
MĚSTSKÝ ZPRAVODAJ
BECHYŇSKÝ

DUBEN 2010

ESELÉ A RADOSTNÉ VPROŽITÍ 
VELIKONOČNÍCH 
SVÁTKŮ

přejeme všem našim čtenářům 
a občanům. 

Redakce

Detaily města

Společnost rodáků 
a přátel Bechyně

 

zve všechny své členy a příznivce na 
jarní setkání spojené s bohatým 

programem a tombolou, které se koná 
dne 10. dubna od 14.00 hod.

v hotelu Jupiter. 

+Vítání občánků

Dne 18. března 2010 byli přivítáni 
starostou města Bechyně, panem Mgr. 
Jaroslavem Matějkou, tito noví občánci: 

Bělohlávek Jaroslav, Čamková Denisa, 
Černý Karel, Dvořák Jan, Janů Jakub, 
Knížová Julie, Ludvík Pavel, Martínková 
Kateřina, Metelcová Adriana Natálie, 
Olah Adam, Placatka Jan, Slavík Zdeněk, 
Změlík Jan. 

+Životní jubilea duben 
2010

88 let Staňková Marie
86 let Hrubá Vlasta, Pítra Jaroslav
85 let Dohnalová Jarmila, 

Mikšovská Jiřina
84 let Čiháková Vlasta, 

Englická Květuše,
Haškovcová Jaroslava, 
Klobásová Anna

83 let Novotný Vladimír
82 let Dlouhá Marie
81 let Bouček Václav
80 let Hlasová Božena, Kopečková Anna, 

Snášelová Marie
77 let Novák Zdeněk
76 let Jarešová Jiřina, Krejčová Jitka, 

Švarcová Marie
75 let Drda František, 

Fuchmannová Zdeňka
Soryčová Jana,

+Zlatá svatba

50 let společného života oslavili 27. 
února 2010 manželé Václav a Marie 
Fáberovi. K tomuto významnému jubileu jim 
poblahopřál starosta města Bechyně Mgr. 
Jaroslav Matějka a místostarosta Miroslav 
Beneš.

+
práce. Na začátku činnosti byli členové Pracovní skupiny
pracovní skupiny proškoleni, pak se 
zabývali tvorbou SWOT analýzy. Ta byla 
podkladem pro vypracování záměrů, které Projekt Komunitní plánování sociálních 
bude obsahovat komunitní plán. Mezi služeb na Bechyňsku pokračuje činností 
těmito záměry je udržení stávajících třech pracovních skupin. Jedna skupina se 
sociálních služeb v Bechyni – pečovatelské zabývá sociálními službami, které jsou 
služby a domova pro seniory. Cílem je i vý-určené pro seniory a osoby se zdravotním 
stavba nového domova s větší kapacitou. postižením, druhá skupina je zaměřena na 

Dalšími záměry je rozšíření služeb sociální problémy rodin, dětí a mládeže. 
o osobní asistenci a odlehčovací služby. Třetí skupina řeší problematiku ostatních 
Pracovní skupina se zabývala i souvise-lidí ohrožených sociálním vyloučením. To 
jícími tématy, například možnostmi jsou například osoby ohrožené závislostí na 
aktivního využití volného času seniorů a lidí návykových látkách, osoby bez přístřeší, 
se zdravotním postižením. Výstupy lidé v akutní krizi atd. 
z pracovních skupin budou projednány V pracovních skupinách jsou zástupci 
v řídící skupině, občané Bechyňska je pak poskytovatelů sociálních služeb, uživatelů 
budou moci připomínkovat na veřejném a samospráv obcí. Dále jsou to i aktivní 
projednání. občané, které tato problematika zajímá 

Podrobné informace o průběhu projektu a chtějí přispět k jejímu řešení. Pracovní 
jsou dostupné na www.mestobechyne.cz skupina pro seniory a osoby se zdravotním 
a na www.masluznice.cz.postižením se již blíží k ukončení svojí 



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

Vybral Martin Gärtner

Dne 28. dubna 1960 bylo provedeno 
cenové snížení, jako vždy radostně 
v těchto směrech přijímané obyvatelstvem 
i v našem městě a bylo s veselou diskusí 
komentováno.

Z popudu výboru školské a kulturní 
komise předsedy soudruha B. Švarce 
a s. Matějky, ředitele Lidové školy umění 
(hudební školy), byl v těchto dnech 
proveden pokus o obnovu a znovuza-
ložení Bechyňského symfonického 
orchestru. Pokus je prováděn přesně 
u příležitosti stoletého výročí, které 
uplynulo od doby založení v roce 1860.

V měsíci dubnu bylo nalezeno mrtvé 
utopené tělíčko 14 denního děcka při práci 
u řeky Lužnice v osadě a u louky JZD 
Lišky. Vyšetřování případu bylo předáno 
kriminálním orgánům Státní bezpečnosti 
v Táboře. Pachatel či pachatelka jsou 
neznámí.

Jako houby po dešti - aneb
Knižní novinky 
    z jihočeského
      regionu

Tentokrát Vás chceme seznámit 
s „Občasníkem zabývajícím se mladým 
uměním, školou, lidmi, kulturou a Bechyní“. 
Číslo vyšlo 24. února 2010; mladá generace 
vytváří nový pohled na poezii, je zde 
reportáž z vězení, informace o divadle, 
zamyšlení nad pojmem design, sloupek 
o K. H. Máchovi, pozvánka do lyžařského 
areálu Monínec. Je to zajímavé čtení, které 
potěší svou nápaditostí a novým pohledem. 
Díky, měli byste prezentovat další čísla 
a zveřejnit, kde jsou dostupná. Nebo chcete 
být tajemní?

-ap-

+

+
oblečena, ze statku do statku, zpívajíce: Mí v národním kroji, v pěkných špenzrech Velikonoce 
milí líto, což nám přivlíklo? Všeho dobrého, vyšívaných a pestrých živůtkách, krátkých 
kvítí modrého. U studynky u rubinky krásná sukénkách, širokými pentlemi lemovaných, 

O těchto svátcích se v poslední době paní stojí, do sukně se strojí; ona do ní v bílých punčoškách a lesklých střevíčkách, 
napsalo hodně, v našem Zpravodaji sáhla, zlatý groš (klič) vytáhla. Ona nám ho v plenách, šátečkách jemných na hlavách, 
naposledy v dubnu 2007. Nechceme daruje do Panny Marie. Nebo: Matičko jak pospíchají z domu na „hrubou“ mši 
opakovat již dříve popsané historické či krásná, dej-li lžičku másla! Zdá-li se ti svatou. V levé ruce modlitby se šátečkem, 
historizující příběhy, které jsou zkratkou maličko, přidej ještě vajíčko! Zdá-li se ti ještě v pravé uzlík sněhobílý a v něm talíř 
celkového významu a sledu svátků, i když míň, přidej ještě kus slanin. s mazancem a vejci, červeně a modře, žlutě 
díky nenáboženské výchově jsou téměř Svatý Jiří jeden k nám, po věnečku nám, i jinak barevnými. Při „hrubé“ postavila 
neznámé. Toto vše však neubírá jejich nám, těm kojetským pannám; abychom se v kostele každá svůj uzlík před sebe a když 
významu největších křesťanských svátků. napily, Pána Boha chválily, veselý byly. Jiná bylo po mši, kráčely všechny k hlavnímu 
Je v nich skryta tragická část života děvčata zpívají: oltáři a kladly uzlíky své, poněkud je 
Mesiáše, Vykupitele Ježíše Krista, ale končí Stála Panenka Maria, jako růžička uvolnivše, na oltář k posvěcení. Když se tak 
svátkem slavnostním, zmrtvýchvstáním červená. A přišel k ní anděl Páně, dal stalo, odstoupily zpět do lodi chrámové, pan 
a vzkříšením Krista. pozdravení té Panně. A ta Panna se ulekla, farář vystoupil ze sakristie a jakmile 

hned na svá kolínka klekla. Nelekej se, vystoupil, spustili hudebníci na kůru pochod O vel ikonočních svátcích díky 
Panno čistá, máš porodit Pána Krista! Pán a hráli jej tak nadšeně, jakoby o nějakém vstřícnosti pana Josefa Štefla Vám můžeme 
Kristus je malé dítě, on pochodil po všem svatebním průvodu. Zatím světil pan farář zprostředkovat regionální zajímavosti 
světě. Vyšla hvězda na kraj světa, posvítila mazance a vejce, a když bylo po svícení, z jeho sbírek materiálů. Jedna z nich se týká 
na půl světa. To nebyla hvězda jasná, to jen ubíraly se hospodyňky a dívky opět k oltáři, vzpomínek F. V. Bouchala, který popisuje 
byla Máti krásná, Šla Matička, šla údolí, aby si požehnané opět vzaly a odnesly. A co zvyky v jižních Čechách, na Týnsku 
nadešla tam apoštoly. A vy, milí apoštoli, si tak pro ně vykračovaly a s nimi se vracely, a Českobudějovicku. 
proč jste smutní, neveselí? My jsme smutní, hrála hudba stále a stále na kruchtě veselý 
neveselí, že jsme Krista neviděli. Neviděli, pochod. Nezdálo se nám tenkráte ani, že 
neslyšeli, jak ve čtvrtek při večeři. Když jsme v kostele. A s posvěcenými mazanci 
chléb lámal, nám rozdával, svou svatou a vejci pospíchaly pak domů a postavily je 
krev pít nám dával. Pijte, jezte, požívejte, na stůl, hospodář požehnav ještě křížem 
této noci mne ztratíte. Jak to Židé uslyšeli, věci ty, ukrojil před obědem každému 
octa, žluči namíšeli. Pána Krista napojili domácímu po krajíčku mazance a každému 
a na svatý kříž přibili. Matka stála a plakala, i po vejci. Teprve potom nastal oběd 
na ni svatá krev kapala. Kde ta svatá krev božíhodový.
kapala, všude růže rozkvětala. Rozkvětala -ap-
věčný plamen, uchovej nás, Kriste. Amen.

