGASMUS
BEZ PŘEDSUDKŮ
Divadlo SemTamFór

Pátek 24. 7.
KARKULKA ČERVENÁ

KAŠPÁREK A PRINCEZNA
O. S. LS BOĎI Jaroměř

LDO ZUŠ Harmonie Praha 6
krátká pohádka pro všechny

19.00 - 19.45

PROMĚNA

Sobota 25. 7.

O RYBÁŘI A JEHO ŽENĚ

90,-

20.00 - 22.00

30,-

18.00 - 19.00 Průvod městem
Projevy, podpálení pomníku
Popelčina nejmilejší hra

NOC V ČASE SLUNOVRATU
Mýtus

60,-

MALÝ ALENÁŠ

VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ

Sobota 18. 7.
14.00 hod.

TAK TAKHLE TO BYLO
aneb ŽIVOT JE JEN NÁHODA
DS Lužnice Bechyně
DRH Praha o. s.

90,-

21.00 hod.

20.00 - 21.10

DVA MUŽI V ŠACHU
Divadlo bez zákulisí

22.10 - 22.30

NASETO?!
DS Scéna Kralupy

TEArTR RAJDO Mlázovy

představení vhodné pro děti

PERMANENTKA VÝHODNĚ PÁ+SO 280,- Kč; SO 210,- KČ

SUDOMĚŘICE U BECHYNĚ

www.kulturnidum.cz
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III.
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XVII. rocník
neděle
V programu
se predstaví
tyto kapely:

9. srpna

13.00 hod.
Stadion
Bechyně
dospělí 180 Kč
KERAMICKA důchodci 150 Kč
děti 50 Kč

BABOUCI

MALÁ DECHOVÁ HUDBA
DOUBRAVANKA

PRO DĚTI A RODIČE
POHÁDKOVÉ ODPOLEDNE
- loučení s prázdninami

BREZOVSKÁ DESÍTKA

Sobota 29. srpna / 14.00 hodin / Prostory KD
Výměnná burza dětských knih

TREBONSKÁ DVANÁCTKA

KURZY, SEMINÁŘE
KUM NYE

Konferuje

PETR KRONIKA

pivní stan

Zmena programu vyhrazena

GOLCOVANKA

2009
STREDISKO

S
P
O
N
Z
O
Ř
I
+
KULTURÁK PETRONELA s. r. o. +
W PARTNER + KULTURNÍ
+
URSÍNY - OPTIK +
DRDA - ZÁMEČNICTVÍ +
+
ZAHRADNICTVÍ U BENEŠŮ +
LÁZNĚ FELICITAS +
C - SERVIS + MESTA
+
DRDA - DOMÁCÍ POTŘEBY +
BECHYNE

Pátek 3. - čtvrtek 9. července / prostory KD
Tibetská léčivá jóga pochází z prastaré klášterní tradice.
Účelem je oživit tělo a otevřít duši, aby sjednocený člověk mohl
hlouběji vnímat zázrak existence.
Více info na ekonom@kulturnidum.cz

PŘIPRAVUJEME NA ZÁŘÍ
KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY
Zahájení kurzu v pátek 11. září 2009 / 19.00 hod. / VS KD
Lektoři kurzu: Jiří Beneš a Hana Wolfová
Kurzovné: 1.000,- Kč, gardenka 400,- Kč
Přihlášky si lze vyzvednout v kanceláři KD,
tel. 381 213 338, email: program@kulturnidum.cz
Přihlášky odevzdejte nejpozději do konce srpna 2009

ZÁHADNÁ IRMA

Generální partner
Finančně se podílí:

Jihočeský kraj

Úterý 29. září / 19.00 hodin / Velký sál / 150, 200 a 220 Kč
Hororová komedie s Janou Paulovou a Pavlem Zedníčkem.
Naši dva přední komici se chopí sedmi rolí najednou.
Předprodej vstupenek od 15. srpna 2009 v kanceláři KD, nebo
na tel.č. 381 213 338

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

(Pokračování ze str. 2)
Horní mlýn, rok 1968

Hulpach, Vladimír: Báje a pověsti z Čech
a Moravy. Jižní Čechy. P: Libri, 2007. l. vyd.
135 s.
in: JAK

KAPŘI ZACHRÁNILI
PANOVNÍKA A TŘEM BRATŘÍM
PANSTVÍ ZÍSKALI.

Chrástecký odchází do důchodu a mlýn
vede do r. 1974 paní Sirovátková
z Bechyně. Pak už je mlýn využíván pouze
jako sklad. Mlýn kupuje německá firma
Machine Bau se sídlem ve Vimperku.
Buduje vodní elektrárnu se 4 horizontálními
turbínami o průměru 860 mm a 4 generátory
22,5 kW. Zároveň panem Severou, pak
p. Vrábkem je provozována úspěšná
hospoda navštěvovaná nejen vodáky.
V únoru 2005 se mlýn stává majetkem
Odborového svazu energetiků, který
realizuje další etapu výstavby elektrárny 3x
horizontální turbíny o průměru 1000 mm
a 3 gener. asynchron. motory 30 kW, náklad
14 milionů Kč, kolaudace v únoru 2005.
Uvažuje se o instalaci fotovoltaických
střešních článků.
A závěrem k povídán o Horním mlýnu mi
dovolte osobní vzpomínku. Cesta ke mlýnu
byla strmá, navíc opatřena zatáčkou.
Využívali jsme ji k jízdě, ať už na trakači s ojí
mezi nohama nebo k sáňkování. Pravdou
je, že závěr sjezdu už řízený nebyl. Naštěstí
u mlýna bylo nádherné hnojiště (zase to
hnojiště), okupované drůbeží, ze kterého se
v zimě krásně pářilo. Jízdy končily
zavrtáním do tohoto materiálu, doprovázené vzrušeným kvokáním a kokrháním.
Očista však byla náročná a nijak
nepovznášela moje sebevědomí.
Ale neusmívejte se, hnojiště v našich
dějinách hrálo mnohokrát důležitou roli.
Vzpomeňme si na XVII. století, kdy
zachránilo Slavatu a Martinice před smrtí.
Kam by se ubíraly naše dějiny, kdyby
zahynuli?
Martin Gärtner, březen 2009

