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Pracovníci finančních
úřadů budou pomáhat
daňovým poplatníkům

V rámci zlepšování svých služeb Česká
daňová správa připravila pro letošní rok
celou řadu opatření, která vycházejí vstříc
poplatníkům daně z příjmů fyzických osob.
Přiznání k této dani budou vybírána nejen
na finančních úřadech, ale i na všech obcích
s pověřeným obecním úřadem (tzv.
dvojkových obcích).
Na uvedených obcích přitom nepůjde
o prostý výběr přiznání k dani z příjmů
fyzických osob, ale budou zde poskytovány
i relevantní informace potřebné pro jejich
vyplnění.
V zasedací místnosti Městského úřadu
v Bechyni budou pracovníci Finančního
úřadu v Táboře poskytovat informace k uvedené problematice ve dnech 10. března
2010 (středa) a 17. března 2010 (středa)
vždy od 13.00 do 17.00 hodin.
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Březen - začínající
měsíc jara

Petrklíči, není třeba ani tolik
tvrdit, že matkou všech barev je
záře sluneční.

Sedmikrásko, škoda, že se už
přestaly nosit
ony slaměné
mošničky, na
kterých se
střídaly čtverečky červené
se zlatistými. Nevíš, jsou při
zemi vlny, vlny síry s hladinou karmínovou?
Jitroceli, nebývá ti smutno
o polednách tam nahoře
ve tvém minaretě?

Jíva: „Neříkej, co si
s nima počnu
a kam je
dám?“ Jako příroda, tak i chrám
je domovem společným dobrým
i zlým.
Fialko, není již otázkou, kam se
poděla naše duše po prvním
zahřmění, ale proč necítíme
zákon, ani když mučí?

Připomínáme, že zde nebude možné
daň zaplatit v hotovosti, ale platbu lze
provést daňovou složenkou na pobočkách
České pošty, tato forma placení je
osvobozena od poštovních poplatků.
Od 19. února 2010 jsou na Městském
úřadu v Bechyni k dispozici tiskopisy
přiznání k daním z příjmů, dále informační
letáky a daňové složenky pro platbu daní na
České poště.
Pro úplnost připomínáme, že podání
daňového přiznání (včetně jeho příloh) lze
učinit též elektronicky formou datové zprávy
opatřené nebo neopatřené zaručeným
elektronickým podpisem nebo prostřednictvím datové schránky, a to ve tvaru
a struktuře a za podmínek zveřejněných
Ministerstvem financí v aplikaci Elektronické podání pro daňovou správu, která je k
dispozici na internetových stránkách
Ministerstva financí (www.mfcr.cz).
Více informací najdete na internetových
stránkách České daňové správy
(http://cds.mfcr.cz).
Konikleci, v týdnu pašijovém
je tak prázdno, na polích,
a bílá oblaka mají tak
naspěch, že si nás ani
nevšímají, a my bychom
přece snad nějaké slovo
n a š l i
a někomu
po nich
vzkázali…
Blatouchu, příteli včel,
služebnic oltáře, bez tebe
bych nerozuměl Proroctví,
jež dí: Máslo a med jísti
bude, aby uměl zavrhnouti
zlé a vyvoliti dobré…
Z poezie Jakuba Demla: Moji přátelé
Ilustrace z knihy Polívka, Fr. – Daněk,
G.: Rostlinopis a nauka o Zemi. Olomouc,
Promberger, 1935.
Ještě ne, ještě ne, jaro ještě ne. I když
v březnovém měsíci se skrývá první jarní
den, svatý Řehoř ponouká hospodáře
k orání, přece jen platí: „Březen za kamna
vlezem.“
Z článků pana učitele R. Buriana
v časopise Lázně Bechyně:
…Dupáme po závěji a zoufale si
dýcháme do dlaní. Čekáme první sluníčko,
kdy nám nakoukne do oken, bez bolesti
bychom rádi opouštěli kamna a pospícháme si narovnat naše údy na
výsluní. Musíme se smířit
s nutností zimy, ale nevzdáváme
se touhy a důvěry v plné dobrodiní
slunce, jara, volného vzduchu…
Dočkáme se, protože je to
přirozená dráha času; jen zatím
trpělivost, abychom rozjásané
slunce nevítali nemocní,
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Životní jubilea
březen 2010
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Horáková Josefa
Šafránková Josefa
Hájíčková Božena
Valentová Růžena
Píšová Marie
Bílková Květa
Balatá Věra
Kuchválek Jaroslav
Boček Jiří,
Hruška Josef
Holub Jaroslav,
Horáčková Marie,
Ryšavá Marie
Bílek Jaroslav
Svobodová Alenka,
Váňová Jarmila
Železná Helena
Chmelař Josef,
Novotný Bohumil
Herza František
Tupý Josef

ochromení, neschopní práce a radosti.
Není to ještě jaro, ale není to také již
zima. Nelze vyběhnout do práce bez
kabátu, ale také starý kožich není již
pohodlný. Jedni tvrdí, že budou ještě tuhé
mrazy a šetří kde jaký starý hadr, aby svoji
nedůvěrou se třesoucí dušičku do něho
zabalili, druzí by nejraději odházeli a spálili
všechno, čímž se dosud svět proti nepřízni
osudu halil a svlékli by jej do plavek, aby jaro
ani chvilku na cestě k srdci lidí nezmeškalo.
Pochopitelně, jedno i druhé, dokud se tak
zařizuje každý sám za sebe a nemůže být
z toho velká škoda. Komu bude ve starém
kožichu horko, sám povolí knoflíky, komu
bude zima v plavkách, vrátí se pro starý
kabát. Jen jedno neztrácejme nikdo z mysli:
že nikdy po březnu – dubnu nepřichází
listopad, nýbrž květen, také v životě lidstva.
A zařizujme se podle toho.
-ap-

Detaily města

Z historie Bechyně
Šternberkové
na Bechyni
a zapomenutý
poklad
2. pokračování
Jan Norbert ze
Šternberka stačil ve svém
krátkém životě obohatit
Bechyni o několik staveb, z nichž
nejhodnotnější a v mnoha směrech jedinečný je nepochybně hřbitovní kostel
sv. Michala. K jižnímu boku kláštera dal také
postavit novou kapli pro „zázračné“ obrazy,
dlouhá léta uctívané zbožnými občany.
V listopadu r. 1673 byly do dostavěné kaple
zmíněné obrazy přeneseny z děkanského
kostela při slavném průvodu a obřadech.
Bylo to v tom samém roce, kdy došlo
k vysvěcení dokončené stavby nejznámějšího poutního místa v Čechách, Svaté
Hory u Příbrami. Bechyně se svou dlouhou
poutní historií jako Svatá Hora byla stále víc
vyhledávanou a navštěvovanou. Zmíněné
„zázračné“ či „milostné“ obrazy, jak se v té
době říkalo, jsou pozdně gotické polychromované dřevěné sošky Piety a Krista na
kříži. V dobové mluvě se i plastické
zpodobení nazývalo obrazem. Převážná
většina poutních míst má pouze jeden
„milostný“ obraz, ale Bechyně má hned tři.
I tím je výjimečná. Vztahují se k nim četné
pověsti, legendy, zázraky, zázračná
uzdravení a vyslyšení proseb zbožných
poutníků v minulosti systematicky zaznamenávané.

Kaple postavená r. 1673 nákladem Jana
Norberta ze Šternberka brzy nestačila
pojmout davy prosebníků. Proto dala
vnučka zakladatele r. 1725 postavit novou
velkou kapli na místě staré. Plány
vypracoval nejslavnější architekt té doby
v Čechách Kilián Ignác Dientzehoffer.
Vrcholně barokní kaple je architekturou
evropského významu a další z uměleckých
perel tohoto města.

Bechyně může děkovat téměř za vše,
co má uměleckou hodnotu a čím se může
pyšnit, rodu Šternberků. Pro ně zde
pracoval nejslavnější malíř 17. století Karel
Škréta v rozmezí téměř třiceti let a vytvořil
(po Praze) nejrozsáhlejší soubor obrazů.
Šternberkové dali přivést do Zářečí sochu
sv. Jana Nepomuckého od nejslavnějšího
barokního sochaře Matyáše Bernarda
Brauna (nebo jeho žáka J. F. Pacáka?). Je
to patrně nejkrásnější barokní socha celých
jižních Čech. A také již zmíněné „zázračné“
obrazy (jistě alespoň dvě Piety) dali vytvořit
Šternberkové kolem roku 1500, netušíce
tehdy, že se sošky stanou kultovními objekty
a cílem poutníků. Bechyně se skutečně
stala jedním z nejnavštěvovanějších
poutních míst v zemi (jednou spolu s Kadaní
nejstarších) již před 300 lety. Svědčí o tom,
mimo jiné, i galerie kamenných soch z doby
kolem r. 1700 na terase kolem ústřední
svatyně na Svaté Hoře, kde 20 andílků
přidržuje kartuše s reliéfy nejznámějších
poutních Madon. Na
jedné, právě
naproti hlavního
vchodu, je
zobrazena
velká Pieta

z Bechyně. Z jihočeských Madon je na
Svaté Hoře ještě Madona Kájovská
a Budějovická, ale opomenuty jsou i tak
významná místa jako Klokoty, Římov,
Sepeky a ostatní.
Nelze opominout kostelík v Poušti
postavený na skalní vyvýšenině hrabětem
Janem Norbertem ze Šternberka
v 17. století. Kostelík – poustevnu – tvořila
kaple sv. Jana Křtitele, dvě malé světničky
a kuchyně. Dvoupatrový nevelký objekt
uzavírají dvě vížky. Zvon v jedné z nich
zmizel, na fasádě je plastika s beránkem
a latinským nápisem Vicit agnus noster,
eum sequamur: Zvítězil náš beránek,
následujme ho.
Dostáváme se k tomu bechyňskému
pokladu. Každému by mohl být přístupný.
V Bechyni se konaly slavné poutě po
staletí. Až doba nedávno minulá jim nepřála
a udělala přítrž a to nikoliv pouze zde. Nyní,
v čase nabyté svobody, se mnohá poutní
místa revitalizují, obnovují jako mnohé jiné
tradice. A zajímavé je, že se na této obnově
podílí i naše sekularizovaná nenáboženská
společnost, samozřejmě z důvodů ekonomických. Vždyť poutní místa jsou zdrojem
značných příjmů. Ve světě je v módě
speciální druh turistiky, tzv. „religiózní“ čili
náboženská. A má dokonce „Světovou