Těch příspěvků by bylo více, musíme 
však odvažovat jejich rozsah téměř na 
lékárenských vahách. Necháme si je na 
příště. Ještě jeden připojíme, a to od 
J. K. Hraše: Svěcení mazancův a vajec.

Bývala to sláva v kostelích na 
Mí milí líto na Květnou neděli. Bechyňsku o velikonočním Hodě Božím, 
Na Květnou neděli se chodí s “lítem“. kdy světily se mazance a vejce na hlavním 

Hoši však nikoli, nýbrž toliko děvčata. oltáři. Ještě dnes se na to tak dobře 
Nosíce na hůlečce, asi 1 m dlouhé, pamatuji, jakoby to včera bylo, a přece tomu 
barevným papírem pěkně „opentlený“ již drahně let – drahně, skoro půl století. 
stromek, složený z větví smrkových nebo Vidím v duchu ty naše mladé hospodyňky 
jedlových, chodí, svátečně jsouce a vyšňořené dcerky ze statkův a ze mlýnů 

+
Máte se na co těšit! O konání budeme včas Besedování 
informovat na plakátovacích plochách i ve 

s knihovnou Zpravodaji. 
A opět literární hádanka. V duchu Právě uplynulý jarní měsíc březen 

doznívající kouzelné Noci s Andersenem, s sebou přinesl do knihoven spoustu akcí na 
s kterou seznámíme v květnovém čísle, podporu čtení a čtenářství vůbec. Nultý 
vybíráme pohádku, kterých není nikdy dost. ročník akce Březen – měsíc čtenářů měl 
Máme je všichni rád,i a tak jistě hravě přilákat do knihoven co nejvíce čtenářů 
uhodnete jméno českého  i nečtenářů nejbližšího okolí dané knihovny. 
vypravěče i název knihy a můžete si ji V Bechyni jsme proto uspořádali besedu se 
vypůjčit v našem knihovním fondu!spisovatelkou Ivonou Březinovou pro žáky 

„Tak jednou byl jeden pejsek, Foxlík se základních škol. Další besedování pro 
jmenoval. Víš, jak vypadal? Celý bílý byl školáky v rámci této kampaně připravujeme 
a měl jenom černá ušiska, a oči černé jako na 21. dubna s autorkou Kouzelné baterky 
gagát, a čumáček černý jako antracit; a jako paní Olgou Černou. Obě zapáleně povídají 
znak, že je pravý a čistokrevný teriér, měl o svých knihách, jak a proč vznikají, poutavě 
v puse na patře černou skvrnu, jako ty ji seznámí s obsahem a pokaždé potěší 
máš. Vidíš, ty o ní ani nevíš; jednou ti ji i závěrečné dotazy, které jsou pro spisova-
ukážu v zrcadle, až budeš na celé kolo zívat. telskou práci stejně důležité jako psaní 
A ocásek ti měl takhle dlouhý, skoro tak samotné. Při plánování letošních akcí jsme 
dlouhý, jako byl jeho vlastní rodokmen, a tím nezapomněli ani na dospěláky, pro které 
ocáskem dovedl švihat, že tím mohl tulipány chystáme besedu s autorem knihy i rozhla-
stínat. To neměl dělat, Dášenko, ale sového vysílání Kořeny panem Aloisem 
takovou měl sílu v ocásku. Ten pejsek byl Sassmanem. Putování po starých rodech 
velký hrdina a nikoho se nebál…“ zaujalo nejednoho čtenáře, takže věřím, že 

EHse toto historicko-heraldické téma bude líbit! 
Přesný termín teprve hledáme, protože se Správná odpověď z březnového čísla: 
chystá vydání dalšího dílu této úspěšné báseň napsal František Hrubín! 
knihy a tentokrát i o bechyňských rodech!!! 

vynikajícího 



www.kulturnidum.cz

KULTURNÍ KALENDÁŘ duben 2010

RC HROŠÍK

    Cvičení se sluníčkem
Úterý 6., 13., 20. a 27. dubna od 9 a od 10 hodin
Z důvodu zájmu se pro stávající i nové zájemce rozšiřuje kurz 
o dalších 5 lekcí, začínáme od 13. dubna. Nové permanentky si 
můžete zakoupit v RC Hrošík. 
Bližší informace u lektorky Mgr. Gábiny Procházkové: 725 207 
029, gabusa@centrum.cz.

    Chcete, aby Vaše dítě (vnouče) 

    bylo zdravé a vitální?
Pondělí 19. dubna od 16.30 do 17.30. Vstupné 40 Kč
Zveme nejen maminky a babičky na přednášku o tom, jak začít 
děti již od útlého věku směřovat ke zdravější výživě. Dozvíte se 
i praktické tipy, jak dítě naučit jíst zeleninu, ovoce, nebo o 
problematice odměňování dětí sladkostmi. Přednášet bude 
odbornice na poradenství ve výživě Jindra Marhounová 
(www.kondicepro.cz).

    Výtvarné tvořeníčko
Čtvrtek 15. dubna od 15 do 16 hodin. Vstupné 20 Kč
Zveme maminky s dětmi od 2 do 4 let na výtvarnou tvorbu.

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

DIVADLOHUDBA

INDY A WICH

PRO DĚTI

O BALYNCE DOBRÉM ŠTĚNĚTI
Neděle 18. dubna / 10.00 hodin / Malý sál / Vstupné 35 Kč
Balynka, zatoulané štěně, zabloudí do Květinové ulice. Zde 
spolu s partou veselých kamarádů objeví zapomenutou 
zahradu, ve které čaruje kocour Robert. V zahradě se opět a 
opět objevuje nepořádek a Balynka se stane detektivem a 
záhadu vyřeší...
Představení Karlovarského hudebního divadla je provázeno 
hudbou a veselými písničkami.

O SNĚHURCE 
Sobota 24. dubna / 15.00 hodin / Malý sál / Vstupné 35 Kč
Divadélko Praha uvádí klasickou loutkovou pohádku 
s písničkami. Děti se seznámí se Sněhurkou a jejími sedmi 
malými kamarády.

tip
měsíc

e

Pátek 16. dubna / 21.00 hodin / Velký sál / Vstupné 
v předprodeji 180 Kč (kancelář KD a Stánek Ondřejovi), na 
místě 200 Kč
EFK street dance show Milevsko
100K (Č. B.), Dj Rawal (Praha)
beatbox show by X4MEN
"fireshow": Poi Poi by Patrik exibition
afterparty: DJeliman
míchané nápoje, soutěž o ceny
sponzor: www.freestyle-shop.cz

KURZY, SEMINÁŘE, DÍLNY

ORIENTÁLNÍ BŘIŠNÍ TANCE
Pondělí 12., 19. a 26. dubna / 18 – 20 hod. / Klubovna KD

KUMNYE
Pátek 2. dubna – neděle 11. dubna / Prostory KD
Kum nye je velmi málo známá tibetská technika dosažení 
vnitřního klidu, vyrovnanosti a pohody. Její výhodou je 
jednoduchost, takže ji může provádět každý. Kurz vede klinický 
psycholog Matthias Steurich M.A.
Bližší informace na ekonom@kulturnidum.cz

ANGLIČTINA
Středa 7., 14., 21. a 28. dubna /18.15 hod. / Klubovna KD
Čtvrtek 1., 8., 15., 22. a 29. dubna /17 hod. / Klubovna KD
Více informací na www.skrivanek.cz

NA SPRÁVNÉ ADRESE

tip
měsíc

e

Pondělí 26. dubna / 19.00 hod. / Velký sál / Vstupné 220, 200 
a 150 Kč
Divadelní společnost Háta v komedii Marca Camolettiho o tom, 
že zdaleka nestačí podat si inzerát a přijít na správnou adresu.
V hlavních rolích uvidíte: L. Zedníčkovou, L. Molínovou, 
I. Andrlovou, M. Zounara, V. Čecha, Z. Pantůčka.
Předprodej vstupenek v kanceláři KD, na tel: 381 213 338, 
email program@kulturnidum.cz

BECHYŇSKÝ SLET 

ČARODĚJNIC
Pátek 30. dubna /  V 17.00 hod. odlet od 
kulturního domu
Letos již šestnáctý slet všech bechyňských čarodějnic. 
Děvčata, nachystejte si svá košťata a vesele vykročte ke 
kulturnímu domu, odkud proběhne tradiční průvod městem. Po 
průvodu bude připraven čarodějnický rej a soutěže. Opět 
zvolíme nejošklivější a nejmladší čarodějnici.

