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Životní jubilea
květen 2010
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Štrossová Marie
Hořejší František, Hynková Věra,
Sobíšková Miloslava
Jindráková Helena, Korbel Ladislav
Ing. Karlík Stanislav,
Konvalinková Jiřina
Hořejší Ladislav, Hrbek Vladimír,
Kojnok Juraj, Zeilinger Antonín
Beková Milada, Kocourek František
Filo Benjamín, PhDr. Kasl Karel,
Mašek Antonín, Pekárek Jiří,
Soukupová Květuše, Vrůbl Oldřich,
Zeman Josef
Fürbachová Květoslava,
Hruška Miloslav,
MUDr. Ingr Jaroslav
Kuthan Stanislav,
Velková Jaroslava
Borek Vladimír,
Kuchválková Milena,
Příhodová Vlasta
Pihera Josef, Štěpánek Josef,
Vystrčil Jan

+

Oslavy svátku
Sv. Floriána
– patrona hasičů v Bechyni
V sobotu 24. dubna 2010 uspořádal
Sbor dobrovolných hasičů v Bechyni za
podpory starosty města Bechyně Oslavy
svátku Svatého Floriána – patrona hasičů.
V rámci těchto oslav proběhl X. ročník
soutěží družstev v požárním útoku o putovní
pohár starosty města Bechyně a zároveň
V. ročník o putovní pohár OSH Tábor – série
6 kol v PÚ.
Program byl zahájen v 10.00 hodin
soutěží mladých hasičů. Svoje síly přijelo
porovnat celkem 23 družstev mladých
hasičů v kategoriích Přípravka, Mladší
a Starší. V kategorii Přípravka si zlaté
medaile odvezli malí hašouni ze Zhoře
u Tábora, druhou příčku obsadili nejmenší
hasiči ze Želče a třetí místo patřilo Jistebnici.
V kategorii Mladší zvítězili hasiči z Dolního
Bukovska, druhé místo obsadilo družstvo
z Chrášťan a třetí skončila Jistebnice.
I v kategorii starších zvítězilo Dolní
Bukovsko, stříbrná pozice patří Košicím
a třetí místo obsadila Zhoř u Tábora.
Program pokračoval od 13.30 hlavní
soutěží dospěláků. Na startovní čáru se
postavilo 16 družstev mužů a 9 družstev žen.
V kategorii Ženy předvedly nejrychlejší
požární útok hasičky ze Zhoře u Tábora,
druhé skončily ženy z Dražíče a třetí příčka
patří ženám ze Želče. Mezi družstvy mužů
byli nejrychlejší hasiči ze Stoklasné Lhoty,
druhé místo obsadili hasiči z Řepče a třetí
hasiči ze Zhoře u Tábora. Vítězové kategorií
Muži a Ženy získali putovní pohár starosty
města Bechyně. Akci podpořila Jaderná
elektrárna Temelín.

Tato akce je financována z prostředků
ESF prostřednictvím Operačního
programu lidské zdroje a zaměstnanost a
státního rozpočtu ČR.
2. veřejné setkání k projektu

Komunitní plánování sociálních
služeb na Bechyňsku
se uskuteční 10. května v 16 hodin
v přísálí Kulturního domě Bechyně
Program:
1. Úvodní slovo starosty města Bechyně
Informace o průběhu akce KPSS na
Bechyňsku
2. Prezentace výstupů z průzkumů
3. Představení strategie rozvoje sociálních
služeb na Bechyňsku
4. Sběr a projednání připomínek k návrhu
dokumentu KPSS na Bechyňsku
5. Diskuse
Závěr
Zve Vás město Bechyně a Centrum pro
komunitní práci jižní Čechy
Občerstvení zajištěno!
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Pracovní skupiny
připravily návrhy
pro komunitní plán

V závěru dubna ukončily činnost dvě
pracovní skupiny komunitního plánování
sociálních služeb na Bechyňsku. Jedna
skupina se zabývala problematikou rodin,
dětí a mládeže, druhá řešila situaci lidí
ohrožených sociálním vyloučením. Skupiny
vypracovaly návrhy pro komunitní plán,
které jsou z velké části zaměřeny na
prevenci sociálně patologických jevů.
Prevence je totiž nejlepší způsob, jak do
budoucna zajistit, aby lidé potřebovali
sociální služby co nejméně.
Pro rodiny je v Bechyni dostupná
pečovatelská služba. Pokud se rodina
Při příležitosti těchto oslav otevřelo své
brány i Hasičské muzeum v Bechyni
v adaptovaných prostorách s rekonstruovanou expozicí. Oficiálně muzeum přivítá
návštěvníky nadcházející letní sezóny v
sobotu 1. května 2010.
Aktuální informace a novou otevírací
dobu naleznou návštěvníci na internetových
stránkách muzeum.sdhbechyne.cz.
Petr Pokorný, SDH Bechyně

