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+Životní jubilea 
únor 2010

91 let Kynclová Anežka
89 let Ing. Vanek Pavol
88 let Klímová Jarmila
87 let Třešňáková Marta
86 let Kotěšovcová Libuše
85 let Bohuslavová Milada
84 let Kloudová Růžena
82 let Dvořáková Marie
81 let Matějková Libuše
80 let Dousek František, 

Podholová Helena
79 let Černoch Josef
78 let Dousková Marie, 

Fílová Jarmila
77 let Janoutová Julie
76 let Chudá Růžena, 

Švorcová Ernestina,
Zavadil Jiří

75 let Buřil Vlastimil, 
Nebesař Antonín

+Zlatá svatba

50 let společného života oslavili 
19. prosince 2009 manželé Vladislav 
a Růžena Šmídovi. K tomuto významnému 
jubileu jim osobně poblahopřáli starosta 
města Bechyně Mgr. Jaroslav Matějka 
a místostarosta Miroslav Beneš.

+Na Hromnice 
o hodinu více

Tento křesťanský svátek patří k pevně 
stanoveným datům, slaví se přesně 40 dnů 
po Narození Páně, tedy 2. února. Otevírá 
období roku, které vrcholí veselým 
masopustem.

Název Hromnice je pevně spjat se 
strachem našich předků z blesků a hromů 
a se svíčkami – Hromničkami (viz 
Vondrušková, Alena: České zvyky 
a obyčeje. Praha, Albatros, 2004). Svátek 
prošel řadou změn, původně se nazýval 
hypantanté, tj. setkání. Marie završila 
období čtyřicetidenní očisty po porodu, jak 
bylo tehdy zvykem. Při obřadu Uvedení 
Páně do chrámu se setkali se starcem 
jménem Simeon, který v dítěti poznal 
očekávaného Mesiáše. Marie podává dítě 
Ježíše starci Simeonovi a v něm celému 
národu a světu.

Tento svátek od počátku provázela 
symbolika světla. Žehnání svící v kostele 
bylo zavedeno v 10. století. Svěcené svíce – 
hromničky – se používají jako ochrana proti 
ďáblu a proti hromu. Není to tak dlouho, kdy 
se hromničky zapalovaly při bouřce 
s prosbou o ochranu. Souviselo to i s tehdy 
nevysvětlitelnými podstatami přírodních 
životních pohrom. Proto tolik mýtů a pověr. 
Světlo bylo od pravěku jedním z nej-
významnějších symbolů; dokázalo zvítězit 
nad tmou, a tedy zlem.

Svíčky posvěcené na Hromnice 
v kostele si lidé schovávali po celý rok. Měly 
ochraňovat dům před bleskem, obcházely 
se s nimi včelí úly, aby měly hojnost medu. 
Bylo zakázáno šít, aby špička jehly 
nepřitáhla blesk, nesmělo se klít a mluvit 
nevážně.
Ještě pár přísloví a pověr:

Kde se na Hromnice pracuje, tam uhodí 
hrom.

Kdo v tento den tancoval, zemřel.
Svítí-li slunce na Hromnice, bude zima 

o šest neděl více.
Na Hromnice jasná noc – bude ještě 

mrazů víc.
Na Hromnice kalužky, budou jablka 

a hrušky.

V tento čas vstupuje zima do své druhé 
poloviny. Sedláci kontrolovali své zimní 
zásoby a pokud jejich stav neklesl více jak 
o polovinu, mohli být do konce zimy klidní.

Z pranostik:
Na Hromnice si musí skřivan vrznout 

i kdyby měl zmrznout.
Na Hromnice husa po vodě - na 

Velikonoce po ledě.

Jistě je více těchto pranostik a přísloví, 
myslím, že stačí, že jsme si tento svátek 
takto přiblížili. 

– ap – 

Detaily města

Rodičovské centrum
Hrošík

pořádá:

Pravidelná otevírací doba herny:

Po:   9 – 11 hod. děti cca 1,5 - 4 let
St:  14 – 17 hod. děti 0 - 4 let
Čt:    9 – 11 hod. děti 0 - cca 1,5 roku

VÝTVARNÉ TVOŘENÍČKO
Zveme maminky s dětmi od 2 do 4 let na 
výtvarné tvoření 
ve čtvrtek 18. února od 15 do 16.30 hod., 
vstupné 20,- Kč.

CVIČENÍ SE SLUNÍČKEM
Úterý 9., 16., 23. února od 9 hod. (mladší 
děti) a od 10 hod. (starší děti)



+Šternberkové 
na Bechyni

a zapomenutý 
poklad 

 - 1. pokračování
V 15.století se páni na 

Bechyni častěji střídali. 
Bratři Jaroslav a Zdeslav ze 

Šternberka koupili znovu panství r. 1477 
a jejich nástupci zde byli do roku 1530. 
Zdeslav obnovil klášter a povolal k němu 
mnichy řádu františkánského, kteří zde byli 
(kromě let 1619–1623) až do roku 1950. 

Zemřel r.1521 a jeho 
mramorový náhrobek je 
v presbyteriu klášterního 
kostela, na němž je ve 
vysokém reliéfu zná-
zorněn jako rytíř.

Jeho bratr Jan postou-
pil Bechyni Švamberkům 
a ti ji r. 1569 prodali Petru 
Vokovi z Rožmberka. Petr 
postavil tři křídla zámku, 
ale na dokončení výzdoby 
mu došly peníze. Po smrti 
svého staršího bratra 
Viléma se r. 1592 přestě-
hoval na Krumlov a pak na 

Třeboň. Dluhy a celkově tíživá 
finanční situace ho přiměly k rozpro-
dávání statků a r. 1596 došlo i na 
Bechyni, kterou koupil Adam ze 
Šternberka. Adamova hospodářská 
situace byla naopak na vzestupu 
a mohl proto dokončit, co Petr už 
nezvládl – malířkou výzdobu zámku. 
Dal také zrekonstruovat městský 
kostel a provedl mnohé úpravy.

Adamem ze Šternberka začíná 
třetí etapa vlády Šternberků na 
Bechyni, a to etapa nejdelší (od 
r. 1596 do r. 1715), kdy se poslední 
dědička provdala za hraběte Jana 
Leopolda Paara.

Také Adam ze Šternberka patřil 
k nejpřednějším mužům v království. 
Dosáhl nejvyššího úřadu v zemi, stal 
se nejvyšším purkrabím, tedy první po 
císaři. Odpovídalo to dnešnímu úřadu 
předsedy vlády. Byl to vážený muž, 

Klášter a dvoulodní kostel dal postavit vzdělaný, velmi tolerantní, proto ho také 
vysoko nad řekou Lužnicí odvážně až na vzbouřenci při stavovském povstání r. 1618 
samotný okraj skály jako orlí hnízdo. Kostel, ušetřili, i když věděli, že stojí na straně 
ambity, kaple, sakristie – všechny tyto císaře. Adamovy statky zdědil jeho syn 
prostory jsou zaklenuty sklípkovou klenbou, František Karel Matyáš. Převážnou část 
která je nejrozsáhlejší a nejkrásnější svého krátkého života prožil na Bechyni 
v celém království. Zdeslav ze Šternberka si v době třicetileté války. Zde se také oženil. 
tím postavil velkolepý pomník. Také jeho Dospělosti svých šesti dětí se nedočkal. 
nástupce, Ladislav, byl aktivní stavebník Roku 1648, tedy v posledním roce dlouhé 
a podporovatel umění. V zámku na něj války, byl smrtelně zraněn ve svém 
zůstala památka v kuriózním sálečku pražském paláci švédskou střelou. Vdova 
sklenutém na sloup opracovaný do podoby po něm, Ludmila Benigna rozená z Říčan, 
kmene stromu se suchými větvemi na byla dáma velmi moudrá a umožnila svým 
klenbě. V tehdejší státní správě se stal dětem znamenité vzdělání. Tři synové 
nejvyšším kancléřem a jelikož král sídlil studovali na tehdy proslulé univerzitě 
v Uhrách (jak si Maďaři vymínili), vládl v Lovani a následně podnikli po západní 
v Čechách za krále. Byl to muž velmi rázný, Evropě a Itálii „poznávací“ cestu. Získané 
kterého mnohdy poslouchal i sám král. zkušenosti a vědomosti přispěly k utváření 

Z historie Bechyně
estetické náročnosti při jejich pozdější 
stavební a mecenášské aktivitě. Především 
nejstarší z bratří Václav Vojtěch proslul 
později jako nejnáročnější stavebník při 
výběru umělců pro stavbu a výzdobu svého 
paláce v Praze na Hradčanech a zámku 
Tróji u Prahy a dalších. Dosáhl také 
vysokého úřadu nejvyššího hofmistra a za 
svoje zásluhy byl císařem Leopoldem I. 
odměněn nejprestižnějším evropském 
řádem – řádem Zlatého rouna. Václav 
Vojtěch ze Šternberka se v Bechyni narodil 
a prožil své dětství, ale statky zdědil jinde. 
Podobně jako i jeho nejmladší bratr Karel 
Ignác. Bechyně připadla Janu Norbertovi.