asociaci náboženské turistiky“; ta nedávno
zveřejnila překvapující a ohro mující
informaci: tato turistika dosahuje ročního
obratu 18 miliard dolarů. Proč by z toho
nemohla profitovat i Bechyně?
Ve světle těchto zkušeností je patrné, že
největší poklad zde Šternberkové zanechali
právě založením poutního místa a tradice.
Poutní místo v Bechyni, bývalý klášterní
kostel se vzácnou kaplí, postavený odvážně
vysoko na kraji skály, je mezi poutními místy
typově ojedinělé, zvláštní, atypické, ale tím
turisticky atraktivnější. A s nádhernou
budovou kláštera a zahradou, odkud jsou
úžasné pohledy do údolí na řeku a na
neuvěřitelně fantaskní most.
Troufám si říct, že je vše dosud v neutěšeném stavu. Příjezdové komunikace
rozbité, klášterní kostel i ty dva další po
většinu roku zavřené nebo pro návštěvníky
k prohlédnutí po objednávce, návštěvníci se
musejí sejít v určitou dobu v určitém počtu
(nešlo by v turistické sezóně najít průvodce
a strážce za určitý poplatek, který jistě každý
rád věnuje?) Interiér klášterního kostela
volá také po opravě a očistění od
nevhodných doplňků.
Kromě umlčeného poutního místa je
další možný cíl – bechyňský zámek, který je
krásně opraven a udržován, ovšem jeho
přístupnost je velmi omezená a tak jeho
znovuotevření zaznamenává veřejnost jen
zvolna. Turisté jakoby na Bechyni
zapomněli. Napojením na síť evropských
poutních míst by se Bechyně dostala do
povědomí nejširší evropské a světové
veřejnosti a vhodnou, dobrou prezentací
a propagací by přilákala zástupy zájemců.
Poutní místa samotná jsou zpravidla
hodnotnými uměleckými a historickými
památkami se soubory dalších uměleckých
děl a to láká v současné době nejen zbožné
poutníky, ale především „bezbožnou“
kulturní veřejnost. A není třeba se obávat,
že by musela být k dispozici řada kněží.
Nemusela. Skupiny poutníků s sebou vozí
zpravidla svého kněze, který na jejich
žádost vykoná obřad v jejich jazyce.
Většina dobře spravovaných a propagovaných poutních míst žije výlučně
z turistiky a ne špatně. Lázenští pacienti
a vodáci v létě Bechyni neuživí. Ale statisíce
návštěvníků z celého světa ano a bohatě.
Ten „zapomenutý poklad“ stačí jen
zvednout a přinese užitek celému městu:
řadu pracovních příležitostí v ubytování,
pohostinství, výrobě a prodeji publikací,
upomínkových předmětů aj. A na „rozjezd“
by stačilo nemnoho. Nebo je Bechyně tak
bohatá a má pro všechny občany dost práce
a pracovních příležitostí a cesty i památkové objekty včetně jejich propagace
v pořádku, že si může dovolit nechat ležet
peníze na ulici? Vím, že pro město jsou to
téměř nedostupné investice, nicméně po
spolupráci všech institucí, překonání potíží,
mnohdy i nezájmu a málo aktivity, by se
dobrá věc podařila. Doufám, že pro dobro
Bechyně budou i má závěrečná kritická
slova brána pozitivně. Vždyť Bechyni mám
rád.
Psáno v srpnu r. 2008,
PhDr. Josef Kopeček, historik umění;
manželka Karolína Šternberková
Dovolím si takový malý dovětek: Toto
povídání a zamyšlení věnuji dlouholetému
příteli, bechyňskému rodáku, ak. sochaři
a restaurátorovi Radko Plachtovi k jeho
nastávajícím 80. narozeninám.

www.kulturnidum.cz

KULTURNÍ KALENDÁŘ
VÝSTAVA
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.

DIVADLO

březen 2010

KURZY, SEMINÁŘE, DÍLNY
ANGLIČTINA
Středa 3., 10., 17., 24. a 31. března / 18.15 h. /Klubovna KD
Čtvrtek 4., 11., 18. a 25. března / 17.00 hod. / Klubovna KD
Do kurzů jazykové školy Skřivánek se můžete přihlásit na
www.skrivanek.cz, e-mailem na tabor@skrivanek.cz, případně
telefonicky 605 231 454 nebo 381 254 665.

ORIENTÁLNÍ A BŘIŠNÍ TANCE
Pondělí 1., 8., 15., 22. a 29. března / 18.00 h. / Klubovna KD
Pod vedením lektorky K. Procházkové, www.raeesah.wz.cz.

PŘIPRAVUJEME NA DUBEN
INDY & WITCH
Pátek 16. dubna / 21.00 hod. / Velký sál KD / Vstupné
v předprodeji 180, na místě 200 Kč
Jedinečný hiphopový večer konečně v Bechyni.
Předprodej vstupenek zahájen od 8. března v kanceláři KD.

NA SPRÁVNÉ ADRESE
Pondělí 26. dubna / 19.00 h. / VS / Vstupné 220, 200, 150 Kč
Divadelní společnost Háta uvede francouzskou komedii Marca
Camolettiho o tom, že zdaleka nestačí podat si inzerát a přijít
na správnou adresu.
Hrají: Gondíková/Zedníčková, Andrlová/Jeníková,
Rous/Zounar, Čech/Mahdal
Předprodej vstupenek od 15. března v kanceláři KD.

RC HROŠÍK
Úterý 2. března / Velký sál / 19.30 hod. / Vstupné 50 Kč
DS Lužnice Bechyně představí premiéru divadelní hry podle
scénáře Pavla Němce v režii Karla Vontroby. Hrají: Č. Roubal,
P. Halama, J. Beneš, J. Mrzena a P. Šulcová/R. Bosáková.

PRO DĚTI
PLECHA NEPLECHA JDOU DO SVĚTA
Sobota 13. března / 15.00 hod. / Malý sál / Vstupné 35 Kč
Hlídači pohádek Plecha Neplecha v hudebním komponovaném pořadu provedou děti různými světadíly a vtáhnou je i
do děje. Nejmenší diváky čekají hry na opice, bubeníky,
tanečníky, ale i na tučňáky. Představení si pro děti připravila
agentura Petr Kubec Praha.

BECHYŇSKÉ JARO (XVIII.)
Pátek 26. - sobota 27. března / Prostory KD
Krajská jihočeská přehlídka dětských divadelních souborů.
Přijďte se podívat, co všechno dokážou zahrát školní divadelní
soubory, mezi které rovněž patří i děti z „Nové školy“.
Podrobný program na plakátech.

NOC S ANDERSENEM
Pátek 26. března / 17.00 hodin / Knihovna

PLESOVÁ SEZÓNA
HASIČSKÝ PLES
Sobota 6. března / 20.00 hodin / Velký sál KD
K poslechu a tanci hraje kapela B.O.S.S. Příbram
a Doubravanka.

MATURITNÍ PLES
Sobota 20. března / 19.00 hodin / Velký sál KD

CVIČENÍ SE SLUNÍČKEM
Úterý 2., 9., 16., 23. a 30. 3. od 9 a 10 hodin
V případě zájmu bude pro nové zájemce otevřen další kurz,
přihlásit se můžete u lektorky Mgr. Gábiny Procházkové:
725 207 029, gabusa@centrum.cz., nebo v RC Hrošík.
KURZ NOŠENÍ DĚTÍ
Čtvrtek 4. března / 14 - 16 h. / Cena kurzu 200 Kč, těhotné 50 Kč
Povídání o nošení dětí v šátcích i jiných nosítkách s praktickým
nácvikem úvazů. Dozvíte se, proč nosit a v čem, vliv nošení na
matku i dítě, způsoby vázání dětí do šátku (břicho, bok, záda),
zásady správného nošení, správná poloha dítěte v šátku, oblečení
na nošení, druhy šátků a nosítek. Nemusíte mít vlastní šátek, je
třeba si vzít s sebou svoje miminko, v případě těhotných panenku
nebo plyšáka pro vyzkoušení úvazů nanečisto.
Vhodné je zaregistrovat se pomocí SMS na tel. čísle lektorky paní
Ježkové: 775 125 720, např. Šátky jméno dítěte dd.nn.rrrr.
(narození dítěte), kontakt e-mail: Rehana@seznam.cz
OBAVY Z NÁVRATU DO ZAMĚSTNÁNÍ
PO RODIČOVSKÉ DOVOLENÉ
Úterý 9. března / 16.30 hod. / Vstupné 40 Kč
Přednáší klinická psycholožka Mgr. Veronika Kopecká, následně
proběhne beseda nejen na toto téma.
BURZA DĚTSKÉHO OBLEČENÍ A POTŘEB
Sobota 13. března / 9 - 11 hod. / Přísálí KD
Věci si každý prodává sám, pro prodávající je prostor otevřen od
8.30 h. Poplatek za polovinu stolu 25 Kč, za celý stůl 50 Kč.
VÝTVARNÉ TVOŘENÍČKO
Čtvrtek 18. března / 15 - 16 hod. / Vstupné 20 Kč
Zveme maminky s dětmi od 2 do 4 let na velikonoční tvoření.
VYNÁŠENÍ MORANY
Pátek 26. března / v 16 hodin sraz před budovou Městského
muzea na náměstí, odtud se půjde průvodem k řece
Vynášení smrtky nebo Morany, což je zosobněná zima, jejíž
figurína je při slavnosti vhozena do vody.