dostane do situace, ve které tato služba
pomáhá, tak o ni může požádat. Rodiny
s dětmi se zdravotním postižením musí
někdy řešit dostupnost osobní asistence.
Do budoucna se jako potřebné ukazuje
zřízení nízkoprahového centra pro děti
a mládež. Je to klub pro neorganizovanou
mládež, která tráví většinu času na ulici.
V centru jsou vhodné volnočasové
programy i podmínky pro přípravu do školy.
Jeho pracovník také poskytuje dětem
a mladým lidem rady, jak řešit obtížné
situace. V Bechyni a okolních obcích je
celkově důležité zachování a rozšiřování
nabídky volnočasových aktivit. Potřebná je
i prevence drogových závislostí (přednášky
na školách, v případě potřeby zajištění
dostupnosti terénní služby – streetworker).
Pro skupiny lidí ohrožených sociálním
vyloučením nejsou zřízeny žádné služby.
Bechyňsko je venkovská lokalita a nemusí
řešit problémy, které mají velká města.
Nejsou zde větší skupiny bezdomovců, lidí
navracejících se z výkonu trestu nebo
z ústavů výchovné péče, lidí v akutní krizi.
Do budoucna by ale mohlo být problémem
šíření patologických jevů, jako je např.
gamblerství nebo styl života na dluh. Tyto
jevy jsou celospolečenským problémem
a přivádí lidi na hranici chudoby. Proto je
mezi záměry komunitního plánu i návrh na
hledání možností snižování počtu hracích
automatů nebo zajištění poradenství pro
lidi, kteří si neuvědomují rizika, která přináší
zadlužování.
Jedním ze záměrů komunitního plánování je i šíření informací o nabídce
sociálních služeb a další pomoci. Budou
například vydány katalogy, ve kterých
budou základní informace o sociálních
službách na Bechyňsku i v okolí. Součástí
budou i odkazy na místa poskytující pomoc
(např. Linky bezpečí). Všechny záměry
komunitního plánu jsou zatím ve formě
návrhů, které budou představeny
a připomínkovány na veřejném projednání.

Detaily města

MEDAILON
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GABRIEL,
Josef Ambrož

Všichni lidé v Bechyni vědí, co a kde je
Gabrielka, méně lidí již ví, že se jmenuje podle
Gabrielovy ulice, která vede okolo sídliště. Po kom
má tato ulice své jméno?

Josef Ambrož Gabriel byl významný
regionální pracovník, spisovatel a politický činitel
19. století. Narodil se 4. prosince 1820 v Loučové
u Hartmanic na Šumavě (okr. Sušice). Studoval na
gymnáziu v Klatovech a roku 1847 dokončil
právnická a filozofická studia na Karlově univerzitě. Byl povýšen na doktora veškerého práva.
V Praze byl ve spojení s Josefem Kajetánem
Tylem, Václavem Klimentem Klicperou, později s
Boženou Němcovou, Karlem Havlíčkem
Borovským a Janem Nerudou. K. Havlíček
Borovský byl dokonce svědkem na jeho svatbě.
V památném roce 1848 byl zvolen do
svatováclavského výboru, s jehož druhou
pražskou deputací byl ve Vídni, a téhož roku byl
zvolen sekretářem politického spolku Slovanská
Lípa. Za tuto svoji politickou činnost byl i ve
vězení; z těchto důvodů mu bylo zřejmě odmítáno
notářské místo v řadě měst. Po tomto svém
radikálním období se stal politicky umírněnější,
názorově byl blízko k liberální české národní
straně, tzv. straně pokroku. V čele tohoto
seskupení stáli František Palacký, František
Ladislav Rieger a František August Brauner.
V roce 1849 se v Praze seznámil s Marií
Podlipskou, sestrou svého přítele MUDr. Josefa
Podlipského. Jejich vztah měl pomalé začátky, byl
jistě poznamenán i předchozí Mariinou známostí a
láskou k J. V. Fričovi. O to více byl pak vřelejší, jak
dokládá i jejich četná korespondence:
J. A. Gabriel: „Dnes v noci jsem měl krásné
sny. Zdálo se mi o tobě, já byl ouplně šťastný a
jsem velmi i ve skutečnosti jako ve spaní
šťastným. Na tebe si pomyslím tak často, že dnes
ani paragrafy ani pořádně do hlavy nejdou, není
pomoci, musím se o to všemožně zasaditi, abych
na vždy po tvém boku dlíti, bdíti a znáti mohl…“
Marie: „Po tvém odchodu jest tak prázdno, tak
teskno v duši mé, neb Ty mne všude, všude
chybíš. Chodím bez všeho účelu, bez vší radosti.
Jaká změna když Ty zde jsi! Slíbila jsem Ti, že před
Tebou nic nezatajím, že ty nejtajnější stránky duše
mé odhalím, že Ti všechno svěřím a jak bych také
nesvěřila? Vždyť Ty jsi jedinký můj přítel, má duše,
která se mnou stejně cítí, jedinká, která mne
miluje…“