TRADICE



+

katolické náb.). Po absolvování reálného 
gymnázia a Vyšší odborné školy umění 
a řemesel v Záhřebu získal stipendium ve 
Florencii, kde se definitivně rozhodl pro 
keramiku. V Rakousku nasával vliv moder-
ních Wiener Werkstätte. Umělecko řemesl-
ných dílen, které se snažily produkovat své 
výrobky ve vysoké výtvarné i řemeslné 
kvalitě. Dále působil nějaký čas v Německu, 
v Bechyni a v Teplicích kolem roku 1918.Kterak se Bechyně 

Myslím, že klíčové na bechyňské škole 
do krásné chorvatské bylo jeho setkání s profesorem Václavem 

Mařanem, potažmo vůbec s tvorbou české knihy dostala...
secese. Juhn byl později známý tvorbou 

Jen zřídka se nám v muzeu stane, že spíše menších skulptur lyricky laděných, 
vyřizujeme telefonáty v cizím jazyce. často dámských aktů. Pracoval s nejrůz-
Srozumitelnou angličtinou se nám ozval nějšími technikami a také s nejrůznějšími 
Záhřeb. Tématem hovoru byla naše slavná materiály (sádra, bronz). Mimo soch 
„keramička“. O několik měsíců později jsme vytvářel plakáty, medaile a přemýšlel 
byli nečekaně obdarováni nádhernou o výzdobě interiéru (vázy, svícny, keramické 
monografií. Jmenuje se prostě – „Juhn“ reliéfy). Po návratu do Chorvatska se stal 
a celý ten příběh je takový: Hinko Juhn, průkopníkem keramické tvorby, jakýmsi 
právem považovaný za zakladatele nositelem středoevropských vlivů. Zasloužil 
moderní keramiky v Chorvatsku, strávil se o rozvoj uměleckého vzdělávání 
nějaký čas v Bechyni při své cestě „na v Chorvatsku. Své žáky učil zvláště důrazu 
zkušenou“ Evropou. Hinko se narodil v roce na modelování. Jeho práci zastavila 
1891 v Podgorači v rodině neortodoxních nečekaná smrt v roce 1940. 
židů (později konvertoval na římsko- My dnes víme, že na místní keramické 

škole studovalo mnoho cizinců (zmiňovaný 
zde spíše krátce pobyl). Někteří byli 
z Polska, Rumunska, Litvy, Bulharska apod. 
Bylo by zajímavé dále studovat jejich cestu 
jako cestu nositelů keramické tradice. No 
a takhle se ocitla Bechyně (na mapě 
i fotografii) v překrásné monografii, kterou, 
i když v chorvatštině, naleznete v muzejní 
knihovně. Ovšem i tak stojí za zhlédnutí. 

J.J.

+Z fotografické sbírky 
Městského muzea

Tento měsíc vám předkládáme 
fotografii s výjevem z manifestační 
slavnosti konané v Bechyni 8. září 1928. 
Alegorický vůz je připomínkou výročí 
konce roboty v českých zemích.

ýstava 
šperků

  Na květen
 připravujeme 

výstavu šperků
   s názvem 

„Floriánovi“, a proto vás již nyní, vážení 
návštěvníci, srdečně zveme na vernisáž, 
která proběhne v sobotu 1. května od 
15 hodin v 1. patře budovy Městského 
muzea. Přítomni budou samozřejmě 
i autoři: Petra Koutná, Martina Přikrylová, 
Věnina Kolomazníková, Jana Veselá, Alena 
Štukavcová – Doležalová, Lucie Filipská, 
Renata Skalová a Milan Nováček. Většina 
vystavených šperků bude prodejná. O tom, 
o jak krásné, originální a kvalitní šperky se 
jedná, se můžete přesvědčit na našich 
webových stránkách, kde jsme připravili 
několik ukázek autorských výrobků. 
(Návštěvní doba výstavy bude upřesněna 
na plakátech.)

+
udělena autorská Porta za píseň Skleněné Z hudebního dění
nebe. Obrovská radost kapely byla navíc 
korunována i přízní diváků, kteří jí svými 
hlasy přiřkli třetí místo. Vedvou si tak po roce Dne 6. března 2010 byl jihočeským 
opět zahrají v celostátním finále autorské oblastním kolem v Soběslavi odstartován 
soutěže Porty, které se uskuteční v termínu 44. ročník tradičního hudebního festivalu 
22. – 24. 7. 2010 v Ústí nad Labem. Vedle Porta. V poli 20 účinkujících se představila 
toho kapela v brzké době vyrazí do i bechyňská skupina VEDVOU, která si zde 
nahrávacího Studia-B v Bechyni, aby zde vloni odbyla nadmíru úspěšnou premiéru, 
natočila několik prověřených písní ze svého kdy získala autorskou a diváckou Portu. 
repertoáru. Aktuální informace o kapele I letošní konkurence nezůstala nic dlužna té 
jsou dostupné na www.musicvedvou.cz.loňské, mezi soutěžícími převažovali 

ostřílení a zkušení muzikanti. V pětičlenné Pavel Pazourek 
porotě mj. zasedli Vojtěch Zícha (ex-Žalman 
a spol.), Luboš Hrdlička (zakládající člen 
Nezmarů) a dnes již folková legenda 
Pavlína Jíšová. Ani tentokrát Vedvou 
nevyšli z přehlídky naprázdno a byla jim 

V
Co, kdo, kde, kdy...

„Nevíte co se v našem regionu děje?“
„Chcete mít důležité informace pohromadě?“

Mrkněte na www.Bechynsko.cz!!!!



+Zprávičky z MŠ 
Jahůdka

Leden i únor přinesl 
boha tou  sněhovou  
nadílku, která udělala 
největší radost dětem. 
Když to počasí dovolilo, 
tak si naše děti téměř 

každý den hrály na školní 
zahradě, kde se koulovaly, 

bobovaly, stavěly sněhuláky, 
ježky, dinosaury… Do tříd se vracely sice 
celé uválené, ale šťastné.

Dne 25. 2. bylo v MŠ veselo již od rána. 
Všechny děti i paní učitelky byly převlečeny 
do karnevalových masek. Ve třídách se to 
hemžilo princeznami, kovboji, vojáky, 
vílami, beruškami a jinými originálními 
maskami. Paní učitelky připravily pro děti 
pestrý program her a soutěží. Děkujeme 
všem rodičům i za drobné pohoštění pro 
děti.

V březnu děti zhlédly pohádku 
„Kouzelná píšťalka a Labutí panna“, 
v dubnu se budou těšit na pohádku 
„Červená Karkulka“. 

Přijímání žádostí k předškolnímu 
vzdělávání proběhne v úterý 30. března 
2010. Tiskopisy jsou k dispozici v MŠ. Na 
zápis navazuje Den otevřených dveří pro 
nově přijaté děti a jejich rodiče ve středu 
7. dubna 2010 od 8 do 10 hodin a bude 
podle pravidel MŠ.

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

Dagmar Krejčová

+
poroty i odezvy diváků jsme měli dobrý když jsem je viděl naposledy. Druhé místo je Blázinec na jevišti 
pocit, a tak jsme čekali na celkové vyhlášení určitě zasloužené: komedii z blázince 

aneb Blázinec, náš cíl! výsledků. S radostí Vám všem, ale zahráli velice působivě, takže diváci 
především Vám, skvělým divákům, mohu odcházeli a byli na herce naštvaní, že jsou Je tomu rok, co jsem na těchto 
oznámit, že jsme byli opět doporučeni na jako „zřízenci“ takové potvory – tak dobří stránkách děkoval hrstce věrných a ochot-
národní přehlídku Divadelní Děčín 2010! herci byli,“ řekl organizátor Dačického ných, kteří pod mým vedením dostali 
Tento krásný výsledek byl navíc podtržen Kejklování Oldřich Svoboda.bechyňské ochotnické divadlo opět do 
čestným uznáním pro Čendu Roubala za povědomí široké divadelní veřejnosti.
herecký výkon v roli Zřízence č.1. Karel VontrobaVloni jsme se hrou Pavla Němce Tak 

Pro nás to znamená, že to, co děláme, režisér BDS Lužnice takhle to bylo aneb Život je jen náhoda 
děláme dobře! Nejsem idealista v tom, že absolvovali několik přehlídek, festivalů 
tento názor sdílí naprosto všichni. To snad i samostatných představení po celé ČR, 
ani nelze. Jsem však rád, že je většina včetně národní přehlídky amatérského 
těch, kterým svým hraním působíme a hudebního divadla Divadelní Děčín 2009. 
přinejmenším příjemný pohled Z těchto akcí jsme si přivezli několik  
a dobrý pocit. Co víc si lze přát?významných ocenění (ceny a čestná uznání 

