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Detaily města

+Ať máte v nastávajícím 
roce 2010 kliku!

PF 2010

+O zdánlivých detailech

Pamětihodná města zanechávají ve 
vzpomínkách nějaký neobvyklý obraz. 
Bechyně má také tu vlastnost, že se vrývá 
do paměti bod za bodem nejen svou 
mimořádnou přírodní scenérií a archi-
tekturou, ale i tím prozaičtějším článkem: 
ulicemi, domy, i když třeba nevynikají mimo-
řádnou krásou nebo nějakými zvláštnostmi. 
Ale člověk, který zná nazpaměť, jak 
Bechyně vypadá, si v noci, kdy nemůže 
spát, představuje, že se prochází jejími 
ulicemi. Najednou to není obyčejné město, 
obyčejné ulice a domy, vždyť všechno má 
svou historii, i tu, kterou jsme dosud ještě 
neobjevili. Co lidských příběhů se za dveřmi 
a okny událo. A těch zajímavých architekto-
nických detailů, oken, vrat a dveří, klik, fasád 
– díla lidských rukou a jimi dotýkaných.

Jistě, v pokročilejším věku vnímáme 
citlivěji tyto atributy. Je to město našeho 
mládí, kde stále žijeme nebo opět žijeme 
nebo sem přijíždíme. A právě těmto detai-
lům se chceme v letošním roce věnovat.

- ap -

+Životní jubilea 
leden 2010

95 let Jelínková Anna
92 let Zíková Anežka
90 let Ralbovský František
86 let Kabát Karel
85 let Kavanová Božena
84 let Berka Jan, Písaříková Pavla,
 Vanková Helena
83 let Jánská Milada, Jedličková Marie, 

Pluhař Pravdomil
82 let Matoušková Božena, 

Menšíková Věra
81 let Lukášová Ludmila, 

Pokorný Bohumír, Zíková Věra
80 let Krajcar Otto, Kuděj Vladislav, 

Sirovátka František, 
MUDr. Trnková Olga

79 let Bartoš Oldřich, Koliha Miroslav, 
Ing. Soukup Jiří

77 let Králová Božena, Waldhaus Otto
76 let Ing. Jachan Josef,

Mašková Jaroslava, 
Zavadilová Božena

75 let Blažek Josef, Dobiáš Jiří, 
Doleželová Anežka, Vlášek Josef

+
Děkuji vedení Domova pro seniory 
v Bechyni, MUDr. Ingrové, 
personálu a zejména obětavým 

zdravotním sestrám za jejich citlivý přístup, 
každou pomoc a radu po celou dobu pobytu 
mého manžela.

Velmi si vážím jejich práce. Přála bych 
jim, aby se uskutečnila výstavba nové 
budovy, která by zlepšila jejich těžké 
pracovní podmínky.

Marie Fárníková

BECHYŇSKÝ

Vážená redakce!
Strávila jsem ve Vašem krásném 

městě čtyři týdny. Lázeňská léčba velmi 
prospěla mému zdraví, vycházky po 
Bechyni a jejích památkách a výlety po 
okolí zlepšily moji duševní pohodu. Velice 
jsem si Vaše město oblíbila a ráda se sem 
budu vracet.

Dovolila jsem si stvořit pár neumělých 
veršíků, třeba se budou hodit do 
některého čísla Bechyňského městského 
zpravodaje.

S pozdravem Vlasta Dragonérová, 
Hradec u Stoda

Lázně Bechyně

Bechyně, Bechyně,
tys tomu na vině,

že si svoje klouby nechám,
operaci neuspěchám.

Slatina, masáže - to divy dokáže.
Parafin, magnety - chodím jak před lety.

Plavání v bazénu - artrozu zaženu.
Laser a koupele bylinkové - tělíčko je 

jako nové.

A když nemám procedury,
mohu vyrazit na túry,

vyjíti si na Prádlo,
aby tělo omládlo;

nebo do Židovy strouhy,
ovšem to je pochod dlouhý.

Pro zpestření pobytu
další výlety jsou tu.

Vyjedu si do Třeboně, 
už se tam nepasou koně,
potom si dám v Dražíči

pivo s bílou čepicí.
Večer, jak snad každý tuší,
hudba pohladí mou duši.

Bechyně, Bechyně,
tys tomu na vině,

že tu budu řadu let
na tvé bahno chválu pět!

Pozn. redakce:
I takovéto dopisy chodí do naší 

redakce a my využíváme začátku roku 
k tomu, abychom tento otiskli. Snad 
potěšíme zaměstnance lázní, kteří 
odvádějí zjevně dobrou práci.

+Začátek nového roku 

s sebou nese mnoho nezapomenu-
telných zážitků prožitých třeba právě 
poslední den v roce. Nezanechal ve vás 
podobné dojmy jako v ukázce z velmi 
známé humorné knihy českého autora, 
která je podle loňské ankety knihou určitě 
i vašeho srdce? 

Rozsvítil jsem, navlékl jsem si přes 
pyžamo kabát a šel jsem se podívat na 
rušitele nočního klidu. U dveří stál muž a měl 
zasněžený klobouk posazen na hlavě 
odvážným způsobem, který ve vás vyvolává 
představu spousty čárek na pivním tácku. 
Malou buclatou rukou si mával do taktu 
a bručel stížnosti na hluchou šenkýřku 
a suchou skleničku. Ptal jsem se ho, co si 
přeje a proč k čertu na mne zvoní ve dvě 
hodiny ráno. „Promiňte,“ řekl, „ale já 
nemohu najít svůj domek. Nevím, co se 
stalo. V každém domku bydlí někdo jiný.“ 
Nemohu vědět, jak jsem se v té chvíli tvářil, 
ale myslím, že můj obličej nezářil inteligencí. 
Nemohl jsem prostě pochopit, že by někdo Už víte, jak se kniha jmenuje a kdo ji 
mohl mít takovou odvahu jako tento mužík. napsal? Těšíme se na správné odpovědi do 
Spatřil jsem totiž, že řetěz jeho stop 20. 1. buď přímo v Městské knihovně nebo 
v čerstvě napadaném sněhu se vinul celou na e-mail: knihovna@kulturnidum.cz. Těm, 
ulicí od dveří jednoho domku ke dveřím co neuhodli, knihu nabízíme k přečtení!
druhého. Celé legie nešťastníků musily Připravujeme… výstavu skřítků očima 
opustit teplou postel zrovna tak jako já, aby bechyňských dětí 18. 1. jako ohlédnutí za 
vyslechly stížnosti na domek, který neměl výstavou paní Klimtové a přivítání nových 
tolik odpovědnosti, aby zůstal na místě, kde členů do Klubu ohrožených strašidel.
měl být. Bylo podivuhodné, že na tom muži Připomínáme… začínáme vybírat 
nebyly zřejmé žádné stopy násilí. Snad byli nezměněné registrační poplatky na rok 
všichni postižení zachváceni soucitem 2010!
s človíčkem ztraceným v moři stejných EH
krabicovitých domků…



Z historie Bechyně

+Šternberkové 
na Bechyni 

a zapomenutý 
poklad

Zanedlouho to bude 300 
let, co na Bechyni skončila 
v láda as i  ne js tarš ího 
č e s k é h o  r o d u ,  r o d u  

Šternberků. Bechyni vlastnili asi 250 let ve 
třech časových etapách, které se pokusím 
představit.