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

pisatelka k 14. březnu 1917
uvádí: „Každý schovává, kam
může – do sena, do jetele, do
slámy, do hnoje, do chléva pod
žlaby, do jam a vůbec tam, kam
Jak jsme slíbili minulý měsíc, máme tu dalšího zástupce
může a myslí, že by to nenašli.
rozsáhlé fotografické sbírky Městského muzea. Tentokrát se jedná
Schovává se všechno: mouka,
o výjev ze stavby elektrické železniční dráhy Tábor – Bechyně, a to
Ve sbírkách Městského
obilí, jetel, sůl, cukr, máslo,
konkrétně o montážní vozy, které byly při stavbě používány.
muzea v Bechyni nejsou jen
sádlo, mák, len, a co je při tom
typické sbírkové předměty.
strachu a škody! Myši sežerou
Je zde také muzejní knipytle, obilí se vysype, mouka se
hovna, která skrývá nejednu
zkazí. Též se musí odvádět
zajímavost.
mléko a máslo, kde jsou blíž
u města. Zimy jsou stále a
1. světová válka z druhé
mrazy jako o vánocích. Též
strany
brambory lidi schovávali a těmi
Z „Pamětní knihy farnosti
mrazy to všechno omrzlo, že do
Sudoměřice“ se můžeme
toho nic není.“
dozvědět, jak viděla 1. světovou
Ze záznamů hospodyně si
válku černýšovická selka Marie
můžeme udělat představu, kolik
Fáberová. Deník z let 1915 až
zemědělských plodin museli
1918 přepsal kolem r. 1970 se
Fáberovi povinně odprodat
svolením její dcery Marie
eráru – státu. I tady se dodávky
Přibylové pan farář Soukup.
k a ž d o r o č n ě z v y š o v a l y.
Na začátku svých zápisků
V r. 1915 odevzdali: 6 q žita, 8 q
věnovala paní Fáberová
ovsa, 0,5 q pšenice, r. 1916: 4 q
pozornost hlavně odchodu čeržita, 13 q ovsa, 0,7 q pšenice,
nýšovických mužů do války. Na
13,5 q brambor a slámy, r. 1917:
začátku mobilizace v r. 1914 jich
2,15 q žita, 9,53 q ovsa, 0,74 q
odešlo dvacet sedm (tři z nich
pšenice, 15 q brambor, 1 kg
nepřežili první válečný rok),
másla, 7 q sena.
dalších čtrnáct mužů bylo
Kontrol si na vsi užili a konodvedeno téhož roku v listotrolovalo se úplně všechno.
padu a prosinci, během
20. 3. 1917 se například sepinásledujícího roku 1915 ještě
sovalo,
co bylo zaseto, co se
dalších třináct vojáků. Přičemž
sklidilo, kolik se bude sít, kolik je
odcházeli stále mladší a mladší
kusů dobytka. V červnu chodila
muži, v r. 1916 jich bylo deset
komise po polích a podle slov
a r. 1917 dalších deset. Např.
paní Fáberové „spisovali vůbec
z rodiny Kováříků odešli v průvšechno, ať je na kousíčku mák,
běhu dvou válečných let čtyři
zelí, hrách, burýna, brambory –
synové. Výjimkou mezi těmi,
i kdyby toho bylo jen pár hrobků
kdo rukovali, ale nebyli ani
bez potíží. Během čtyř válečných let musel
všechno sepíšou.“ Podle jejího zápisu
otcové od rodin, mezi nimi byl Jan Novotný,
stát zajistit obživu pro armádu. Dodávky pro
z 28. 1. 1918: „Starosta též spisoval kliky,
otec osmi dětí a Jan Dušek, otec čtyř dětí,
„erár“ musel zajistit právě venkov. Na vsi
prý se musí dát také eráru – ty žluté, lidí je
oběma bylo 44 let. Je bezpochyby zřejmé,
chodily vyhlášky, nařízení o dodávkách,
proto černili lakem. I zvony berou.“
že jejich přítomnost chyběla zejména při
hospodáři byli neustále kontrolováni, kolik
Odvážely se zvony z kostelů a kapliček. „Prý
hospodářských pracech.
mají obilí, brambor, sena atd. Ale i v tomto
zazvonějí všema zvony a najednou přesta14. května 1917 narukoval z rodiny
případě si sedláci věděli rady a nehlásili
nou a počnou je rozbíjet. To je smutné a lidí
Fáberů sám hospodář, manžel pisatelky
skutečný stav svých zásob. Tím se však
pláčou jak v pohřbu, ale nemohou nic dělat.“
deníku. Paní Fáberová si tehdy zapsala: „Šli
vystavovali tomu, že při domovních
Z deníku se můžeme také dozvědět,
jsme s ním do Smolče na dráhu – to jsme se
prohlídkách jim vše zabaví a ještě budou
kolik dobytka musela obec odvést eráru,
vyplakali, až nás bolí hlava, sotva jsem
muset platit pokutu.
a že rok 1917 začal krutými mrazy, nebylo
přišla, jak mi bylo darebně.“ Válečná praxe
Podle vyhlášky z 25. 2. 1915 byl příděl
čím vytápět školy a všechny veřejné
byla taková, že vojáci, kteří nebyli na
mouky 7 kg na osobu a měsíc nebo 9 kg
místnosti byly v únoru zavřené. Od jara bylo
vzdálených bojištích, měli šanci dostat se
obilí. V prosinci 1915 se příděl snížil na 4 kg
velké sucho, nebylo dost sena a slámy.
na nějaký čas domů na tzv. „odláb“. To
mouky. Nám se dnes může zdát, že se jedná
Proto ženy v zimě 1917/18 chodily do lesa
platilo zvláště pro ty, kteří měli doma
o dostatečné množství, ale nesmíme
na stařinu a sežínaly vršíčky vřesu na
hospodářství a museli zajistit polní práce.
zapomínat, že se tehdy doma pekl chléb
krmení – přidávaly ho do řezanky.
S trochou nadsázky se dá říct, že Jan
a jedlo se více pokrmů z mouky, brambor
Zajímavé je, jak se měnily ceny
Fábera měl štěstí. Rukoval až v r. 1917 do
a luštěnin a méně masa. A navíc se příděly
potravin. Jedno vejce stálo v r. 1916
Békéscsaby, takže se nikdy nedostal až na
potravin během válečných let stále
6 krejcarů a v r. 1918 už 40 krejcarů. Jestliže
bojiště. Na první měsíční „odláb“ přišel
snižovaly. V r. 1916 byl na osobu a měsíc
1 kg másla stál v r. 1915 2 zl. 40 krejcarů,
16. října 1917 a pak se hospodyni postupně
1 kg cukru, o rok později již jen 0,75 kg (a to
v r. 1918 stál už 25 až 30 zl. Cena brambor
dařilo díky různým protekcím a za úplatu
ještě nebyl vždy k dostání). Lidé ze vsí si
se za dva roky zvýšila z 6 zl. za 1 kg na 25 až
získávat další a další odložení nástupu
vozili mlít obilí do mlýna, např. z Černýšovic
30 zl.
vojenské služby. Šťastným dnem se pro
do mlýna v Dobronicích. Každý musel mít
(Pozn.: Jen pro upřesnění tu máme
celou rodinu stal 17. duben 1918. Paní
lístek od starosty, kolik obilí si může nechat
převody tehdejší měny: 1 zlatý = 2 koruny,
Fáberová si k tomuto dni napsala: „Začali
semlít. Paní Fáberová popisuje, jaká byla
100 krejcarů = 1 zlatý = 2 koruny, 10 krejcarů
jsme pást krávy, máme je tak hubené, není
praxe: „Lidé si dávají víc, mlynář to vezme,
= 20 haléřů, 50 krejcarů = 1 koruna.)
tomu co dát. Tatí dostal vyřízenou žádost do
vezme si z toho, co chce, ale jaká pomoc.
Jako perličku na konec tu máme recept
1. listopadu.“ 3. listopadu bylo podepsáno
Horší je, když je chytí četník – co je přes
na mýdlo, které se u Fáberů běžně vařilo:
příměří a 11. listopadu oficiálně tzv. Velká
lístek jednoduše zabaví.“ To byl ale ten lepší
„Mýdlo se vaří takto: dá se 4 litry vody, do
válka skončila. Ale nesmíme zapomenout,
případ, ne vždy se to obešlo jen zabavením
toho
vařit 1 kg sody a když se to vaří dát si do
že ne všichni měli takové štěstí.
obilí přes povolení. Když byli četníci přísní,
škopíku 2 kg vápna a na tu vápnotu vařící
Autorka deníku nám nabízí pohled na
zabavili všechno obilí a ještě dali pokutu. To
vodu vylít a vymíchat to v tom a pak přilít do
každodenní život vesničanů za válečných
se také stalo Fáberovým, kromě exekuce
toho 4 litry studené vody. Nechat to 2 dny
let, který při srovnání s životy lidí ve městech
obilí, museli r. 1916 zaplatit pokutu 100 zl.
ustát a pak dát 5 l čisté vody, 18 dkg smůly,
byl o něco málo jednodušší, alespoň v tom,
Po statcích chodily téměř každý měsíc
1
kg loje a vařit to 2 hodiny.“
že vesničané měli zajištěné jídlo. Ale
komise na kontrolu zásob. Sedláci se snažili
samozřejmě ani na venkově se neobešli
obilí a brambory různě ukrýt. V deníku
J. Trčková a Městské muzeum

+
Z fotografické sbírky
Městského muzea

Jako houby po dešti - aneb
Knižní novinky
z jihočeského
regionu

+
Chceme Vás seznámit s krásnými
fotografickými publikacemi, které jsou
vhodné jako dárek milovníkům jižních Čech,
Šumavy a vzpomínkou na navštívená
místa. Autorkou první z nich je
Flašková Zdeňka: Kouzlo jižních Čech
České Budějovice, Koop, 2004.
Fotografie nás provází přírodními
krásami i historickými památkami jižních
Čech, jejichž kouzlu snad podlehne každý
návštěvník. Nejblíže nás jsou zachyceny
Hluboká n. Vltavou, Týn n. Vltavou,
Koloděje, Zvíkov, Orlík, Písek, Tábor,
Klokoty, Veselí n. Lužnicí, Záluží na
Soběslavsku, Dobronice, Stádlec, Lužnice
– Stará i Nová řeka a samozřejmě Bechyně.
Autory fotografií knihy
Šumava z nebe jsou Jiří Berger a Jaroslav
Vogeltanz. J. Berger se specializoval na
letecké fotografování měst a památkových
objektů. J. Vogeltanz se zabývá především
fotografováním zvířat a přírody. Po smrti
svého přítele tuto knihu dokončil a vznikla
kniha o Šumavě, zde je ještě krásnější,
tajemnější a barevnější.
Vydala Plzeň, Starý most, 2009.