Závěrem bych rád poděkoval za herecké výkony a režii, cenu Zdeňka 
také svým „věrným“ za to, že Řehky za netradiční počin, atd.)
se mnou mají trpělivost, že mi Dnes bych rád poděkoval divákům, kteří 
naslouchají, přou se se se přišli podívat na premiéru nové hry 
mnou a nutí mne neustále BLÁZINEC od téhož autora (autor sám byl 
přemýšlet a hledat jiné úhly přítomen mezi diváky). Chtěl bych podě-
p o h l e d u .  Ž e  m n e  kovat za to, že se rozhodli věnovat svůj 
nenechají usnout na volný čas nám – ochotníkům, a tím podpořit 
vavřínech (a já bych si naši motivaci pro další činnost. Velice nás 
t a k  r á d  c h v i l k u  potěšilo, že po dlouhých, předlouhých 
pospal!), ale přede-letech (snad od dob, kdy lístky na divadlo 
vším za to, že z pocitu rozdávalo ROH „za odměnu“) přišlo tolik lidí. 
naprosté marnosti Byla to od začátku nádherná atmosféra, 
m á m  m o ž n o s t  která dala hercům křídla (někteří z nás zažili 
p rož íva t  opě t  tento pocit poprvé). Dlouhotrvající potlesk 
radost a pocit na konci představení byl tou nejkrásnější a 
naplnění. vytouženou odměnou. Takže ještě jednou 

„Díky Vám, diváci, byli jste úžasní!“
   Nakonec 

Téměř ihned po premiéře jsme odjeli, 
jeden z komentářů 

stejně jako vloni, na postupovou krajskou 
našeho předsta-

přehlídku Dačické kejklování 2010 a ještě 
vení v Dačicích:

s křídly na zádech po bechyňské premiéře 
„Bechyňští 

jsme v podobné atmosféře odehráli svou 
mě překvapili, 

první, tentokráte soutěžní reprízu.
byli lepší, než 

Z představení i hodnocení odborné 

+Zprávy ze ZUŠ 
Václava Pichla 

v Bechyni
13. 4. 2010 pořádá naše ZUŠ krajské 

kolo Národní soutěže ZUŠ v literárně-
dramatickém oboru. Soutěž proběhne 
v malém sále kulturního domu v Bechyni od 
9,30 hodin. Akce je přístupná veřejnosti.

26. 5. 2010 se uskuteční tradiční Před-
stavení pro mateřské školy, kde se dětem 
představí všechny obory ZUŠ (hudební, 
výtvarný i literárně-dramatický). Letošní 
Představení se bude věnovat změnám 
stromu v průběhu času.

5. 6. 2010 bude DEN ZUŠ. Celou sobotu 
vám žáci spolu se svými učiteli budou 
ukazovat výsledky svého celoročního 
snažení na poli umění. Akce je přístupná 
veřejnosti.

Mgr. Ivana Blažková

+Úspěch mladých 
muzikantů

Ve čtvrtek 25. 2. 2010 se v Bechyni 
konalo okresní kolo národní soutěže ZUŠ 
v komorní hře s převahou dechových 
nástrojů.

Komorní hra je specifický druh hudby, 
který kromě pečlivé individuální přípravy 
vyžaduje schopnost souhry, ladění 
a rytmické přesnosti. Po dlouhodobém 
nácviku jsou však děti odměněny 
opravdovou radostí ze hry.

To vše bylo patrné i z vystoupení všech 
28 žáků ze základních uměleckých škol 
táborského okresu. Představilo se celkem 
8 souborů, naši školu reprezentovala dvě 
tria zobcových fléten: A. Trusíková, 
K. Wolfová, M. Mrzena a M. Hrušková, 
T. Trusíková, K. Gonsiorová pod vedením 
L. Zíty a duo příčných fléten: V. Šímová, 
Š. Dejmková ze třídy J. Suka. V silné 
konkurenci jsme se rozhodně neztratili – 
porota všechny tři soubory ocenila 
1. místem a navíc dva z nich získaly postup 
do krajského kola v Českých Budějovicích!

Opravdu výrazný úspěch našich žáků 
podpořila i výborná organizace naší 
pořádající školy, což ocenili všichni 
mimobechynští účastníci. Každý z nich si 
také odvezl keramickou pamětní medaili, 
kterou zhotovily děti z výtvarného oboru 
Mgr. I. Blažkové. Poděkování patří i všem 
ostatním pracovníkům ZUŠ v Bechyni, kteří 
se na této akci podíleli.

Luboš Zíta, ZUŠ Bechyně



+
K pohádce také nakreslili leporelo a podle Čtenářská setkávání
něj vyprávěli dětem ve 2.A.

Druháci si na oplátku připravili a zahráli 
Třída 1.A se přihlásila do celore- pohádku O kohoutkovi a slepičce. 

publikového projektu Už jsem čtenář, který K našim setkáváním jsme přizvali i 3.A. 
již 2. rokem vyhlašuje Národní knihovna Ta si připravila čtení bajek a soutěž.
Komenského v Praze. Projekt je zaměřen Další setkání uskutečníme v červnu, 
na rozvoj čtenářských dovedností. abychom mohli porovnat, jaký kus práce ve 

Celý březen putovali prvňáčci se čtení jsme všichni udělali.
Zlatovláskou a sbírali pohádkové předměty. 

Mgr. Jaroslava Hrnčárková

+Hory 2010

V sobotu ráno 27. 2. 2010 jsme vyrazili 
na týdenní lyžařský výcvik. Když jsme 
dorazili, vybalili jsme si a prohlédli chatu. 
Jako správní lyžaři jsme si prohlédli terén, 
okolí chaty a sjezdovky. Druhý den většina 
z nás poprvé stoupla na lyže. Všichni jsme 
ten den byli jen na kopci za chatou. Učili 
jsme se hlavně zvedat a trochu už lyžovat. 
Další den jsme se rozdělili do skupin. První 
a druhá skupina šly lyžovat na sjezdovku 
Kobyla. Třetí a čtvrtá skupina šly lyžovat na 
menší sjezdovku, která ležela kousek nad 
chatou. Den po té už všichni byli na 
sjezdovce Kobyla. Každý den večer byly hry 
a diskotéka. Během lyžařského týdne se 
někdo přesunul do vyšších skupin. Na 
sjezdovce byly tři tratě: první měla barvu 
modrou a byla nejmíň náročná, druhá byla 
červená a náročnější a po kraji byly 
skokánky. Třetí byla nejvíc náročná, byla 
prudká a zledovatělá. Ve středu jsme měli 
odpočinkový den, během dne většina z nás 
šla na lanovou dráhu a večer, kdo chtěl, na 
večerní lyžování. Zbytek dnů probíhal 
stejně, lyžování a večerní hry. Poslední den 
nechtěl nikdo domů, každý by tam rád zůstal 
další týden. Moc se nám tam líbilo. Hory byly 
pro všechny velký zážitek.

Matěj Kalina 7.A, stará škola

+

Olympiádě dětí a mlá-
deže, pak vybojovali 
dalších pět cenných kovů 
– Martina Drdová jednu 
zlatou a dvě stříbrné 
a Jakub Homolka a Marek 
Olejarčík oba bronzovou 
medaili. Markova zlatá z 
Jablonce je tak jubilejní, 
d e s á t o u  m e d a i l í  
bechyňských atletů z 
velkých závodů. Sedm z 
nich je právě ze skoku do 
výšky…

Svou první velkou 
medaili z atletických 
závodů získala také ve 
výškařském sektoru  
nejmladší žákyně Aneta 
Háziová. Na krajském 
přeboru přípravek v hale v 
Nové Včelnici skočila Veleúspěšný víkend 

parádních 120 cm a získala 3. místo 
bechyňských výškařů a bronzovou medaili. V dalších disciplínách 

už to na medaile nebylo – ve skoku do dálky 
První březnový víkend přinesl velké 

skončila 15., ve sprintu na 50 m obsadila 
úspěchy mladým atletům ze ZŠ Libušina. 

2. místo v rozběhu a do finále nepostoupila.
Příznačné je, že jich dosáhli právě 

Oba úspěšné závodníky můžete vidět 
v disciplíně, která je na této škole zřejmě 

i naživo v akci: v úterý 30. března a ve středu 
nejpopulárnější – ve skoku do výšky.

31. března se v hale ZŠ Libušina koná již 29. 
Historického úspěchu pro Bechyňský 

ročník Bechyňské laťky. Začátek závodů je 
atletický klub dosáhl Marek Olejarčík, který 

vždy ve 14 hodin, můžete se přijít podívat a 
na žákovském halovém mistrovství 

zafandit.
v Jablonci nad Nisou získal titul mistra 

Ruda Ruďýk BlažekČeské republiky!!! K titulu navíc přidal 
i úžasný osobní rekord 190 cm. Po 4. místě 
na loňském mistrovství a 3. místě na 
Olympiádě dětí a mládeže tak dosáhl svého 
největšího úspěchu ve své skokanské 
kariéře. A nemuselo zůstat jen u výškařské 
medaile, šanci na cenný kov měl i ve vrhu 
koulí. V této disciplíně se mu však nedařilo 
jako na posledních trénincích, na kterých se 
přiblížil až k patnáctimetrové hranici, 
a v závodě obsadil „až“ 5. místo výkonem 
13,51 m. Na medaili stačilo přitom vrhnout 
13,80 m….

Marek svou zlatou medailí zkompletoval 
medailovou sbírku atletů BAK Bechyně na 
mistrovstvích ČR. Doposud se jim podařilo 
získat jednu stříbrnou a tři bronzové 
medaile (Martina Drdová, Michal Prokop, 
Ondřej Musil).