PhDr. Josef Kopeček

Jeden z nejkrásnějších českých 
portrétů je obraz Karla Škréty (1610–1674), 
na kterém je zobrazena Marie Maxmiliána 
Šternberková, dcera Ludmily Benigny 
Kafkové z Říčan a Františka Karla Matyáše 
ze Šternberka, pána na Konopišti 
a v Bechyni.

Je zobrazena v tzv. pastorálním stylu, 
kde byla představa života v panenské 
přírodě mezi prostými pastýři chápána jako 
to pravé štěstí. Marie Maxmiliána kráčí 
melancholickou krajinou v jemném oparu. 
Je oděna do fosforeskujícího atlasu 
a šedomodrého hedvábí, je ověnčená květy, 
jednu nožku nadzvednutou k dalšímu kroku, 
v ruce drží pastýřskou hůl – bandilelu. Je to 
portrét melancholický až smutný, vzbuzuje 
však i svádivý dojem.

Karel Škréta do té doby měl obrazy 
trochu tvrdšího výrazu, vždyť to byl největší 
náš barokní realista, v tomto portrétu již 
přichází do klasicismu.

Po vyvlastnění zámku v roce 1948 se 
portrét přemístil do Národní galerie v Praze, 
v restitučním řízení byl r. 1995 opět vrácen 
do bechyňského zámku.

Pokračování a dokončení v příštím čísle.
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BLÁZINEC

PŘIPRAVUJEME NA BŘEZEN

Úterý 2. března / 19.00 hodin / Vstupné bude upřesněno
DS Lužnice Bechyně představí premiéru divadelní hry podle 
scénáře Pavla Němce.

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

DIVADLOVÝSTAVA

OBRAZY STANISLAVA TRNKY
Od 1. února do 15. března / Galerie U Hrocha
Výstava akvarelů, pastelů, grafik a olejů je přístupná veřejnosti 
po-pá na zazvonění od 8 do 15 hodin, po dohodě i mimo tuto dobu. 

PRO DĚTI

DĚTSKÉ MAŠKARNÍ ODPOLEDNE
Sobota 27. února / 15.00 hod. / Velký sál / Vstupné děti 30, 
dospělí 40 Kč
Veselé a hravé odpoledne opět v provedení oblíbeného 
Divadélka KOS. Čekají na Vás dvě hodiny různých her, soutěží 
a diskotéka.

KURZY, SEMINÁŘE, DÍLNY

ANGLIČTINA
Středa 3., 10., února / 18.30 – 19.45 hodin / Klubovna KD
Čtvrtek 4., 11., února / 17.00 – 8.30 hodin/ Klubovna KD
Bližší informace o konání kurzu naleznete na 
www.skrivanek.cz.

ORIENTÁLNÍ A BŘIŠNÍ TANCE
Pondělí 1., 8., 22. února / 18.00 – 20.00 / Klubovna KD
Úterý 2., 9.,16., 23 února / 18.00 – 19.00 / Klubovna KD
Ideální pohybová aktivita pro ženy i dívky. Kurzy se konají pod 
vedením lektorky Kristýny Procházkové, 
tel. 721 503 325 nebo www.raeesah.wz.cz.

PAVLÍNA 

JÍŠOVÁ 

a PŘÁTELÉ
Čtvrtek 11. února / 19.30 hod. / Vstupné v předprodeji 
120 Kč, na místě 150 Kč   Koncert českobudějovické 
rodačky označováné médii za "první dámu folku" 

s doprovodným vystoupením bechyňské kapely VEDVOU
Předprodej v kanceláři KD po - čt 7 - 15, pá do 13 hod.

Středa 24. února / 19.00 hod. / Velký sál / Vstupné 220, 200 
a 150 Kč 
Divácky vděčné a pikantní pousmání nad tím, jak se věci mění 
jinak, než si myslíme. Čtyři známé herečky svedou boj o muže, 
který se již nemůže bránit. 
Hrají: Miriam Kantorková, Michaela Dolinová, Radka 
Stupková, Milena Steinmasslová. 
V předprodeji v kanceláři KD nebo na tel. č. 381 213 338.

HUDBA

PLESOVÁ SEZÓNA

RYBÁŘSKÝ PLES
Sobota 13. února / 20. hodin / Velký sál KD
K poslechu a tanci hraje Taneční orchestr TOPAS.

abiturientský PLES PRO VŠECHNY

nejen pro absolventy tanečních kurzů!
Pátek 26. února / 20 hodin / Velký sál KD / Vstupné 100 Kč
K zpříjemnění večera zahraje kapela RM band Milevsko, 
předtančení, soutěže o ceny.
Večerem vás provede Jiří Beneš a Hana Wolfová.
Již v předprodeji v kanceláři KD.

KORNELOVY VDOVY 
(pozor, změna termínu)

XVI. ročník
Celostátní přehlídka klasické amatérské divadelní tvorby

v duchu

“ZA MÁLO PENĚZ HODNĚ MUZIKY”
vstupné 20 / 40 Kč, permanentka 200 Kč

2010

Pátek 5. února 

S/ DS Vltavan 

S/ DS Scéna

Sobota 6. února

  9.00 /VS/ A-Z Divadlo

/MS/ Divná Bára Krteček
/VS/ Rejžák z Prahy
MS/ Divadlo Kámen 

/VS/ Banda o.s.

/VS/ Akakababa

Neděle 7. února

  9.00 /VS/

/MS/ TJ Sokol 4ever Benátky pod sněhem

18.00 /V Dva na koni, jeden na oslu
20.00 /M Noc vrahů

O bílém čertovi 

10.00 

13.15 Divadelní sdružení Tyl 

15.00 / Eéliška
16.20 Amant
20.00 Gotika

Divadélko Múzika Doktorská pohádka
10.10 

Změna programu vyhrazena

tip
měsíce



+Doplnění rubriky 
V takové krásné 

společnosti r. 2009
I když jsme avizovali tuto rubriku se 

slovy, že nebudou popsány osobnosti z 
dobových fotografií, na nichž mnohé 
zachycené v „čarovných“ obrázcích již není 
v našich silách  identifikovat, přesto byla 
spousta dotazů právě na toto téma. 
Prozradíme tedy našim zvídavým čtenářům 
alespoň ty ověřené portréty, které mají 
dokumentární hodnotu právě tím, že jsou 
ověřené. Bude tam i mnoho otazníků, na 
které můžete reagovat. Pamětníků ubývá, 
za chvíli nebude příležitost koho se ptát.

Rok 2009:

Leden  „Paže tuž, vlasti služ!“ 
Bechyňští sokolové, poznán zatím jen 
v první řadě vpravo ležící p. Janko.

Únor – masopust. Na první fotografii je 
paní Marie Kolářová, roz. Bambasová, se 
svými syny Janem a Miloslavem. Na druhé 
fotografii jsou mladí „masopustníci“: zleva 
Vladimír Cikánek, Radko Plachta a René 
Vodička.

Březen – stará pivní společnost. Ležící 
zleva Lendr, sedící v 1. řadě J. Cikánek, 
vpravo 1. stojící zahradník Smrž.

Duben – rodina pana Černého. Tato 
fotografie byla zhotovena někdy před 
r. 1907 na pozemku villy Luisa v Libušině 
ulici. Dnes tam stojí vedle Kateřiny panelový 
dům. V centru obrázku sedí můj praděd Jan 
Černý (66 let), syn kováře z Nuzic. Stal se 
městským radním, měl velké zásluhy na 
založení keramické školy, stal se čestným 
občanem Bechyně, byl jedním ze tří 
zakladatelů Družstva na provedení 
el. železniční dráhy. Po jeho levé ruce sedí 
jeho druhá žena Antonie, roz. Humlová 
z Bechyně (67 let). Spolu měli čtyři děti. 
V prvém manželství měl se ženou Marií, roz. 
Samcovou, tři děti. Po pravé ruce sedí jeho 
nejmladší dcera, moje babička, Aloisie 
(26 let). Nad ní s rukou v bok stojí můj 
dědeček František Gärtner (29 let), 
pocházel z jedenácti dětí ze Sedlčanska. 
Ten učil na keramické škole a stal se 
náčelníkem Sokola. Ostatní na fotografii 
budou spíše vnoučata, možná i pravnou-
čata než děti, protože by byly starší než 
babička.                                          (– mg –)

Květen – svatební fotografie Anny 
Cikánkové, provdané Jungové a Aloise 
Junga, zahradníka.