Brzy byla svatba, konala se 22. října 1850 v
Nových Dvorech. Manželé odjeli do Loučové,
přestěhovali se do Sušice, kde zůstali do roku
1856, poté se opět vrátili do Loučové, aby starému
otci pomohli s hospodářstvím. Po smrti otce,
23.1.1859, se Gabriel stal majitelem statku a
zámečku. Měli šest dětí ve šťastné rodině:
Věnceslava Maria Josepha (nar.1853), která však
v pěti letech zemřela, Maria Theresia Božena
(nar.1854), Anna Jaroslava Františka (nar.1856),
Věnceslava Žofie Johana (nar.1859). Pátým
dítětem byl chlapec Josef Georg Martin (nar.1862)
a pak Josef Viktor Václav (nar.1868). Nebylo
snadné je uživit, dát na školy a pak se postarat o
jejich umístění v životě.
V letech 1856 – 1874 kdy žil na svém statku na
Loučové, ten se stal obrozeneckým střediskem,
které navštěvoval J. K. Tyl, Jan Kaška, J. V. Frič,
bratři Náprstkové, baron Villani a další. Po různých
peripetiích účasti v zemském sněmu, kdy čeští
poslanci vystoupili a uchýlili se k úplné pasivní
rezistenci, byl zvolen do sněmu již po čtvrté, do
sněmu však nenastoupil, politickou scénu
sledoval už jen prostřednictvím zpráv v českých
novinách. Roku 1861 se stal královským
purkmistrem Sušice, funkci zastával šest let a v r.
1865 byl zvolen okresním starostou.
Činný byl Gabriel také v literatuře. Přispíval do
Havlíčkova Šotka, do Lumíra a Poutníka od Otavy.
Napsal Historicko-topografický popis okresu
sušického, Hrad Kašperk, Hrad Rábí a německy
historii Královských svobodných sedláků na
Šumavě. Také napsal řadu hesel do Riegrova
naučného slovníku.
Poslední léta J. A. Gabriel prožil v Bechyni,
kde konečně mohl zastávat vytoužené místo
notáře. Do Bechyně přišel v roce 1875, v době, kdy
již skončila jeho aktivní politická kariéra.
Předcházela nedobrá léta, kdy veřejná a spolková
činnost ho značně finančně vyčerpala a s celou
rodinou byl ve finanční krizi; jak uživit celou rodinu
z platu koncipienta notáře v Sušici? V roce 1870
musel prodal Loučovou, kde se narodil a prožil
velkou část života; toto loučení se jistě později
zapsalo do jeho duševní nemoci. V r.1875 měl
vykonat dvě notářské zkoušky, aby mohl
provozovat samostatnou notářskou činnost. Ty
složil, ale aby dostal místo, musel krajskému
soudu zaplatit kauci ve výši 1300 zlatých. Na
hotovosti tuto částku neměl, proto požádal První
občanskou záložnu v Praze o půjčku, tu získal a
mohl konečně složit přísahu. V dubnu 1875 se
přestěhoval do Bechyně, v květnu za ním přijela
rodina. Škoda, že přišel do Bechyně až v tento čas,
jistě by se mu zalíbila, nyní si sice na práci zvykl,
ale ne na nové prostředí; nebyl zde šťastný,
nezapojil se do veřejného života, on, pro něhož
tato složka života znamenala mnoho. Pracoval jen
z povinnosti uživit rodinu, jen v kruhu rodinném se
cítil dobře.
O světlé chvilky se postaral bechyňský učitel
Ludvík Parkos, s nímž si dobře rozuměl a který
docházel do rodiny. Táhla jej tam i láska ke slečně
Marii Gabrielové. Potřeboval pomoct s knihou o
Bechyni a okolí, Gabriel rád pomáhal. Ale přišla
další rána v podobě nemoci L. Parkose, kdy se
obyčejné nachlazení změnilo v silný zápal plic,
kterému mladý učitel podlehl (25. 5. 1877). Touto
událostí se pro rodinu otevřelo velmi neutěšené
období. Těžce se sháněla místa uplatnění pro
dívky, a i když například Věnceslava dostala
konečně místo industriální učitelky, stejně ji musel
otec finančně podporovat.
Notář Gabriel byl na konci svých sil, propadal
beznaději a ta jej dohnala k tragickému konci, kdy
7. července 1880 ukončil dobrovolně svůj život,
oběsil se v lesíku nedaleko Bechyně. Byl tiše

pohřben v Bechyni u sv. Michala, kde měl
náhrobek.
Text medailonu vychází převážně z článku
Naděždy Nové: Josef Ambrož Gabriel, jeho dcery a
roky strávené v Bechyni 1875 – 1880, který vyšel
ve Sborníku Jihočeského muzea v Českých
Budějovicích r. 2009.
Je doplněn informacemi bechyňského
spoluobčana pana Josefa Pihery, který v postatě
dal podnět k tomuto medailonu. Děkuji oběma
– ap –
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Stalo se před 50 lety

(z kroniky od Josefa Rypla)

Samostatnou část prvomájového průvodu
zcela samostatně podřízená vlastnímu
harmonikovému tempu byla část průvodu
občanů Zářečí. Jejich jednotný a spontánní
pochod byl s velkou odezvou přijat všemi
občany – diváky na chodnících a vyvolal ohlas
potlesku.

Dne 15. května 1960 způsobili vojáci havarii
nákladního vozu Praga V3S za zatáčkou
u naváděcí letištní stanice za lihovarem směrem
k Týnu nad Vltavou. Řidič při velké rychlosti sjel
do pravé strany do příkopu a převrátil se koly
vzhůru.
Dne 21. května utrpěl v 11.10 minut
smrtelný úraz elektrickým proudem stejnosměrným z trolejové trakce v železniční stanici
Bechyně na vykládkovém místě. S. Jaroslav
Němec, dělník, bývalý truhlář, t.č. zaměstnaný
u vykládkové čety oddělení výstavby
Keramických závodů Bechyně. Při zdvihu
svazku vlnitých plechů došlo přes hák
autojeřábu a levou ruku jmenovaného
k zasažení proudem.
Vybral Martin Gärtner

www.kulturnidum.cz

KULTURNÍ KALENDÁŘ
VÝSTAVA

Městské muzeum Bechyně

4. - 29. 5. 2010

šperky
Prodejní výstava

autoři:

věnovaná sv. Floriánovi

Vernisáž
1. 5. od 15 hod.
návštěvní doba
út–pá 9.00 – 16.00
so
13.00 – 16.00
vstupné 20 Kč
(zlevněné 10 Kč)