Na dalším celostátním měření sil, na 

+Zeměpisná olympiáda
 – postup na kraj

Naše škola navázala ve středu 17. 3. 
2010 na loňský úspěch a na okresním kole 
zeměpisné olympiády získala díky  
Magdaleně Blažkové 1. místo. Ta postupuje 
do krajského kola. Výborně se umístili i 
Zdenka Sosnová ze 6.B, která byla ve 
stejné kategorii na 6. místě. V kategorii B 
jsme měli další dva zástupce, Aleše Mayera 
ze 7.B a Davida Chmelaře ze 7.A, kteří si 
také porovnali své vědomosti s ostatními 
žáky okresu. Magdaléně Blažkové držíme 
palce do krajského kola a všem děkujeme 
za reprezentaci školy.

Mgr. Jana Meyerová

+Olympiáda v českém jazyce – 
opět postup na krajské kolo!

V úterý 16. března se v Táboře uskutečnilo 
okresní kolo Olympiády v českém jazyce. 
Zúčastnili se i dva žáci naší školy, Honza 
Chaloupek a Kačka Bínová, kteří byli  
nejúspěšnější ve školním kole.

Po menších cestovních problémech (záměna 
škol, kde se soutěž konala…) zasedli ke stolům v 
jídelně ZŠ Helsinská a společně s dalšími 33 
soutěžícími začali řešit zadané jazykové a slohové 
úkoly. 

Když po dvou hodinách jídelnu opouštěli, 
měli z výkonu dobrý pocit, ale konečný výsledek 
jejich snažení se na internetových stránkách 
pořadatele soutěže DDM Tábor objevil až ve 
středu…

A pohled na výsledkovou listinu byl příjemný: 
Kačka Bínová obsadila krásné třetí místo 
a zajistila si tak postup na krajské kolo OČJ, které 
proběhne 5. května v Českých Budějovicích!!! 

Oběma patří velký dík za reprezentaci školy a 
Kačce držíme palce na „kraji“.

Mgr. Rudolf Blažek

+Recitační soutěž

V únoru proběhlo na naší škole školní 
kolo recitační soutěže. Zúčastnilo se ho 
devět žáků prvního stupně.

V kategorii 2. a 3. tříd se svými 
recitačními výkony nejvíce zalíbily porotě 
Marta Horňáková a Karolína Fárníková, 
v kategorii 4. a 5. tříd Anna Pekelská 
a Kateřina Wolfová.

Všechny tyto mladé recitátorky postu-
pují do okresního kola recitační soutěže, 
které proběhne v Táboře.

Mgr. Martina Škrhová



+Bechyňský drozd 2010

Dne 8. března se na „nové“ škole konala 
tradiční soutěž ve zpěvu Bechyňský drozd. 
Soutěže se zúčastnil hojný počet zpěváků - 
celkem 27. Nejvíce obsazené byly kategorie 
prvních tříd a celého prvního stupně. Mezi 
prvňáky se na třetím místě umístila Alena 
Mrzenová, na místě druhém Kateřina 
Hloucalová, zvítězil Václav Filip. 

V kategorii zpěváků druhých a třetích 
tříd třetí příčku obsadila Jolana Rayová, 
druhou pak Anna Kotounová, na prvním 
místě se umístnila Ema Panková. 

V kategorii čtvrtých a pátých tříd patří 
bronzová příčka Radce Pospěchové, 
stříbrná Marianu Rayovi a zlatá pak Mirce 
Ťoupalové. V této kategorii soutěžila i dvě 
dueta – Radka Pospěchová společně 
s Mirkou Ťoupalovou a Markéta Šímová 
s Emou Pankovou.

Na druhém stupni byla účast soutě-
žících již tradičně nižší, posluchači i porota 
však slyšeli mnoho kvalitních výkonů. 
V kategorii šestých a sedmých tříd se na 
třetím místě umístila Karolína Kováčová, na 
druhém místě Eliška Kotounová, první 
příčku zaslouženě obsadil Tomáš Filip. 
V nejstarší kategorii zvítězila taktéž 
jednoznačně Roxana Rayová.

Všem soutěžícím děkujeme za odvahu 
vystoupit před publikem a za příjemný 
hudební zážitek.

Mgr. František Oplatek+Kurz první pomoci

Žáci osmého ročníku ZŠ Školní se 
v rámci projektu ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL 
dne 9. 3. 2010 zúčastnili kurzu první 
pomoci. Tento kurz již třetím rokem na naší 
škole proběhl ve spolupráci s VÚ č. 3517. 
Zdravotníci podpraporčík Aleš Koukal, 
rotmistr Irena Čermáková a rotmistr 
Jaroslav Holek děti seznámili,  jak správně 
poskytnout první pomoc.

Žáci si prakticky vyzkoušeli  nepřímou 
srdeční masáž, umělé dýchání, fixaci horní 
končetiny, stabilizovanou polohu atd. Kurz 
byl zakončen testem, kde žáci uplatnili své 
teoretické a praktické dovednosti.

Mgr. Jitka Radvanová

+Úspěch na 
matematické 

olympiádě ve 
Veselí nad Lužnicí

Ve středu 10. března 
2010 se ve Veselí nad Lužnicí uskutečnil již 
48. ročník městské matematické olympiády 
o cenu akademika Bohumila Bydžovského. 
Za účasti škol z Veselí, Soběslavi, Bechyně 
a Mladé Vožice bylo pro žáky připraveno 
celkem osm příkladů.

Zástupci osmé třídy ZŠ ve Školní ulici 
opět potvrdili, že se nám na této soutěži 
vždy daří a že jsou dobře připraveni. 
Roxana Rayová se umístila na druhém 
místě, Petra Macháčová obsadila čtvrté 
místo a Markéta Šimková byla patnáctá 
z dvaadvaceti účastníků. Naše škola tak 
pokračuje v tradici z minulých let, kdy naši 
žáci obsazovali vždy přední místa 
v celkovém pořadí. 

Mgr. Jan Pekař, ředitel školy

+Okresní kolo olympiády 
v anglickém jazyce 2010

Dne 24. 2. 2010 se v Táboře uskutečnilo 
okresní kolo konverzační soutěže 
v anglickém jazyce.

ZŠ ve Školní ulici reprezentovala 
Kristýna Benediktová z osmé třídy. 
Soutěžila ve starší kategorii žáků osmých 
a devátých tříd. Naší reprezentantkou 
v mladší kategorii byla Eliška Kotounová ze 
sedmé třídy. Kristýna Benediktová se 
umístila na výborném třetím místě a Eliška 
Kotounová byla na 5. místě.

Děvčatům blahopřejeme a děkujeme za 
reprezentaci školy.

Mgr. Miroslava Mičanová

+Školní kolo v recitaci

Dne 25. 2. se na „nové“ škole škole 
konala soutěž v recitaci. Zúčastnilo se jí 
celkem 32 recitátorů téměř ze všech tříd. 
Velmi potěšující byla letošní bohatá účast 
prvňáků, kteří si vyzkoušeli svá první 
recitační vystoupení před publikem. Všem 
se jejich výkony velmi zdařily a potěšily 
diváky i porotu.

Ve druhé kategorii se na třetím místě 
umístil Jakub Mikula ze 4. třídy společně 
s Radkou Pospěchovou ze třídy páté. Druhé 
místo pak získala Mirka Ťoupalová 
a vítězem se stal Martin Mrzena – oba žáci 
páté třídy.

Třetí kategorii ozdobily pěknými výkony 
Nicola Sopková ze šestého ročníku, která 
získala první místo, Markéta Šímová na 
místě druhém a Lída Stará ze třídy sedmé na 
třetí příčce.

V nejstarší – čtvrté kategorii zaujala 
porotu svým výkonem Aneta Samcová 
z devátého ročníku, která obsadila třetí 
místo, dále pak Roxana Rayová z osmé třídy 
na místě druhém a letošní vítězka této 
kategorie Michaela Havlová z deváté třídy. 

Všichni recitátoři, kteří se umístili na 
prvních dvou místech, postupují do kola 
okresního konaného v Táboře. 

Jsme velmi rádi, že se této tradiční akce 
zúčastnilo letos dostatek soutěžících 
i z druhého stupně, všem účinkujícím 
děkujeme za příjemný zážitek a postu-
pujícím přejeme mnoho štěstí v kole 
okresním. 

Mgr. František Oplatek

+Učíme se s rodiči

18. březen byl pro prvňáčky „nové“ školy 
a jejich rodiče trochu netradiční. Maminky 
a tatínkové, ale i babičky a dědečkové, se 
zapojili do skupinové výuky a vyzkoušeli si 
práci s dětmi ve třídě. Prvňáčci si formou 
netradičních vyučovacích metod procvičili 
český jazyk, matematiku, prvouku (pexeso, 
domino, loto, matematické hry).

Společně s rodiči si vyrobili bramborová 
tiskátka a ozdobili velikonoční kraslice.

Chtěly bychom poděkovat všem 
rodičům, kteří si udělali čas a přišli mezi nás. 
Věříme, že tato forma spolupráce nebyla 
poslední a že se na konci školního roku 
zase sejdeme.

Tř. uč. Zorka K. a Svatava I.

+PREVENTAN CUP 2010

Ve středu 10. února se v Táboře 
uskutečnil okresní přebor škol žáků 4. tříd 
ve vybíjené ,,PREVENTAN CUP“ 2010. 