+
Předměty ze sbírek
Městského muzea

Prysky

Pryska je drobná skleněná lahev,
víceboká či nejrůznějším způsobem vydutá.
Tato lahvička uchovávala alkohol,
tzv. rosolku - mírně slazenou pálenku.
Prysky vznikaly foukáním sklářskou
píšťalou do dřevěné formy. K výrobě se
používalo sklo horší kvality, malovalo se na
něj olejem, temperou, emailem. Tyto
malované lahvičky se objevují ve sklářských
hutích již od 16. stol. Profesionální skláři zde
začali malovat na užitkové předměty.
Taková produkce byla určena především
pro šlechtu či měšťany. Situace se začala
měnit od poloviny 18. stol. mimo jiné díky
krizi sklářství, také slábl odbyt ve vyšších
kruzích. Podobně jako u jiných předmětů
(perníková forma) došlo ke zlidovění. Místo

Jak je starými kronikami doloženo, nesly
podle názvu hradu i města Bechyně svá jména dva
významné šlechtické rody – páni z Bechyně
a Bechyňové z Lažan. Jenomže v dobách
dávných, kdy se kroniky ještě nepsaly, prý založil
hrad zase jakýsi Bech.
A tak vlastně už od začátku žije vedle sebe
bechyňská historie i pověst, aniž by měly
navzájem něco společného. Zatímco dějepisec
přesně vypoví, kolik těch šlechtických rodů hrad
drželo od jeho založení Přemyslem Otakarem II.
roku 1268 i jaké mocenské půtky, boje či jiné
krvavé události se zde po celá dlouhá staletí
sběhly, lidové vyprávění je prostinké a nenajdete
v něm jediný letopočet.
Za oněch časů bájí žili byli v hlubokém údolí
Lužnice tři bratři. Měli tu jednoduchou roubenou
chaloupku a živili se lovem v hustých lesích, které
se tehdy táhly široko daleko, a také rybolovem
i sbíráním lesních plodin. Málokdy také do údolí
zabloudila živá duše; jenom zvěř, která chodívala
po svých stezkách, mohli častěji potkat.
Jednoho slunného letního rána bratři vstali,
seběhli po stráni plné orosených květů k řece,
která v těch místech vesele přeskakovala peřejemi
přes kamení, a dali se do chytání ryb.
Hoj, to byla jinačí zábava než teď! Namísto
aby vysedávali dlouhé hodiny u rybářského prutu
a čekali, až ryba zabere, šli prostě vedle sebe proti
proudu, hledajíce ryby pod kameny.
Pravda, bylo k tomu zapotřebí hodně
obratnosti, zvláště když šlo o větší kus, ale
vzrušení a radost ze slunce, jiskřivého proudu i z
rozesmátého mládí jim přinášely ty nejkrásnější
životní chvíle.
A tak šli proti vodě roztančené, běhuté. Až
najednou Petr vzkřikl: „Mám!“

„Držím“, nato Pavel a hned po něm
i nejmladší Jeník: „Já také!“
Už se také chystají se svou kořistí na břeh,
když tu se stane něco nečekaného. Nad peřejemi,
kde je řeka zrádná a hluboká, se z lesa vyřítí
zdivočelý kůň s jezdcem. Jedním, dvěma skoky se
ocitne právě v nebezpečném víru, zoufale hrabe
kopyty a jezdec volá o pomoc.
Širokým obloukem odhodí bratři ryby do
řeky, až se v slunci ohnivě zablesknou,
a pospíchají k tonoucímu.
Jsou tři a dobří plavci. Petr uklidní koně, druzí
pomohou na břeh jezdci. Teprve teď podle obleku
i umně zastřiženého vousu vidí, že je to nějaký
velmož. Skrývají proto před ním svou nahotu,
stydí se ho vzít do ubohé chalupy.
Ale šlechtic je vděčný za všechno. Nechá jim
drahý šat a oblékne si hrubou suknici i košili, jen
když jsou suché. Po krátkém odpočinku se ještě
zeptá na cestu do nejbližší vsi a rozloučí se
s těmito slovy: „Ještě se setkáme, nezapomenu
na váš dobrý skutek…“
Mládenci sice ještě dlouho neznámému
velmožovi mávali, jak odjížděl úzkou pěšinkou
podél řeky směrem k Týnu, ale za pár dní na celou
příhodu zapomněli.
Tím větší bylo jejich překvapení, když po
několika měsících zavítala k jejich chaloupce
nevelká družina královských ozbrojenců.
Jejich velitel pak bratry se vší úctou pozdravil
a řekl: „Můj pán pro vás posílá koně i jezdecký šat
a přeje si, abyste mne následovali.“
Potom jeho lidé předali bratřím tři osedlané
bělouše s postroji stejně tak drahými, jako byla
šlechtická odění.
Jako ve snách se bratři do té nádhery
převlékli a jako ve snách se vydali s družinou na
dlouhou cestu k severu.
Kam až? Přece do Prahy na královský hrad,
neboť velmož, kterého před nedávnem zachránili
před utonutím, nebyl nikdo jiný než český
panovník. Dostál slibu a na svém sídle chudé
rybáře vskutku odměnil. Povýšil je do
šlechtického stavu, daroval jim celé bechyňské
panství a na památku té příhody jim dal i do znaku
tři červené kapry. Kapry, kteří vlastně zázračně
zachránili panovníkův život. Neboť kdyby je
mládenci nešli do Lužnice chytat, nikoho by se
král nedovolal…
Vida, jak prostinká i pochvalná může být
pověst na rozdíl od skutečných dějin!

postav z vyšší společnosti v tradičním
ošacení se na lahvičky dostávají motivy
sedláka a selky, dále zvláště svatební
motivy (holubičky, srdce), jméno nevěsty,
nezřídka se objevuje vepsaný rok vzniku.
Někdy zdobí prysku celý nápis např. se
svatebním říkadlem. Kromě tedy funkce
svatebního daru se dávaly tyto lahvičky
k nejrůznějším důležitým životním
událostem (ke křtu) a zůstávaly jako
památky v rodině. Lidé si je přinášeli i jako
vzpomínku na proběhlou pouť. Na fotografii
pryska ze sbírek Městského muzea. Pokud
jste vlastníkem nějaké zajímavé prysky, rádi
bychom získali alespoň její fotografii.
Za Městské muzeum J.J.
Použitá literatura:
Lidová kultura, Národopisná encyklopedie
Čech, Moravy a Slezska, Praha 2007.
Staňková, J., Lidové výtvarné umění, Praha
1967.
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Lidové tradice