Červen – Boží tělo. Dvě družičky – 
zleva Jiřina Malá, provd. Hrubcová a Vese-
lá, Eva Fučíková, provdaná Mostecká.

Červenec – srpen – bechyňští pánové 
na náměstí: odleva Kramář, Josef Burian, 
Luštinec, Hošek, Spina, Picálek, Mikota, 
Jung, Plachta.

Září – hospodyňky jako rtuť: zatím 
poznána jen druhá stojící zleva Ludmila 
Homérová, provd. Burianová.

Říjen – malý mysliveček je kníže Alfons 
Paar nad skoleným jelenem.

Listopad – zaměstnanci bechyňské 
záložny: stojící zleva ?,?, Kramář, Havel, 
Kad lec ;  sed íc í  z l eva  P rocházka  
a J. Kocourek. 

Prosinec – malí „muzikanti“, stylizova-
ná fotografie bratrů Jana a Miloslava Kolářů.

-ap-

–

V takové krásné společnosti +Knihovna

Pár statistických údajů z městské 
knihovny:

celkem 590 přihlášených čtenářů si �
půjčilo 30 001 knihu a 4 887 časopisů
navštívili knihovnu 10 218 krát, vybírali �
z fondu 20 227 knih
nakoupilo se 352 titulů a 202 se �
odepsalo
internet využilo celkem 1 698 uživatelů�
uspořádalo se celkem 24 akcí pro �
veřejnost
zprostředkovalo se 88 meziknihovních �
výpůjček z jiných knihoven

Děkujeme všem, kteří s knihovnou vloni 
spolupracovali, a věříme, že se potkáme 
i letos, a těšíme se i na Vás ostatní, kteří 
ještě váháte! 

Nezapomeňte se přijít podívat na 
výstavu fotografií pana Gärtnera a krásných 
malovaných skřítků dětí ze Základní školy 
Libušina ul. Po 26. únoru dětské výtvory 
poputují do Pohádkové země paní Klimtové 
do Pičína, kde doplní stálou přírodní 
expozici skřítků a strašidel! 

Tentokrát snad lehká a krátká ukázka 
připomínající tradici veselého masopustu 
(období od Tří králů do Popeleční středy, 
kdy začíná postní období): 

„Poslední den masopustu přišly ještě 
s velikým povykem maškary, v čele sám 
masopust; byl celý ověšen hrachovinou 
jako medvěd. V každém stavení utrhly 
z něho hospodyně kousek a schovaly. Ten 
kousek hrachoviny z masopustu dávaly 
husám do hnízd, když je nasazovaly, aby 
prý dobře seděly.

Pochoval se masopust a s ním konec 
učiněn zimním radovánkám. Babička 
zpívala u kolovrátku postní písně; když děti 
k ní přisedly, povídala jim o životu Pána 
Krista, a první postní neděli oblékla 
smutkový oděv. Dni byly delší a slunce 
mocnější, teplý vítr sežíral sníh na stráních.“

Uhodnete autora a název knihy? 
Těšíme se na správné odpovědi do 20. 2.!

Správná odpověď z minulého čísla- 
Zdeněk Jirotka: Saturnin

EH

+Stalo se před 50 lety
(z kroniky od Josefa Rypla)

Dne 17. 2. 1960 byla uspořádána 
veřejná schůze MNV v lázních. Na schůzi 
mimo úkoly rozšíření služeb MěNV 
a Komunálních služeb byli občané 
informováni o výstavbě srubového tábora 
na Větrově zástupcem Restaurací 
a jídelen Tábor, sruby budou velmi dobře 
vybaveny a alespoň z části vyrovnají 
nedostatek noclehů hotelové služby 
v sezóně. Nebylo hovořeno o přesné 
kapacitě, v úvahu přichází cca 20 srubů.

Město Bechyně má k 1. lednu 1960 
čtvero číslování domů jako pozůstatky 
minulosti a sice
1 – 120           120 (staré město)
I. – VIII.         8 (Široká, dříve Židovská 
ulice)
1/I. až 469/I.   469 (Pražské předměstí)
1/II. až 55/II.     55 (Zářečí)
celkem           652 domů a 4.619 obyvatel

vybral M. Gärtner

Jako houby po dešti - aneb
Knižní novinky 
    z jihočeského
      regionu+

Šindelář, Vladimír: 
Zkažená krev
Praha, Regia, 2007.

Spisovatel žijící v Milevsku předkládá 
skutečné hrdelní příběhy z jihu Čech z let 
1422–1918, jako byl pokus o zavraždění 
Viléma z Rožmberka, loupežná vražda 
z Horažďovic z r. 1707 a příběhy pokladníka 
spořitelny v Táboře r. 1875. Kniha je 
k dispozici v Městské knihovně v Bechyni.

Čáka, Jan: 
Zmizelá Vltava
Praha – Litomyšl, Paseka, 2002.

Jan Čáka (nar. 1929 v Praze) má své 
rodové kořeny v Příbrami. Vystudoval Státní 
grafickou školu v Praze, k výtvarné tvorbě 
se připojila i činnost literární, kde se věnoval 
hlavně části české krajiny – Brdům (Po 
Brdech se chodí pěšky, 1969, Brdské 
toulání,1983, Podbrdskem od městečka 
k městu, 1989, 2001, Obrázky z Podbrdska, 
1997, Kráčím starou Příbramí, 1998, 
Střední Brdy: Krajina neznámá, 1998. 
Věnoval se i větším literárním výpravám 
Cesta na severovýchod, 1971, Poutník 
Mácha, 1997.)

V roce 1966 a 1997 následuje kniha 
Zmizelá Vltava. Jde o jeho životní dílo, 
podklady pro knihu shromažďoval po 
mnoho let, aby přiblížil tuto řeku od Týna 
nad Vltavou po Štěchovice před zásadní 
změnou, která postihla tuto osobitou krajinu 
výstavbou přehrad. Vzdává hold i rázovitým 
lidem, kteří zde sídlili po celé generace: 
mlynáři, převozníci, kameníci, stavitelé lodí, 
poříční strážci, hospodští, především však 
plavci a šífaři. Seznamuje nás s historicky, 
technicky a krajinářsky zajímavými místy za 
pomoci dobových dokumentů, reprodukcí 
starých výtvarných děl, vlastních ilustrací, 
map a soudobými fotografiemi.

V minimedailonech se seznámíme 
s řadou osobností, jako byl Karel Landík 
z Neznašova, Vojtěch Husa z Hladné, 
František Liška z Radíče a jinými. Přečteme 
si o Týně n. Vlt., Orlíku, Kamýku, Bučilských 
proudech, Živohošti, Svatojánských 
proudech, Štěchovicích. To jen málo 
z obsahu této zajímavé knihy.

Paloušová, Zdenka: 
Kamenná Boží muka v jižních Čechách 
a přilehlé Moravě
České Budějovice, Národní památkový 
ústav, územní odborné pracoviště 
v Českých Budějovicích, 2009. Edice řada 
Monumenty, sv. II.

Kniha navazuje na svazek I. od Pavla 
Hájka: Zděná Boží muka v jižních Čechách. 
Kamenná Boží muka se hojně vyskytují 
v bývalé německé jazykové oblasti při jižní 
hranici českých zemí, kde byla na přelomu 
15. a 16. století vytvářena v souvislosti 
s výstavbou a přestavbou pozdně gotických 
svatyní. Krásná publikace je doprovozena 
množstvím barevných fotografií i mapovými 
přílohami. 

-ap-



+Z fotografické sbírky Městského muzea

Od tohoto vydání Bechyňského zpravodaje se každý měsíc budete mít možnost 
seznámit s částí fotografické sbírky Městského muzea, dokumentující historii našeho 
města.  A začneme - jak jinak - prohlášením samostatnosti Československé republiky. Při 
této příležitosti se v říjnu 1918 konal slavnostní průvod, který byl zakončen shromážděním 
na bechyňském náměstí, kde byl pořízen i tento snímek.

J.Š.

Když jsem se rozhodla navštívit divadelní 
představení s dramatickým názvem Bůh 
Masakru, netušila jsem, že zažiji masakr nikoliv na 
jevišti, ale v přísálí, kam byla krátce po začátku 
přenesena žena, která v sále omdlela. Paní byla při 
vědomí a komunikovala, ale bylo jasné, že 
v pořádku není – nemohla se postavit a točila se jí 
hlava. Logika velela přivolat nejbližšího lékaře, 
tedy bechyňskou pohotovost. Už to, že sestra 
řekla, že se pokusí pana doktora někde sehnat, 
nás mělo varovat. 