Za účasti reprezentantů 18 škol okresu 
Tábor se žáci ZŠ Školní umístili na krásném 
3. místě.

V základní skupině sice svůj první zápas 
prohráli, avšak zbývající čtyři utkání zvládli 
a stali se tak nečekanými vítězi skupiny A.

Ve tříčlenném finále už tolik sil neměli 
a postupně podlehli soupeřům z Dražic 
a Sezimova Ústí. Nakonec tak pro naši 
školu získali cenný bronz.

Neztratili se ani zástupci ZŠ Libušina, 
kteří obsadili celkové 5. místo. Všem 
mladým bechyňským sportovcům blahopře-
jeme za výborná umístění a vzájemné 
povzbuzování během náročných utkání.

Přehled pořadí: 

1. 2. ZŠ Sezimovo Ústí
2. ZŠ Dražice
3. ZŠ Bechyně Školní
4. ZŠ Helsinská A, Tábor
5. ZŠ Bechyně Libušina 

Mgr. Milan Petr



Strážníci mohou taktéž předvést osobu, u níž MĚSTSKÁ 
se během prokazování totožnosti ukáže, že se 

POLICIE jedná o osobu hledanou policií. Za takovou osobu 
BECHYNĚ se považuje pohřešovaný občan, uprchlý vězeň, 

mladistvý, který utekl z výchovného ústavu, nebo radí, informuje
osoba hledaná pro trestnou činnost. 

Kontakt na strážníky Zvláštní případ se týká předvedení osoby na 
MPB: Novodvorská 301, žádost příslušného orgánu obce. To znamená, že 

Bechyně, tel.: 725 575 260, 725 575 261 strážníci předvádějí osoby, které se opakovaně 
e-mail: info@mpbechyne.cz nedostavují na úřední jednání či k přestupkové 

komisi, ač k tomu byly náležitě vyzvány. Přichází jaro a s ním i pravidelné rubriky MP 
Při předvádění jsou strážníci oprávněni Bechyně, V tomto čísle se zmíníme o dopravních 

přesvědčit se, zda předváděná osoba nemá u sebe přestupcích a o již probíhajícím odstraňování 
zbraň, kterou by mohla ohrozit svůj život či zdraví vraků a další činnosti městské policie.
nebo život a zdraví jiných osob. V případě, že 

Události, aktuality - výběr březen takovou věc u osoby naleznou, mohou ji odebrat. 
Při pochůzkové činnosti zjišťují strážníci V rámci zákona se zbraní rozumí "vše, čím lze 

převážně dopravní přestupky. Jedná se o zákazy učinit útok proti tělu důraznější". Do tohoto pojetí 
stání, zastavení, parkování bez parkovacího spadají i propisovačky, klíče, obranné spreje, 
kotouče, nepovolené parkování na vyhrazených kameny, tyče či jiné obdobné předměty. 
místech. V dalších případech se jedná o nedovo- Je potřeba si uvědomit, že když se strážník 
lený zábor veřejného prostranství. Velice kladně přesvědčuje, zda předváděná osoba nemá zbraň, 
přijímáme podněty od občanů. Nejde jen nejedná se o osobní prohlídku. Tu nemůže 
o nahlášení přestupku, ale i o rady či informace – v žádném případě provádět! Avšak i přesto může 
vandalismus, úprava zeleně… být (měl by být) tento úkon velmi důkladný, neboť 

�Od minulého měsíce, kdy MP převzala agendu se může jednat o nebezpečnou osobu, která by 
řešení autovraků, se podařilo odstranit již 5 těchto mohla případnou zbraní ohrozit jak strážníky 
problematických vozidel z iniciativy jejich majitelů. samotné, tak i policisty na jejich služebně či jiné 
I nadále je ale v k.ú Bechyně cca 10 vraků, kterým občany.
„běží“ lhůta na odstranění. Mezi tento problém Další věcí, která s předvedením souvisí, je 
patří i odstavené vozy na veřejných prostran- v nutných případech použití donucovacích 
stvích, které nemají platné STK či nejsou zákonně prostředků. Ty může strážník použít, pokud 
pojištěny. Tato vozidla se nahlásí správnímu předvádí osobu, jež klade odpor. I v tomto případě 
orgánu – odbor správních agend MÚ Tábor, který se jedná hlavně o zachování bezpečnosti všech 
učiní patřičná opatření. zúčastněných. Např. pouta mohou být nasazena 

�Ve dnech 3. a 16. 3. 2010 se konaly i jako prevence proti zranění zasahované osoby.
preventivní akce v podobě přednášek, besed na Závěrem je potřeba upozornit, že předvedení 
téma „Senioři“ určené pro Domov pro seniorů osoby za účelem zjištění její totožnosti je většinou 
Bechyně, které byly zaměřené na obecnou pro předváděného člověka dosti nepříjemné, ať se 
kriminalitu, podvody a hlavně způsob, jak jim již jedná o časovou prodlevu s tímto úkonem 
předejít, souhrn všech předešlých besed. spojenou, nebo o případnou ostudu, kterou by 

�Preventivní akce byly také zaměřeny i na další mohl jeho transport vyvolat, a proto je důležité se 
oblasti – mládež. Zde jsme pořádali na obou ZŠ strážníky co nejvíce spolupracovat, aby se jim 
preventivní besedy na téma „Šikana“. podařilo zjistit totožnost bez předvedení. 

�MP Bechyně a Město Bechyně pořádají od jara 
pravidelné kurzy SEBEOBRANY, určené pro slečny Ostatní
a ženy od 15-50 let, zaměřené na výuku základních V současné době pracují u MPB 2 strážníci 
obranných technik, ale hlavně na besedy – v přímém výkonu služby. Pro řádný výkon služby 
prevence proti útokům na ženy. Pro bližší jsou strážníci pravidelně každé 3 roky přezku-
informace se obraťte na tel. 725 525 261, šováni komisí Ministerstva vnitra – prolongační 
info@mpbechyne.cz. zkoušky. K výcviku městské policie také patří účast 

�MP upozorňuje na nutnost mít při parkování na nejrůznějších seminářích a školeních, 
u KD viditelně umístněný parkovací kotouč zaměřených na právo a další problematiku týkající 
s vyznačením začátku stání, který se nesmí až do se přímého výkonu služby. Mezi ně patří zdravotní 
odjezdu měnit. kurz, výcvik sebeobrany, záchrana tonoucích, 

�Na podnět zaměstnanců TS Bechyně, kteří si psychologická školení, odchyt toulavých zvířat 
stěžovali na neoprávněný odvoz separovaného atd. Mimo to musí pravidelně jedenkrát za 
sběru ze dvora TS některými osobami, se strážníci 3 měsíce absolvovat taktickou přípravu z daného 
na tyto vytypované osoby zaměřili. Po zjištění kurzu a jednou za 6 měsíců cvičné střelby ze 
totožnosti bylo s těmito osobami zahájeno řízení. služební zbraně. 

�I v březnu jsme se účastnili certifikovaných Městská policie v případě potřeby disponuje 
školení pro výkon strážníků, ale i pro rozvoj vozem MěÚ, který je dodatečně označen 
znalostí. Jednalo se o semináře na téma aktuality příslušnými znaky MP dle vyhlášky MV, jinak 
ze zákona o Obecní policii a přestupkové řízení vlastní dvě jízdní kola. Mezi další vybavení MPB 
v návaznosti na správní řád. patří: reflexní vesty, stavěcí terče, halogenové 

baterky a bezpečnostní pomůcky pro odchyt volně 
Strážník radí

pobíhajících zvířat, fotoaparáty, diktafon, 
Oprávnění předvést osobu

programové vybavení pro vedení agendy atd. Pro 
Kdy může strážník předvést osobu a co s tím 

komunikaci slouží služební mobilní telefony.
souvisí? 

Služebna MPB je umístěna v bývalém Domě 
Zákon o obecní policii opravňuje strážníky 

služeb-vstup z boku, 1. patro, Novodvorská 301, 
k předvedení osoby na nejbližší oddělení Policie 

Bechyně 391 65. Strážníci vykonávají službu 
České republiky ve dvou případech.

po-pá od 7.00-15.30 hod., z toho ve středu je 
Nejčastěji se jedná o předvedení za účelem 

úřední den od 8.00-17.00 hod. V případě potřeby 
zjištění totožnosti, a to pokud osoba, od níž 

mají nepravidelné služby.
strážník totožnost požaduje, ji odmítne prokázat 
nebo ji není schopná prokázat ani po náležité Za MP Bechyně Aleš Kabelka DiS
pomoci strážníka. 

Každý den dochází na silnicích k vážným 
dopravním nehodám. Jejich oběťmi bývají často 
chodci z důvodu nedostatečné viditelnosti.

„Vidět a být viděn“ je základní pravidlo 
bezpečnosti na silnicích. Za snížené viditelnosti 
platí dvojnásob. Řidiči, kteří srazili chodce, se 
shodují na tom, že ho neviděli vůbec nebo příliš 
pozdě. Přitom lze viditelnost chodců zvýšit docela 
snadno. Je třeba zvolit vhodné oblečení, použít 
různé reflexní nášivky a doplňky, které jsou 
v současné době velice snadno dostupné.