+

Knihovna v Březnu
– měsíci čtenářů

Sníh pomalu mizí a my už netrpělivě
očekáváme první i třeba jen malinkatou
předzvěst jara. Aby naše čekání rychleji
plynulo, zařazujeme tentokrát jarní ukázku
z tvorby velmi známého spisovatele
a básníka, který by se letos dožil 100let
a který psal poezii nejraději pro děti.
(nápověda: F. H. = Romance pro křídlovku,
Špalíček pohádek)

Pikl, Josef: Paměti jihočeského odbojáře
Praha, Academia, Ústav pro studium
totalitních dějin, edice Paměť, 2009.
Dalo velké přemlouvání k sepsání
vzpomínek Josefa Pikla (1908–1991),
učitele ve Vyskytné na Pelhřimovsku.
Nakonec se odvážil své vzpomínky sepsat
i za cenu toho rizika, že ho budou považovat
za povídálka, který si vymýšlí hrůzné
příběhy, aby své vyprávění učinil poutavějším. Líčí s věcností jenom své
bezprostředně prožité nebo bezpečně
ověřené události. Měl odpor ke zveličování
utrpení vězňů, zkreslování lepšího postoje
z důvodů politických. Holá skutečnost byla
pro něho dostatečně otřesná. V jeho
vzpomínkách vzniklo osobní svědectví
o anabázi českého protektorátního odboje,
svědectví o poměrech v nacistických
koncentračních táborech i svědectví
„mírových“ dob, kdy byl ubíjen úskoky, falší
a šikanou úředních míst ve svém občanském životě. Tyto praktiky uskutečňovali
lidé, o jejichž chování za války mohl vydat
svědectví na hony vzdálené jejich
poválečné sebeprezentaci. Je to zpráva
o „malém“ českém člověku, jehož niterná
velikost ve skutečnosti přesahuje horizont
obou krutovlád, které se zemí přehnaly. (Dle
internetu.)
-apSněženka
Snížek už nesněží, leckde však si poleží
na lukách i na polích - bílý sníh, bílý sníh.
Ale v lese, dívejte se, v kvítí se promění,
to já kvetu všemu světu pro potěšení.
Uhádnete jméno autora do 19. března?
Správná odpověď z únorového zpravodaje:
Božena Němcová: Babička
V rámci kampaně Březen-měsíc
čtenářů připravujeme besedy pro školy

N O C S

+
Stalo se před 50 lety

(z kroniky od Josefa Rypla)

Na základě jednání MěNV bylo
doporučeno, aby ČSSS Soběslav, farma
Bechyně, umístěný v původních objektech
„Panského dvora“ naproti Ústavu
národního zdraví (dříve Varousův statek),
byl přemístěn mimo lázeňský areál vnitřní
části města.
Dne 9. a 10. března 1960 byla
provedena v městě jako součást
celostátní akce rozsáhlá rentgenologická
snímkování ze štítu radiofotografie plic
a to všech pracujících závodů, úřadů
i v domácnostech ve městě i v celém
zdravotnickém obvodě přilehlých obcí.
Akce je dokumentem stále se rozšiřující
zdravotně preventivní péče a služby
poskytované socialistickým státem.
Dne 27.– 29. i 30. března 1960 byla
uvedena dramatickým souborem
Závodního klubu Jihokera a útvarovou
divadelní skupinou čsl. premiéra hry
„Tajemství jezera Tooplitsee“. Dramatizaci
příběhů z pozadí machinací západoněmeckého imperialismu provedl sám
iniciativní mladý režisér Richard Sejpal.
Napínavý a plně současný děj měl
ohromný úspěch a všechna představení
byla vyprodána.
Vybral Martin Gärtner
a kouzelné 6. nocování s Andersenem.
Zájemce prosíme o vyplnění a odevzdání
přiložené přihlášky do 19. března.
Z odevzdaných přihlášek vylosujeme
14 dětí, které s námi prožijí neobvyklou noc
v knihovně vyplněnou společným čtením,
hraním, vyráběním i chatováním a určitě
dojde i k nějakému nečekanému překvapení na závěr! Už teď se na Vás těšíme!
EH

ANDERS ENEM

KSMB - Městská knihovna
Přihlašuji
svou dceru/svého syna………………………………………..,věk dítěte ……let
Adresa …………………………………………………, telefon…………………

Podpis rodičů………………….................................
------------------------------ zde odstřihněte a odevzdejte v MěK Bechyně -----------------------------Přihlášky odevzdejte do 19. března 2010! Vylosovaní budou telefonicky informováni!
Nocovat může maximálně 14 dětí (věk 7-12 let).
Začátek:
Konec:

v pátek 26. března 2010 v 16 hodin
v sobotu 27. března 2010 v 8 hodin

Děti budou potřebovat : spací pytel, karimatku, oblečení na hraní a na spaní,
hygienické potřeby, ručník, přezůvky, kartu zdravotní pojišťovny, zápisník, psací
potřeby, malé občerstvení a D O B R O U N Á L A D U!

+
Poznávací zájezd
do Anglie

Po dvou letech uskutečnila naše škola
poznávací zájezd do Anglie, který se konal
ve dnech 24. až 30. 1. Zájezdu se zúčastnilo
26 studentů ze Základní školy Libušina,
6 studentů ze Základní školy ve Školní ulici
a další studenti i dospělí, kteří měli o tento
zájezd zájem a doplnili tak autobus na plný
počet 52 lidí.
Program je vždy pečlivě připraven ještě
před odjezdem, a tak jsme první den zamířili
na londýnské City, kde jsme obdivovali
Katedrálu svatého Pavla, most Millenium
a Tower Bridge a nesměla chybět ani
pevnost Tower s korunovačními klenoty
Jejího Veličenstva Alžběty II. Večer nás
čekalo setkání s našimi hostiteli, které se
neobešlo bez strachu dětí, zda se domluví,
bez pocitů úzkosti, zda to dokážou. A zvládli
to všichni.
Druhý den jsme zamířili do překrásného
města na jihu, do Brightonu. Toto město je
lázeňským letoviskem Londýňanů s nádhernými bílými budovami, s oblázkovou
pláží a ohromným molem s krámky
a atrakcemi. Děti si pohrály na pláži, což
způsobilo velkou radost, ale i mírné zvlhnutí
oděvů, které jsme pak v autobuse museli
sušit, ale mušličky a hladké bíločerně
vykreslené kamínky stály za to. Zajímavé
bylo i muzeum Sea Life s tunelem uprostřed
akvária, kde se nad námi i vedle nás
zjevoval nádherně pestrý mořský život
a kde plavali i žraloci.
Třetí den jsme vyrazili na západ
Londýna do Windsoru, letního sídla
královské rodiny, kde jsme strávili zajímavé
tři hodiny obdivováním interiérů zámku
i jeho okolí. Poblíž tohoto místa je známá
chlapecká kolej Eton, což jsme dětem také

ukazovali i s poučením, že se zde dodnes
mohou používat fyzické tresty a rákoska.
A někteří dnešní mladí lidé ani toto slovo
neznali. Odpoledne jsme byli ve slavných
londýnských Kew Gardens botanických
zahradách. Dospělí obdivovali kvetoucí
orchideje, kaktusy i palmy, děti pak byly
nadšeny procházkou v korunách stromů,
kde byla vybudovaná stezka v osmnácti
metrech nad zemí. Atmosféru dokreslovali
zelení papoušci poletující kolem nás.
Týden rychle ubíhal, a tak přišel i den
čtvrtý s procházkou začínající u Londýnského oka. Než se posadíte do kabinky
tohoto obřího ruského kola, pozvou vás
Britové na projekci 4-D. Ne, to není omyl,
opravdu se tam čtvrtý rozměr objevil. Na
konci filmové ukázky jsme byli posněženi.
Děti okouzlené projížďkou na tomto kole
jsme pak protáhli kolem slavných, krásných
a historicky významných míst jako je Big
Ben, Westminster Abbey, Downing Street,
Buckingham palace a Trafalgar Square. Na

+
Mumie v 6. třídách

V jedné z hodin dějepisu se žáci 6.A
a 6.B propadli do starověkého Egypta.
V rámci probírání tohoto atraktivního učiva
si vyzkoušeli část práce egyptského
mumifikátora, a sice zavinutí hotové mumie
do konečného obalu. K vzájemnému ovíjení
však neužívali plátěné pruhy, ale toaletní
papír, takže křehkost tohoto materiálu
leckdy činila velké obtíže. Všichni však
nástrahy přípravy mumií zvládli a výsledkem byla celá řada originálních „zámotků“.
Mgr. Rudolf Blažek

+
Sněhulákománie

Po dvou marných pokusech, kdy sem
vyrazili stavět sněhuláky a vrátili se vždy
s nepořízenou, se nám konečně, díky
bohaté sněhové nadílce, podařilo sněhuláky postavit. Aby nám radost ze sněhuláků
vydržela, vyhlásili jsme Sněhulákománii. Do
školy jsme přišli v bílém a se šálami kolem
krku, aby nám - sněhulákům nebyla ve třídě
zima. Vyrobili jsme si sněhuláčí stojánek na
tužky, sněhulák nás učil rozkládání čísel
a trápil nás i se čtením a psaním. Za
odměnu jsme dostali pečenou sněhulákovskou medaili, puzzle a omalovánky.
Samozřejmě se sněhulákem.
Mgr. Jaroslava Hrnčárková a žáci 1.A

cestě v parku Svatého Jakuba jsme krmili
veverky, hladili si pelikány a kachny a žasli
nad rozkvetlými jarními květinami. Neubránili jsme se vzpomínkám na zasněžený
domov. Odpoledne jsme navštívili velmi
zajímavé Britské národní muzeum, kde děti
strávily zbytek odpoledne prohlížením si
dinosaurů a různých jiných exponátů, a pak
už hurá domů.
Počasí bylo větrné, ale naštěstí bez
typických anglických dešťů, na pláži i
poslední den v Londýně jsme se i ohřáli
teplým jarním sluníčkem.
Zážitky, které jsme si přivezli, se nám ve
vzpomínkách budou ukazovat ještě dlouho.
Mgr. Romana Švestková
Více informací o akcích na naší škole
najdete na: www.zslibusina.cz

+
Karneval pro děti

Karnevalové a masopustní období jsme
na naší škole využili k několika akcím.
K té největší patřil tradiční dětský
karneval, který se uskutečnil 18. 2. 2010.
Zúčastnilo se ho 54 dětí v úžasných
maskách. Mnohdy i sami učitelé měli
problém poznat své vlastní žáky. Kromě
tancování bylo pro děti připraveno spousta
her, o které byl jako vždy velký zájem.
Nechybělo ani pojídání masopustních
koblih zavěšených na šňůrkách. Všichni,
včetně rodičů, odcházeli z akce spokojeni
a natěšeni na jarní prázdniny.
Při hodinách výtvarné výchovy jsme
vyráběli masky, kloboučky a brýle. Žáci 4.A
si připravili na dveře u třídy legrační
karnevalové tablo se svými fotografiemi.
Prvňáčci zase prošli klaunovskou školou
s bláznivými ponožkami. Masopust je
období veselosti a to se nám všem povedlo.
Květa Antolová