Prvním „vlastníkem“ byl již před rokem 
1340 Štěpán, majitel rozsáhlých statků 
především na Moravě, kde zastával úřad 
hejtmana Markrabství moravského. 
Dědicem byl jeho syn Albrecht, jedna 
z nejznamenitějších osobností 14. století 
v celém království. Mimořádně vzdělaný 
muž byl záhy „potřebován“ u dvora císaře 
Karla IV., jehož byl přítelem a rádcem. Jako 

osoba duchovní dosáhl biskupského 
svěcení, stal se biskupem ve Schwerinu, 
pak doma v nedávno založeném biskupství 
v Litomyšli, poté dokonce arcibiskupem 
v Magdeburgu a tím i primasem německým. 
Závratná kariéra! Ale jako rádce císaře 
přece se jen nejčastěji zdržoval doma 
v Praze. Na svých statcích zaměstnával 
i dvorské umělce, zakládal kostely a kláštery 
a je tedy velmi pravděpodobné, že přispěl 
i k výzdobě bývalého kostela minoritů ve své 
Bechyni. Klášter i kostel zanikly v době 
husitských bouří a po Albrechtovi ze 
Šternberka se tedy v Bechyni nic nedo-
chovalo. Přesto patří tento muž v galerii 
pánů na Bechyni k nejpřednějším.

Další v řadě byl jeho synovec Petr ze 
Šternberka, jeden z nejbohatších mužů 
v zemi. Vedle Bechyně v Čechách měl 
většinu statků na Moravě. Sňatkem 
s Annou, dcerou markraběte Jana Jindřicha 
(bratra Karla IV.), a tedy neteří samotného 
císaře, byl spřízněn dokonce s vládnoucím 
rodem Lucemburků. Bohatstvím a spole-
čenským postavením – příbuzenstvím – 
stojí mezi pány na Bechyni jistě nejvýš. 

současnost

+
se ho neleklo. Prostě, co kde bylo potřeba, to oblohou na holé zemi. Trvalo to mnoho a mnoho Zamyšlení povánoční
udělal a tam pomohl. dní. Pokaždé, když večer unaveně tvrdě usnul, 

No a v ten čas se toulal právě po zemi Kanaán, uviděl ve snu onu zamyšlenou dětskou tvářičku 
stejně tak důležité jako předvánoční nebo když jednou v noci uviděl krásnou hvězdu nad a opětovné mávnutí Ježíškovy ručky, jakoby mu 

vánoční. Přestal čas hektických příprav na tyto Betlémem, která jakoby jej přitahovala. To místo, Ježíšek říkal: „Ještě ne, ještě nejsi doma, ještě 
svátky, jejich prožití v okruhu rodiny, různé nad kterým stála, nebylo daleko. I vydal se zve- musíš jít dál.“ A tak šel a šel a Ježíšek mu stále ve 
příjemné, někdy i nepříjemné zážitky včetně čera za ní, a tak se k ránu objevil právě před snu ukazoval, že ještě není DOMA. Rýbrcoul 
pečení, nakupování, vaření a obstarávání dárků betlémskou jeskyní. Tam už po perném dni, kdy vstoupil do chladných krajů, v nichž zima ještě 
(dědeček dostal již po páté stejné bačkory buď Panna Maria porodila Syna Božího, všichni vládla, vstoupil do krajů, z nichž zima pomalu 
z důvodu jednorázového většího nákupu nebo se i s Ježíškem spali. A nad jeskyní visela ta hvězda odcházela, a přešel do krajů, kde již bylo cítit vůni 
jen rok od roku líbí stejné a zdají se vhodné, a z jeskyně vystupovala jemná záře, která probouzejícího se jara. Noci a rána byla ještě 
babička drahou kosmetiku a kabelku hodící se Rýbrcoula upoutala. chladná, ale denní slunko, podobné úsměvu 
spíše pro dvacetiletou slečnu, o dětech nemluvě, Chtěl se podívat dovnitř, odkud bylo slyšet božského dítěte, prohřívala nejen lidské kosti, ale 
pro vnoučata se kupují buď příliš velká nebo jen tiché oddechování lidí a odfukování kravičky i lidská srdce. A probouzelo celou okolní přírodu. 
naopak malá oblečení, takže po dohodě si koupí, a oslíka. Ale musel si alespoň kleknout, aby I procházel táhlá jižní návrší, odkud již dávno sešel 
co si sami představují, a jako překvapení zůstávají dovnitř vůbec viděl, takový to byl chasník. Jenže sníh a kde mezi čerstvou travičkou pomalu 
plyšová zvířátka, kterých by již bylo na celé jak poklekl, zaduněla a zachvěla se země v okolí vyrážely krokusy, obcházel stejně táhlá severní 
hračkářství). Naštěstí jsme nevyhořeli od jeskyně. Snad to byl Boží úmysl, vždyť Panna návrší, aby se nemusel brodit ještě sněhem, ve 
vánočních svíček, prskavek, nikdo si nezasekl rybí Maria i Josef dál spali tvrdým spánkem, ale dne mokrým a těžkým, ulpívajícím na oděvu, 
kost do krku atd. Ježíšek zavrněl, jak to děti dělávají, a probudil se. a v noci ztvrdlým mrazem a řezajícím skrze jeho 

Proto přijměte text našeho věrného Protřel si ručkou oči a když je otevřel, jakoby chatrný oděv. A tak jednou příliš unaven usnul 
spolupracovníka pana Františka Kocourka, který jeskyni slunce ozářilo. A osvětlilo nejen jeskyni, brzy zvečera v jeskyňce pod převisem nad už 
se po přečtení knížky italského autora Piero ale i překvapeného Rýbrcoula. Chtěl překvapením rozkvetlou jižní strání. A tehdy se konečně jeho 
Gribaudiho „Příběhy vánoční noci“ (Praha, něco říci, tak byl užaslý, ale tu se na něj Ježíšek každodenní sen neopakoval.
Portál, 2008) zamyslel nad textem a napsal další z jesliček zahleděl, zasmál se zářivým dětským Naopak viděl ve snu malého Ježíška, jeho 
poetickou vánoční zprávu pro Vás všechny. Je úsměvem a pokynul ručkou, jakoby říkal: „Čekal rozzářená očka a radostný úsměv, když se poprvé 
zapotřebí, alespoň ty Vánoce v nás dozní. jsem tě, a ty mlč! Vím vše a je teď na mně, abych ti zahleděl na něj, na Rýbrcoula. Uviděl, jak znovu na 