Tradice, zvyky a rituály provázejí
člověka od pradávna. Byly a určitě i jsou
prostředkem ke stmelování rodiny,
kamarádů, celých obcí i národů. Některé
máme zaryté pod kůží, ostatní se
nesnažíme ani pochopit, neboť jsme s nimi
seznámeni jen povrchně, máme je
zprostředkované a bez prožitku.
Pozměněná a uspěchaná doba narušuje tu
každoroční pravidelnost lidových obřadů,
které lidem do života vnášely jistý řád a
pravidelnost, ale i radost a mravní hodnoty.
Prostému lidu nahrazovaly kalendář.
Většina z nás si pod pojmy tradice
vzpomene hlavně na Vánoce nebo
Velikonoce. Ale proč nepřipomenout například letní slunovrat! Slunce 21. června
dosahuje vrcholu na obloze i ve své síle.
Potom pomalu slábne. A právě z tohoto
poznatku vyplývá původní pohanská
oslava. Lidé se všemožně snažili slunci
dodávat sílu a moc. Zapalovali ohně a věřili,
že teplo a světlo ohně pomohou doplnit
ztrácející se sílu slunce.
Rozšířenou tradicí bylo např. přeskakování ohňů o Svatojánské noci, které prý
přinášelo pevné zdraví. Název noci je
odvozen od světce Jana Křtitele, jehož
výročí narození se v tomto období slaví.
V ten den, kdy začíná léto, po západu
slunce se věřilo v oživení tajemných sil,
které střeží poklady země. Patřili mezi ně
čerti, čarodějnice, bludičky a divoženky.
Pokud se někdo vydal hledat poklad a byl
nepoctivý a zlý, čekaly na něho různé
nástrahy. Překročil-li bludný kořen,
zabloudil. Bludičky lákaly do bažin a zahnat
je mohl jen člověk, který klel a nadával.
Divoženky, lesní panny, bosorky a jiné divé
ženy mladé mládence utancovaly k smrti a
pak ho roztrhaly na kusy a roznesly po lese.
Lidé s dobrým srdcem se jich bát nemuseli,
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Návštěva Nadace Nova
a moderátora Leoše
Mareše v DPS Bechyně

28. května 2009 byli naši senioři poctěni
návštěvou NADACE NOVA s moderátorem
Leošem Marešem. Za přítomnosti novinářů
byl přivítán paní ředitelkou a bouřlivým
potleskem našich klientů. Pan Mareš se
s chutí vrhl do přichystaných soutěží a spolu
se soutěžícími klienty si nechal zavázat oči
šátkem a hádal podle čichu a chuti
ochutnávky, které mu byly podávány
v miskách, hmatem rozpoznával předměty

naopak, těm pomohly poklad najít. Bylo
však důležité, aby znal míru a odnesl jen
tolik, co unesl. Jinak byl zlými mocnostmi
krutě potrestán.
Máme takové příběhy všichni rádi
a vždycky se jimi dáváme znovu okouzlovat.
Naše zlaté pohádky! Z nich nejvíce
promlouvá pradávná moudrost a zkušenost
lidí. A právě během prázdnin bych vám
všem přála, aby se skutečný svět prolnul s
tím pohádkovým, abyste si na sebe i děti
našli dost času. Knihovna se na prázdniny
ponořila do říše pohádkových postav.
Přijďte se podívat, jak jim to sluší!
EH
A na závěr ještě pár letních lidových
pranostik…
Červenec
Když dne ubývá, horka přibývá.
Na mokrý červenec následuje bouře
a krupobití.
V červenci déšť a slunečná pohodahojná bude v příštím roce úroda.
Co červenec neuvaří, srpen nedopeče.
Dělají-li mravenci obydlí své v červenci
a kupí je stále výš, přijde tuhá zima spíš.
Srpen
Když jsou v srpnu velké rosy, zůstane
obyčejně pěkné počasí.
Červenec a srpen jsou nejteplejší
měsíce v roce.
Co červenec neupeče, to již srpnu
neuteče.
Když v srpnu moc hřímá, bude na sníh
bohatá zima.
(čerpáno z knihy Lidové tradice,
Dagmar Šottnerová, Olomouc 2009)
Výstava motýlů a fotografií
z našich akcí pokračuje.
Nově zveme na fotografie
z „prázdninových“cest
pana Gärtnera.

ukryté v pilinách a vyzkoušel si i jazykolamy,
které mu s ohledem na jeho profesi nečinily
žádný problém a dokázal, že je mu tato
disciplína vlastní. Poté si s ostatními
soutěžícími zahrál kuželky a světe div se,
skóre bylo vyrovnané! Naši klienti předvedli,
že při hraní kuželek na věku ani bolavých
zádech nezáleží. Průběh všech soutěží
vtipně komentoval a mezi přípravami na
další soutěžní klání si pan Mareš s jednou
klientkou „střihnul“ tzv. „páku“. Byl udiven,
jakou mají seniorky sílu. Po skončení
soutěží si vyslechl píseň „Vězeňský pláč“
v podání jedné klientky, shodou okolností
paní Marešové. Na rozloučenou předal
moderátor drobné dárky, soutěžícím potřásl
rukou a předal diplomy. V upomínku na toto
setkání se s personálem a soutěžícími
klienty vyfotografoval a zapsal se do naší
kroniky. Našim seniorům se setkání velice
líbilo a mladým moderátorem byli mile
překvapeni.
P.S. Mile nás překvapilo, že si Leoš
Mareš vybral právě zařízení pro seniory.
Choval se velice přirozeně, spontánně
navazoval kontakt s klienty a celkově se
dobře bavil. Byl překvapen, že jej naši klienti
znají. My ale víme, že jsou skvělí, protože
jsou zvídaví, hodně čtou a sledují denní
zprávy, a tak mají přehled i o tom, kdo je
Leoš Mareš.
Za aktivity - B. Tomaňová a L. Králová