Asi po deseti minutách se dostavila osoba 
v civilu, že to je lékař nebylo možné odhadnout, 
neměl s sebou totiž naprosto nic!!! Otázal se, co 
paní je, kolik jí je a co jedla. Veškeré pomoci se jí 
dostalo jen od přítomných laiků. Netuším, co 
přimělo pana doktora přivolat sanitku, ale řidič 
mu přivezl lékařský kufřík a podal mu stetoskop. 
Zbytečně. Na dotaz, zda změří paní alespoň tep 
nebo tlak, odsekl, že neměl čím a že jsme měli 
volat 155, protože on tu od takovýchto případů 
není, že on je pohotovost, a kdyby paní byla 
v ohrožení života, že ji nebude moci ani zaintubo-
vat. Logicky jsem se tedy zeptala, od jakých 
případů tu pohotovost je, na což mi nebylo 
odpovězeno. 

Za celou dobu se lékař pacientky ani nedotkl! 
Jeho prvořadým a zdá se jediným úkolem bylo 
vynadat lidem, kteří se o ni postarali. Když zjistil, 
že je paní z lázní, rozhodl, že ji tam sanitkou 
odvezou. Jaký akt milosrdenství???

Opravdu nikdy jsem se nesetkala s takto 
neprofesionálním jednáním a upřímně se 
modlím, abych někdy při návštěvě Bechyně 
nepotřebovala lékařskou pomoc od tohoto pána. 

Není takováto negativní reklama pro město 
příliš drahá záležitost?

G. E.

Ptali jste se

Eva Andrejsová, Dominika Malá, 6.A
„Dne 21.12. 2009 se uskutečnil vánoční 

jarmark. Jarmark jsme připravovali asi tři 
týdny před tím. Chystali jsme spoustu věcí, 
hlavně skládací betlém. Také jsme si měli 
připravit a přinést „betlémské“ převleky. 

V pondělí jsme upravovali naši třídu na 
jarmark – byla z ní totiž hospoda U Hvězdy 
betlémské. Před třídou jsme měli stánek, ke 
kterému se asi pět minut po 14. hodině 
začali scházet první lidé. U stánku a v hos-
podě si mohli návštěvníci koupit pohlednice, 
kávu, čaj, nealko likéry, minerálku, ke 
kterým bylo možné dostat malý dáreček. 
Jarmark byl až do 17 hodin a v jednu chvíli 
u nás byla spousta lidí, které jsme my 
obsluhovali a prodávali jim suvenýry 
u stánku. Také jsme po škole chodili 
s cedulemi, které dělaly reklamu našemu 
stánku a hospodě. 

Za ty krásné tři hodiny jsme si to užili 
a díky skvělým návštěvníkům naše třída 
vydělala  skoro 4000 Kč na dobrou věc.“

Kateřina Bínová, 9.A
„V pondělí 21.prosince jsme na naší 

škole pořádali vánoční jarmark. Přípravy 
začaly již 14 dní před tímto datem, kdy 
každá třída zhotovovala výrobky, které se 
pak na jarmarku prodávaly za symbolické 
ceny.

Od 14 do 17 hodin se rozprodaly 
všechny zásoby výrobků a vydělala se 
spousta peněz, které návštěvníci neutratili 
jen za vánoční ozdoby, přáníčka, svícínky, 
ale i v „hospodě“ za teplé a studené nápoje 
a občerstvení. Hospodu si připravila pro 
hosty jarmarku třída 6.A.

Výtěžek je určen Domovu pro zdravotně 
postižené ve Zběšičkách. Tímto jarmarkem 
naše škola odstartovala vánoční svátky.“

Dominika Svobodová, 9.A
„Týden před jarmarkem jsme se začali 

chystat, z hlíny jsme vykrajovali pomocí 
formiček na cukroví ozdoby. Vznikaly různé 
hvězdičky, srdíčka, stromečky..., které jsme 
po vykrojení ještě nazdobili. Někteří pak 
vyráběli doma stužkové koule a to, co jsme 
nestihli, se dovyrábělo ve škole. Všichni 
pomáhali. Hlavně s přípravou stánku a s na-
zdobením vypálených keramických ozdob, 
které se moc povedly.

V den jarmarku jsme si dopoledne 
připravili stánek, do oběda jej přišly navštívit 
děti z mateřské školy.

Odpoledne se naše výrobky dobře 
prodávaly, nejprve stužkové koule, pak 
i keramika. Celkem se vydělalo asi 24 000 
Kč, které jsme věnovali Domovu ve 
Zběšičkách, kde budou mít z peněz určitě 
radost, stejně jako ti, co si u nás něco 
koupili. Jarmark měl úspěch.“

Monika Hrušková, 7.A
„Jarmark se konal 21. 12. 2009 od 14 do 

17 hodin. Naše třída se rozhodla vyrábět 
kofoláčky, ale první přípravy se moc 
nedařily, protože skoro nikdo si nepřinesl 
vlnu a knoflíky. Nakonec se jejich výroba 
rozjela, ale protože se kofoláčkům naše 
výrobky moc nepodobaly, říkali jsme jim 
prostě panáčci. Mysleli jsme, že si ty 
panáčky nikdo nekoupí, tak jsme k tomu 
ještě napekli perníčky.

Když přišel den jarmarku, měli jsme 
pořád trochu obavy o náš prodej, ale 
k našemu údivu šlo cukroví i panáčci na 
dračku. Byla to veliká zábava. Přišlo strašně 
moc lidí, vybrali jsme i dost peněz.

Ten den se nám moc líbil.“

+Jarmark na 
ZŠ Libušina

Zkrácená uzávěrka prosincového 
vydání Zpravodaje nám nedovolila 
informovat o vánočním jarmarku na naší 
škole. Přesto, že je již únor, velice rádi se 
k této akci vracíme. Jarmark se setkal 
s nebývalým zájmem rodičů i bechyňské 
veřejnosti a díky nim bylo vybráno 
24 000 Kč, které poputují do Domova pro 
zdravotně postižené ve Zběšičkách.

V následujících řádcích přinášíme pár 
postřehů našich žáků, kteří se na celé akci 
obětavě podíleli:



+Den opravdu 
otevřených dveří

V úterý 12. ledna proběhl na naší škole 
ve Školní ulici Den opravdu otevřených 
dveří. Program akce byl rozdělen na dvě 
části. V dopoledních hodinách byly 
otevřené dveře učeben a rodiče i návštěv-
níci mohli nejen nahlédnou do vyučovacích 
hodin, ale i je navštívit, posadit se a vidět 
žáky při práci v hodinách. V první třídě přišli 
někteří rodiče s výukou i pomoci, děti byly 
rozděleny do skupin a těm rodiče při výuce 
pomáhali. Tyto hodiny měly velký ohlas 
a určitě do konce roku se děti ve třídě s 
rodiči ještě setkají. Veřejnost si mohla také 
prohlédnout letošní projekty, které jsme 
vystavili v atriích školy. U jednotlivých 
projektů, o kterých jsme vás informovali 
v minulých číslech, stáli žáci projektu 
a podávali výklad.

Odpolední hodiny patřily kroužkům. 
Běžely všechny kroužky, které na škole 
máme a návštěvníci si mohli práci v kroužku 
i vyzkoušet. V domácnosti pak mohli 
i ochutnat dobroty, které děti napekly.

Zájem o akci byl letos vysoký. Do školy 
se přišlo podívat 82 zájemců.

Mgr. Milena Borková

+Školní kolo konverzační 
soutěže v anglickém jazyce

V prosinci se uskutečnilo na ZŠ Bechyně, 
Školní 293 školní kolo konverzační soutěže 
v anglickém jazyce žáků 6. až 9. tříd.

Žáci soutěžili v konverzaci na téma, které si 
vylosovali, dále psali gramatický test. Poslechové 
cvičení bylo zaměřeno na porozumění. Práce 
s textem ukázala, jak žáci umí vyhledávat 
potřebné informace.

Soutěže se zúčastnilo 20 žáků 2. stupně. 
Prokázali velmi dobré znalosti.

Vítězové jednotlivých kategorií nás budou 
reprezentovat v okresním kole. 
Výsledky školního kola:

Mladší kategorie 6. a 7. třída:
1. místo: Eliška Kotounová
2. místo: Sabina Burianová
3. místo: Nikola Sopková
Starší kategorie 8. a 9. třída:
1. místo: Kristýna Benediktová, Markéta 
Šimková
2. místo: Pavel Jakeš
3. místo: Petr Cihelník

V lednu se někteří žáci zúčastní zájezdu do 
Anglie. Navštívíme Londýn, Windsor, Brighton. 
Děti obohatí své znalosti anglického jazyka a 
budou více motivovány k dalšímu studiu 
angličtiny.