– ap – ukázal, kde bude tvůj domov.“ Pak přivřel trochu něj ukázal svou ručkou a znovu spokojeně usnul. 
své zářivé oči, jakoby se díval do veliké dálky. Jeho A Rýbrcoul opět pochopil. Tohle je tvůj DOMOV! JEŽÍŠKŮV ÚSMĚV
dětská tvář nabyla zamyšleného a vážného A když se druhý den Rýbrcoul probudil do (Vánoční příběh jak se z Rýbrcoula stal český 
výrazu, jak i tohle děti umí, a mávl ručkou snad slunečného rána a zahleděl se daleko, daleko do Krakonoš)
třikrát či čtyřikrát jedním směrem. Pak se jeho kraje, kde všechny ty kopce a kopečky pomalu V době, kdy svatá rodina musela k soupisu 
očka opět zavřela a ve chvíli znovu usnul klidným sestupovaly do mlhavé ještě nížiny, v níž se jako všeho lidu putovat do Betléma, města Davidova, 
a spokojeným spánkem. A Rýbrcoul pochopil. Jdi stříbrná stuha vinula a zářila řeka, věděl, že dostal chodil Rýbrcoul po světě, nevěda, kde je jeho 
tím směrem. Vyjdi hned, je to daleko a půjdeš dar vskutku královský. A poznal, že tady má být domov. Tehdy byl ještě mladý, ale už statné 
dlouho. Ale neměj strach, budu s tebou a povedu pánem, jako je Ježíšek Pánem nad celým světem. postavy. Když udělal krok, překročil potok a snad 
tě. A teď jdi! A jako je povinností každého pána chránit to, nad i horu a země zaduněla. Když promluvil, jakoby 

Tak se Rýbrcoul ještě tiše poklonil a v duchu čím a nad kým panuje, tak bude jeho povinností zahučela bouře. A když pracoval, pracoval za 
poděkoval. Věděl, že teď už nesmí nikoho chránit tento kraj a učit lidi tento kraj poznávat deset. A nejenom my dnes, ale i on sám tehdy 
probudit, že se Ježíšek probudil jen a jen kvůli a chápat, jako on sám musel dlouho poznávat nevěděl, čí vlastně je a kde je jeho domov. Snad 
němu. I co nejtišeji vstal a vydal se hned na cestu a postupně chápat tento svět. Tak mu přece byl potomkem samotného Goliáše, o kterém je 
směrem, který mu Ježíšek ukázal. A hle, šel naznačil Ježíšek: „Ne poroučet, ale učit a chránit psáno v Písmě a jehož přemohl a porazil sám 
najednou tak lehce a tak tiše, jakoby kráčel po druhé! A protože se tomuto kraji říká KRKONOŠE, David král, kterému bylo Bohem požehnáno 
koberci, a jeho kroky neprobudily ani při cestě bude se tobě říkat KRAKONOŠ. A slušní lidé tě a z jehož pokolení vzešla i Panna Maria a snad 
ležícího psa, kterého tam zanechali noční budou mít rádi, ale zlí nechť se tě bojí.“ To mu ve i Josef. Proto tehdy chodil Rýbrcoul po celém 
návštěvníci, pastýři. A Rýbrcoul šel a šel. snu řekl Ježíšek, a tak se stalo!světě a hledal svůj domov. Aby se uživil, hlídal 

Obcházel hory a bažiny, překračoval řeky Od té doby je Krakonoš pánem a ochráncem ovce, pomáhal na polích, sklízel len, česal ovoce, 
a moře, procházel háji, houštinami a lesy, míjel Krkonoš, neboť mu je daroval sám Ježíšek jako pomohl při vinobraní, naštípal dříví a co já vím, co 
lidská obydlí, samoty i celá města, přespával jeho domov. Amen. všechno dokázal udělat. Snad i ohlídal dítě, když 
v jeskyních, ve chlévech i pod hvězdnatou František Kocourek

I jeho předpokládanou „stopu“ smetli husité 
a byť stál nevýš, upadl zde téměř 
v zapomnění.

PhDr. Josef Kopeček

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

DIVADLO

PRO DĚTI

BROUČCI
Sobota 16. ledna / 15.00 hod. / Malý sál / Vstupné 30 Kč
Kdo z maminek, tatínků, babiček a dědečků nezná malebný 
příběh Karafiátových Broučků. Koho z nás nedojímá životní 

pouť Janinky a ostatních světlušek – 
broučků v této krásné pohádce, 

 plné poučných 
ž i v o t n í c h  
p ř í b ě h ů  
a lásky.

Hraje České 
l o u t k o v é  

divadlo Jana 
Vaňka.

PŘIPRAVUJEME NA ÚNOR

Čtvrtek 21. ledna / 
19.00 hod. / Velký sál/ 
V s t u p n é  1 2 0  K č
J i h o č e s k é  d i v a d l o  
Č e s k é  B u d ě j o v i c e  
u v e d e  n e j n o v ě j š í  
komedii spisovatelky 
Yasminy Rezy. Dva 
manželské páry se 
scházejí, aby srovnaly 
konflikt, který vznikl tím, 
že se jejich synové  
poprali. Je neuvěřitelné, kam až zavede vážené rodičovské 
páry řešení banální klukovské půtky!
V hlavních rolích se představí Dana Verzichová (známá 
jako Daniela z Ordinace v růžové zahradě), Ondřej Veselý 
(známý jako Franc ze seriálu Vyprávěj), dále hrají 
L. Krčková a M. Hruška.
Předprodej vstupenek od 10. prosince 2009 v kanceláři KD 
nebo na tel. č. 381 213 338

ANGLIČTINA
Středa 6., 13., 20. a 27. ledna / 18.30 hod./ Klubovna KD
Čtvrtek 7., 14., 21. a 28. ledna / 17.00 hod. / Klubovna KD
Bližší informace naleznete na www.skrivanek.cz

KURZY, SEMINÁŘE, DÍLNY

MATURITNÍ PLES SUPŠ
Sobota 16. ledna / 19 hodin / Velký sál KD
Letošní plesovou sezonu zahájí studenti místní 
uměleckoprůmyslové školy.

TANEC A ZÁBAVA

BŮH MASAKRU tipměsíce

PAVLÍNA JÍŠOVÁ A PŘÁTELÉ
Čtvrtek 11. února / 19.30 hod. / Vstupné v předprodeji 
120 Kč, na místě 150 Kč
Koncert "první dámy folku" s doprovodným vystoupením 

bechyňské kapely VEDVOU
Předprodej zahájen 11. ledna 2010 v kanceláři KD

KORNELOVY VDOVY
Úterý 23. února / 19.00 hod. / Velký sál / Vstupné 220, 200 
a 150 Kč
Černá komedie o čtyřech pozůstalých ženách, které postupně  
objevují ve svém zemřelém, kterého tak důvěrně znaly 
a milovaly, zcela jiného, neznámého, překvapivě cizího 
člověka. Hrají: Miriam Kantorková, Michaela Dolinová, 
Radka Stupková, Jana Šulcová/Milena Steinmasslová
Předprodej zahájen 25. ledna 2010

VI. PLES MĚSTA Bechyně
Sobota 30. ledna / 19 hod. / Velký sál KD / Vstupné 120 Kč
Již pošesté pořádá Město Bechyně ples, kde k poslechu a tanci 
hraje RM Band Milevsko. Připraven je bohatý program 
a soutěže o atraktivní ceny.
Předprodej od 14. prosince v Knihkupectví Petra Voka

DĚTSKÉ MAŠKARNÍ ODPOLEDNE
Sobota 27. února / 15.00 hod. / Velký sál / Vstupné 35 Kč

KULTURNÍ STŘEDISKO MĚSTA BECHYNĚ

(Kulturní dům, Městské muzeum, Městská knihovna)

děkuje všem sponzorům a návštěvníkům kulturních 

akcí za podporu v roce 2009. 

Těšíme se na další setkávání v roce 2010.