Doplňky z fluorescenčních a reflexních 
materiálů zvyšují světelný kontrast vůči pozadí 
a prodlužují tak vzdálenost, na jakou může řidič 
chodce nebo cyklistu zaznamenat.

Fluorescenční materiály - zvyšují viditelnost 
za denního světla a za soumraku, ve tmě však 
svou funkci ztrácejí. Nejčastěji používanými 
barvami jsou jasně žlutá, zelená a oranžová.

Reflexní materiály - odrážejí světlo v úzkém 
kuželu zpět ke zdroji, a to až na vzdálenost kolem 
200 metrů. Výrazně zvyšují viditelnost za tmy a za 
snížené viditelnosti.

Děti jsou na silnicích ohroženy více než jiní 
chodci, proto je důležité, aby byly co nejlépe vidět. 
Světlé oblečení, školní brašna a boty s reflexními 
doplňky učiní jejich každodenní cestu do školy i ze 
školy bezpečnější.

Policie ČR

POLICIE INF  O   RMUJE

3. sobota 20 h, 4. neděle 17 hodin
ALVIN A CHIPMUNKOVÉ 2

Premiéra a
v českém znění.

Mládeži přístupno, 90 min, 70,-Kč

8. čtvrtek, 9. pátek 20 h
POUTA

Premiéra českého t
Do 12 let nevhodné, 145 min, 70,-Kč

10. sobota 20 h, 11. neděle 17 hodin
PRINCEZNA A ŽABÁK

Premiéra a
českém znění.

Mládeži přístupno, 91 min, 70,-Kč 

15. čtvrtek, 16. pátek 20 h
LÍTÁM V TOM

 USA.
Do 15 let nepřístupné, 109 min, 70,-Kč

17. sobota, 18. neděle 20 h
VLKODLAK

Premiéra hororu Velké Británie.
Benicio Del Toro, Emily Bluntová 

a Anthony Hopkins v hlavních rolích.
Do 15 let nepřístupné, 102 min, 70,-Kč

22. čtvrtek, 23. pátek 20 h
MORGANOVI 

Hugh Grant a Serah Jessica Parkerová 
v hlavních rolích filmové komedie .

Mládeži přístupno, 103 min, 70,-Kč

24. sobota, 25. neděle 20 h
DOKTOR OD JEZERA HROCHŮ

Premiéra české komedie Zdeňka Trošky 
podle slavné knihy M. Švandrlíka.
Mládeži přístupno, 102 min, 70,-Kč

29. čtvrtek, 30. pátek, 20 h
PROKLETÝ OSTROV

L. DiCaprio v kriminálním thrilleru .
Do 15 let nepřístupné, 137 min, 70,-Kč

nimované komedie USA pro 
celou rodinu, 

hrilleru.

nimované pohádky studia 
Walta Disneye v 

George Clooney v komedii

USA

USA

KINO BECHYNĚ 
DUBEN 2010
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2004. Druhačka Eliška Majerová si chtěla 
s klukama zahrát a k ní se přidala Adélka Kopfová. 
Holky se mezi klukama neztratily, ale nepřikládáme 
tomu žádný význam. Jenže! Na našich školních 

25 let dívčího fotbalu kursech START v září 2005 prváci hráli fotbal. Při 
pohledu na výkony některých holek trenérský v Bechyni
srdíčko zaplesalo a myšlenka „co kdyby?!“ byla 

V roce 1985 jsme s kolegou Jirkou Jírou dost neodbytná. Po výzvě Českomoravského 
založili při domově mládeže SPŠK kroužek dívčího fotbalového svazu a MŠMT k přihlášení školního 
fotbalu. Tento pokus zaktivizovat děvčata družstva do celostátní halové fotbalové soutěže už 
znamenal rozjezd pro báječnou partu k množství bylo rozhodnuto. K naší staré trenérské dvojici se 
príma akcí, úspěchům a samozřejmě i nutným přidává profesor Milan Vágner a jde se na to! 
neúspěchům. V roce 1987 Jirka z Bechyně odešel Okamžitě se udělal širší výběr, z něj samozřejmě 
a na jeho trenérské místo nastoupil kamarád pár holek odpadlo, ale základ zůstal. Ohromné 
Štefan Bernáth. nasazení a chuť provázely holky od začátku a byla 

Vycházeli jsme z poměrů skromných. radost s nimi spolupracovat. 
Trénovalo se venku v létě i v zimě. O hale našich Společně s gymnáziem v Soběslavi jsme 
rivalů z SOU Tábor se nám mohlo jen zdát založili i Vánoční turnaj školních družstev hraný 
a tělocvična v ZŠ v Bechyni pro nás byla také v Soběslavi. To byla výzva pro všechny školy 
dlouho zapovězená. A tak se časem potvrdilo, že okresu k založení dívčích týmů a po dobré odezvě 
která z holek vydržela první zimu, ta už zůstala. jsme neváhali a dali jsme dohromady i turnaj 

Začali jsme vystupovat pod názvem FC DM v Bechyni. Byli jsme i vzorem a inspirací pro 
Bechyně a byla to na dlouhá léta známá a dobrá mladší bechyňská děvčata. Ohromná základna 
značka bechyňského dívčího fotbalu. nadšených maličkých fotbalistek se učí fotbalo-

Úplně první zápas jsme prohráli v Bechyni vým základům na 2. ZŠ v Bechyni.
se SOU Tábor 1:2 a první vítězství bylo také Všude naše holky sbíraly úspěchy a sklízely 
v Bechyni se SOU Tábor 1:0. Přišly výhry i prohry v slova chvály a uznání. Vítězily v Soběslavi 
Srdci Mladého světa, vítězství na turnajích i v Bechyni, pětkrát za sebou hrály krajské finále 
v Plavsku, Heřmaničkách, Sepekově, Strunko- středoškolské ligy (jako jediné z JČ kraje) a dvakrát 
vicích. Byly i propadáky v Dačicích a doma dokonce kraj vyhrály a postoupily do celostátního 
v Bechyni. Střídavě oblačno bývalo v Borotíně. semifinále mezi 8 nejlepších týmů z celé ČR!! Tam 
Dvakrát jsme byli v Praze na Strahově. Nejlepší už se neprosadily, ale i tak je to báječný úspěch.
výkony ale holky předváděly v táborské hale na Je třeba zmínit i tady největší hvězdy. Nejlepší 
turnaji o Vánočního kapra. Roku 1989 jsme tam střelec Kája Ranglová (75 gólů!), vynikající 
dosáhli největšího úspěchu. V konkurenci brankář Markéta Souhradová, ohromní bojovníci 
10 družstev, z toho pěti ligových, dosáhli až na Eliška Majerová, Adélka Kopfová, Margita 
2. místo a v souboji o finále porazili brankou a Štěpánka Hůrkovy, Markéta Vávrová, kapitán 
Jolany Budíčkové prvoligové Netolice!! Hala a tahoun Markéta Kalivodová a trojnásobná 
tenkrát div nespadla. A ke „Kaprovi“ se váže i náš fotbalistka roku Pavla Hrychová. Tyhle všechny už 
největší úspěch jednotlivce. V roce 1987 byla Jitka bohužel odešly. Ze současného družstva jsou 
Jeníčková vyhlášená v ligové konkurenci nejlepší nejlepší Martina Hliňáková, Denisa Królová a Petra 
brankářkou turnaje. Další ceny jsme pravidelně Hilasová v brance. Tradice tedy trvá. Je na co 
vozili z kategorie MISS. Podezřívali nás, že navázat a holky mají chuť hrát a zlepšovat se. 
vždycky uděláme MISS školy, ty nejhezčí holky Přejme jim i sobě, ať jim to vydrží.
naučíme hrát fotbal a pak s nimi objíždíme turnaje. V dubnu se setkáme opět na hřišti při JAGA 

A co po škole? Ve Spartě Praha hrála CUPu. Pevně věříme, že se nás sejde co nejvíc. Že 
Z. Rokůsková a chtěli J. Budíčkovou. V Mládí budou moci přijet mamky od rodin, také holky, 
Praha hrály R. Sládková a V. Staňková, v Netolicích které teprve nedávno opustily naší školu, 
R. Fajtlová a chtěly i J. Jeníčkovou. K největším a samozřejmě si zahrají i ty současné. Bude to 
našim hvězdám patřily brankářky Jitka Jeníčková, príma důvod k radosti a velikému vzpomínání. 
Lenka Bartlová, Mirka Bubeníková a Hanka Letošní setkání bude v nepřetržité řadě 25.! Je to 
Vyhlídková a hráčky Joly Budíčková, Pavla číslo, které jasně říká, že dívčí bechyňský fotbal má 
Dušková, Romča Fajtlová, Moni Gajdošová, Jitka nejen krásnou tradici a historii, ale především 
Hadáčková, Radka Hebláková, Pavča Janků, pořád žije!
Romča Křížková, Věra Kundrátová, Markéta Vratislav Šťastný
Librcajtová, Jarka Lutovská, Jana Nováková, Sylva 
Podhrázská, Zdenka Rokůsková, Kamča 
Roučková, Radka Sládková a Mirka Žikešová.