Mgr. Miroslava Mičanová

+
V mladší kategorii se na třetím místě Soutěž 

umístila Markéta Richterová s monologem 
Mladý Demosthenes na téma domácích Vánoc viděných očima 

teenagera, druhou příčku obsadila Karolína na ZŠ Školní
Kováčová s vážnějším poselstvím 

Naše škola se ve výuce o vánočním zvyku konat dobro, vítězkou 
českého jazyka snaží mimo této kategorie se stala Markéta Šímová 
jiné rozvíjet komunikační s úvahou o funkci sportu v životě.
a vyjadřovací schopnosti V kategorii starší se na třetím místě 
a dovednosti svých žáků. umístila Aneta Vlčková s vtipným monolo-

Proto jsme se letos poprvé zúčastnili gem na téma existence štědrovečerního 
celostátní soutěže v komunikaci garan- zlatého prasátka. Vrcholem celé soutěže se 
tované EU nazvané Mladý Demosthenes. však stala dvě vystoupení – Michaely 
Každý soutěžící z druhého stupně měl za Havlové a Anety Samcové z deváté třídy. 
úkol přípravu a prezentaci asi dvouminu- Obě děvčata si zvolila formu působivé 
tového monologu na samostatně zvolené osobní výpovědi, navíc velmi zdařile 
téma. Hodnotil se nejen obsah připrave- divadelně ztvárněné. Tématem monologu 
ného monologu, ale samozřejmě také jeho Michaely se stalo zrcadlo jako symbol lidské 
přednes po stránce technické i hlasové. přetvářky a tématem Anety pavouk jako 
Nedílnou součástí prezentace byla i stránka metafora pocitů dospívajícího člověka. 
ryze divadelní, kdy si porota i diváci všímali Porota po nelehkém rozhodování nakonec 
celkové stylizace projevu – postoje, gest, rozhodla o postupu vítězek obou kategorií – 
kontaktu s publikem a podobně. Markéty Šímové a Anety Samcové do 

Soutěžilo se ve dvou kategoriích – 6. a regionálního kola.
7. třída a 8. a 9. třída. Celkem se v obou Všem účastníkům však patří velké 
kategoriích přihlásilo 12 soutěžících, jejichž uznání za jejich tvůrčí přístup a odvahu 
monology byly vesměs pro porotu prezentovat své vlastní myšlenky na 
příjemným překvapením. Témata těchto veřejnosti – přesně ty vlastnosti, které 
vystoupení byla nejrůznější – vtipné údajně dnešním mladým lidem chybí. Kdo 
glosování nadcházejících Vánoc, politické by však v prosinci zavítal na „novou školu“ 
situace, nonsensová pohádka o písmenu na tuto soutěžní přehlídku, možná by zjistil, 
W, zamyšlení nad každodenními starostmi že to s komunikací našich dětí není vůbec 
i „globálními problémy lidstva,“ nechyběly špatné. Alespoň některých.
ani subjektivní reakce na komerční zábavu 

Mgr. František Oplateka ryze osobní výpovědi. 

Ukázka jedné soutěžní práce ze 
školního kola Mladý Démosthenes:

Zrcadlo
Malý holky do něj s obdivem hledí, chtějí 

vidět svoji krásu. Často před ním prosedí 
i pár hodin a snaží se s pomocí líčidel 
vypadat starší.

Staré dámy se ho zase bojí jako čert 
kříže, jen ať nikdo nevidí jejich pravou tvář. 
Též sedí hodiny před zrcadlem, ale 
s opačným cílem. Bojí se pravdy. Zrcadlo 
nelže, ukáže ten pravý věk. Stále nás 
sleduje. Před ním si hrajeme s obličejem 
i s tělem, je to náš nejbližší společník.

Ale je v něm vážně vždycky pravda? Co 
třeba zrcadlové bludiště? Tato zrcadla si 
z nás tropí nelítostné žerty. Člověk v nich 
nevidí jak vypadá, ale přesto někdo 
v zakřiveném zrcadle může spatřit svoji 
povahu, odhodit masku a najít svoji pravou 
tvář. Najednou má člověk dlouhé prsty 
a vzpomene si, jak kdysi v sámošce ukradl 
pár rohlíků. Nebo jiný, když do zakřiveného 
zrcadla hledí, uvidí se s velkou hlavou 
a vzpomíná, jak byl ve škole chytrý.

Další se podívá na svůj velký hrb 
a uvědomí si, že je ve svém nitru mrzák.

Zrcadlo nám ukáže různé věci. Některé 
potěší, jiné ne. Ale vzpomínky a tajemství 
v zrcadle budou navždy ukryté. Také se říká, 
že střepy přinášejí štěstí. Je to tak i se střepy 
zrcadla? Když střípky poskládáme, objeví 
se naše tvář a už jsme zase u toho.

+
se dětem vystoupení zdařilo a věříme, že Betlémský příběh v podání 
obecenstvu zpříjemnilo advent a navodilo divadelního kroužku
sváteční vánoční náladu. Chtěl bych touto 

Poslední adventní neděli se na cestou vyjádřit malým hercům pochvalu 
bechyňském náměstí konal předvánoční a uznání, protože i přes velmi mrazivé 
program, do něhož se zapojily i děti počasí podali spolehlivý a příjemný výkon. 
z divadelního kroužku ZŠ Školní. Před Zároveň patří velký dík kulturnímu domu za 
osvětleným kostelem "ožil" vánoční biblický zprostředkování této zajímavé akce i za 
příběh vyprávěný dvěma vypravěči a ztvár- všestrannou podporu našeho divadelního 
něný sérií živých obrazů s využitím stínohry kroužku.
a hudebního doprovodu zobcové flétny. 

Mgr. František Oplatek
Navzdory menším technickým problémům 

+Z letošního zápisu

V pátek 15. ledna proběhl na škole ve 
Školní ulici zápis do první třídy. Tentokrát se 
předškoláci s Krtečkem vydali na cestu 
k Perníkové chaloupce. Cestou plnili lesní 
úkoly. Počítali lesní zvířátka, poznávali je 
a největší překvapení je čekalo na konci 
cesty. Došli totiž k opravdové Perníkové 
chaloupce, kde na ně čekala i ježibaba, 
která je po splnění úkolů obdarovala 
voňavými perníky ze své chaloupky. 

Do školy se přišlo přihlásit dvacet pět 
dětí, z toho tři děti budou mít odklad.

Mgr. Milena Borková



+Úspěch SUPŠ Bechyně 
v Plzni

Střední odborná škola obchodu, užitého 
umění a designu Plzeň, Nerudova 33 
uspořádala soutěž v odborných doved-
nostech žáků uměleckých oborů. Soutěžilo 
se ve dvou kategoriích: v kresbě dvěma 
technikami podle sádrového modelu (naši 
školu reprezentovala Eva Dvořáková, 
3. ročník oboru grafický design) a ve tvorbě 
plakátu počítačovou cestou na téma 
Bienále grafiky 2010 (pracovalo se ve 
dvojicích; za naši školu se zúčastnila 
Barbora Jakubčíková ze 3. ročníku 
a Mikuláš Gál ze 2. ročníku, oba z oboru 
grafický design).

V konkurenci studentů sedmi škol 
z České republiky a jedné ze Slovenska 
(Trenčín) obsadila Eva Dvořáková 2. místo 
v kresbě podle modelu. Gratuluji a děkuji 
všem zúčastněným za vzornou repre-
zentaci školy i města.

PaedDr. Jiří Novotný, 
ředitel SUPŠ Bechyně

SUPŠ Bechyně nabízí 
občanům Bechyně, lázeňským hostům 
i návštěvníkům města možnost zakoupit 
keramiku, drobné uměleckořemeslné 
výrobky a grafické listy od žáků 
i pedagogů školy ve školní prodejní 
galerii. Pro veřejnost je otevřeno 
v pondělí a v pátek od 14.00 do 15.00, 
návštěvu mimo otevírací dobu lze sjednat 
s ing. Bínovou nebo s ing. Kamarádovou 
(kancelář č. 29 v přízemí školy, 
tel.: 381 213 121). 
Srdečně zveme k nákupu i k návštěvě!

+Pozvánka k zápisu 
a den otevřených dveří 

v Rolničce
Ve středu 24. února 2010 se od 8.00 

do 16.00 hod. koná zápis do Mateřské školy 
a Základní školy speciální Diakonie ČCE 
Rolnička Soběslav a den otevřených dveří 
pro veřejnost.

Zapisovány budou děti a žáci do:
Mateřské školy speciální – tzn. děti se 
specifickými vzdělávacími potřebami – se 
smyslovým postižením, vadami řeči, 
mentálním i tělesným postižením, děti 
s kombinovanými vadami, zdravotně 
oslabené a se sníženou psychosociální 
adaptací. 
Přípravného stupně základní školy 
speciální.
Základní školy speciální.