+

Úspěch atletů na
krajských přeborech
v Praze

+

Cesta za
poznáním
Londýna

V sobotu 6. února se členové kroužku
atletiky – členové BAK Bechyně zúčastnili
žákovského přeboru Jihočeského kraje
v hale. Přestože pro zranění necestovala
naše největší medailová naděje – Marek
Olejarčík – desetičlenné výpravě se
podařilo získat šest medailí!
Nejvíce se dařilo Denise Šlechtové,
která zvítězila v běhu na 1500 m v čase
5:47,76. Úspěch v této disciplíně podtrhla
2. místem Pája Vlčková. Další stříbrné
medaile získali mladší žáci Radek Burda ve
výšce (125 cm) a Honza Hubka ve vrhu koulí
(8,71 m). Bronzy si pak odvezli starší žáci
David Pucherna ve skoku dalekém a Honza
Zvolánek ve výšce.
Úspěšně si vedli i další: Honza Homolka
se v běhu na 60 m probojoval do finále B,
Eva Vávrová skončila 4. na 800 m, Tomáš
Kratochvíl si vylepšil osobní rekord ve vrhu
koulí, statečně bojovala i Míša Kolmanová

na šedesátce a hlavně v dálce.
O 14 dní dříve, 24. ledna, soupeřili
o krajské tituly i jejich starší oddíloví
kolegové. Jim se podařilo získat dvě zlaté
a jednu bronzovou medaili, když Michal
Háša zvítězil v běhu na 3000 m v novém
osobním a oddílovém rekordu 9:28,58
a Ruda Blažek vyhrál vrh koulí (12,94 m).
Z koulařského kruhu byla i poslední medaile
– Vašek Toman za výkon 10,84 m. O další
umístění na stupních vítězů nás připravilo
zranění Martiny Drdové. Další členové
výpravy – žáci ZŠ Libušina – Denisa
Šlechtová, Tomáš Harsa, Jirka Karkule či
David Pucherna mezi dospělými spíš
získávali zkušenosti. Na medaili se
neprosadil ani Honza Pešta.
Kompletní výsledky našich atletů
i soupeřů můžete najít na www.atletika.cz
v sekci Výsledky.
Mgr. Rudolf Blažek

Cesta za poznáním Londýna a staré
dobré Anglie se uskutečnila 24. – 29. ledna
2010.
Odjeli jsme navečer novým, pohodlným
autobusem. Projeli jsme SRN, Belgii,
Francii a Eurotunelem jsme se dostali do
Anglie.
První den v Londýně jsme obdivovali
St. Paul’s Cathedral, přešli jsme Millennium
Bridge, zastavili se u Globe Theatre
a nakoupili pár suvenýrů na místním trhu.
Cesta přes Tower Bridge nás zavedla
k Toweru. Po prohlídce bohatých sbírek
a nádherných korunovačních klenotů jsme
odjeli na místo, kde si nás vyzvedli naši
hostitelé. Pobyt v rodinách, stravování
a konverzace s našimi novými přáteli byl
velmi zajímavý.
Další den jsme navštívili Brighton –
přímořské lázně s podmořským akváriem,
Královským palácem a molem. Pěkná byla
procházka přes Beachy Head s pohledem
na křídové vápencové útesy. Zastavili jsme

se u moře, nasbírali kamínky a mušličky.
Následující den nás čekal Windsor –
sídlo anglických panovníků. Odpoledne
jsme zavítali do Kew Gardens. Prohlédli
jsme si skleníky plné krásných rostlin,
vyšplhali na vyhlídku a téměř se dotýkali
větví v korunách stromů.
Poslední den jsme si prohlédli City of
Westminster. Trasa prohlídky nás zavedla
na London Eye, odkud je překrásný pohled
na město, Westminster Abbey, St. James’s
park, kde v lednu kvetly petrklíče až
k Buckinghamskému paláci. Dále jsme si
prohlédli Trafalgarské a Leicesterské
náměstí a dvouposchoďovým autobusem
dojeli k Natural History Museum s bohatými
sbírkami dinosaurů, kamenů…
Večer jsme projeli Eurotunelem. Cesta
Francií, Belgií, Německem rychle uběhla a\
plní dojmů a zážitků jsme se vrátili domů.

+
MLADÝ
DEMOSTHENES
– postup do kraje

Dne 3. února se konalo v Písku
regionální kolo komunikační soutěže Mladý
Demosthenes. Naši školu reprezentovaly
dvě soutěžící, vítězky kola školního –
Markéta Šímová ze šesté třídy a Aneta
Samcová z deváté třídy. Celá akce
probíhala pod záštitou Evropské unie (Face
of new Europe) a moderátorské školy
s cílem zlepšení komunikačních schopností
dětí. Předsedkyní poroty byla známá
televizní moderátorka Jana Adámková,
která se všemi soutěžícími absolvovala
před vystoupením zajímavou tvůrčí dílnu,
ve které vysvětlila základy práce s hlasem,
tělesným projevem a upozornila na pravidla
vystupování před publikem.
Obě naše soutěžící zvítězily ve svých
kategoriích a postoupily do krajského kola.
Toto kolo bude tentokrát korespondenční,
své monology nahrají účastníci na DVD
a zašlou k posouzení porotě. Věříme, že se
oběma našim děvčatům podaří úspěch
zopakovat a své myšlenky i názory
prezentovat i touto netradiční formou.
Mgr. František Oplatek
ZŠ Školní

+
Projekt Zdravý životní
styl

Již Aristoteles řekl, že zdraví je
nejdůležitější kvalita těla. Stejně tak
i Hippokrates věděl, že složky naší výživy
mají vliv na naše tělo. Také v poslední době
mnoho odborníků prosazuje tzv. zdravý
životní styl.
Na to co si pod tímto pojmem představit,
jsme se zaměřili v měsíci únoru a březnu
s žáky 7. a 8. ročníku v předmětech výchova
ke zdraví, český jazyk, přírodopis a výtvarná
výchova.
V českém jazyce osmáci zpracovali
výklad na téma „Otylost“. V další hodině si
pak zahráli na redaktory bulvárních novin
a na zadané téma „Necpěte se jako my,
vybízí USA“ psali vlastní článek, který pak
porovnávali s originálem. Ve výtvarné

Mgr. Miroslava Mičanová
ZŠ Bechyně, Školní 293

výchově pak formou koláže zpracovali
zdravé a nezdravé potraviny.
Hned po jarních prázdninách (22. 2.) se
uskutečnil „DEN ZDRAVÍ“. Sedmáci
připravili pro ostatní ročníky ochutnávku
jednohubek, potom následovala beseda
s dietoložkou J. Marhounovou z Českých
Budějovic, která zajímavě hovořila na téma:
„Jak se správně stravovat“. Protože ke
zdravému životnímu stylu také patří aktivní
pohyb, poslední hodinu žáci strávili v tělocvičně, kde se utkali v turnaji ve florbale.
Tento den byl zakončen zdravým obědem.
Paní kuchařky připravily na tento den
vynikající oběd – pohankovou polévku, krůtí
maso s brokolicí a rýží a nechyběl ani jogurt!
Věřím, že tímto projektem vytvoříme
základy zdravého životního stylu, které děti
budou využívat po celý život.
Mgr. Jitka Radvanová

+
Hřbitove, hřbitove,
zahrado zelená…

Již jsme o něm psali, padají zde zdi,
pomníky, kradou se celé náhrobky a jejich
cenná výzdoba. Od neutěšeného stavu
vstupních dveří, kde původní kliky jsou
zcizeny a buď prodány nebo zdobí
soukromá stavení, až po stav márnice.
Přikládáme dvě fotografie, první z r. 2006,
kde jsou alespoň okna na svém místě,
a druhá dokumentuje stav v roce 2009, kde
již jsou vyvrácena z pantů. Zatím by stačilo
pár prken k jejich zajištění.

POLICIE INF O RMUJE

+
Z policejního deníku

V průběhu roku 2009 a počátkem
letošního roku došlo v několika případech
ke krádeži vloupáním do motorových
vozidel v rámci celého našeho obvodu.
Pachatelé využívají nepozornosti
majitelů vozidel a odcizují věci odložené na
sedačkách.
Při této trestné činnosti dochází i k vysokým škodám, protože zájem pachatelů je
především o elektroniku, přístroje, odložené
kabelky s finanční hotovostí a doklady. Díky
nezodpovědnosti majitelů se pachatelé
zmocní i přiložených PIN kódů a ihned
vybírají finanční hotovost ještě před
zablokováním karty.
Poslední dobou narůstá trestná činnost
krádeží finančních hotovostí a zboží
z prodejen. Pachatelé často využívají
nepozornosti personálu nebo pod různými
záminkami žádají od prodavačů zboží, které

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 tomto vydání přidáváme rubriku „Ostatní“,
kde budeme informovat o záležitostech, které se
do ostatních rubrik nevejdou či nehodí, jedná se
např. vybavení MPB, odpovědi na vaše dotazy či
kritiky, obecná sdělení, vše co lze zveřejnit.

Události, aktuality - výběr únor

Dne 2. 2. 2010 byli strážníci požádáni
o asistenci při vstupu do bytu jako svědci
přebírání místností od problematického
podnájemníka.

Ve dnech 9. a 17. 2. 2010 se konaly
preventivní akce v podobě přednášky, besedy na
téma „Senioři“, určené pro Domov pro seniory
Bechyně, které byly zaměřené na obecnou
kriminalitu, podvody a hlavně způsob, jak jim
předejít.

Začátkem měsíce února strážníci převzali
agendu od odboru životního prostředí, zjišťování
odstavených vozů bez platného pojištění
odpovědnosti z provozu motorového vozidla
a autovraků (více v rubrice „ostatní“).

Při hlídkových činnostech často strážníci řeší
porušení dopravní předpisů, zejména zákazy stání
nebo zastavení – např. v ul. Libušina, parkoviště
ul. Libušina/Čechova (vyhrazená parkovací
místa) ...

Od nástupu druhého strážníka se MPB
zaměřila na dopravně-preventivní akce v podobě
dozoru u frekventovaných přechodů pro chodce
v ul. Písecká a Libušina v čase od 7:30 do 8:00
hodin, kde strážnici zajišťují bezpečný přechod
vozovky převážně školáků.

MP Bechyně a Město Bechyně pořádají od
jara pravidelné kurzy SEBEOBRANY určené pro
slečny a ženy od 15-50 let, zaměřené na nauku
základních obranných technik, ale i prevenci proti
útokům na ženy. Pro bližší informace se obraťte
na tel. 725 525 261, str. Kabelka Aleš.