KINO BECHYNĚ
ČERVENEC - 2009
2. čtvrtek, 3. pátek 20 h
MONSTRA vs. VETŘELCI
Premiéra animované rodinná komedie
USA v českém znění.
Mládeži přístupno, 94 min, 70,-Kč
4. sobota, 5. neděle 20 h
DVOJÍ HRA
Premiéra romantické komedie USA
s Julií Roberts a Clivem Owenem.
Do 12 let nevhodné, 125 min, 70,-Kč
6. pondělí, 7. úterý, 20 h
NOC V MUZEU 2
Premiéra filmové komedie USA v
českém znění. V hlavní roli Ben Stiller.
Mládeži přístupno, 105 min, 70,-Kč
9. čtvrtek, 10. pátek 20 h
TERMINÁTOR SALVATION
Premiéra filmu USA a Německa.
V hlavní roli Christian Bale.
Do 12 let nevhodné, 116 min, 70,-Kč
11. sobota, 12. neděle, 20 h
CESTA NA MĚSÍC - 3 D
Premiéra filmu Belgie v českém znění.
I první let na Měsíc měl své mouchy. Ke
vstupence obdrží každý divák 3D brýle.
Mládeži přístupno, 85 min, 70,-Kč
13. pondělí, 14. úterý 20 h
LÍBÁŠ JAKO BŮH
Filmová komedie Marie Poledňákové.
Mládeži přístupno, 115 min, 70,-Kč
16. čtvrtek, 20 h
MAMMA MIA!
Filmový muzikál VB s hity skupiny ABBA.
Mládeži přístupno, 108min, 70,-Kč
17. pátek, 18. sobota 20 h
JMÉNEM KRÁLE
Karel Roden v hlavní roli první české
historické detektivky.
Do 12 let nevhodné, 80 min, 70,-Kč
19. neděle 20 h
BATHORY
Vzkříšení čachtické legendy.
Do 12 let nevhodné, 140 min, 70,-Kč
20. pondělí, 21. úterý 20 h
NA ODSTŘEL
Thriller USA s hvězdným obsazením
v čele s Russellem Crowem.
Do 12 let nevhodné, 127 min, 70,-Kč
23. čtvrtek, 24. pátek 20 h
HOLKA Z MĚSTA
Romantická komedie USA s Renée
Zellweger v hlavní roli.
Do 12 let nevhodné, 97min, 70,-Kč
25. sobota, 26. neděle 20 h
POSLEDNÍ DŮM NALEVO
Hororový thriller USA.
Do 15 let nepřístupno, 109 min, 70,-Kč
27. pondělí, 28. úterý 20 h
NEDODRŽENÝ SLIB
Premiéra slovenského barevného filmu
podle skutečné události.
Do 12 let nevhodné, 129 min, 70,-Kč
30. čtvrtek, 31. pátek 20 h
KÁMOŠ K POHLEDÁNÍ
Filmová komedie USA.
Do 12 let nevhodné, 105 min, 70,-Kč

Co, kdo, kde, kdy...
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La Pellegrina
opět v Bechyni

Hudební těleso La Pellegrina bylo založeno
v roce 1988 tanečníkem Dorothée Wortelboerem
a hudebníkem Dirkjanem Horringou. Cílem
tohoto projektu bylo pořádání letních kurzů
v zahraničí.
V prvopočátku La Pellegriny se kurzy konaly
v Itálii se zaměřením na historický tanec a operu.
Od roku 1991, kdy kurzy získaly mnohem širší
rozsah se zaměřením na vokální a instrumentální
hudbu od renesance až do současnosti, se
přesídlily do ČR, konkrétně do malebného
jihočeského městečka Bechyně. Od roku 2007 se
začaly konat také podzimní kurzy, a to ve Francii.
Co znamená název La Pellegrina?
La Pellegrina, v překladu Poutnice, je název
italské hry 16. století.
Tématem letních kurzů v ČR jsou skvosty
české hudební kultury, ale zaměřují se také na
německé, maďarské a slovenské skladatele.
Pro všechny kurzy je příznačné, že se konají
v historických a dobových budovách, které
vytvářejí jedinečnou atmosféru koncertů.
Hnací silou letních kurzů je dirigent Dirkjan
Horringa. Úzce spolupracuje s mezinárodním
týmem specializovaných hudebníků. „Každý
projekt trvá deset dnů a zkouší se šest hodin
denně“, vysvětluje. „Polovinu té doby kurzisté
úzce spolupracují s odbornými lektory. Po celou
dobu kurzu frekventanti intenzivně zkouší i mimo
zkušební hodiny ve svém volnu, tuto letní školu
berou velice vážně.“
České léto v Bechyni plánuje dva kurzy: první
pro komorní sbor a orchestr, druhý se specializuje
na symfonický orchestr a komorní hudbu.
Letošní 19. ročník má pro Vás připraven
tento program:
LA PELLEGRINA 2009
Středa 15. července / 19.30 h / Sál ZUŠ
Koncert lektorů mezinárodního kurzu
La Pellegrina. Na programu komorní skladby od
Josepha Haydna, Beethovena, Mozarta, Pichla
atd. Vstupné dobrovolné
Sobota 18. července / 19.30 h / Klášterní kostel
Nanebevzetí Panny Marie
Orchestr, sbor a sólisté La Pellegrina uvádějí
Haydnovu Londýnskou symfonii Es dur a mši
B dur „Harmoniemesse“.
Vstupné dobrovolné.
Pondělí 27. července / 19.30 h / Sál ZUŠ
Koncert lektorů mezinárodního kurzu
La Pellegrina. Na programu komorní skladby od
A. Dvořáka, B. Martinů, Manuele de Fally,
Mozarta, Beethovena a Brahmse.
Vstupné dobrovolné.
Pátek 31. července / 12.00 h / Klášterní kostel
Nanebevzetí Panny Marie
Účastníci mezinárodního kurzu La Pellegrina:
Stravinsky - Koncert Es dur „Dumbarton Oaks”.
Suk - Serenáda pro smyčce Es dur, op. 6. Vstupné
dobrovolné.
Sobota 1. srpna / 19.30 h / Zámecká jízdárna
Symfonický orchestr La Pellegrina uvádí:
Dvořákovu předehru „Můj domov” op. 62,
Foerster, koncert pro housle a orchestr c moll
(sólista: Petr Bernášek)
Suk - „Pohádka” op. 16 (sólista: Petr Bernášek)
Vstupné 100 a 50 Kč, předprodej v infocentru,
Knihkup. Petra Voka a v pokladně zámku

Rádi zveřejňujeme pozvánku na
výstavu Otto Gutfreunda v Městském
muzeu ve Dvoře Králové nad Labem
uspořádané ke 120. výročí autorova
narození .