PŘEJEME PŘÍJEMNÝ LET



ZÁPIS
dětí do prvních tříd

narozených v době 
od 1. 9. 2003 do 31. 8. 2004

proběhne v pátek 15. ledna 2010 
od 14.00 do 18.00 hodin

na obou bechyňských školách

Na nové škole (Školní ul.) v hlavní 
budově.

Ve staré škole (Libušina ul.) 
v přístavbě – vchod zezadu od Křižíkovy 
vilové čtvrti.

S sebou si přineste občanský průkaz, 
rodný list dítěte, případně vyplněný 
zápisový list.

Žáci budou přijímáni za základě 
usnesení rady města Bechyně, vyhlášky 
o spádových obvodech č.14/2008 ze dne 
19. 11. 2008.

+

jediného zaváhání prošel celým turnajem.
O vánoční atmosféru se postarali i herci 

a v KD nám zahráli Vánoční příběh.
16. 12. jsme pro žáky připravili vánoční 

Ohlédnutí za prosincem tvoření spojené s výrobou svícínků, ozdob a 
jiných vánočních dekorací.na staré škole

V pátek 18. 12. proběhl 2. ročník 
Vánoční laťky pro děti, ale i jejich rodiče, 
sourozence a známé. Otevřeny byly 
všechny kategorie bez ohledu na věk 
a výkonnost.

Celý prosinec žila naše škola přípravou 
vánočního jarmarku pro veřejnost. Výtěžek 
z prodaných výrobků poputuje do Domova 
pro zdravotně postižené ve Zběšičkách na 
vybavení terapeutické dílny.

Předvánoční čas jsme se rozhodli 
ukončit zpíváním koled před školou v po-
dání učitelského sboru a velkou vánoční 
celoškolní besídkou v tělocvičně, kde každá 
třída předvedla svůj program. V závěru 
týdne byly i besídky v jednotlivých třídách.
Více informací o všech akcích a fotografie 

Poslední měsíc v roce je na naší škole z nich najdete na: www.zslibusina.cz.
vždy ve znamení vánočních akcí. 

Mgr. J. HrnčárkováPravidelně začínáme výzdobou školy, na 
které se podílejí děti a hlavně učitelé. 
Učitelský sbor také zazpíval 1. adventní 
neděli na náměstí při rozsvěcování 
stromečku.

V pátek 4. 12. navštívili Mikuláš, čerti a 
andělé všechny třídy a pochválili nebo 
pokárali žáky podle zásluh. Někde dokonce 
ukápla i slzička… 

O týden později se vyřádili žáci 4. a 5. 
tříd na pravidelném turnaji ve vybíjené. 
Zvýšená nemocnost se odrazila i na 
snížené účasti sportovců. Prosincového 
kola se zúčastnilo 15 hráčů, kteří vytvořili tři 
týmy. Zvítězil tým Bláznivé holky ve složení: 
A. Háziová, V. Zuntová, N. Filipová, 
T. Cibulková a K. Kabíčková, který bez 

+ZŠ Bechyně ve Školní 
ulici připravuje na 

leden 2010:

Den otevřených dveří
Srdečně zveme veřejnost, přátele školy, 
rodiče a předškoláky na Den otevřených 
dveří, který proběhne na naší škole v úterý 
12. ledna 2010 od 10.00 hodin a potrvá do 
16.00 hodin. 

V dopoledních hodinách si můžete 
prohlédnout prostory školy, ve vestibulech 
jednotlivých pavilonů zhlédnout výstavy 
projektů tříd, ale nahlédnout i do vyučo-
vacích hodin.

V odpoledních hodinách si pak můžete 
vyzkoušet práci ve školních kroužcích 
a nepovinných předmětech. Srdečně 
zveme, dveře máme otevřené.

Zápis s Krtečkem
V pátek dne 15. ledna 2010 od 14.00 do 

18.00 hodin proběhne na naší škole zápis 
do první třídy. Na děti se těší Krteček, který 
připravil pro předškoláky řadu školních 
úkolů a zavede je tentokrát do pohádkové 
perníkové chaloupky. Na konci trasy je čeká 
perníková odměna. Na budoucí prvňáčky 
se však netěší jen Krteček, ale i učitelé a 
žáci devátých ročníků, které pomohou celou 
akci organizovat.

Vedení školy

+Příchod Mikuláše

V naší škole se již stalo tradicí, že nás 
každý rok navštíví Mikuláš s čertem 
a andělem, v jejichž maskách se skrývají 
příslušníci 15. záchranné brigády.

Děti už předem návštěvu očekávají, 
připravují si básničky a písničky a těší se, 
jaké jim připraví Mikuláš překvapení.

Potom přijde dlouho očekávaný den, 
najednou se rozrazí dveře, do třídy se jako 
velká voda hrne čert, následován něžným 
andělem a důstojným Mikulášem. Děti slíbí, 
že se polepší, ale Mikuláš s údivem příští rok 
zjistí, že mezi hříšníky stojí stále titíž žáci. 
Tak tomu bylo i letos, musím však říci, že 
naše setkání bylo velmi podařené 
a vojákům posíláme velké poděkování.

Pavla Ondřichová
MŠ a ZŠ Tábor, ČSA 925,

odloučené pracoviště Bechyně 

+Hráli jsme divadlo 
pro důchodce

Dne 8. 12. se zúčastnil divadelní 
kroužek naší „nové“ školy akce pořádané 
pro důchodce města Bechyně. V kulturním 
domě jsme zahráli hru Osmý John a Krvavý 
koleno a vystoupení jsme zároveň pojali 
jako derniéru této úspěšné inscenace. 
Potěšil nás zájem a zaujetí, s jakým diváci 
sledovali představení, a jsme velmi rádi, že 
jsme se mohli takto rozloučit s naší hrou. 

Mgr. František Oplatek

+„Děs Běs“ na 
Pardubické Ryengli 2009

Dne 28. 11. 2009 se country kroužek „Děs 
Běs“ při II. ZŠ Libušina ul. zúčastnil česko - 
slovenského festivalu country tanců „Pardubická 
Ryengle“. V nejsilnější sestavě Filip Bareš, Nikola 
Filipová, Mirek Krasanovský, Lenka Šimová, 
Jakub Halama, Eva Capouchová, Martin Mrzena, 
Eliška Krejčová, Petr Slaboň, Žofie Ursínyová, 
Anna Pekelská, Anna Capouchová, Šárka 
Krejčová pod vedením Petra a Mirky Halamových 
za přispění Diany Rayové a Lucie Capouchové 
jsme vyrazily sbírat zkušenosti a neudělat ostudu 
svým výkonem. Bohužel naše kategorie nebyla 
vyhlášena jako soutěžní. Děti podaly velmi dobrý 
výkon, se kterým jsme byly všichni spokojeni. 
Porota naši choreografii hodnotila spíše kladně, 
její připomínky se budeme snažit využít do 
příštího ročníku. Odměnou pro všechny byl 
závěrečný country bál s kapelou Michal Tučný 
Revival.

P. H.



+Přišel Mikuláš

Tak jsme se přece dočkali. Do naší školy opět po roce zavítal Mikuláš s čertovskou 
družinou a anděly. To dopoledne ve všech třídách zavládla trošičku tísnivá nálada, ale 
hlavně velké očekávání.