Petra Koutná
Věnina
Jana Veselá
Lucie Filipská
Renata Skalová
Milan Nováček
Alena Štukavcová –
Doležalová

květen 2010

HUDBA
AFTER FACE PARTY
Sobota 22. května / od 20 hod. / Vstupné na místě 60 Kč
v předprodeji 40,- Kč (Herna bar Gladiator, nám. T.G.M.)
Celým večerem bude provázet zakladatel Face mejdanu: Dárt
- 2 stage: Techno a Face stage
- Hraje DJ Lübke a DJ Krtek
- Vystoupí taneční skupina NRG píí
- Beatbox & Freestyle
- V průběhu večera budou probíhat soutěže o hodnotné ceny
- Na místě bude připraven velký bar a cocktail bar
- A mnoho dalších vychytávek
Více informací na www.lion-audio.cz.

PŘIPRAVUJEME NA ČERVEN
BLÁZINEC
Středa 16. června / 19.30 hod. / Velký sál / Vstupné bude
upřesněno
Úspěšná divadelní inscenace v podání DS Lužnice Bechyně
opět na bechyňských prknech, které znamenají svět.

RC HROŠÍK
CVIČENÍ SE SLUNÍČKEM
Úterý 4., 11., 18. a 25. května / 9–11 hod.

BAJAJA A ZLATOHLÁVKA
Sobota 15. května / 15.00 hod. / Malý sál / Vstupné 35 Kč
Loutkový soubor BOĎI z Jaroměře přiveze dětem dvě klasické
loutkové pohádky protkané veselými písničkami.

DĚTSKÉ VELKÉ ODPOLEDNÍ ŠOU
Sobota 29. května / od 15.00 hod. / Prostory KD /
Vstupné: děti 20, dospělí 35 Kč
Divadelní společnost OKÝNKO přiveze dvě veselé pohádkové
postavičky, které oslaví s dětma jejich svátek. Připravily si dvě
hodiny her, soutěží, pohádek a tance. A to vše za doprovodu
veselých dětských písniček. Letos bude opět pro děti
připravena mini výstava loutek v RC Hrošík.

DIVADLO
DOKTOR POUŠNÍK
HADRÁŘOVÁ CÉRA

tip
íce

měs

Středa 19. května / 19.30 hod. / Malý sál / Vstupné 50 Kč
Dřevité divadelní trio POLENO z Bechyně uvede obnovenou
premiéru dvou divadelních inscenací určených pro dospělé.
V hlavních rolích se představí: Lenka Panková, Martin Přibyl
a Stanislav Fuka ml.

KURZY, SEMINÁŘE, DÍLNY
ORIENTÁLNÍ BŘIŠNÍ TANCE
Pondělí 3., 10., 17. a 24. května / 18 – 20 hod. / Klubovna KD

ANGLIČTINA
Středa 5., 12., 19. a 26. května / 18.15 hod. / Klubovna KD
Čtvrtek 6., 13., 20., 27. května / 17 hod. / Klubovna KD
Více informací na www.skrivanek.cz

BURZA DĚTSKÉHO OBLEČENÍ
A POTŘEB
Sobota 22. května / 9–11 hod. / Přísálí KD
Věci si každý prodává sám, pro prodávající otevřeno od 8.30.
Poplatek za stůl činí 50 Kč nebo 25 Kč za polovinu stolu.

SPORTOVNÍ DEN S HROŠÍKEM
Sobota 5. června / 15–17 hod. / Před KD / Startovné 50 Kč
Sportovní klání pro nejmenší, kde si děti do 4 let vyzkouší svou
obratnost, stabilitu, koordinaci a přesnost. Je možné společně
přihlásit i staršího sourozence do věku 9 let. Pro účast na této
akci je potřeba přihlásit své dítě odevzdáním startovního
lístku do 1. června v RC Hrošík, nebo v kanceláři KSMB!
Registrace od 15 hodin, v 15.30 bude sportovní den zahájen.
Při nepřízni počasí akce proběhne v KD.
HERNA – provoz pouze v pondělí: 9 – 11 hod.

PŘIHLÁŠKA NA SPORTOVNÍ DEN
S HROŠÍKEM
5. června
jméno______________________
věk__________

"

PRO DĚTI

...

sourozenec

ano*)

ne*)

Odevzdejte do 1.6.v RC Hrošík
nebo kanceláři KD
Startovné 50 Kč na každé dítě
*) nehodící se škrtněte

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

Městské muzeum vás srdečně zve na
výstavu šperků věnovanou sv. Floriánovi.
Autory šperků jsou: Petra Koutná, Věnina,
Jana Veselá, Alena Štukavcová –
Doležalová, Lucie Filipská, Renata Skalová
a Milan Nováček. Většina vystavených
šperků bude prodejná. Výstava proběhne od
4. do 29. května, bude otevřena každý
všední den kromě pondělka od 9 do 16. hod.
a v sobotu mezi 13 a 16 hodinou. Vstupné
činí 20,-Kč (zlevněné 10,-Kč).