Velkou sportovně společenskou událostí se 
stal JAGA CUP - Čarodějnický pohár. Je to utkání 
holek se zaměstnanci školy a DM. Utkání byla vždy 
velice bojovná. Profáci se nad holkama nikdy 
neslitovali, ale v roce 1993 musel holkám JAGA 
CUP přenechat po remíze 1:1 a penaltách (branku 
holek i vítěznou penaltu dávala Markéta 
Librcajtová).

Po roce 1994 studenti začínají lenivět, upadá 
zájem o sport, a tedy i o fotbal. Jediným poutem 
zůstává JAGA CUP, na který se bývalé hráčky 
pravidelně sjíždějí. Současnice je doplňují jen 
sporadicky a v roce 1996 se zdá, že je s 
bechyňským dívčím fotbalem konec. Jen při 
jagacupových setkáních vzpomínáme na prožité 
akce a srandy. V roce 1997 zakládáme zimní 
halový Mikulášův pytel, aby byl ještě jeden dobrý 
důvod se setkat.

Neuvěřitelný obrat nastává na podzim roku 

TĚLOVÝCHOVA & SPORT +Středoškolská 
futsalová liga v hale 

v Jindřichově Hradci

16. 3. 2010 – hrálo se 4 + 1, 2 x 15 minut
Českomoravský fotbalový svaz ve 

spolupráci s MŠMT pořádá celostátní 
soutěž středních škol v sálovém fotbale. 
V úterý 16. 3. 2010 se v Jindřichově Hradci 
hrálo finále divize jižní Čechy-Vysočina za 
účasti dívčích družstev OA Třeboň, Gym. 
Telč, SZŠ H. Brod (bohužel nepřijely) 
a SUPŠ Bechyně.
Telč – Třeboň 6:0 (5:0)
SUPŠ Bechyně – OA Třeboň 3:2 (1:1)
Branky: Monika Hrachová, Denisa Królová, 
Martina Hliňáková

Třeboňským máme oplácet porážku 
z krajského kola, ale jejich rychlý gól po 
krásné akci nás na dost dlouho přibrzdil. 
Pomalu ale máme víc a víc navrch a zaslou-
ženě vyrovnala po akci celé čtyřky Monika 
Hrachová. A pak už jsme byli jasně lepší. 
Zápas otočila Denisa Królová krásnou 
bombou z dálky k tyči nedala brankářce 
šanci. Když za chvíli přidala přes půl hřiště 
pod břevno Marťa Hliňáková třetí gól, bylo 
rozhodnuto. Skóre těsné, herně byly naše 
holky lepší výrazněji.
SUPŠ Bechyně – Gymnázium Telč 0:1 (0:1)

Finále! Výhra - postupujeme, remíza 
a prohra – postupuje Telč. Zkušený soupeř 
má výraznou převahu a ujímá se vedení, 
když naší brankářce Markétě Souhradové 
po lehké střele míč proklouzne mezi 
rukama. Markétu tahle mizerná chyba 
zvedla k neuvěřitelnému výkonu. Telč má i 
přes ohromnou bojovnost našich velkou 
převahu, má šance, ale Markéta jim 
nedovolí nic. Chytá, vyráží, plno šancí zmaří 
bleskovým vyběhnutím. Čím víc se tlačíme 
dopředu se snahou o vyrovnání, tím víc má 
práce. K úžasu telčských a k naší veliké 
radosti už nepustila nic! Mnohokrát odčinila 
ten smolný gól. A ostatní? Takhle jsme naší 
po loňsku hodně omlazenou sestavu ještě 
neviděli bojovat. (Orange dresy „reality 
Horňák“ pořád fungují!). Holky odehrály 
vynikající zápas a za takový výkon jim patří 
ohromná poklona. Telč se do konce musela 
strachovat o výsledek a v samém závěru 
s velikou klikou udržela nulu při přihrávce 
Markéty Vávrové a dorážkách Verči 
Hrdličkové.

Naše sestava: v brance – Markéta 
Souhradová
v poli – Jana Gazdíková, Martina Hliňáková, 
Monika Hrachová, Veronika Hrdličková, 
Denisa Królová ©, Tamara Patryová, 
Markéta Vávrová.

Všechny holky odehrály turnaj parádně, 
ale je třeba zmínit výborné výkony Veroniky 
Hrdličkové v útoku a Martiny Hliňákové 
v obraně a rozehrávce. Vynikající výkon 
předvedla nezničitelná kapitánka Denisa 
Królová. Nejlepší naší hráčkou ale byla 
bezpochyby skvělá brankářka Markéta 
Souhradová.

Je na místě všem holkám vyslovit veliké 
uznání a poděkování. Za výbornou 
reprezentaci naší školy i Bechyně a přede-
vším za ohromnou bojovnost a předvá-
děnou hru v průběhu celého turnaje. Tenhle 
tým je herně slabší, než byl ten loňský, ale 
nesmírná vůle, bojovnost a výborná parta 
mu rozhodně nechybí.

V. Šťastný

– 

+Šachový spolek

21. 2. 2010 – 9. kolo 1. jč divize
Sokol Tábor C – Reality Horňák Bechyně A 
4,5:3,5. Body: Marek 1, Odehnal 1, 
Janeček ½, Absolon ½, Valtr ½ 

27. 2. 2010 – 8. kolo 2. jč divize
Počátky – Reality Horňák Bechyně B 
4,5:3,5. Body: Marek 1, Karafiát 1, Janeček 
½, Malý P. ½, Alexa ½ 

13. 3. 2010 – 9. kolo 2. jč divize
Reality Horňák Bechyně B – Prachatice B 
3,5:4,5. Body: Janeček 1, Bernáth 1, Alexa 
½, Habeš ½, Jandl ½ 

21. 3. 2010 – 10. kolo 1. jč divize
Reality Horňák Bechyně A – Spartak 
Sezimovo Ústí 7,5:0,5. Body: 1 – Janeček, 
Mazur, Houdek, Absolon, Odehnal, Šťastný, 
Malý P.; ½ – Bernáth

P. Bernáth



Autolakovna
Bečvář Zdeněk  Chrášťany 130

Rychlé a levné opravy laku

Kompletní lakýrnické práce F
osobních automobilů, dodávek 
a motocyklů

Bodové opravy laku u menších F
poškození - menší cena za 
opravu

Leštění a renovace zašlých lakůF
  Info na www.lakovna-becvar.cz
  Tel.: 774 845 804

ČISTÍRNA PEŘÍ
PÉŘOVÉ VÝROBKY
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�Bechyně - 
bývalý dům služeb

tel: 602 659 011 

�Tábor - p. Berková

Autohas

p. Dlouhá

tel: 777 631 180

Městský zpravodaj č.4/2010, den vydání: 1.4.2010. Měsíčník. Vydává Město Bechyně, IČO: 00252069, nám. T.G.Masaryka 2, 391 65. 
2Vychází v Bechyni 1. den v měsíci. Ev.č. period. tisku 37/97. Náklad 2400 výtisků. ZDARMA. Inzerce (15 Kč/cm ) a příspěvky na tel: 381 213 338,

e-mail: propagace@kulturnidum.cz                                                                                 Tisk RUDI,a.s., Komenského 1839, Tábor, tel. 381 259 680.

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

2Prodám byt 3+1 v Bechyni, 83,5 m  
s balkonem. Tel: 722 081 390

Klub českých turistů Bechyně
zve všechny příznivce zdravého pohybu na

 37. ročník aprílového závodu

BECHYŇSKÉ SCHODY
Termín: sobota 3. dubna 2010
Zápis dvojic 8,30 - 9,00 hod. (sraz u schodů do 
Zářečí pod Domovem pro seniory). Zahájení 
závodu, slavnostní slib závodníků v 9,00 hod. 
Startovné: děti do 14-ti let zdarma,

starší 10 Kč za osobu 
Bechyňské schody jsou závodem dvojic 

(dvojice tvoří jeden soutěžní pár), v cíli 
rozhoduje čas pomalejšího. Trať vede přes 226 
kamenných schodů, přibližné převýšení činí 
80 m. Děti do 8 let startují na zkrácené trati 
(81 schodů). Všichni startující obdrží pamětní 
list, připraveny jsou tradiční chutné odměny.

Za Klub českých turistů - odbor Bechyně, o. s. 

srdečně zve 
Petr Chaloupek 

+DĚKUJEME VŠEM 
SPONZORŮM 

A DÁRCŮM
za příspěvek na tradiční Hasičský 

ples, který se konal 6. března 2010 v KD 
v Bechyni ke vší spokojenosti návštěv-
níků, hostů a pořadatelů.

Získané prostředky budou použity na 
činnost dobrovolných hasičů, mladých 
hasičů a v další veřejně prospěšné 
činnosti pro Vaši jistotu, bezpečí a pomoci 
v nouzi.

„Bližním ku pomoci a vlasti ku slávě – 
nás zavazuje“

Za Sbor dobrovolných hasičů v Bechyni

Starostka SDH
Jenovéfa ULIČNÁ v.r.

Masáže aromaterapeutické
a relaxační, reflexní terapie, prodej 
přírodní kosmetiky. Martina Kučerová - 
odborný aromaterapeut, Bechyňská 140, 
Malšice, tel: 723 413 710, 381 211 258.
Lze i po 17. hod. a víkendy po domluvě.
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