Ostatní

Od začátku roku jsme se zaměřili na problematické vraky a vozidla bez STK, zákonného
pojištění. Po převzetí agendy se MP snaží
legislativními postupy odstranit tyto vozy. Je to
zdlouhavý legislativní proces, na kterém se podílí
různé složky města a policie ČR. V krátkosti Vás
seznámím s procesem odstranění vraku. Po
zjištění vraku (který nesplňuje zákonné podmínky
pro provoz na pozemní komunikaci - autovrak) se
vozidlo nafotí, sepíše se krátký záznam ze
získaných informací (registru řidičů, ČKP,
PČR…), poté se vyvěsí na úřední desku,
internetové stránky města a na předmětný vrak.
Od té doby plyne 2 měsíční lhůta pro majitele
vraku na jeho odstranění z k. ú. Bechyně. Pokud
vrak neodstraní majitel, je odtažen a zlikvidován
odbornou firmou, částka za tuto službu se poté
účtuje majiteli. I během dvouměsíční lhůty
strážníci vrak monitorují a provádějí šetření, popř.
kontaktují majitele vraku. Chceme využít této
možnosti a požádat Vás o spolupráci s identifikací
majitelů vraků. Veškeré informace, prosím,
volejte na výše uvedená telefonní čísla. Seznam
vraků je vyvěšen na zmiňovaných místech.

Podle sdělení TS je velmi špatná situace
s průjezdností vozidla pro komunální a separovaný odpad na sídl. Písecká. Vůz má značné
problémy projet, popř. při manipulaci s kontejnery z důvodu nevhodného parkování před nimi.
Proto MP informovala o tomto problému občany
na vývěsce města, letáky v domech, ale toto
upozornění se minulo účinkem. Při namátkových
kontrolách se situace nezlepšila, spíše naopak.
Proto řidiče, kteří nevhodně parkují na sídlišti
Písecká, vyzýváme k nápravě, jinak MP přistoupí
k odtahům problematických vozů.
Strážník radí
Řešení přestupku strážníkem městské policie
(Co byste měli vědět).
Snad úplně každý z nás se někdy může
dopustit přestupku. Na jednu stranu to z nás
nedělá zločince, na stranu druhou je třeba počítat
s možným postihem. Občané by proto měli znát
určité aspekty provázející řešení přestupku
strážníkem městské policie.

Strážník je oprávněn řešit v blokovém řízení
přestupky, jejichž projednávání je v působnosti

je uloženo ve skladu, a při jejich nepřítomnosti ihned odcizují finanční hotovost nebo
zboží. Následné zjišťování pachatelů
a prokázání skutku je velmi obtížné
a jedinou možností, jak identifikovat
pachatele, je využívání kamerových
systémů.
Ze strany policie je neustále věnována
patřičná pozornost kontrole řidičů se
zaměřením na požití alkoholu. V roce 2009
bylo zadrženo celkem 38 řidičských
průkazů při pozitivní kontrole řidičů na
alkohol. V této činnosti bude policie
neustále pokračovat. Vyskytují se i případy,
kdy řidiči zasednou za volant s hladinou nad
2 promile.
V měsíci lednu a únoru 2010 je
zaznamenán zvýšený nápad krádeží věcí
ze sklepů a chodeb panelových domů.
Žádáme občany, aby si ve větší míře všímali
pohybu cizích osob ve sklepních prostorách
a nenechávali bez dozoru odložené věci
a řádně zamykali vchodové dveře
a společné sklepní prostory.
npor. JUDr. Predrag Kohoutek
vedoucí oddělení
obce, a přestupky proti pořádku ve státní správě
uvedené v §86 přestupkového zákona. Ostatní
zjištěné přestupky postupuje z úřední povinnosti
příslušnému správnímu orgánu.

Nesouhlasí-li přestupce s přestupkem, nelze
tento vyřešit na místě. Strážník jej musí postoupit
příslušnému správnímu orgánu. To musí rovněž
učinit z úřední povinnosti u vybraných přestupků
v dopravě (výrazné překročení rychlosti apod.).

Strážník je oprávněn uložit blokovou pokutu
až do výše 1.000,- Kč, u přestupku v dopravě do
2.000,- Kč, u mladistvých do výše 500,-Kč, v
některých případech 1.000,-Kč. U některých
přestupků v dopravě jsou sankce stanoveny
taxativně (např. překročení rychlosti v obci do 20
km/hod. = 1.000,- Kč).

Je-li si přestupce vědom přestupku a
souhlasí se zaplacením pokuty, může tak učinit v
hotovosti. Nemá-li potřebnou finanční hotovost,
může si nechat vypsat blok na pokutu na místě
nezaplacenou. Pozor, přestupce podpisem
stvrzuje souhlas s řešením, což znamená, že proti
pokutě se nelze odvolat, a v případě nezaplacení
bude tato vymáhána.

Strážník má také možnost vyřešit věc
domluvou, má-li za to, že k nápravě přestupce
postačí samotné projednání přestupku.

O výši sankce sice rozhoduje dle zákona
strážník, ale vždy musí přihlížet k těmto
skutečnostem:
závažnost přestupku
způsob spáchání přestupku
následky přestupku
okolnosti, za nichž byl spáchán
míra zavinění
pohnutky a osoba pachatele
!!! Uvědomte si, prosím, že strážník při řešení
přestupku plní jen svoji zákonnou povinnost.
Spácháte-li přestupek, neobracejte svůj hněv na
strážce pořádku, vinni jste především vy !!!
Služebna MPB je umístěna v bývalém Domě
služeb, Novodvorská 301, Bechyně 391 65.
Strážníci vykonávají službu po-pá od 7.00 do
15.30 hod., z toho ve středu je úřední den od 8.00
do 17.00 hod. V případě potřeby mají nepravidelné služby.
Za MP Bechyně Aleš Kabelka DiS

+
Jak se nám žije
v Bechyni?

Letošní zima s sebou přinesla jedno
nepříliš radostné poznání. Ne, že bychom to
nevěděli již dřív, ale tentokrát se fakt, že zde
žijeme po kolena v exktrementech, ukázal
v celé své nahotě. Jen z času na čas tuto
smutnou skutečnost překryla další vrstva
čerstvě napadaného sněhu a příroda tak na
chvíli uklidila to, co člověk svojí nezodpovědností způsobil. Že by se na to už
nemohla dívat?
Ve středověku se v ulicích takovéto
produkty kupily taky. Pravda, autorství dnes
připisujeme jinému živočišnému druhu, ale
výsledek je obdobný a člověku dnes
musíme přiznat minimálně spoluautorství.
Ve škole jsme se učili, že díky nedostatku
hygieny a absenci kanalizace se v historii
šířily epidemie, které ohrožovaly obyvatelsvo na životě a zdraví. My máme pro
strach uděláno, úroveň našeho zdravotnictví je dnes přece jinde, není proč se bát!?!
Zopakuji otázku z úvodu, kterou již
několikrát položili novináři obyvatelům
našeho města, jak se vám žije v Bechyni?
Obligátní odpověď: „Ale jo, dobře, jen je tu
málo kultury.“
A poprvé musím doopravdy souhlasit.
M. J.
P. S.
Tyto snímky byly pořízeny během
10 minut na trase dlouhé sotva 200 m. Jen
v našem 4 patrovém domě je 5 psů. To je
minimálně 35 kousků produktů za týden,
1785 za rok. Kolik je asi psů na jednom
sídlišti?
Štestí, že zdaleka ne všichni majitelé
psů jsou tak neomalení. Tímto bych těm
skutečným milovníkům pejsků chtěla
poděkovat.

Ptali jste se
Pokud vlastním rodinný dům s garáží
a dostatečně velkou přilehlou zahradou,
mohu získat placené parkovací místo,
označe né odpovídající dopravní
značkou? Nebo je tato placená služba
určena pouze obyvatelům města bez
možnosti jiného parkování, např. na
sídlištích, kde je již dnes velice komplikované normálně zaparkovat?
Tuto možnost máte, pokud je u nemovitosti dostatek místa na vyhrazené
parkoviště. Jestliže žádáte o vyhrazené
parkovací místo mimo parkoviště, musíte
mít kladné vyjádření Policie ČR, služby
dopravní policie Tábor. Majetkové poměry
žadatele, zda vlastní nebo nevlastní garáž,
žádost neovlivní. Bližší informace na
tel. 381 477 039.
Ing. Ladislava Blažková
Malé bude v březnu rok a doposud
neabsolvovala vítání občánků. Co pro to
musíme udělat?
Vítání dětí je organizováno 3x - 4x do
roka, záleží na počtu narozených dětí. Nově
narozené děti zjišťujeme z evidence
obyvatel. Pokud se rodiče s nově
narozeným dítětem přistěhují a nejsou
hlášeni k trvalému pobytu, mohu jim zaslat
pozvánku na vítání dětí pouze v případě, že
mi to sami nahlásí. Přijďte se osobně
domluvit, najdeme nějaké řešení.
Petra Picková
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Snížení ceny tepla
v Bechyni na r. 2010

Předběžné ceny tepelné energie pro
vytápění a ohřev TV v roce 2010
– město Bechyně
Vážení odběratelé,
dovolujeme si Vás informovat o cenách
tepelné energie platných k 1. 1. 2010, které
byly stanoveny na základě předběžné
kalkulace z centrální kotelny Písecká 761
a blokové kotelny Na Libuši 638.
Ceny tepla pro vytápění a ohřev TV
(teplé vody) jsou jako každý rok stanoveny
předběžnou kalkulací zejména s ohledem
na předpokládanou výši palivových nákladů
(zemní plyn) a předpokládanému odběru
tepla v daném období.
Pro rok 2010 se naší společnosti
podařilo výrazně snížit energetické náklady,
které v ceně tepla tvoří nejpodstatnější část
(cca 70%). To snížení je charakterizováno
zejména úsporou nákladů na nákup
zemního plynu, kdy naše společnost pro rok
2010 uzavřela smlouvu s jedním dodavatelem zemního plynu pro všechna
odběrná místa v rámci celé společnosti
ERDING, a. s. Tato skutečnost měla za

následek snížení ceny tepelné energie
v Bechyni tj. mezi 1. 1. 2009 a 1. 1. 2010
o 6-14 % (34 -74 Kč/GJ bez DPH) v závislosti na místě a charakteru odběru tepelné
energie.
Pro rok 2010 je z centrální kotelny
Písecká 761 předběžně kalkulována
průměrná cena tepla ve výši 523,-Kč/GJ
bez DPH 10 %. Pro kotelnu Na Libuši 638 je
kalkulována cena tepla ve výši 529,-Kč/GJ
bez DPH 10 %.
Tyto předběžně kalkulované ceny tepla
budou na konci roku 2010 odběratelům
zúčtovány na cenu konečnou, tak jako
v letech předcházejících. Pro úplnost
uvádíme, že v předchozích letech byly
konečné ceny tepelné energie pro
jednotlivé odběratele vždy ještě nižší něž
předběžně kalkulované.
Věříme, že v této ekonomicky těžké
době je pro Vás tato pozitivní zpráva
drobným důkazem toho, že se naše
společnost dlouhodobě snaží o udržitelné
ceny tepla ve Vašem městě, o což se
budeme nadále snažit i v následujících
obdobích.
S pozdravem
Vlaha František
vedoucí energetických provozů