Někteří se pro tuto chvíli vyzbrojili novou básničkou a ti nejstatečnější ji Mikulášovi 
přednesli.

Čerti ve všech třídách zkoušeli, jestli by si někoho nemohli s sebou odnést do pekla. 
Všichni „hříšníci“ ale slíbili, že se polepší, a tak čerti odešli s prázdnou. Atmosféru zlepšili 
andělé sladkou nadílkou pro každého žáka.

Tak zase za rok nashledanou!                                                           tř. uč. 1.B S. Ingrová

+Projekt 
Tisíc podob vody

Projekt proběhl na ZŠ ve Školní ulici 
v měsíci listopadu a prosinci. Tohoto 
projektu se zúčastnili pouze žáci 8. třídy 
v předmětech chemie, zeměpis, výchova ke 
zdraví a výtvarná výchova.

Žáci navštívili čističku odpadních vod, 
vytvořili nástěnné obrazy na téma např. 
voda na Zemi, koloběh vody v přírodě, 
čistění odpadních vod, voda a zdraví atd. 
V hodinách výtvarné výchovy kreslili formou 
koláže život ve vodě a v zeměpise se 
věnovali vodstvu na Zemi.

Při realizaci projektu si žáci mohli 
uvědomit důležitost vody jako základní 
podmínky života na naší planetě, prohloubit 
dosavadní znalosti o vodě, uplatnit doved-
nosti na PC a nakonec prezentovat 
výsledky své práce a také hodnotit výkony 
svých spolužáků. Projekt také přispěl 
k rozvoji komunikace a spolupráci v týmu. 

Mgr. Jitka Radvanová

+Projekt
Příběhy bezpráví

V rámci 20. výročí sametové revoluce 
se naše škola zapojila do projektu „Příběhy 
bezpráví“, který organizuje společnost 
Člověk v tísni. Pád totalitního komunis-
tického režimu žákům 8. a 9. ročníku 
přiblížilo promítání tématického filmu a poté 
beseda s veteránem II. světové války 
panem plukovníkem v. v. Vaňkem. 

Velmi poutavé autentické vyprávění 
pana Vaňka žáky velmi zaujalo, díky jejich 
mnoha dotazům se beseda protáhla na dvě 
hodiny. Žáci se dozvěděli o životě během 
několika režimů (první republika, protek-
torát, komunismus, normalizace), takže si 
mohli zhruba udělat představu, jak se žilo 
tehdy a dnes. Určitě je dobré připomínat 
mladším generacím minulost, kterou 
osobně nezažily, pak si možná budou více 
vážit všech vymožeností dnešního 
moderního světa, především demokracie 
a svobody.

Mgr. Jan Pazourek

+Projekt 
Cestovní kancelář

V pátek 11. prosince proběhl na 
II. stupni zeměpisný projekt, který měli na 
starosti žáci 9.A.

Rozdělili se do šesti skupin, z nichž 
každá představovala jednu cestovní 
kancelář. Z názvu některých CK se dalo 
domyslet, kam se asi bude cestovat. 
Například CK Safari – Afrika, CK Koala – 
Austrálie nebo CK Maňana – Střední a Jižní 
Amerika. Pro ostatní spolužáky si připravili 
velice zajímavé prezentace s využitím 
všech dostupných multimédií. Přes DVD či 
dataprojektor promítali fotky z vybraných 
lokalit zájezdů, na nástěnkách visely 
informační letáky, obrázky a fotky, vše bylo 
velmi pěkně tématicky uspořádáno. 
Jednotlivé třídy sloužily jako kanceláře 
(z některých bylo slyšet i tradiční hudbu), 
kde si žáci, respektive klienti, mohli zakoupit 
vybraný zájezd. Dozvěděli se tak mnoho 
užitečných a zajímavých informací ze všech 
kontinentů, které mohou využít, až budou 
jednou sami cestovat.

Mgr. Jan Pazourek

+Beseda s městským 
strážníkem

V pátek 4. 12. se na ZŠ ve Školní ulici 
uskutečnila přednáška městského policisty 
pana P. Halamy, která byla zaměřena na 
aktuální téma „Zábavná pyrotechnika, její 
užití i možné následky při špatné mani-
pulaci.“ Žáci 6. – 9. třídy si vyslechli zákonné 
podmínky prodeje, skladování a používání 
těchto „oblíbených hraček.“ 

Ve druhé části besedy studenti shlédli 
několik odstrašujících fotek a videí, jak tyto 
předměty při špatné manipulaci a neznalosti 
účinků mohou vážně poškodit lidské zdraví. 
Snad i díky tomuto setkání si žáci uvědomí 
nebezpečí, kterému se mohou vystavit při 
neodborném zacházení se zábavnou 
pyrotechnikou.

Už nyní se lze těšit na jarní setkání 
s městskou policií, které bude zaměřeno na 
téma návykových látek.

Mgr. M. Petr 
školní metodik prevence

+Šesťáci si zpestřili výuku projektem PRAVĚK

Žáci 6.A na ZŠ ve Školní ulici se v měsíci listopadu a prosinci v hodinách dějepisu, českého 
jazyka, výtvarné výchovy, přírodopisu a zeměpisu vydali na cestu do pravěku. V pátek 27. 
listopadu si děti vyzkoušely vyrobit keramické nádoby, sošky venuší, pravěkých zvířat a 
jeskynní kresby pravěkých lovců. Někteří žáci se převlékli do kožešinových oděvů, dokonce se 
k nim přidal i pan ředitel! Nakonec na DVD zhlédli ukázky světových jeskynních maleb.

V dějepisu si žáci formou skupinové práce připravili nástěnné obrazy jednotlivých 
vývojových typů člověka a v českém jazyce se věnovali pravěku v literatuře. Seznámili se s 
autory a ilustrátory, četli ukázky z knih, tvořili živé obrazy a zkoušeli se neverbálně (tj. pomocí 
gest a mimiky) domluvit.

Tento projekt se setkal u dětí i vyučujících s velkým úspěchem. 
Mgr. Jitka Radvanová

+Adventní výtvarné dílničky

Jako každý rok, tak i letos připravily maminky, členky výboru SRPDŠ ve Školní ulici, ve 
spolupráci s vychovatelkami školní družiny pro děti prvního stupně a předškoláky z MŠ 
výtvarné odpoledne v našich dílničkách. „Dospěláci“ připravili dětem náměty na výrobky a 
děti se s velkou chutí daly do výroby hezkých vánočních předmětů. Vyrobily například 
anděla ze dřeva a papíru, obrázek z ubrousku a dřevěných špachtlí, ozdoby z papíru na 
vánoční větvičky. Pracovní odpoledne příjemně ubíhalo při poslechu koled a pojídání 
cukroví, přinesené členkami výboru. Tato akce se vydařila, dětem nejen chutnalo, ale 
odnášely si velmi pěkné výrobky.

J. Radvanová, členka SRPDŠ



Rodičovské centrum
Hrošík

pořádá:

CVIČENÍ SE SLUNÍČKEM
Cvičení bude probíhat od 19. ledna 

2010 každé úterý dopoledne. Cvičí se  
zábavnou formou s doprovodem písniček 
a říkadel, děti se mohou těšit i na rozličné 
cvičební pomůcky, např. psychomotorický 
padák.  Př ih lás i t  můžete  dě t i  od  
cca 9 měsíců až do 4 let. 