Kontakt: Mgr. Kamila Viktorová, ředitelka 
školy, 
tel: 381 522 054, 739 633 993, Mrázkova 
700/III, 392 01 Soběslav, 
www.rolnicka.cz

skola@rolnicka.cz, 

Slavnostní zakončení studia žáků praktické školy

KINO BECHYNĚ 
ÚNOR 2010

5. pátek, 6. sobota 20 h
ZOMBIELAND

Premiéra širokoúhlého filmu USA.
Tenhle nářez nerozchodíš. V hlavní roli 

Woody Harrelsen.
Do 15 let nepřístupno, 90 min, 70,-Kč

12. pátek, 13. sobota 20 h
ZEMSKÝ RÁJ TO NAPOHLED

Premiéra českého širokoúhlého filmu. 
Mrazivá komedie o tom, jak se dalo žít 

v 70. letech a zároveň se nenechat 
zmrazit.

Mládeži přístupno, 119 min, 70,-Kč

14. neděle 17 h
VÁNOČNÍ KOLEDA

Premiéra širokoúhlého filmu USA 
v českém znění.

Animovaný dobrodružný film podle 
povídky Charlese Dickense.

Mládeži přístupno, 96 min, 70,-Kč

19. pátek, 20. sobota 20 h
2 BOBULE

Repríza českého filmu.
Volné pokračování úspěšné filmové 
komedie s Lukášem Langmajerem 

a Kryštofem Hádkem.
Mládeži přístupno, 93 min, 70,-Kč

21. neděle, 22. pondělí 20 h
SAMEC

Premiéra širokoúhlého filmu USA.
Touží po něm každá, ale ne každá ho 

může mít. Anne Hecheová a Aston 
Kutcher v hlavních rolích romantické 

komedie.
Do 12 let nevhodné, 97 min, 70,-Kč

25. čtvrtek, 26. pátek 20 h
TRABLE V RÁJI

Premiéra filmu USA.
Vypadá to jako ráj, ale je to peklo. 

Filmová komedie.
Do 12 let nevhodné,113 min, 70,-Kč

Mateřská škola Jahůdka Bechyně
vyhlašuje

PŘIJÍMÁNÍ ŽÁDOSTÍ
K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

pro školní rok 2010/11
 v úterý 30. března 2010

pro děti, které dovršily a které ve 
školním roce 2010/11 dovrší tří let.

Před tímto datem je třeba si v MŠ 
vyzvednout tiskopis Žádost o přijetí 
k předškol. vzdělávání a evidenční list. 

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

Ve středu 7. 4. 2010 
bude pro nově zapsané děti 

Den otevřených dveří v MŠ
od 8 do 10 hodin - přezutí s sebou.

Děti budou s rodiči jen sledovat 
činnosti a prostředí v MŠ a v době svačiny 
si mohou zapsané děti pohrát s hračkami 
v herně, pobyt nových dětí nesmí narušit 
provoz školy, ani omezovat aktivity dětí 
v MŠ. Rodiče jsou povinni své děti  
usměrnit, dodržovat pravidla školy, 
dodržovat bezpečnost dětí a chránit 
majetek školy.

Zprávičky z Jahůdky

Děti se vrátily po vánocích plné 
dojmů a zážitků, o které se rády 

podělily. V prosinci přišel do MŠ 
Mikuláš s nadílkou. Děti očekávaly 

příchod Mikuláše s čerty s obavami. 
Nakonec byly všechny spokojené, protože 
k nám přišli jen ti „hodní“ čerti. Tímto 
děkujeme studentům Keramické školy za 
„Mikuláše“. V lednu přijelo Divadélko 
Kašpárek s pohádkou „Ducháček 
a Dušinka“ a v únoru děti uvidí pohádku 
Čárymurka. 

Fotografie z akcí a informace o MŠ 
najdete na www.msjahudka.cz, nově je též 
na webových stránkách možnost dotazů, 
týkajících se MŠ a dětí.
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své věci s sebou. Pro případ, že by přes veškerá preventivní 
Při koupi autorádia dejte přednost rádiu opatření došlo k odcizení vašeho vozidla, pořiďte 

s odnímatelným panelem či rádiu s možností si fotografii vozu a popis odlišných a nápadných 
vyjmutí. Panel nikdy ve vozidle nenechávejte. znaků. Jak snížit riziko odcizení či 

Pečlivě se starejte o klíčky od vozidla. V případě, že dojde k vloupání do vozidla či 
vykradení motorového vozidla? Zbytečně je nikomu nesvěřujte, nenoste je po přímo jeho odcizení, volejte Policii České 

kapsách, odkud by vám mohly vypadnout nebo republiky na linku 158. Žádné vozidlo sice nelze zabezpečit na 100%, 
být odcizeny. Nenechávejte je volně přístupné Také nezapomínejte na vhodné pojištění vozidla. ale pomocí kombinace různého zabezpečovacího 
v odloženém oblečení (pří návštěvě kina, divadla, Základní zabezpečovací prvky, tzv. imobi-zařízení můžete toto riziko snížit na minimum.
restaurace, u lékaře). Náhradní klíče mějte vždy lizéry, mají moderní vozidla instalována Již při parkování vybírejte místo tak, aby bylo 
na jednom místě, rozhodně ne ve vozidle. standardně výrobcem.na přehledných, veřejnosti přístupných a dobře 

Před odchodem od vozidla zkontrolujte Další doplňkové zabezpečovací prvky:osvětlených místech. Praktické je parkovat blízko 
uzavření všech oken, včetně střešního, motoro- � zámek na řadící páku pevně spojený chodníků či obrubníků, abyste snížili riziko 
vého a zavazadlového prostoru a uzavření s konstrukcí vozidlaodcizení kol.
a uzamčení všech dveří vozidla. Aktivujte všechna � zámek blokující řadící páku a ruční brzduNenechávejte na sedadlech ani odkládacích 
zabezpečovací zařízení, kterými vaše vozidlo � zámek blokující volant a brzdový pedál plochách vozidla žádné věci, zejména kabelky, 
chráníte. Vozidlo zabezpečte i tehdy, vzdalujete-li současněkufříky a jiná zavazadla, mobilní telefony, 
se od něj třeba jen, abyste vyložili nákup. � uzamykatelná tyč na volantfotoaparáty, notebooky, videokamery, doklady, 

Naše lhostejnost zlodějům nahrává. Proto si � pískování skel bezpečnostním kódem nebo peněženky či volně položené peníze. Nikde, 
všímejte pohybu osob na parkovištích. Pokud identifikačním kódem vozidla VINzejména před obchodem, restaurací nebo třeba 
uvidíte podezřelou osobu, která se pohybuje mezi � nalepení bezpečnostních fólii na okna vozidlapřed budovou zaměstnání, nedávejte okatě do 
zaparkovanými vozidly nebo už se dokonce do � autoalarm s vestavěným imobilizéremkufru cenné věci. Pachatelé si často své oběti 
některého vloupává, volejte ihned Policii ČR na � prostorová čidlaprávě na takových místech vytipují a při vloupání 
linku tísňového volání 158. � elektronické čipydo vozidla jdou tzv. najisto. Proto raději vezměte 

Policie ČR

POLICIE INF  O   RMUJE

V týdnu od 18.-22. 1. strážnici pomáhali  
s odklízením sněhu v ul. Novodvorská, kde 
u vstupu do budovy bývalého domu služeb 
hrozilo propadnutí stříšky.

Ve dnech 25.-28. 1. 2010 strážník Aleš 
Kabelka úspěšně absolvoval odborný kurz pro 
odchyt zvířat, který se konal na Veterinární 
a farmaceutické univerzitě Brno.

V lednu provedla MPB formou pravidelných 
obchůzek činnost zaměřenou na veřejný pořádek 
– jedná se o odstavené vozy nezpůsobilé 
k provozu na pozemních komunikacích (vraky, 
bez STK…).

V průběhu měsíce února se na informačních 
vývěskách města objeví oddělení určené pro 
MPB, kde budeme informovat občany podobnou 
formou, jako jsou články ve zpravodaji.

Strážník radí
Tím nejvíce frekventovaným oprávněním 

strážníků městské policie je bezesporu "oprávnění 
požadovat prokázání totožnosti". Prokázáním 
totožnosti se rozumí zjištění jména, příjmení, data 
narození, popř. rodného číslo a bydliště osoby. 
Strážník je oprávněn požadovat prokázání 
totožnosti v těchto případech: 

�jde-li o osobu, vůči které provádí úkon 
k plnění úkolů obecní policie; 

�jde-li o osobu podezřelou ze spáchání 
trestného činu nebo přestupku či jiného 
správního deliktu (zloděj přistižený při krádeži, 
řidič stojící v zákazu zastavení apod.); 

�jde-li o osobu, od níž bude třeba požadovat 
vysvětlení (např. svědek události); 

�jde-li o osobu, která odpovídá popisu osoby 
hledané policií (prokáže-li se, že se jedná o jinou 
osobu, strážník již nemá důvod dále osobu nijak 
omezovat, v opačném případě ji neprodleně předá 
republikové policii); 

�na žádost jiné osoby, jestliže tato osoba má na 
zjištění totožnosti právní zájem (např. host, který 
nezaplatil útratu vrchnímu, jemuž pak strážník 
předá zjištěná data); 

�jde-li o osobu, která žádá prokázání totožnosti 
podle předchozího bodu (např. vrchní, revizor); 

�jde-li o osobu, která oznamuje podezření ze 
spáchání trestného činu, přestupku nebo jiného 
správního deliktu (svědek, poškozený...).