Jako houby po dešti - aneb
Knižní novinky
z jihočeského
regionu

+
+
+

CACÁK, František – RYBÁK, Jaroslav:
Vltava v zrcadle dobových pohlednic.
Příbram, Pistorius, 2007.
Vltava se hlavně v minulém století velmi
změnila. V této knize se vrátíme do časů
a vod dávno odplynulých a prohlédneme si
bývalou krásu královny českých řek a jejich
břehů zachycenou na starých pohlednicích.
Je rozdělena do deseti kapitol: Od pramene
k Vyššímu Brodu, od něj k Českým
Budějovicích, dále k Červené, od Červené
k Orlíku, od něj ke Kamýku a dále
k Svatojánským proudům. Těm je věnována
samostatná kapitola, plujeme ke Zbraslavi
do Prahy, Praha, odtud do Mělníka.
KABOCH, František: Hrůzný nález a jiné
příběhy ze Šumavy a České Sibiře.
Il. Josef Černoch.
Vimperk, Papyrus, 2008.
Život lidí v horských a podhorských
oblastech Šumavy a České Sibiře je protkán
různými příběhy, k nimž patří mnohé se
špatným až hrůzným koncům. Jsou to
příběhy o setkání člověka se zlem,
strachem, odplatou, pomstychtivostí,
závistí, zklamáním. Také příběhy o lidech
s touhou po dobrodružství v krvi , hazardu se
životem i s odvahou a statečností. Snad tyto
příběhy ze života jednotlivců, rodin a skupin
Vám přiblíží život popisovaných.
ČTVRNÍK, Pavel – GALUŠKA, Jan –
TOŠNEROVÁ, Patricia: Poštovnictví
v Čechách, na Moravě a ve Slezsku.
Liberec, Knihy 555, 2008.
Kniha čtenáře provází dějinami pošty,
jednoho z nejstarších komunikačních
prostředků lidské civilizace. Je bohatě
vybavená jedinečnými reprodukcemi
dobové grafiky, mapami a fotografiemi. Je
samozřejmé, že uvádí historii poštovnictví
ve spojení s rodem bechyňských Paarů.
KOHOUT, Jiří: Tábor krok za krokem na
starých pohlednicích.
Tábor, nakl. Zahrada – Ivan Mráz, 2007.
350 unikátních pohlednic Tábora a okolí,
včetně Bechyně z let 1890–1937. Každá
pohlednice je doplněna zajímavým
komentářem.
- ap -

Z fotografické sbírky Městského muzea

Dle muzejní karty se jedná o snímek ze 30. let minulého století od fotografa Augustina
Vaňka z Bechyně. Na fotografii je Přesličkova chalupa pod klášterem, později zbořena.

Knihovna
Bechyně

se letos přihlásila do
2. ročníku projektu Už jsem
čtenář - knížka pro prvňáčka,
který podporuje Ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy v rámci rezortního
projektu Podpora čtenářské gramotnosti.
Řešitelem projektu je Ústav pro
informace ve vzdělávání – Národní
pedagogická knihovna Komenského. Cílem
projektu je rozvoj četby hned od prvních
měsíců školní docházky dětí, vytvoření
základů návyku pravidelného čtení
a potřeby využívat pro získávání vědomostí
veřejné nebo školní knihovny i ostatní
kulturní instituce v místě bydliště. Odměnou
za vynaloženou námahu bude dětem Knížka
pro prvňáčka, původní česká novinka, která
byla vytvořena výhradně pro účastníky
projektu a nelze ji koupit v běžné
knihkupecké síti nejméně po dobu tří let. Ve
školním roce 2009/2010 to bude knížka
předního spisovatele Jiřího Kahouna
„Legrační dům“, kterou bude ilustrovat
známý ilustrátor Jiří Fixl.
Akce pro školy: Ve spolupráci se
školami (děkujeme za organizační pomoc
p. Hrnčárkové) jsme uskutečnili pro děti
pohádkové putování kolem knihovny, kdy
odpovídaly na záludné otázky z říše
pohádek, kreslily na chodník pohádkové
bytosti a v knihovně si o pohádkách povídaly,
vybarvovaly omalovánky, seřadily přeházený děj pohádek a poradily si i s náročnými
jazykolamy. Doufáme, že jsme přispěli
k zájmu dětí o četbu i dvěma besedami s
autorkami dětských knížek (Ivonou
Březinovou a Olgou Černou), které si s dětmi
o své práci srdečně popovídaly. Pro
prvňáčky chystáme v měsíci červnu
závěrečné Pasování na čtenáře, kdy
dostanou za předvedené čtení nejen Řád
rytíře čtenářského a složí slib na ochranu
knížek, ale i čestnou průkazku pro
začínajícího čtenáře s platností do konce
kalendářního roku a slíbenou knížku pro

prvňáčky spisovatele Jiřího Kahouna
„Legrační dům“.
Noc s Andersenem: Malé čtenáře jsme
pozvali letos už na 6. Noc s Andersenem.
Nocovalo 10 dětí a 2 dospěláci. Užili jsme si
krásného odpoledne spolu s ostatními
účastníky akce Vynášení Morany organizované Rodičovským centrem Hrošík.