Zakoupit permanentky na 10 lekcí 
(lekce trvá 45 min.) v hodnotě 400,- Kč si 
můžete v RC Hrošík v otevírací době. 
Kapacita je omezená, otevíráme dvě 
skupiny s maximálním počtem 10 dětí ve 
skupince! Časy budou upřesněny.

JAK DĚTEM POSKYTNOUT 
PRVNÍ POMOC

Přednáška MUDr. Jitky Trucové na toto 
téma se uskuteční koncem ledna v prosto-
rách RC Hrošík. Informace o přesném 
termínu konání budou dostupné během 
měsíce ledna v RC Hrošík a na webových 
stránkách.

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

+Zdravotně výchovná činnost v roce 2010 
– ÚO Svazu diabetiků v Bechyni

I v letošním roce je připravena řada akcí pro naše spoluobčany, kteří trpí diabetem, ale 
i pro širší veřejnost.

Datumčas Téma přednášky Místo konání Lektor

27. 1. 15 h Komplexní pohled na salonek - Jupiter MUDr. 

25. 2. 15 h Zdravé stárnutí salonek - Jupiter MUDr. Helena Ingrová 

24. 3. 15 h Práva a povinnosti salonek - Jupiter Bc. Irena Komárková 

22. 4. 15 h Selfmonitoring – 1. část salonek - Jupiter Bc. Martina Kratochvílová

20. 5. 15. h Selfmonitoring – 2. část salonek - Jupiter Bc. Martina Kratochvílová

24. 6. 15. h Životní režim diabetika salonek - Jupiter MUDr. Staněk

13. 6.–20. 6. Rekondiční pobyt Kunžak

23. 9. 15 h Duševní a fyzická salonek - Jupiter Mgr. Zuzana Vlková

21. 10. Den pro zdraví KSMB Bc. Jan Řezníček

14. 11. 15 h Celosvětový pochod proti diabetu sraz u KSM Bechyně

16. 12. 15 h Péče o končetiny salonek - Jupiter MUDr. Motyčková

Rádi mezi námi přivítáme nové členy, kteří mohou být zaregistrováni na členské schůzi 
konané ve čtvrtek 24. 3. 2010 od 15 hodin v salonku hotelu Jupiter. Přijďte mezi nás!

Výbor Svazu diabetiků v Bechyni děkuje Městu Bechyni, Kulturnímu středisku města 
Bechyně, Josefu Drdovi - zámečnictví, svář. a žel. práce Bechyně a firmě Stalux v Bechyni 
za finanční pomoc a spolupráci, která zkvalitňuje život diabetiků, zejména seniorů. 

Hana Sedláčková
zdraví člověka, 2. část – Řezníčková

pacientů při hospitalizaci v nemocnici

hygiena při cvičení

Forma cvičení při 
kardiovaskulárních problémech

 – polyneuropatie

+Informace pro členy 
MO ČRS Bechyně 

na rok 2010
Výdej členských známek bude 

prováděn na klubovně od 8.30 do 11 hodin
- v neděli 3., 10., 17., 24. a 27. ledna; 
  v únoru pak 7., 21. a 28. 2.
- v sobotu dne 13. února 

Ostatní informace budou v písemné 
formě k odebrání v klubovně při výdeji 
členské známky nebo při odevzdání 
„Evidence docházek a úlovků“ ve výdejně 
povolenek u Ing. Arnošta Hrubého.

Za výbor MO ČRS Bechyně Karel Chaluš

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

Práce členů národních výborů-poslanců.
V práci MěNV i ONV je nutno k řádné 

odpovědnosti volat ty, kteří byli voleni do 
lidových orgánů, ale nepovažují za svoji 
povinnost docházet do plenárních schůzí 
a podávat zprávy o činnosti za svěřený úsek 
lidosprávy a seznamovat se se zásadními 
potřebami města.

Letošní lázeňskoplesová sezona je ve 
znamení zmenšených možností - zmenšený 
počet návštěvníků.

Na jednotlivé plesy je z rozhodnutí Správy 
Státních lázní Třeboň stanoven maximální počet 
250 míst (k sezení), aby bylo možno zajistit 
řádnou obsluhu, pořádek v šatnách i pohodlí 
návštěvníků. Je nutno "na rovinu" uvést, že 
pracující i občané města tuto novotu přijímají 
s naprostou nespokojeností, zejména proto, že 
jde o 1. ples letošní sezony, ples pracujících. 
Tento ples byl vždy bohatě navštěvován a toto 
omezení účasti si pracující vykládají jako 
distancování od prostých pracujících.

Vybral Martin Gärtner

+
málo. Byly tu ale i rodiny ze Španělska nebo Našima očima
dokonce z Maroka. 

Během pobytu jsme také navštívili školu 
našich výměnných partnerů a měli jsme BELGIE
možnost zúčastnit se jejich vyučování. 

Naše cesta za inspirací pro tento článek Učitelé při hodinách na nás mluvili anglicky, 
byla opravdu daleká. Díky exchange takže si někteří odnesli i nějaké nové 
students (výměnný pobyt od 18.-25. října vědomosti. Jejich výuka byla v holandštině, 
2009) v Belgii jsme mohli navštívit taková doma však mluvili také francouzsky či 
místa, jako jsou Atomium, Bruggy, Čůrající německy. 
chlapeček (Manneken Pis)… atd. Tímto Opravdu mě zaujala návštěva pivovaru 
bychom také chtěli poděkovat všem, kteří Duvel spojená s ochutnávkou a prohlídkou 
nám k pobytu dopomáhali. výrobny piva. Bylo nám vysvětleno, jak 

Cesta do Belgie, země plné čokolády postupovat při ochutnávce, aby lépe 
a koňských spřežení, trvala 12 hodin jízdy chutnalo. Díky místnímu pivovaru noční 
autobusem. Po příjezdu jsme každý dostal Brusel nezahálí. Život v Bruselu je poklidný 
svého týdenního partnera. Já jsem dostala a skoro to vypadá, že nikdo nikam 
rodinu z Maroka a pobyt ve velkém domě se nespěchá. Na každém rohu je restaurace 
zahradou a posilovnou jsem si opravdu s jídly z různých koutů světa a snad nejvíce 
užila. jsme si tu vychutnali typické vafle 

Každé ráno jsme se všichni čeští s čokoládou a ovocem. Doprava je tu 
studenti scházeli a odjížděli poznávat krásy opravdu chaotická, každý si přechází přes 
Belgie. A že jich nebylo málo, nechci silnici jak chce, bez ohledu na přechody. 
podcenit nádherné belgické památky, ale Lidé tu dokáží jet téměř čímkoli, od tramvaje 
belgickou čokoládu stojí za to zmínit. až po kola, která tu byla snad druhým 

Z čokolády je tam opravdu všechno od nejpoužívanějším dopravním prostředkem. 
čokoládových zvířátek po čokoládu tekoucí Kdo chce spojit příjemné s užitečným, tím 
z fontán. A to, že je opravdu belgická, myslím nakupování a památky, určitě by měl 
poznáte už podle nádherných čokoládoven. toto město navštívit.