Strážníci MP Bechyně

MĚSTSKÁ POLICIE 
BECHYNĚ- radí, 
informuje

Kontakt na strážníky MPB: 
Novodvorská 301, Bechyně, 

tel.: 725 575 260, 725 575 261
E-mail: info@mpbechyne.cz

V dalších číslech zpravodaje budeme naše 
informace rozdělovat do rubrik, jednou z nich 
bude pod titulkem „Strážník radí“ pravidelné 
seznámení čtenářů s důležitými pravomocemi 
strážníků městských policií. V pravidelné rubrice 
„Události, aktuality“ chceme popsat činnost MPB 
za uplynulé období. Uvítali bychom zpětnou 
vazbu od čtenářů a podle toho obsah přizpůsobili.

Události, aktuality – výběr za leden
5. 1. 2010 byli strážníci požádáni o spolu-

práci s PČR při odchytu psa v obci Hvožďany. 
Jednalo se o rotwailera, který bránil sousedům 
v opuštění domu. Majitel nebyl zastižen, proto byl 
předvolán k podání vysvětlení. Byla mu udělena 
sankce a majitel přislíbil zajištění psa proti 
dalšímu útěku.

Dne 14. 1. 2010 se konala preventivní beseda 
pro žáky 9. tříd 2. základní školy Libušina na téma 
„legální drogy“. Druhý blok na téma „ilegální 
drogy“ se konal 21. 1. 2010. Přednáška měla za 
úkol ukázat mladým lidem škodlivost návykových 
látek formou prezentace profesních zkušeností 
z práce s drogově závislými. Žáci obdrželi letáčky 
a odkazy, kde se mohou dozvědět další informace.

+
výhrady ke změně dodavatele obědů. Toto Uživatelé sociálních 
téma bylo s uživateli prodiskutováno na 

služeb v Bechyni ocenili veřejném setkání v kulturním domě, kde byl 
profesionalitu pracovníků důvod změny vysvětlen. Dobrou práci 

a příjemné jednání pečovatelek ocenilo 
V závěru loňského roku byly vyhodno- 23 účastníků průzkumu. Z dotazníkové akce 

ceny průzkumy realizované v rámci projektu vyplynula celková spokojenost seniorů, kteří 
Komunitní plánování sociálních služeb na pečovatelskou službu užívají. To má podle 
Bechyňsku. Jedním z průzkumů byla realizátorů průzkumu několik příčin – služba 
například anketa pro veřejnost, při které bylo uživatelům poskytuje to, co potřebují, a její 
distribuováno 4 000 anketních lístků. Cílem cena je přiměřená, pečovatelky se chovají 
ankety bylo podat obyvatelům Bechyňska vhodným způsobem a senioři jsou v kontaktu 
základní informace o plánování sociálních se svými blízkými, kteří jim pomáhají.
služeb a z navrácených anketních lístků 
zjistit, do jaké míry lidé sociální služby znají a 
využívají a co potřebují v této oblasti změnit. 
Výstup z ankety ukázal, že v Bechyni a v 
okolních obcích není žádný sociální problém, 
který by občany výrazně tížil. 

Další průzkumy se realizovaly formou 
dotazníků přímo mezi uživateli sociálních 
služeb. Vyplňování dotazníků bylo dobro-
volné a anonymní. Klienti Domova pro 
seniory Bechyně i uživatelé pečovatelské 
služby poskytované městem Bechyně se do 
průzkumů intenzivně zapojili a poskytli tak 
informace potřebné pro další rozvoj služeb. V 
domově pro seniory (DpS) vyplnilo dotazník 
50 uživatelů služby. Sdělovali, kde by rádi 
prožívali své stáří, jak jsou v DpS spokojeni, 
co se jim na pobytu líbí a co jim naopak vadí. 
Dotazník zjišťoval například i to, jaký mají 
názor na výši úhrady služeb a jak jim 
pomáhají jejich rodiny. Všichni účastníci 
průzkumu (s výjimkou jedné ženy) vyjádřili 
spokojenost s celkovou úrovní a zázemím v 
DpS. Velká část seniorů je ale nespokojena s 
tím, že v DpS jsou přeplněné pokoje a oni 
nemají dostatek soukromí. Velmi kladně bylo 
naopak hodnoceno chování personálu. 
Senioři ocenili slušnost a ochotu pracovníků, 
vlídný přístup a perfektní péči. Jeden z 
klientů napsal: „I když mám některé výhrady, 
jsem v celku s péčí, jednáním a službami 
spokojen. Pokud se jedná o mé výhrady, není 
v silách vedení DpS je řešit, zásadní řešení 
může přinést jedině výstavba nového DpS v 
Bechyni, který bude odpovídat požadavkům 
dnešní doby“.

Dotazník pro uživatele pečovatelské 
služby vyplnilo 24 seniorů. Někteří z nich měli 
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zatlačil protihráče do obrany, svou poziční nestárnoucí nestor Karel Karafiát nepustil 
převahu postupně proměnil v materiální výhodu soupeře vůbec k ničemu a partie přešla do 
a další bod pro nás – 4:3. V poslední nádherné remízové střelcové koncovky – 0,5:0,5. Míla 
partii podal Pepík Janeček excelentní výkon Hrubant stál v sicilské hře trochu pasivněji, ale 

Šachisti završený nádhernou kombinací a porazil jednoho přesnou obrannou hrou nepustil protihráče do 
z nejlepších krajských šachistů – 5:3. žádné výhody – 1:1. Jarda Alexa naopak stál 

aktivně, ale uzavřená pozice mu nedovolila dostat 
10. 1. 2010 – 6. kolo 1. jč divize Šachový turnaj žáčků se k slabinám protivníka – 1,5:1,5. Misku vah 
Reality Horňák Bechyně A – ČZ Strakonice A 5:3

V úterý 12. ledna 2010 proběhl v rámci Dne tohoto zápasu převážil na naší stranu Jirka 
První letošní zápas s velkým obratem skončil 

otevřených dveří na 1. ZŠ Bechyně novoroční Habeš. Aktivní hrou vytvářel neustálé hrozby 
nakonec našim vítězstvím. Silný soupeř rozehrál 

miniturnaj šachových nadějí, kterého se a nakonec využil vazby na zisk figury – 
utkání nadějně, ale výhry v posledních čtyřech 

zúčastnilo 6 dětí ze šachového kroužku. Vyšší 2,5:1,5.Trpělivý výkon předvedl Honza Marek 
partiích znamenaly, že tři body zůstaly doma.

účasti zabránily ukázky dalších současně a svého mladého, nadějného soupeře nakonec 
Marek Brčák přijal protihráčovu remízovou konaných kroužků. Úroveň předvedené hry udolal – 3,5:1,5. Štefan Bernáth byl dnes útočně 

nabídku, když se mu s černými nepodařilo získat odpovídala skutečnosti, že kroužek trvá jen naladěn, ale jeho protihráč se bránil přesně, 
iniciativu – 0,5:0,5. David Mazur přehlédl malou několik týdnů, ale bojovností se malí šachisti podařilo se mu pozici zjednodušit a hráči uzavřeli 
kombinaci protivníka a po ztrátě figury musel vyrovnali velkým šachovým mistrům a poprali se – smír – 4:2. Utkání však hosté nevzdali a poslední 
vzdát – 0,5:1,5. Honza Marek obětoval figuru za o výsledek, i když ten v tomto případě nebyl dvě partie se hráli až do posledních minut. Pepík 
útok, ale očekávaný mat tam nebyl a partii důležitý. Janeček získal prostor, postupně i pěšce, ale jeho 
zachránilo opakování tahů – 1:2. Jarda Odehnal 1. MIKULA Jakub 4.A snahu o výhru soupeř přibrzdil aktivní obranou. 
už v začátku partie přehodil tahy a dostal se do 2. CAIS Robin 3.A Nám však remíza stačila, znamenala naše vítězství 
svízelné situace, ve které se dopustil osudné 3. PANKOVÁ Ema 3.A – 4,5:2,5. Marek Brčák hrál dobře, ale nedostatek 
chyby – 1:3. Závěr však patřil domácím. Vašek 4. SCHMIDT Alexandr 2.A (stará škola) času ho nakonec stál partii a dovolil hostům 
Absolon se rozhodl řešit svou lepší pozici 5. HABEŠ Jiří 2.A upravit stav na 4,5:3,5.
radikálně a soupeř jeho útoku neodolal – 2:3. 6. VOSTOUPAL Dan 2.A Pišta Bernáth
Štefan Bernáth přijal v zahájení oběť pěšce, dostal 
se pod tlak a když se zdálo, že protivník svou 16. 1. 2010 – 5. kolo 2. jč divize
aktivitou získá obětovaný materiál zpět a pozice se Reality Horňák Bechyně B – ŠK Týn nad Vltavou 
vyrovná, tak při hromadné výměně figur přehlédl 4,5:3,5
mat – 3:3. Pavel Houdek krásnou poziční hrou Dnešní duel byl od začátku vyrovnaný. Náš 

TĚLOVÝCHOVA & SPORT

+
Šlechtová, která parádně proměňovala fajnové Vánoční fotbalový turnaj 
přihrávky Markéty Vávrové.

dívek v soběslavské hale Vystoupení obou našich družstev berme jako 
velice dobrou reprezentaci našich škol i Bechyně. 15. 12. 2009
A kdo se na tom podílel?