TĚLOVÝCHOVA & SPORT
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9. ročník
Bechyňského sedmiboje

Sbor dobrovolných hasičů Bechyně ve
spolupráci se Školním klubem II. ZŠ
Bechyně a Okresním sdružením hasičů
Tábor uspořádal v sobotu 6. února 2010
v prostorách II. ZŠ v Libušině ulici již
9. ročník soutěže mladých hasičů
Bechyňský sedmiboj. V kategoriích
přípravka, mladší a starší žáci letos
soutěžilo 33 tříčlenných hlídek ze Zhoře
(TA), Mladé Vožice (TA), Bechyně (TA),
Jistebnice (TA), Studené (JH), Nové
Včelnice (JH), Mokrého (ČB), Dol.
Bukovska (ČB) a Týna n/Vltavou (ČB).
Všichni tradičně prožili pěkný den mezi
přáteli, zasportovali si, pobavili se, někteří

+
Šachový spolek

23. 01. 2010 – 7. kolo 3. jč divize
Reality Horňák Bechyně C – Šachklub
Tábor B 1,5:3,5
Body: Jan Malý 1, Legátek 1/2
Naši žáčci opět doplatili na rychlou hru a
za hodinu bylo po zápase. Rychle hrál
ovšem i žáček z hostujícího družstva, a tak
Honza Malý získal pro naše družstvo celý
bod. Vzhledem k tomu, že Martin Slaboň a
Jakub Mikula neposlechli radu svého
trenéra, aby hráli pomalu a pozorně, hosté
rychle získali rozhodující náskok. Béďa
Legátek na druhé šachovnici už nemohl pro
družstvo nic udělat a uzavřel se svým
talentovaným soupeřem smír.
24. 01. 2010 – 7. kolo 1. jč divize
Royal České Budějovice – Reality Horňák
Bechyně A 3,5:4,5
Body: Brčák 1, Marek 1, Janeček 1/2,
Mazur 1/2, Bernáth 1/2, Absolon 1/2,
Šťastný 1/2
Zápas s Royalem byl tradičně
vyrovnaný a skončil naší těsnou výhrou.
Ovšem napínavý závěr jsme si zapříčinili
sami, když Vašek Absolon nevyužil jasnou
poziční převahu a partii jen zremizoval.
Ještě větší výpadek měl Štefan Bernáth,
který svého silného soupeře přehrál, dostal
se do vyhrané pěšcové koncovky, ale už
neměl sílu spočítat jednoduchý vítězný
postup krále a navrhl remízu. V té době jsme
už ale o bod vedli, když Honza Marek opět
potvrdil vynikající formu a Marek Brčák
využil dobrou pozici k zisku rozhodujícího
materiálu. Vráťa Šťastný výborně bránil a
udržel protivníka na uzdě, když oba hráči
museli opakovat tahy, aby neporušili
rovnováhu. Pavel Houdek sice nepřesně
odhadl vznikající pěšcovou koncovku a
zbytečně vyměnil střelce, kteří mu
zabezpečovali remízu, ale stále jsme měli
navrch. I když v posledních dvou partiích
stáli naši zástupci trochu hůř, David Mazur i
Pepík Janeček přesnou obrannou hrou
udrželi pro nás tak potřebné remízy, které
znamenaly naše vítězství.
30. 01. 2010 – 6. kolo 1. jč divize
Spartak Soběslav – Reality Horňák
Bechyně B 4,5:3,5
Body: Marek 1, Janeček 1/2, Brčák 1/2,
Bernáth 1/2, Alexa 1/2, Hrubant 1/2
Další přetahovaná, ve které měl

využili možnosti mimořádné prohlídky
hasičského muzea a na závěr všichni
netrpělivě čekali, jaké umístění a odměny si
svými výkony vysloužili. Mezi přespolní
tvrdou konkurencí tentokrát místní borci
uspěli nejlépe ve starší kategorii: hlídka ve
složení Martina Doudová, Petr Widla a Jan
Krubl s výrazným náskokem zvítězila
a získala již podruhé putovní pohár, trojice
Lucie Žáčková, Filip Pazdera a Jonáš
Cmunt obsadila 2. místo. Na třetím místě
skončilo Dolní Bukovsko, které také
zvítězilo v mladší kategorii před Jistebnicí
a Mladou Vožicí, v přípravce kralovali
nejmenší hasiči ze Zhoře.
Poděkování za finanční i materiální
podporu této oblíbené akce patří zejména
Městu Bechyně, hračkářství p. Trnkové Týn
nad Vltavou a keramice pana Kabáta
Bechyně.
M.W.
tentokrát víc štěstí soupeř. Zbytečně
opatrnou remízu v lepší pozici navrhl Jarda
Alexa a „nahlodal“ bojovného ducha
našeho družstva. Vyrovnanost utkání
potvrdily další remízy. Štefan Bernáth
rozehrál partii povrchně a nakonec byl rád,
že našel protihru, která nedovolila protihráči
využít prostorovou převahu. Pepík
Janeček celý čas bojoval o vyrovnání
a rovnováhu udržel až do koncovky. Míla
Hrubant nezískal žádnou výhodu a jeho
partie taky skončila smírem. V závěru se ale
misky vah převážily na stranu domácích.
Karel Karafiát udělal v zahájení chybu, ale
nekompromisní obranou se mu podařilo
pozici vyrovnat. Jenže s úlevou přišla
i únava a po hrubé chybě ztratil věž. Průběh
zápasu vyrovnal Honza Marek, který jasně
přehrál svého protivníka. Aspoň bod ze
zápasu mohl vydolovat Marek Brčák, ale
na pokyn kapitána přijal remízu. Vzhledem
k tomu, že se Jirka Habeš v té době po
dobře odehrané partii dostal do prohrané
koncovky, znamenalo to naší prohru. Přesto
zůstáváme v horní polovině tabulky
s velikou šancí na záchranu.
05. 02. 2010 – 5. kolo 3. jč divize,
dohrávka
Šachklub Tábor A – Reality Horňák
Bechyně B 4:1
Body: Malý J. 1
V pátek jsme jeli hrát do Tábora na
16:00. Vše bylo domluveno, ale Vanýsek se
nedostavil, takže 1:0. Pak rychle prohrál
Viky Škopan, když přehlídl tah a vyměnil
dámu za figuru - 2:0. Jakub Mikula bojoval
dlouho a taky proti začátečníkovi přišel
o dva piky, pak o figuru a bylo 3:0. Poté
zvítězil Honza Malý, když v 15. tahu měl dva
piky a popsal dva formuláře, ale vyhrál,
i když dělal chyby - 3:1. Partii krásně
rozehrál Ivan Horňák, obětoval figuru za
útok na krále, ale pak mu chyběl matový
materiál a po ztrátě dámy vzdal.
06. 02. 2010 – 7. kolo 3. jč divize
Sokol Tábor veteráni – Reality Horňák
Bechyně B 4,5:0,5
Body: Legátek 1/2
V sobotu jsme jeli taktéž do Tábora
a opět ve 4, jenže proti starým pánům
mnoho šancí nebylo. A tak můžeme poděkovat Béďovi Legátkovi za půlbodíka.
J. Malý, J. Stach i P. Byrtus prohráli, i když
P. Byrtus mohl remízovat, ale po ztrátě dvou
piků to již nebylo reálné.
(pokračování na další str.)

KINO BECHYNĚ
BŘEZEN 2010
4. čtvrtek, 5. pátek 20 h
NOC OŽIVLÝCH MRTVOL
Premiéra filmu USA.
Hororová klasika v nové dimenzi 3D.
V ceně vstupenky 3D brýle
Do 15 let nepřístupno, 80 min, 70,-Kč
6. sobota, 20 h, 7. neděle 17 h
ARTHUR A MALTAZARDOVA
POMSTA
Premiéra širokoúhlého filmu Francie v
českém znění.
Animovaná dobrodružná komedie pro
celou rodinu.
Mládeži přístupno, 93 min, 70,-Kč,
11. čtvrtek,12. pátek 20 h
LÍBÁŠ JAKO BŮH
Česká filmová komedie Marie
Poledňákové.
Mládeži přístupno, 113 min, 70,-Kč
13. sobota, 14. neděle 20 h
FAME-CESTA ZA SLÁVOU
Premiéra širokoúhlého filmu USA.
Hudba je moje vášeň, tanec je můj život.
Mládeži přístupno, 107 min, 70,-Kč
18. čtvrtek, 19. pátek 20 h
KAWASAKIHO RŮŽE
Premiéra českého širokoúhlého filmu.
Za každou lží se skrývá pravda. Nový
film režiséra Jana Hřebejka.
Mládeži přístupno, 99 min, 70,-Kč
20. sobota, 21. neděle 20 h
STÍNU NEUTEČEŠ
Premiéra českého širokoúhlého filmu
Pátrání po rodinném tajemství, které je
ukryto v minulosti.
Mládeži přístupno, 106 min, 70,-Kč
25. čtvrtek, 26. pátek 20 h
NĚJAK SE TO KOMPLIKUJE
Premiéra filmu USA.
Rozvedená... s řadou výhod.
Meryl Streepová a Alec Baldvin
v hlavních rolích filmové komedie.
Do 12 let nevhodné, 120 min, 70,-Kč
27. sobota, 20 h, 28. neděle, 17 h
AVATAR
Premiéra širokoúhlého filmu USA
v českém znění.
Vítejte v novém světle za hranicí vaší
fantazie.
Mládeži přístupno, 161 min, 80,-Kč
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INFORMACE

pro nové členy Místní organizace
českého rybářského svazu Bechyně
a zájemce o členství! Školení nových
členů a zájemců o členství se uskuteční
v sobotu 20. března 2010 v 8.00 hodin
v klubovně MO ČRS v Bechyni.
Termín konání Výroční členské
schůze MO ČRS Bechyně je v neděli
21. 3. 2010 v 8.30 hodin v restauraci KD
Bechyně. Účast všech členů je žádoucí!
Za MO ČRS Bechyně
Mgr. Aleš Růžička - jednatel MO