Večerem nás provázel trpaslík, kterého jsme
našli mezi knížkami. Dokonce jsme se
zúčastnili i divadelního představení festivalu
Jaro. Rozhodně jsme se nenudili! Četli jsme
si pohádky ze Špalíčku od Františka
Hrubína, sedm trpaslíků se stalo našimi
kamarády, splnili jsme sedm trpasličích
úkolů a půlnoční hra vyvrcholila nalezením
pokladu střeženého samotnou Sněhurkou.
Každý si vyrobil z moduritu hlavičku
trpaslíka, kterého jsme už bohužel nestihli
dokončit. Někteří si dotvořili během měsíce
dubna v knihovně, ostatní sami doma.
Fotografie z vydařené akce najdete vystavené v knihovně nebo na webu KSMB.
EH
Literární hádanka na květen. Poznáte
knihu a jejího autora?
„Holan se vrátil a měl sklopené uši jak po
výprasku a provinilé oči. Přišli smutní na
přívoz. Karel Prošek uviděl tátův prázdný
batoh a přijal je téměř s radostí: „Tak rohatec
už tam nebyl? Uplách?“ Můj tatínek mu
vyprávěl, co se stalo. Strejda Prošek nikdy
nesnesl, když mu někdo vyfoukl
z nalíčeného prutu rybu, natož srnce.“
Správná odpověď z dubnového čísla:
Karel Čapek- Dášenka.

+
29. ročník Bechyňské
laťky

Poslední úterý a středu v březnu se
v hale ZŠ Libušina uskutečnil již 29. ročník
závodu ve skoku do výšky. I letos přilákala
tato atraktivní a pro Bechyni tak úspěšná
disciplína velký počet svých vyznavačů.
Během dvou soutěžních dnů nastoupilo
celkem 140 skokanů a skokanek a o šíři
záběru této soutěže svědčí jednak věkový
rozptyl (od prvňáčků základní školy až po
„hostující“ studentku 1. ročníku vysoké
školy), jednak rozptyl ve výkonech (úvodní
výška byla 65 cm a absolutní vítěz se
pokoušel o zdolání 185 cm…).
Zvítězit mohli pouze ti nejlepší, v některých kategoriích to díky počtu startujících
bylo snazší, mezi kluky – prvňáčky se
o stupně nejvyšší naopak utkalo 22 závodníků. Litovat ale mohou pouze ti, kteří se
o vítězství ani nepokusili a zůstali sedět mezi
diváky….
Padaly i rekordy: absolutní rekord
Bechyňské laťky zlepšil Marek Olejarčík na
180 cm a nadějně se pokoušel i o 185 cm.
Druhý rekord přidala Aneta Háziová ze 4.A

(stará škola), která skočila 130 cm, čímž
vylepšila rekord dívek 1. stupně. Obdivuhodný je i výkon prvňáka Vaška Šťastky
z „nové“ školy, který skočil 105 cm!
Vítězi jednotlivých kategorií se tak pro
rok 2010 stali:
1. třída:
Václav Šťástka
105 cm
Lucie Janáčková
90 cm
2. třída:
Martin Fák
95cm
Veronika Schmidtová
95 cm
3. třída:
Radim Zeman
105 cm
Anna Hronová
105 cm
4. třída:
Miroslav Kožený
115 cm
Aneta Háziová
130 cm
5. třída:
Lukáš Karkule
100 cm
115 cm
Veronika Kotrbová
Barbora Jelínková
115 cm
6. třída:
Radek Burda
130 cm
Veronika Vosecká
125 cm
7. třída:
Štěpán Kodad
145 cm
Anna Vrábková
125 cm
8. třída:
Petr Štefan
150 cm
Denisa Šlechtová
145 cm
9. třída:
Tomáš Harsa
160 cm
Pavla Vlčková
145 cm
Absolutní vítěz:
Marek Olejarčík (8.AS) 180 cm
Za rok proběhne jubilejní 30. ročník
Bechyňské laťky. Věřme, že s podobnou
účastí a s podobně kvalitními výkony jako
letos.
Ruda „Ruďýk“ Blažek

+
Velikonoční tvoření

+

Závody ve sportovní
gymnastice

Kroužek gymnastiky se zúčastnil
8. 4. 2010 v Táboře závodů ve sportovní
gymnastice, pořádaného AŠSK. Všechna
děvčata dobře reprezentovala a družstvo
mladších žákyň ve složení: K. Fárníková,
Ž. Ursínyová a T. Mikšovská obsadilo velmi
pěkné 2. místo. Všem děvčatům děkujeme.
Květa Antolová

Velikonoce jsou svátky plné barev
a vajíček. Toto spojili dohromady žáci 1.–4.
třídy a přišli do školy oblečeni jako
pestrobarevná vajíčka. Při vyučování se
pokusili o vytvoření živých kraslic z dětí, což
se povedlo a užili si u toho zábavu.
Na první velikonoční prázdninový den
připravil školní klub a školní družina tradiční
velikonoční tvoření. Děti si odnesly domů
velikonoční a jarní dekorace, které si samy
vyrobily. Nesměly chybět kraslice, pestré
slepičky, stojánky na ubrousky v podobě
beránků, zajíčci a protože byl Zelený čtvrtek
všichni dostali i zelené bonbóny.
Všem se výrobky zdařily a děti
odcházely spokojené.
Květa Antolová

+
Máme dalšího
okresního vítěze!