Ke konci pobytu jsme svůj volný čas 
Naši belgičtí studenti nás navštíví trávili společně s partnery v centru Bruselu. 

v dubnu, takže doufáme, že se jim ukážeme S nezapomenutelnou belgickou archi-
v co nejlepším světle. Většina rodin má tekturou a obrovskými obchodními 
o Češích představu lidí choulících se celý středisky, kde bylo pokušení k nákupům 
rok do kožichů, jiní zase nechápou, jak to že opravdu veliké. Škoda, že všechny ceny 
nemáme moře.byly v eurech.

Doufám také, že si domů povezou lepší Naši belgičtí partneři byli typickým 
suvenýr než my v podobě mediálně známé příkladem toho, že Brusel, a opravdu celá 
mexické (prasečí) chřipky, díky které se náš Belgie, je vlastně takovou směsicí různých 
pobyt stal opravdu nezapomenutelným ras a národností. Tak například moje 
a proslavil ho i celostátně.partnerka byla muslimka a celá její 

rozvětvená rodina pocházela z Turecka. 
Celá čtvrť, ve které jsem bydlela, byla 
obydlena muslimy, kterých tu vážně není 

L. Cibulková, M. Demková,
studentky Gymnázia 

Pierra de Coubertina třídy 2.D



Ptali jste se

Nikdo si jistě nemohl nevšimnout 
rohového domu u křižovatky směrem ke 
KD. Jeho barva a styl vykazuje známky 
budoucího vykřičeného domu. To by 
tady ještě tak scházelo... Můžete 
k tomuto něco říci? Díky. 

Stavební úřad posuzuje novostavby či 
změny dokončených staveb z hlediska 
obecných technických požadavků na 
výstavbu, na využívání území, dodržování 
souladu s územně plánovací dokumentací. 
V památkové zóně nebo u staveb, které jsou 
kulturními památkami, se k úpravě či 
záměru vyjadřuje Národní památkový ústav, 
územní odborné pracoviště Č. Budějovice, 
rozhodnutí ve věci pak vydává MěÚ Tábor, 
odbor územního rozvoje. Mimo tuto 
památkovou zónu nejsou stanoveny žádné 
regulativy, je věcí stavebníka a jeho citu 
jakou vnější úpravu a barvu omítky zvolí.

Marie Lexová

Bylo by možné obnovit značení 
zákazu parkování na místě vjezdu z ulice 
Libušiny do Školní? Auta, která na již 
neviditelném "žlutém kříži" pravidelně 
stojí, zabraňují vjezdu do dvora 
přilehlého domu.

Žlutou čáru obnovíme současně s jiným 
vodorovným dopravním značením. 
V letošním roce to ale už nebude.

Ladislava Blažková 

KINO BECHYNĚ 
LEDEN 2010

9. sobota, 10. neděle 20 h
ŽENY MÉHO MUŽE

Premiéra českého širokoúhlého filmu.
Skutečně byste chtěli žít život hvězdy? 
V hlavních rolích Zdena Studénková 

a Martin Stropnický.
Do 12 let nevhodné, 82 min, 70,-Kč

15. pátek, 16. sobota 20 h
MŮJ ŽIVOT V RUINÁCH

Premiéra filmu USA.
...aneb moje velké řecké léto. 

Romantická komedie.
Mládeži přístupno, 96 min, 70,-Kč 

17. neděle, 18. pondělí 20 h
TWILIGHT: Nový měsíc

Premiéra širokoúhlého filmu USA.
Další pokračování velké lásky krásné 

Belly a hodného upíra Edwarda.
Do 12 let nevhodné, 130 min, 70,-Kč 

21. čtvrtek, 22. pátek 20 h
PAMĚTNICE

Premiéra českého filmu.
Poslední školní sraz začíná...

Mládeži přístupno, 97 min, 70,-Kč

23. sobota, 24. neděle 20 h
LOVE AND DANCE

Premiéra širokoúhlého filmu Polska.
Touha tančit...Touha milovat... 

Další z řady nezapomenutelných 
tanečních filmů.

Do 12 let nevhodné, 123 min, 70,-Kč

28. čtvrtek, 29. pátek 20 h
TŘI SEZÓNY V PEKLE

Premiéra českého širokoúhlého filmu
Dokud sníš, nejseš mrtvej. Kryštof 

Hádek v hlavní roli milostného dramatu.
Do 12 let nevhodné, 110 min, 70,-Kč

+
pomoc poskytnout. MĚSTSKÁ POLICIE Nyní vás seznámíme s některými chysta-

�Spolupracuje s jinými složkami IZS.nými aktivitami MPB v tomto roce:BECHYNĚ
�pravidelné rubriky v Bechyňském Strážníci zejména: - radí, informuje městském zpravodaji. �dohlížejí na dodržování zákonů 

S nástupem nového roku přichází i nová �prezentace na vývěskách města a vyhlášek k ochraně veřejného pořádku 
rubrika, ve které chceme prezentovat naši 

�besedy na preventivní témata �přispívají k ochraně bezpečnosti osob činnost a zároveň seznamovat občany 
a majetku �kurzy sebeobrany pro různé věkové s informacemi z oblasti veřejného pořádku 

�dohlížejí na dodržování pravidel kategoriea z dění městské policie Bechyně. 
občanského soužití Již třetím rokem je ve městě městská �internetové stránky

policie. V průběhu těchto let Městská policie �odhalují přestupky a v rozsahu �schránky důvěry
Bechyně (dále MPB) prošla proměnami od stanoveném zákonem ukládají blokové �pořádání různých akcí s prezentací 
profesních až po personální. V MPB pokuty integrovaného záchranného systému 
působili dva strážníci. V květnu minulého �upozorňují fyzické a právnické osoby na (IZS) a další.
roku se stav snížil o jednoho městského nedostatky a činí opatření k jejich 

S konkrétní podobou těchto aktivit vás strážníka, což silně oslabilo další činnost. odstranění 
budeme včas informovat. Proto v druhé polovině loňského roku �zajišťuje odchyt toulavých zvířat na 

zastupitelstvo rozhodlo posílit MPB, a výbě- Využíváme této možnosti a pro připo- území měst.
rovým řízením rady města byl přijat jeden mínku uvádíme oprávnění strážníka MP.

Důležitá je však i vaše spolupráce. strážník. V krátkosti si nyní představíme Základní činnost je přesně a přísně 
Všímejte si svého okolí a v případě nového strážníka MPB. vymezena zákonem o obecní policii 
jakéhokoliv protiprávního jednání nás Pan Aleš Kabelka žije v Týně nad č. 553/1991 Sb. Bližší podrobnosti stanoví 
neváhejte upozornit. Bez vaší pomoci se Vltavou. Vystudoval nástavbovou formou Obecně závazná vyhláška města popř. 
neobejdeme, jak se ostatně ukázalo při střední školu – Veřejnoprávní ochranu Status městské policie. Stručně lze vybrat 
mnoha vašich oznámeních. a následně i VOŠ se zaměřením na tyto základní povinnosti strážníků:

Jsme přesvědčeni o tom, že společnými Prevenci kriminality. Tyto teoretické znalosti �Obecní policie zabezpečuje veřejný 
silami se nám podaří nejen udržet, ale i dále poté uplatnil jako strážník - specialista u MP pořádek v obci. 
zvyšovat pocit bezpečí a pořádek v našem Hl. m. Prahy. Sport a hlavně bojová umění �Každý má právo se obracet na strážníky městě. jsou jeho koníčkem, kterému se věnuje již 

se žádostí o pomoc a strážníci jsou 23 let. U MPB by rád zužitkoval znalosti jak 
povinni v rozsahu svých úkolů tuto Strážníci MP Bechyněteoretické, a tak i praktické. 

salon pro zdraví, 
krásu a rekondici

 6 cvičících stolů 
poháněných elektromotory

Malšice 56 (vchod vedle lékárny)

tel.číslo: 728 900 525
www.slenderlifemalsice.wbs.cz 

PRONAJMU 
část parcely jako ZAHRÁDKU

Lokalita „ELIÁŠKA” (pod bývalým 
skokanským můstkem) - úžasně klidné 
relaxační prostředí.      Tel: 602 181 827

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU
Havlíčkova 13

přijímá žáky 5. tříd ZŠ do primy nižšího 
stupně osmiletého studijního cyklu 

pro školní rok 2010/2011

tiskopisy přihlášek - na příslušné ZŠ či ke
                                  stažení na internetu
zápisový lístek   - vydá příslušná ZŠ

termín odevzdání přihlášek do 15. března 
2010 na ředitelství gymnázia

přijímací zkoušky - 1. kolo: 22. a 23. 4. 2010
 M, ČJ a obecné studijní předpoklady
 

Den otevřených dveří - 14.1. 2010 v 15 hod.
 bližší informace o studiu, podmínkách 

a kritériích přijímacího řízení

Přijímací řízení i studium jsou bezplatné.
kontakt:     385 722 039, 385 722 053

www.gtnv.cz
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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.

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

ČISTÍRNA PEŘÍ
PÉŘOVÉ VÝROBKY
Alena Berková  777 631 180

www.cistirnaperi.taborsko.com

Autohas Bechyně
bývalý dům služeb

tel: 602 659 011 
p. Dlouhá

Marie Cirmaciová
Kompletní zpracování:

üúčetnictví
üdaňové evidence
ümezd
üdaňových přiznání

Dlouholetá praxe
tel.: 381 213 742 

NETRADIČNÍ  KURZY  

ANGLIČTINY

Zápis zahájen, leden – červen
Výuka v kurzu i individuální

Místo výuky – Bechyně, Tábor
Tel: 604 375 619

ÚČETN ICTV Í

Práce na PC 

 www.internetjob.cz/kov

+Středoškolská 
futsalová liga 

v Bechyni v hale

OA Třeboň – Gymnázium Písek 3:0 (3:0)
Třeboňské holky se v pohodě dočkaly 

zaslouženého vítězství, a tím i prvního 
místa v turnaji a postupu. A díky výši jejich 
výhry jsme postoupili i my!

Další úspěch fotbalistek SUPŠ Bechyně Naše sestava: v brance – Petra 
Českomoravský fotbalový svaz ve Hilasová ©, v poli – Martina Hliňáková, 

spolupráci s MŠMT pořádá celostátní Monika Hrachová, Veronika Hrdličková, 
soutěž středních škol v sálovém fotbale - Denisa Królová, Barbora Kylsánová, 
Středoškolskou ligu. V úterý 1. 12. 2009 se u Tamara Patryová, Markéta Vávrová.
nás v Bechyni v hale 2. ZŠ hrál turnaj A výkon? Prostě lze ještě mnohé 
jihočeské divize za účasti dívčích družstev zlepšovat a na úroveň z minulého roku teď 
Gymnázia Písek, OA Třeboň a SUPŠ prostě nemáme. Přesto si ale všechny holky 
Bechyně. Bechyňské fotbalistky se těžce zaslouží velkou pochvalu za bojovnost. 
vyrovnávají s loňským odchodem „velkých Určitě je na místě vyzdvihnout výkony 
hvězd“ po maturitě, přesto si vybojovaly Markéty Vávrové, Martiny Hliňákové 
postup do finále divize. Tam budou hrát a především Denisy Królové. Nejlepší naší 
s prvními dvěma týmy z kraje Vysočina. Do hráčkou ale byla kapitánka v bráně Peťa 
celostátního semifinále pak postupuje dále Hilasová. Především jí a jejím skvělým 
pouze první družstvo. zákrokům vděčíme tentokrát za postup do 
SPŠK Bechyně – OA Třeboň 0:1 (0:1) krajského finále. Budeme tam hrát už 

Utkání s mnoha nastřelenými tyčkami popáté v řadě (jediní z JČ kraje!) a dvakrát 
na obou stranách nakonec rozhodla jediná jsme dokonce postoupili do celostátního 
využitá šance. Dát gól bylo velikým semifinále mezi nejlepších osm týmů z celé 
problémem. ČR! Letos by ale naše dresy - štěstíčka od 
SUPŠ Bechyně – Gymnázium Písek 1:1 firmy Reality Horňák musely asi přinést 
(1:0) zázrak. Ale… je to fotbal, tak uvidíme!
Branka: Martina Hliňáková Děkujeme také sboru „staré“ školy za 

Konečně jsme se dočkali branky umožnění uspořádání turnaje.
(Martina krásně z dálky trefila k tyči), jenže 
další se opět nekonaly!, a tak se nakonec V. Šťastný
trefily soupeřky a nervy tekly až do konce.

TĚLOVÝCHOVA & SPORT Dvořák a Kníže s. r. o.

lpořez kulatiny - krovy, pergoly, letní 
garáže (hoblujeme, frézujeme, 
impregnujeme, lazurujeme, 
smontujeme, postavíme)

lstavební řezivo
lpaletové přířezy
lprodej palivového dřeva

Pilařská
výroba 
Senožaty 
u Bechyně

www.pilabechyne.cz
tel.: 603 834 114
Pro podnikatele nabízíme prostory 
pro podnikání a skladování zboží, 

2cca 800 m  - složíme a naložíme

+

ml. žákyně kumite (řízená forma zápasu)
1. místo Tereza Cibulková
2. místo Aneta Háziová

ml. žáci kumiteBechyňští karatisté 
1. místo Martin Hána

opět sbírali úspěchy 3. místo Tomáš Hána

V dnech 28. 11. – 29. 11. 2009 se ml. dorost kumite
bechyňští karatisté zúčastnili cvičebního 2. místo Ján Mikula
semináře a II. kola Jihočeské ligy 

I ostatní závodníci podali vynikající 
v Milevsku. V sobotu se cvičilo a ladila se 

výkony a chybělo málo a bylo medailových 
forma na nedělní závody, pod vedením 

umístění  ještě více.  Tímto všem 
jihočeských instruktorů. Semináře se 

zúčastěným gratuluj i  a děkuj i  za 
zúčastnilo 23 členů klubu, 16 se přihlásilo 

předvedené výkony. Dále děkuji rodičům za 
na závody. V konkurenci 60 závodníků 

pomoc s dopravou.
z 6 klubů Jihočeského kraje se naši 
mládežníci vůbec neztratili a přivezli pět 
medailí a pohárů v těchto kategoriích:

S pozdravem Petr Cibulka,
trenér a předseda klubu

PRONÁJEM GARÁŽE U STARÉHO 
HŘBITOVA v areálu GARAGE”

tel: 602 181 827 
„