Termín výstavy :
16. 6. - 13. 9. 2009

+
OTTO GUTFREUND
/1889 – 1927/

byl předním kubistickým sochařem,
průkopníkem českého novodobého
sochařstvi světového významu. Jeho
socha Úzkost (1911) je považována za
první kubistickou sochu. Během let 19031906 studoval na Škole výtvarných umění
v Bechyni (keramický ateliér).

POZVÁNKA
na vernisáž putovní výstavy Muzea
českého amatérského divadla v Miletíně

„MALOVANÉ OPONY“
v rámci 2. ročníku letního festivalu
„SUCHDOLSKÉ DIVADELNÍ VEČERY“.
v sobotu 4. července 2009,
v 18.00 hodin ve vestibulu KC - kina
v Suchdole nad Lužnicí
Termín výstavy: 4.-25. července 2009
V průběhu budování expozic Muzea
jsme si uvědomili, jaký půvab mají opony
českých divadel a divadelních sálů. Svět
malovaných opon je svéráznou procházkou po české minulosti. Nalezneme tu
několik opakujících se tématických
okruhů - českou mytologii zastupuje
kněžna Libuše, věrozvěsti Cyril a Metoděj
či praotec Čech obhlížející z vrcholku
Řípu úrodnou krajinu. Řada opon mapuje
i dobové panorama místa vzniku.
Autoři opon mnohdy bývali anonymní
(nezřídka i malíři pokojů), jindy umělci
zvučných jmen - Alfons Mucha (Zbiroh) či
Bettina Smetanová (Jabkenice).
Objevte krásu a kouzlo obrazů, které
uváděly diváka do říše pohádek i fantazie.
Na vernisáži vystoupí Komorní
orchestr při ZŠ Rapšach a DS „SUD“.
V 19.00 hodin se uskuteční v sále KC
- kina festivalové představení k 70. výročí
od začátku 2. světové války „ŽIDOVKA
ANEB ŽONGLOVÁNÍ SE ŽIVOTEM“
v podání Divadla KUFR, o. s. Brno
Více o festivalu na
www.divadlo.suchdol.cz

V letošním roce reprezentovala Českou
republiku díla Otty Gutfreunda na výstavách
v Římě, Helsinkách, Paříži a v Madridu.
Věříme, že i tato výstava bude důstojným
připomenutím sochaře, který se stal
celosvětově uznávaným umělcem.
Nejlépe to vystihuje úvodní text
katalogu:
Před sto dvaceti lety, 3. srpna 1889, se
ve Dvoře Králové nad Labem
narodil Otto Gutfreund. Trvale
to připomíná pamětní deska
s jeho podobiznou na
domě číslo 509 v Tylově
ulici, kde se svými rodiči
sourozenci žil jako dítě a
dospívající chlapec a kam
se i později rád vracel. Té
desky si dnes už všimne
málokdo a většina lidí,
kteří ve Dvoře žijí, neví,
že nějaký Gutfreund
existoval, přestože to
byl jeden z nejvýznamnějších evropských
sochařů 20. století, ve
světě snad ještě
známější než jeho
vrstevník a krajan,
jaroměřský rodák
Josef Šíma.
Výročí velkých ostatně nejen velkých
- lidí by měla být
příležitostí k tomu,
aby si publikum
připomnělo, že žili
n e b o ž i j í ,
a pobídkou, aby se
zamyslelo nad tím,
proč si této připomínky zasloužili. Bez
takového zamyšlení
zůstává každá oslava pouhou formalitou.
I výstava, kterou ke Gutfreundovu jubileu
uspořádalo královédvorské Městské
muzeum, splní svůj účel, když návštěvníkům připomene nejen co Gutfreund dělal,
ale také jaký měl vztah k rodnému městu
a kraji. K tomu, aby toto připomínání
s výstavou neskončilo, bude sloužit tato
publikace.
Jaromír Zemina, květen 2009
VÝSTAVA
od 26. června do 28. srpna 2009

ŠTOJDL PETR - OBRAZY
VÍTOVÁ EVA - ŠPERK
v Knihkupectví a galerii
na Písecké 206 v Bechyni
Všechny autorské originály jsou prodejné

Nevíte co se v našem regionu děje?
Chcete mít důležité informace
pohromadě?
Chcete ukázat Bechyni světu?
Doporučte virtuální prohlídku Bechyně
a navštivte kulturně turistický server
Bechyňska

www.bechynsko.cz

+
Zprávičky z MŠ

Prázdninový provoz MŠ
7. 7. - 7. 8.
10. 8. - 14. 8.
17. 8. - 21. 8.
24. 8. - 28. 8.

Zavřeno
Provoz pavilon A
Provoz pavilon B
Provoz celá MŠ

+
Parkoviště
sídliště Písecká

Z důvodu výstavby nového parkoviště
pro osobní vozidla v prostoru sídliště
Písecká bylo vybudováno provizorní
parkoviště na travnaté ploše vedle rybníka
Trubný. Žádáme řidiče, aby využívali tohoto
provizorního parkoviště a uvolnili tak
přeplněné ulice uvnitř sídliště, zejména pro
potřeby průjezdu vozidla pro svoz komunálního odpadu. Děkujeme za pochopení.

+
Školní akademie ZŠ
Libušina ul.

Žáci naší školy připravili vystoupení na
školní akademii, která se opět setkala
s velkým zájmem rodičů i bechyňské
veřejnosti. Součástí programu bylo
vyhodnocení žáků, kteří získali medailová
umístění v okresních a krajských kolech
v naukových olympiádách nebo ve sportu.
Závěr již tradičně patřil deváťákům, jejich
rozloučení se školou i učiteli.