Okresního kola matematické olympiády
v Táboře se zúčastnili 2 naši nejúspěšnější
řešitelé ze školního kola. Zdeňka Sosnová
ze 6.B vybojovala úžasné 1. místo a postupuje do krajského kola. Viktor Škopan také
ze 6.B obsadil 6. místo. V konkurenci
nejlepších žáků ze základních škol a gymnázií okresu to je vynikající úspěch. Na naše
úspěšné řešitele jsme hrdí a patří jim velké
poděkování za reprezentaci naší školy.
Mgr. Renáta Srncová

+

Návštěva dětí ze ZŠ
Libušina ve Zběšičkách

Delegace 16 žáků, vybraných
z jednotlivých tříd, se vypravila na návštěvu
do Domova pro zdravotně postižené ve
Zběšičkách. A protože začalo jaro a s ním i
sportovní sezona, vezli jsme klientům
sportovní potřeby na atletiku a na
rehabilitační cvičení. Všichni klienti nás vřele
vítali a rádi se pochlubili nejen svým bydlení,
ale i svými výrobky. Někteří měli pro děti
připravené dárky a upekli nám vynikající
moučníky. Během odpoledne jsme také
navštívili chráněné dílny, kde se klienti věnují
malování na hedvábí, výrobě šperků
a keramiky, někteří pracují se dřevem. Závěr
prohlídky patřil pavilonu s pacienty, kteří jsou
postiženi zdravotně natolik, že vyžadují
neustálou pomoc a péči. Děti tak viděly i
jinou stránku života a uvědomily si, jaké je to
být zdravý a samostatný. Odvezly si
z návštěvy nejen dárečky, ale i spoustu
dojmů a námětů na přemýšlení.
Mgr. Jaroslava Hrnčárková
a Mgr. Ruda Blažek

+

Interaktivní tabule na škole

V měsíci dubnu byla v učebně zeměpisu „nové školy“
instalována první interaktivní tabule SMART Board. Mezi její
přednosti patří zařazování nových metod vyučování, nabízí
žákům zábavnější formu výuky. Do vyučování se mohou zapojit i
žáci třídy,
k t e ř í
s p o l u v ytváří výuku
a aktivně se tím zapojují do
vzdělávání. Rozvíjí se také větší
kreativita žáků i učitelů. Výuka se
stává názornější a zajímavější.
Propojení této tabule s internetem
dává učiteli nástroj, kterým se výrazně
zvýší názornost vyučování a žákům
pomůže se lépe zapojit do výuky.
Tabuli využíváme zatím pouze na
druhém stupni. V plánu máme od září
letošního roku instalovat také
podobnou tabuli na prvním stupni.
Mgr. Jan Pekař, ředitel školy

+

LVK – Pec pod Sněžkou

Ve dnech 14.–20. března 2010 se žáci
naší školy zúčastnili lyžařského kurzu
v našich nejznámějších horách –
Krkonoších. Bydleli jsme na Žižkově boudě,
odkud jsme mohli vyjet přímo na vlek a odtud
se pak rozjet na několik svahů podle
družstev a výkonnosti. Poprvé (!) v historii
základních škol v Bechyni se také uskutečnil
výcvik na snowboardech, což je moderní,
rychle se rozvíjející sport. Především pro
mladší generaci má velké kouzlo spojené
s uvolněným životním stylem a pohodlným
„free“ oblečením. Celkem 19 snowboardistů
okusilo začátky na „prkně“ s žádnými či
malými zkušenostmi. A poprali se s tím
všichni bravurně i přes počáteční nezdary
s rovnováhou a především s jízdou na vleku.
O úspěšnosti snowboardového výcviku
svědčí fakt, že závěrečný závod ve slalomu

všichni bez vážnějších problému dokončili.
Středeční trénink i vlastní závod mohli poté
shlédnout na natočeném videu, viděli tak, jak
jezdí a co je třeba vylepšit. Nemalá zásluha
patří trpělivým instruktorům snowboardingu
Mgr. Janě Krejčové a Mgr. Janu Pazourkovi.
Nesmíme zapomenout na družstvo lyžařů
pod vedením Mgr. Milana Petra, které
zvládlo všechny základy lyžařské techniky
a nabyté dovednosti ukázali ve slalomu.
Poděkovat bych chtěl také pomocnému
instruktorovi u družstva lyžařů Igorovi
Sabovi a zdravotníkovi kurzu Liborovi
Hrubému za jejich dobře odvedenou práci.
Celkově jsme tento kurz vyhodnotili velmi
úspěšným z hlediska všech aspektů jakými
byly: sněhové podmínky a lyžařské terény,
strava a ubytování, ale i cena permanentky
mimo sezónu. Se všemi instruktory jsme se
shodli, že bychom se na tohle krásné místo
ještě někdy rádi vrátili.
Mgr. Jan Pazourek

+

Úspěch našich žáků
na okresním kole
v recitaci

Ve dnech 9. 3. a 11. 3. se konalo
v Táboře okresní kolo v dětské recitaci. Této
soutěže se zúčastnili nejlepší recitátoři kola
školního – Ema Panková, Martin Mrzena,
Miroslava Ťoupalová, Nicola Sopková,
Markéta Šímová, Roxana Rayová
a Michaela Havlová.
Je velmi potěšující, že se naši žáci
rozhodně v okresní konkurenci neztratili
a své texty přednesli na výborné úrovni.
Nejvýraznějšího úspěchu dosáhla ve
4. kategorii Roxana Rayová, která
jednoznačně zvítězila a postoupila do kola
krajského. Martin Mrzena obsadil ve
2. kategorii druhé místo a taktéž postupuje
do kraje. Sympatické bylo i čestné uznání
poroty pro Markétu Šímovou.
Všem recitátorům děkujeme za
výbornou reprezentaci naší školy
a postupujícím přejeme mnoho úspěchů
v dalších kolech.
Mgr. František Oplatek