07. 02. 2010 – 8. kolo 1. jč divize
Reality Horňák Bechyně A – Sokol Tábor B
4,5:3,5
Body: Mazur 1, Houdek 1, Absolon 1,
Odehnal 1, Brčák 1/2
Opět vyrovnané utkání plné dlouhých
a ostrých partií. Jen Pavel Houdek vyhrál
rychle, když využil nepozornosti soupeře
a získal figuru – 1:0. I další partie skončila
v náš prospěch, to Vašek Absolon proměnil
svou aktivní pozici v zisk kvality – 2:0. Zápas
ale zdaleka nebyl rozhodnut. Marek Brčák
se dohodl se svým protihráčem na remíze,
když se jejich pozice zablokovala – 2,5:0,5.
hosté však brzy snížili, protože Štefan
Bernáth nestihl dokončit vývin figur
a koncovka s kvalitou méně byla beznadějná – 2,5:1,5. Optimistický náskok pro nás
opět získal Jarda Odehnal, který
jednoznačně přehrál svého protivníka –
3,5:1,5. Potvrzení měl v rukou Honza
Marek, ale krátce po zisku figury přehlédl
v časové tísni věž a partii vzdal – 3,5:2,5.
Naštěstí David Mazur dovedl svůj nekompromisní a dvojsečný útok k materiální
převaze a tím rozhodl zápas – 4,5:3,5.
I přesto se poslední partie hrála ještě přes

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

Hledá nové
pracovníky
na tato volná
pracovní místa

hodinu a Pepík Janeček nakonec podlehl,
když při nedostatku času nevyužil všechny
obranné možnosti – 4,5:3,5.
13. 02. 2010 – 7. kolo 2. jč divize
Reality Horňák Bechyně B – Jindřichův
Hradec B 7:1
Body: Janeček 1, Brčák 1, Bernáth 1,
Alexa 1, Hrubant 1, Marek 1, Malý P. 1/2,
Habeš 1/2
O tomto utkání se mnoho napsat nedá.
Zatímco domácí v touze získat 3 body, tak
důležité pro klidný závěr soutěže, nastoupili
v základní sestavě, hosté přijeli značně
oslabeni. Hráčská kvalita se postupně
projevila na jednoznačném průběhu
a pravidelném narůstání skóre. Pepík
Janeček vzal soupeři možnost rošády hned
na začátku a král uprostřed šachovnice se
stal lehkou kořistí – 1:0. Marek Brčák
trochu přecenil oběť figury, ale aktivní hrou ji
brzy získal zpět a využil nesouhru figur
protivníka – 2:0. Honza Marek aktivně
rozestavěl své figurky a poziční převahu
proměnil v další bod – 3:0. Vzápětí i Míla
Hrubant využil aktivnější rozestavění svých
dřevěných bojovníků – 4:0. Jirka Habeš

STROJNÍ KONSTRUKTÉR
- SŠ/VŠ strojního zaměření
- znalost CAD systému ProEngineer
- komunikativní znalost NJ nebo AJ
- smostatnost, zodpovědnost

KOVOOBRÁBĚČ - klasika

KONTROLOR
- vstupní, výstupní a mezioperační kontrola mechanických dílů
- SŠ technického směru (strojní/elektro vzdělání)
- znalost NJ výhodou
Czech Republic, spol. s r.o.

Nástup na výše uvedené pracovní pozice je možný ihned
nebo po vzájemné dohodě.

Vyberte si svobodně
dodavatele elektřiny
Vybírejte si
Stále se mezi námi najdou tací, kteří netuší,
že stejně jako si mohou svobodně vybrat
mobilního operátora, si mohou zvolit svého
dodavatele elektřiny. Bez ohledu na to,
v které části ČR bydlí. Všude kam vedou
„dráty“, které končí elektroměrem, umí
všichni dodavatelé elektrickou energii
dodat.
Je to snadné
Změna dodavatele je navíc velmi snadná.
Běžným standardem je vyřešení během
jednoho telefonního hovoru nebo návštěvy
webové stránky. Veškeré formality spojené
s přechodem za Vás obvykle vyřídí nový
dodavatel na základě plné moci, kterou
podepíšete a zašlete poštou.
Bez rizika
Přechod není spojen s rizikem přerušení
dodávky elektrické energie, a to ani v případě krachu dodavatele. Ze zákona by za této
situace elektřinu automaticky dodával
místně příslušný distributor za nepatrně
nevýhodnější sazbu a jen do okamžiku, než
si vyberete nového dodavatele. Pro běžnou
domácnost by tento stav vyvolal dodatečné
náklady asi 5 Kč za den.

Pišta Bernáth

Autolakovna

Bečvář Zdeněk Chrášťany 130

Rychlé a levné opravy laku
Kompletní lakýrnické
F

práce
osobních automobilů, dodávek
a motocyklů
Bodové opravy laku u menších
F
poškození - menší cena za
opravu
Leštění a renovace zašlých laků
F
Info na www.lakovna-becvar.cz
Tel.:
774 845 804

- vyučen v oboru soustružník - klasika
- zručnost, zodpovědnost
- orientace v technické dokumentaci

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

začal trochu pasivně, ale trpělivou obranou
přešel do vyrovnané koncovky a partie
skončila remízou – 4,5:0,5. Pavel Malý se
pustil do útoku dřív, než dokončil vývin
svých figur a nedostatek útočného
materiálu ho přinutil remizovat věčným
šachem – 5:1. Štefan Bernáth získal malou
kombinací pěšce už v 8. tahu, postupně
i druhého a koncovka byla jasně v jeho
prospěch – 6:1. Vysoké vítězství dovršil
Jarda Alexa, který po zisku figury měl už
dávno vyhranou pozici, ale jeho protihráč
nepochopitelně prodlužoval partii – 7:1.

Kontakt: pí. Dobiášová

Není třeba nic předělávat
Při přechodu k novému dodavateli
elektrické energie zůstává elektroměr
i vedení na svém původním místě. Pouze
proběhne odečet stavu elektroměru (bez
Vaší asistence) a začne Vám chodit
vyúčtování s jiným logem. Nemusíte nic
aktivně dělat.
Nikdo se nebude zlobit
Svým případným rozhodnutím o změně na
sebe nepřivoláte hněv původního dodavatele ani „majitele drátů“, tedy distributora.
Ten Vám bude nadále poskytovat stejně
kvalitní služby, protože za pronájem
rozvodné sítě bude z Vašeho účtu za
elektřinu dostávat stále stejný díl. Nový
dodavatel mu jej bude vaším jménem
přeposílat.
Na co si dát pozor?
Je velmi nerozumné podepisovat smlouvu
pod nátlakem, bez předchozího prostudování obchodních podmínek a ceníku.
Rozhodně je třeba se ujistit, že nejsou
zvlášť zpoplatněny některé úkony, jako je
aktivace nebo ukončení smlouvy či využití
zákaznického servisu.
Před podpisem smlouvy je dobré přesvědčit
se o délce výpovědní doby, standardem na
trhu jsou 3 měsíce.
Má změna smysl, když se vlastně nic
nezmění?

Prodám stavební parcelu pro rodinný
dům v Bechyni v lokalitě U Studen.
Výměra 939 m2. Sítě přivedeny.
Cena 600 000 Kč
Více na http://www.daino.cz
tel.: 777 132 635, 380 123 180
Provedu kácení stromů ve stížených
podmínkách, bezpečnostní, stabilizační
a výchovný řez
Tel: 606 931 760
Pro každého může mít jiný smysl. Někdo si
prostě rád vybírá a vyhovuje mu, že o jeho
přízeň soupeří více firem. Jiný si najde
konkrétní přínosy, které jsou s přechodem
k jinému dodavateli spojené. Například
Nano Energies nabízí takzvanou zelenou
elektřinu získanou z obnovitelných zdrojů,
vyrobenou převážně v solárních elektrárnách na území ČR.
Navíc prodává elektřinu za nejnižší ceny
v jižních Čechách. Roční úspora oproti
nejběžnějším cenám v regionu může
dosáhnout několik tisíc korun za rok.
Nabídka je doplněna systémem zvýhodnění pro spokojené klienty, kteří se
rozhodnou Nano Energies dále doporučit.
Získají tak pro sebe i nového klienta
takzvané volné kWh, které ještě sníží
výdaje za elektřinu.
Samozřejmostí je kvalitní zákaznický
servis na lince 226 257 257 s informovanými a příjemnými pracovníky, kteří
ochotně poskytnou informace zájemcům
i zákazníkům.
Prověřte sami kvalitu servisu na lince
226 257 257, nebo si vyhledejte potřebné
informace sami na stránce:
www.nano-energies.cz

PRODÁM ucelenou sbírku cca 1000 ks
starých pohlednic Bechyně (1898 až
30. léta) a blízkého okolí (Hutě, Dobronice
ap.) za slušnou cenu. Řada unikátních
záběrů, každá jiná. Jen vcelku, možno pro
více zájemců. Tel. 602 477 899

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

ČISTÍRNA PEŘÍ

PÉŘOVÉ VÝROBKY

Alena Berková 777 631 180

Papírnictví a hračkárna - Libušina 25, Bechyně

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

Beruška

Autohas Bechyně
bývalý dům služeb
p. Dlouhá
tel: 602 659 011
www.cistirnaperi.taborsko.com
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JE OPĚT OTEVŘENA!!!
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Tesco Stores a.s. – provozovna
Bechyně přijme pracovníka na pozici
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nákupčí a administrativní pracovník
Bližší informace na prodejně
Práce na PC
nebo
na telefonu 724 530 192.
www.internetjob.cz/kov

SIMPLY CLEVER

ŠkodaFabia
nyní již od 199 900 Kč
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 financování od ŠkoFINu
zimní kola zdarma.

Kombinovaná spotřeba
a emise CO 2 modelu Fabia:
4,1–7,5 l/100 km, 109–180 g/km

VYSTARTUJTE VČAS!

Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda:

AUTOSERVIS NOVOTNÝ, s. r. o.
Táborská 568
375 01 Týn nad Vltavou
E-mail: prodejce@autoservisnovotny.cz

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

Městský zpravodaj č.3/2010, den vydání: 1.3.2010. Měsíčník. Vydává Město Bechyně, IČO: 00252069, nám. T.G.Masaryka 2, 391 65.
Vychází v Bechyni 1. den v měsíci. Ev.č. period. tisku 37/97. Náklad 2400 výtisků. ZDARMA. Inzerce (15 Kč/cm2) a příspěvky na tel: 381 213 338,
e-mail: propagace@kulturnidum.cz
Tisk RUDI,a.s., Komenského 1839, Tábor, tel. 381 259 680.