Konec školního roku byl opět bohatý na
kulturní akce, hlavně pro předškoláky. Děti
zhlédly několik pohádek, výstavu loutek
v KD, vyslechly koncert dětí v ZUŠ. Proběhlo
fotografování tříd a zjišťování hudebnosti
učiteli. V dubnu na DEN ZEMĚ proběhla akce
,,uklidíme svět“, do které se zapojily i děti,
a společně s p. učitelkami se pustily do úklidu
okolí MŠ a zahrady. A co vy a vaše okolí? Na
Den dětí byla pro děti nachystána letní
olympiáda, po celé zahradě si děti mohly
zasportovat a zasoutěžit. V MŠ byla
nainstalována „Galerie na plotě“, aby
i kolemjdoucí měli možnost prohlédnout
některé obrázky našich dětí. Přijeli k nám
místní hasiči, při cvičném poplachu
a evakuaci dětí před MŠ předvedli svou
techniku, hasičské auto a děti si mohly
vyzkoušet stříkání na kuželky a stříkání
proudnicí. Městský policista zase seznamoval děti se správným chováním v silničním
provozu a vybavením kola. Předškoláci
absolvovali výlet do Týna nad Vltavou do
Stanice pomoc přírodě s opékáním buřtů. Na
Městském úřadě v obřadní síni se s nimi
rozloučil pan starosta, předal kytičku a
pamětní list. Děti pak zašly do cukrárny na
pohár. Po diskotéce ve třídě hurá na
prázdniny…
Přejeme všem krásnou dovolenou
a pohodové prázdniny, novým prvňáčkům
hodně úspěchů v novém školním roce.

KINO BECHYNĚ
SRPEN - 2009
PŘIPRAVUJEME
1. a 2. Andělé a démoni
3. a 4. Muzikál ze střední Maturitní ročník
6. a 7. Happy Go Lucky
10. a 11. Hanna Montana
13. a 14. Stmívání
15. a 16. Veřejní nepřátelé
17. a 18. Transformer 2
22. a 23. Doba ledová 3
24. a 25. Harry Potter
a Princ dvojí krve
26. a 27. Život je boj
29. a 30. Případ nevěrné Kláry
31. Zastav a nepřežiješ 2

+
Turnaj ve vybíjené
na staré škole

Ve středu 17. 6. byl posledním zápasem
zakončen celoroční vybíjenkářský turnaj
žáků 4. a 5. tříd. Zvítězilo družstvo
Superpětka ve složení Syrovátková,
Kabíček, Vosecká, Sosnová a Karkule před
týmy Šesťáků a Pizzy.
Kapitánka vítězného týmu se zároveň
stala nejúspěšnější hráčkou celého roku
a převzala pohár pro vítěze. Do letošního
Týmu snů se probojovali nejen kvalitními
výkony, ale i pravidelnou účastí tito hráči
a hráčky:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Petra Syrovátková
Radek Burda
Verča Vosecká
Jakub Veverka
Jana Drdová
Honza Kabíček
David Krejčí
Mirek Krasanovský
Lukáš Karkule
Honza Hubka
Klaudie Gonsiorová
Martin Widla

+
DEN DĚTÍ aneb
ŠKOLA NARUBY

V pondělí 1.června se již tradičně slaví
Mezinárodní den dětí. Nová škola v tento
den uspořádala "DEN
NARUBY".
Vyučujícími se stali žáci devátých tříd
a učitelé zasedli do lavic mezi žáky. Přestalo
fungovat zvonění a místo toho se do
rozhlasu pouštěly písničky. Škola měla i
nového pana ředitele. Užívali si to jak žáci
tak i učitelé. Celá řada žáků devátých tříd se
na vlastní kůži přesvědčila, že vyučování
není vůbec jednoduché a že zvládnout
neukázněné žáky a ještě něco třídu naučit
není nic snadného. Byla to dobrá zkušenost
pro žáky i učitele.
Mgr. Jan Pekař - ředitel školy

… a jak to viděly
„paní učitelky“ z 9.A

Vždyť učit je tak snadné
„Vždyť učit je tak snadné!“ řekl si určitě
některý z vás, neučitelů, minimálně jednou
za život. „Celý den jenom sedíte a vykládáte
to, co jste se kdysi naučili vy. A ještě za to
berete plat…“ Tohle je pohled některých lidí,
kteří si prostě neumí představit, jaké to je
sedět před třídou plnou třiceti dětí, udržet
v ní klid, a aby toho nebylo málo, ještě
musíte děti něco naučit…
Když jsem stála před dveřmi do třídy
7.A, docela jsem se bála, jestli mě třída
přijme a bude mě alespoň trochu
poslouchat. Mé obavy se ale nakonec
ukázaly zcela zbytečné. Jakmile jsem
vstoupila do třídy, žáci se (neskrývajíce
nadšení) postavili.
První, druhá i třetí hodina probíhaly
poměrně v klidu. Problém nastal až čtvrtou
hodinu při matematice, kdy žáci věnovali
větší pozornost panu řediteli převlečenému
za teenagera, než krychli a kvádru, které
jsme tu hodinu opakovali. Matematika byla
jediná hodina, při které jsem se každých pět
minut dívala na hodinky a přála si, aby už
hodina skončila. Po matematice už mě
čekaly jen dvě hodiny domácnosti, na které
si nemůžu stěžovat.
Jsem moc ráda, že jsem dostala
příležitost vyzkoušet si tohle povolání,
a vám, kteří se mě ptáte, jaké to vlastně je
učit, odpovídám s ironických podtónem:
„Vždyť učit je snadné!“
Světlana Rayová, 9.A

Můj den v 8. A
Dne 1. 6. 2009, tedy přesně na Den dětí,
jsem si jako učitelka vyzkoušela se svými
dvěma spolužáky učit jeden den v 8.A.
Nemohu tvrdit, že jsem se nebála. Bála jsem
se hlavně první hodiny, protože jsem úplně
nevěděla, co mě čeká a navíc první hodinu
byla matematika. Ale zvládli jsme ji všichni,
i když jsem se asi posledních deset minut
modlila, aby už konečně zazvonilo. Nebo
spíše „zahrálo“. Nebylo to totiž klasické
zvonění, ale spolužák, který působil jako
pan ředitel, pouštěl do rozhlasu písničky.
Druhá hodina chemie mi utekla velice
rychle, stejně jako třetí hodina češtiny. Tu
jsem nechala svým kolegům. Žáci se velmi
pobavili. Jak bylo vidět, přenechat tuto
hodinu v rukách „pánů učitelů“ Daniela
Hlase a Martina Farkaše, nebyla úplně ta
nejlepší volba, ale s malou pomocí zvládli
diktát, a dokonce ke konci hodiny i malou
hru. Dále nás čekala jen fyzika a tělocvik.
Hodina fyziky probíhala stejně jako celý den
v klidu, přesto jsme museli dát jednomu
žákovi poznámku, samozřejmě po domluvě
s jeho učitelem, jelikož stále vyrušoval. Na
tělocvik jsme s žáky šli na stadion, kde
chlapci hráli fotbal a dívky basketbal. Tato
hodina ukončila den našeho působení jako
učitelů.
Chtěla bych poděkovat žákům 8.A, že
byli ohleduplní a spolupracovali, a také
učitelům za to, že i když mohli o hodinách,
jakožto žáci, vyrušovat a ztěžovat nám
vyučování, stejně jako to mnohokrát děláme
my jim, nedělali to. A nakonec děkuji za to,
že jsem si mohla vyzkoušet povolání našich
učitelů, které, jak jsem na vlastní kůži zažila,
není vůbec jednoduché.
Lenka Tupá, 9.A