V předvánočním čase se v soběslavské hale 2. ZŠ – Dana Fišáková v brance, Martina 
odehrál už 4. ročník turnaje v dívčím fotbale. Doudová, Martina Dvořáková, Kateřina Fišáková, 
Zafungovala opět spolupráce SUPŠ Bechyně – Anna Chaloupková, Sofie Kmentová (2 góly), 
Gymnázium Soběslav, k tomu se přidala chuť Kristýna Niklová, Monika Švejdová (2 góly), Pavla 
holek z táborské zdravotky, „životního prostředí“ Vlčková (8 gólů) a jejich vedoucí p. uč. Kabíčková.
ve Veselí, opět ráda vyrazila prohánět starší holky SUPŠ – Peťa Hilasová © v brance, Martina 
mladičká parta z 2. ZŠ v Bechyni, přidejme k tomu Hliňáková (1 gól), Monika Hrachová, Veronika 
ochotu jejich kantorů a mohlo se hrát. Sešly se Hrdličková (1 gól), Denisa Królová (2 góly), Barča 
začátečnice s pokročilými hráčkami, ale všechny Kylsánová, Denisa Šlechtová (10 gólů), Markéta 
týmy bojovaly s ohromným nasazením. Hrálo se Vávrová (4 góly) a jejich vedoucí a organizátoři 
4 hráčky v poli + brankářka, 1 x 20 minut. turnaje V. Šťastný, Š. Bernáth a M. Vágner.

A jak si vedly bechyňské fotbalistky? Holky ze Turnaj tedy vyhrál domácí tým Gymnázium 
základky jsou sice mladší, ale už to nejsou žádní Soběslav, 2. byla SUPŠ Bechyně, 3. byly holky 
začátečníci. Dávno je pryč respekt před staršími z 2. ZŠ Bechyně, 4. SZdravŠ Tábor, 5. SOŠ OTŽP 
soupeřkami a každý tým s nimi musí řádně Veselí.
zabojovat. Porazily 5:0 zdrávku, prohrály se Na závěr byly vyhlášeny i kategorie 
Soběslaví 0:3, pak Pája Vlčková pěti!! góly jednotlivců. MISS turnaje Jana Pavlíková 
rozstřílela Veselí (6:0) a nakonec prohrály se (Soběslav), nejlepší brankářka Dana Fišáková 
SUPŠ 1:3. Základem úspěchu byla určitě výborná (2. ZŠ Bechyně), nejlepší hráčka Pája Vlčková 
hra a pohotová střelba Páji Vlčkové a parádní (2. ZŠ Bechyně) a nejlepší střelec Denisa 
výkon Dany Fišákové v brance. Šlechtová-10 gólů (SUPŠ Bechyně).

Holky ze SUPŠ se celkem v pohodě vyrovnaly V. Šťastný
s odchodem loňských maturujících spoluhráček 
a potvrzovaly roli favorita turnaje. Vyhrály zápasy 
s Veselím (8:1), Zdrávkou (6:2) a 2. ZŠ Bechyně 
(3:1). Soupeřky od daleko větších přídělů 
zachránila jen zoufalost našich holek v promě-
ňování i těch nejvyloženějších šancí. Přesto nám 
ale v posledním zápase stačila k obhajobě 1. místa 
se Soběslaví remíza. A jen jsme zírali! Na 
soběslavskou branku se hrálo pořád – a nic. Holky 
„Sobíci“ se pak třikrát dostaly k nám a daly z toho 
dva góly! A zase se vesele útočilo a zase nic. Velký 
tlak přinesl hromadu dalších šancí, ovšem gól 
jediný. A tak holky ze Soběslavi vyhrály poprvé 
domácí turnaj. Trošku s klikou, ale zaslouženě. 
V souboji o první místo daly víc gólů a basta! 
Přesto je třeba naše holky pochválit. Bojovaly, nic 
nevypustily, jen to střelecké štěstí (a taky umění) 
bylo potřeba. Výborný výkon odvedla Denisa 
Królová a nejlepším střelcem byla Denisa 

Hledá nové 
pracovníky 

na tato volná
pracovní místa

Na Libuši 891, 391 65  Bechyně
Tel.:+420 381 213 011
Fax:+420 381 211 060

email: info@micro-epsilon.cz
http://www.micro-epsilon.cz

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

Czech Republic, spol. s r.o.

TAJEMNÍK/SEKRETÁŘKA
- vedení personální agendy ve firmě
- požadujeme SŠ ekonomického směru
- znalost práce na PC (MS Office, internet)
- znalost NJ
- organizační schopnosti

KONTROLOR
- vstupní, výstupní a mezioperační kontrola mech. dílů kovoobrábění
- SŠ technického směru (strojní)
- zodpovědný přístup k práci
- znalost NJ a praxe ve strojírenství výhodou
  

Nabízíme zaměstnání ve stabilní, středně velké firmě se zahraniční 
majetkovou účastí. 
Nástup na výše uvedené pracovní pozice je možný ihned nebo po 

vzájemné dohodě.                                                 
Kontakt: p. Vacek
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Provedu kácení stromů ve stížených 
podmínkách, bezpečnostní, stabilizační 
a výchovný řez           Tel: 606 931 760

Marie Cirmaciová
Kompletní zpracování:

üúčetnictví
üdaňové evidence
ümezd
üdaňových přiznání

Dlouholetá praxe
tel.: 381 213 742 

ÚČETN ICTV Í

Upozorňujeme naše zákazníky, že 
prodejna bude v únoru uzavřena. 
Těšíme se na Vás opět v březnu 

a dubnu, kdy bude provozní doba 
omezena pouze na odpolední hodiny 

13.30 - 17.30

Beruška
Papírnictví a hračkárna

Libušina 25, Bechyně

JÚ – HELE  PRO  KAŽDÉHO NĚCO












    

Výtvarné potřeby
Hračky
PŮJČOVNA KOSTÝMŮ na maškarní
Bižuterní komponenty+korálky
PC HRY, modely Revell

Na Libuši  634  /200m od školky/

Prodej vesnického stavení a zahrady 
v Bechyni ul. Plechamr a samostatné 
stavební parcely se stodolou. Lze 
koupit i zvlášť  podle potřeby. 
Více informací na tel.: 774 616 800

ÚČETNICTVÍ - MILADA DOUSKOVÁ
(firma působící od roku 1992)
PŘIJÍMÁ NOVÉ KLIENTY

vedení účetnictví,
daňové evidence a mezd

tel: 381 211 450
e-mail: mdouskova@iol.cz

SIMPLY CLEVER

Ze skladových zásob 2009 nebo 
raději přímo z výroby? Je jen na 
Vás, kterou z našich mimořádně 
výhodných nabídek využijete. 
Můžete získat vůz Fabia za cenu, 
na kterou se Vám vyplatilo 
si počkat.

Obratťe se na nás co nejdříve 
– čím dříve přijdete, tím větší 
budete mít výběr! Těšíme se na 
Vaši návštěvu.

Při f inancování od ŠkoFINu 
zimní kola zdarma.

VYSTARTUJTE VČAS!

ŠkodaFabia
nyní již od 199 900 Kč

Kombinovaná spotřeba 
a emise CO  modelu Fabia: 2

4,1–7,5 l/100 km, 109–180 g/km

Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda:

AUTOSERVIS NOVOTNÝ, s. r. o.

E-mail: prodejce@autoservisnovotny.cz

Táborská 568
375 01 Týn nad Vltavou

Tel.: 385 732 616
Mobil: 602 149 489 
Fax: 385 731 349
www.autoservisnovotny.cz