+
Pasování na čtenáře

Jako každoročně i letos měli naši
prvňáčci možnost předvést svým rodičům
a příbuzným, jak se naučili pěkně číst.
Tentokráte pasování na čtenáře proběhlo
začátkem června v prostorách Městské
knihovny v Bechyni. Na "Rytíře řádu
čtenářského" je pasoval sám Král čtenářů.
To vše až po přečtení krátké pohádky a slibu
jak správně s knížkou zacházet. Domů
všichni spokojeně odcházeli s čestným
průkazem do knihovny a parádním
rytířským řádem.

+
Moderní jazyková
učebna

Dne 27. 5. 2009 byla na ZŠ Bechyně,
Školní 293 otevřena nová moderní jazyková
učebna. Učebna je vybavena audiovizuální
technikou, která učiteli umožní pracovat
s celou třídou nebo rozdělit žáky do dvou
skupin a každé připravit jiný program.
Programy lze měnit. Žáci se mohou párovat
do konverzačních dvojic. Učitel má možnost
odposlechu dvojic, celé skupiny
i automatického odposlechu jednotlivých
žáků. Může hovořit s celou třídou nebo
s vybraným žákem. Zařízení umožní jak
nahrávat žáka, učitele, tak i externí zdroje
z videorekordéru na připojený magnetofon.
Slavnostní otevření nové jazykové učebny
se uskutečnilo v pátek 5. června 2009 za
účasti starosty pana Jaroslava Matějky
a dalších zástupců města.

Využití této techniky přispěje ke
zdokonalení výuky jazyků a umožní
učitelům prohloubit individuální práci s žáky.
Děkujeme zřizovateli školy, vedení
školy, panu školníkovi a všem učitelům, kteří
pomohli tuto učebnu vybudovat.
Mgr. Miroslava Mičanová
učitelka anglického jazyka a žáci ZŠ
Bechyně, Školní293.

+
Ohlédnutí za školní
akademií 2009

V pátek 12. června 2009 se konala naše
závěrečná akademie, která nesla název Cesta
k pokladu. Příběh se odehrával na moři, my jsme
se stali námořníky i se svým třídním učitelem,
který byl naším kapitánem. Největším pokladem
se nakonec staly zážitky a vzpomínky na krásných
devět let školní docházky.

+
Poznávací zájezd
do Londýna

Žáci ZŠ Bechyně Bechyně, Školní 293 se
zúčastnili poznávacího zájezdu do Londýna ve
dnech 20. 5. - 24. 5. 2009.
Cestovali jsme pohodlným autobusem přes
Německo,Belgii,Francii do francouzského města
Calais a odtud Eurotunelem do Folkestone
v Anglii. Ráno nás čekala procházka parkem
Greenwich, nultý poledník, krásné panorama
Londýna, katedrála Sv. Pavla a Tower.
Prohlídka Toweru, jeho nádherných sbírek
a hlavně překrásných korunovačních klenotů, je
vždy velkým zážitkem. Poté jsme přešli Tower
Bridge, prohlédli si loď HMS Belfast, prošli jsme
nádherně opravené doky Sv. Kateřiny. Byl tu večer
a setkání s anglickými rodinami. Pobyt v rodinách, stravování a konverzace s našimi hostiteli
byl velkým přínosem pro všechny, kteří se učí
anglický jazyk.
Další dny jsme navštívili Windsor, Britské
muzeum a podnikli okružní jízdu Londýnem.
Obdivovali jsme budovy Parlamentu,
Westminsterské opatství, Downing Street, shlédli
jsme střídání stráží u Horse Garde, zamířili jsme
k Buckinghamskému paláci, prošli krásné parky.
Líbila se nám londýnská náměstí, která mají
neopakovatelnou atmosféru. Trafalgarské,
Piccadilly, Leicester… byla plná návštěvníků,
umělců, stánků se suvenýry a lákavých dobrot.
Zajímavá je Čínská čtvrt´, ale velkým lákadlem je London Eye , odkud je překrásný výhled na
město. Poseděli jsme na nábřeží řeky Temže a sledovali to mnohonárodnostní hemžení kolem nás.
Během celého zájezdu jsme měli teplé až letní
počasí. Zpět jsme pluli trajektem z Doveru do
Calais a pak stejnou trasou domů.
Zájezd byl zajímavý a poučný. Je velkou
motivací k dalšímu studiu anglického jazyka.

Celou akademii jsme si připravovali sami bez
větších zásahů kantorů. Přípravy na akademii
začaly již v pololetí. Na hlavní myšlence a představě, jak by měl večer vypadat, jsme se dohodli
celkem rychle. Největším úkolem bylo sestavit
pevný scénář a začít s nácvikem. Kdybychom
tvrdili, že se vše obešlo bez problémů, nebyla by
to pravda. Občasná nechuť spolužáků spolupracovat, dováděla režii k šílenství.
Myslím, že v konečné podobě akademie
dopadla velmi dobře. Bouřlivý potlesk při závěru
akademie byl pro nás velkou odměnou. Chtěla
bych velmi pochválit všechny spolužáky, protože
všichni vynaložili velké úsilí a čas pro společný cíl.
Nejvíce děkujeme panu učiteli Oplatkovi,
který s námi celý večer připravoval. Velký obdiv
patří našemu třídnímu učiteli, panu učiteli
Pazourkovi, za to, že byl ochoten s námi
vystupovat. Stejně tak děkujeme všem ostatním
třídám a jejich vyučujícím, kteří se do naší
akademie zapojili.

Mgr. M. Mičanová - učitelka anglického jazyka

Za 9.A Veronika Šímová a Kateřina Maťhová

+
Liga města Bechyně
2008/09

Dne 5. června 2009 proběhlo v hotelu
U Draka vyhlášení 6. ročníku Ligy města
Bechyně. Sezona to byla plná zvratů a do
posledních zápasů nebylo o mistru ligy
jasno. Nakonec obhájil titul Zbytek Světa.
Druhý skončil se ztrátou 3 bodů Extrém, tým
nabitý fotbalisty a vítěz jarní části. A třetí
místo obhájila Hermína.
Tímto bych chtěl poděkovat všem, kteří
nás podporují. Hlavně je to město Bechyně,
hotel U Draka, Keramika Barták a sportovní
spolek Zbytek Světa.

Zde je konečné pořadí:
POŘADÍ

+
Škola nanečisto

Již druhým rokem se na ZŠ Bechyně,
Školní ulice uskutečnil projekt „Škola
nanečisto“, který má budoucím prvňáčkům
usnadnit vstup do školy. Tato akce byla
rozdělena na čtyři části. První byla vyhrazena
setkání třídních učitelek s rodiči, za účelem
seznámení s důležitými informacemi
o vstupu dítěte do školy.
Druhé a třetí setkání bylo věnováno
pouze dětem. Každá paní učitelka si
připravila pro své budoucí prvňáčky zábavné
hry a činnosti z oblasti českého jazyka a
matematiky.
Na závěrečnou čtvrtou schůzku byli
přizváni i rodiče, aby si vyzkoušeli spolu
s dětmi vzájemnou spolupráci při přípravě do
školy. Odměnou pro všechny zúčastněné
bylo závěrečné posezení s občerstvením pro
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Nejlepší střelec je již po třetí za sebou
Petr Sochor z Dukly s 29 góly. O tři góly
méně dal David Císař ze Zbytku Světa a na
třetím místě se shodným počtem 22 gólu se
umístili Fišer z Leaderu a Švejda z Hermíny.
Nová sezona začne začátkem září
a zveme jak diváky, tak i nové hráče i týmy.
Aktuální informace o naší soutěži
můžete sledovat na internetových
stránkách: http://fotbalbechyne.unas.cz/
JK

Již 37. ročník
koloběžkových závodů
Je měsíc červenec, doba prázdnin
a dovolených. Zájmová organizace
„ZBYTEK SVĚTA BECHYNĚ“ zve
všechny přátele dobré zábavy na
37. ročník koloběžkových závodů
„GRAND PRIX BECHYNĚ“, které budou
zahájeny dne

25. 7. 2009

děti i rodiče. Velké poděkování patří vedení
školy za finanční podporu a p. uč. Radvanové
za vynikající věnečky.
Celý projekt se setkal s ohlasem z řad
rodičů i dětí a nám nezbývá než si přát, aby
tato spolupráce pokračovala ve stejném
duchu i nadále.

Tř. učitelky budoucích prvňáčků Z. K. a S. I.

ve 12.00 hod. závodem dětí před hotelem
DRAK. Po předání cen vítězům této
kategorie bude následovat přejímka
závodních strojů do hlavního závodu,
který bude odstartován kolem 16. hod.
Zbytek Světa Bechyně
Generální partner:

POLICIE INF O RMUJE

+

Jak postupovat
v případě, že vám byl
odcizen mobilní telefon

Obraťte se na vašeho operátora, který
provede zablokování SIM karty vložené
v mobilním telefonu proti neoprávněnému
volání.
Potom se obraťte na Policii České
republiky, která požádá všechny operátory
o zablokování vašeho mobilního telefonu
podle jeho výrobního čísla IMEI, čímž
znemožní jeho další používání.
Na oddělení Policie ČR přineste:
- účtenku, fakturu, krabici nebo záruční
list s výrobním číslem IMEI, které prokáží
vlastnictví telefonu
- váš průkaz totožnosti
- nejste-li vlastníkem telefonu, musíte
mít plnou moc od vlastníka (není nutné
úřední ověření). Právnická osoba předkládá
písemnou žádost podepsanou statutárním
orgánem a opatřenou razítkem.
Při koupi mobilního telefonu si ověřte,
zda výrobní číslo IMEI přístroje odpovídá
výrobnímu číslu IMEI na obalu

a v dokladech. Doklady prokazující
vlastnictví telefonu pečlivě uschovejte.
Blokace telefonu může být na vaši žádost
později opět zrušena.
Zablokováním mobilního telefonu
přispějete ke snížení počtu případů krádeží
telefonů, protože zablokovaný přístroj bude
pro nového „majitele“ bezcenný.
npor. František Filip
zástupce vedoucího oddělení

NETRADIČNÍ KURZY
ANGLIČTINY
léto 2009 – červenec

Celoroční kurzy
Zápis zahájen

SOLÁRIUM
UWE
(horizontální)

Týn n. Vlt. - Horní Brašov 255
pracovní doba
Po, St, Pá 14.00 - 16.30 hodin

Petra Hubáčková: 721 512 155

Vyměněné - nové trubice,
(nižší opalovací časy),
prodej solární kosmetiky,
permanentky
Prodej profesionální vlasové
kosmetiky Matrix, Biolage
Letní balíčky
na dovolenou i na doma

ČISTÍRNA PEŘÍ

září 2009 – červen 2010

PÉŘOVÉ VÝROBKY

místo výuky – Bechyně, Tábor

Kontakt: telefon 604 375619

Alena Berková 777 631 180

info@myslianglicky.cz

Autohas Bechyně
bývalý dům služeb
p. Dlouhá
tel: 602 659 011
www.cistirnaperi.taborsko.com

Provedu kácení stromů ve stížených
podmínkách, bezpečnostní, stabilizační
a výchovný řez
Tel: 606 931 760

Škoda Fabia
již od 175.900,- Kč!

Ford Fusion
již od 209.990,-Kč!
Ceny platné pouze při využití leasingu

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

Táborská 568
375 01 Týn nad Vltavou
tel./fax:
385 731 349
602 149 489
777 000 244
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Vychází v Bechyni 1. den v měsíci. Ev.č. period. tisku 37/97. Náklad 2800 výtisků. ZDARMA. Připomínky, návrhy a příjem inzerce (15 Kč/cm2) poštou, na
tel: 381 477 010, fax: 381 477 049, nebo na e-mail: posta@mestobechyne.cz
Tisk RUDI,a.s., Komenského 1839, Tábor, tel. 381 259 680.