+
Silový čtyřboj
– krajské kolo

V pondělí 19.4. se konalo v Táboře
krajské kolo v silovém čtyřboji. Tentokrát
naši školu reprezentovala dvě družstva
děvčat, která se výrazně zapsala do
výsledkových listin. Družstvo „A“ ve složení
Pavla Vlčková, Roxana Rayová, Žaneta
Piklová a Klára Svatošová zvítězilo
s ohromným náskokem téměř 100 bodů,
družstvo „B“ skončilo na 3. místě a v jeho
sestavě nastoupily: Natálie Kováčová,
Markéta Šímová, Jiřina Drdová a Lucie
Berešová. V kategorii jednotlivkyň získala
1. místo Pavla Vlčková před Roxanou
Rayovou, dále se ještě umístily v první
desítce Žaneta Piklová na 5. a Natálie
Kováčová na 6. místě. Pro pořádek uvádím,
ze kterých disciplín se silový čtyřboj skládá,
aby někoho nenapadlo, že děvčata zvedají
metrákové činky:-). Patří sem: šplh na tyči,
trojskok z místa, hod medicinbalem a lehsedy, tedy disciplíny především o koordinaci,
dynamice a rychlosti. Všem děvčatům
gratulujeme a přejeme další sportovní
úspěchy.
Mgr. Jan Pazourek

+
Projektový den:
Velikonoce

Ve dnech 29. a 30. března proběhl na
2. stupni školy projektový den Velikonoce.
Cílem projektu bylo seznámit žáky nejen s
historií Velikonoc, ale také s jejich zvyky a
obyčeji. S historií svátku se žáci měli možnost seznámit zhlédnutím filmu Jesus Christ.
Během dopoledne se každý žák účastnil
dvou dílen, které si vybral. Vyráběly se
velikonoční dekorace na okna a dveře, pletly
se pomlázky, modelovala se mláďata z
hroudy, ožila figura Moreny a malovala se
vajíčka. Během pondělí vznikla i výstava o
historii Velikonoc, kterou připravili vyučující.
Postupně se rozšiřovala o výrobky
z jednotlivých dílen.
Poslední hodina projektu patřila
soutěžím. Děvčata se rozběhla po školní
zahradě, kde byla ukryta velikonoční
vajíčka. Kluci, aby získali vajíčko, to měli
těžší. Museli zvládnout dvě sportovní
stanoviště, a to hod vajíčkem na cíl a koulení
vajíčka na co nejdelší vzdálenost. Tyto
soutěže se setkaly s velkým ohlasem
a zápalem soutěžících.
Projektový den se vydařil, nezbývá než
si přát, aby tento největší křesťanský svátek
v roce uměly držet i mladší generace
a obyčeje a zvyky předávaly dál.
Mgr. J. Fišerová

+
Divadelní kroužek
v Praze

Dne 24. března se divadelní kroužek
„Nové školy“ zúčastnil velmi zajímavé akce –
přehlídky ke Světovému dni divadla pro děti
a mládež 2010 pořádané v pražském
Divadle v Celené. V rámci této týdenní
přehlídky každoročně vystoupí nejen mnoho
profesionálních našich i zahraničních
souborů hrajících pro děti, ale i nejúspěšnější soubory dětské. Pro náš kroužek
je velkým úspěchem pozvání na tuto
přehlídku s hrou Osmý John a Krvavý
koleno, která patřila k inspirativním
představením v minulém i letošním školním
roce. Součástí přehlídky bylo i předání ceny

+
Projekt Semafor

spisovateli Pavlu Šrutovi za jeho přínos pro
dětskou literaturu. Vzhledem k tomu, že
naše inscenace vychází právě ze Šrutovy
pohádky, vystoupil náš soubor v rámci
slavnostního ceremoniálu (natáčeného
Českou televizí) a velmi nás těší, že se hra
samotnému spisovateli líbila. Setkání s tímto
autorem představovalo pro děti zajímavý
zážitek, stejně jako možnost vystupování na
profesionální scéně a „nasátí“ magické
divadelní atmosféry.

V měsíci dubnu proběhl na naší škole
celoškolní projekt zaměřený na sociálně
patologické jevy a nešvary současných dětí
a mládeže pod názvem Semafor. V každém
ročníku proběhly přednášky a programy
s tematikou: 1. a 2. třídy téma Zlobílek,
zaměřené na chování dětí v třídním
a skupinovém kolektivu. Třetí, čtvrtá a pátá
třída se zabývaly problematikou šikany.
Šestý a sedmý ročník řešily nejčastější
problém naší současné generace a to
kouření, pití alkoholu a nárůst kyberšikany.
Nejstarší ročníky v osmých a devátých
třídách pak uzavřely přednáškový cyklus
občanského sdružení Semafor z Veselí nad
Lužnicí tématem pornografie, AIDS
a veškeré problémy týkající se těchto jevů.
Tyto akce probíhaly pod vedením
zkušené lektorky paní S. Kadlecové
v hodinových nebo dvouhodinových
cyklech. Dokázala děti zaujmout pestrým
a propracovaným programem s aktivní
účastí našich žáků. Projekt pokračoval
i v dalších předmětech, jako například ve
výtvarné výchově, občanské výchově
a výchově ke zdraví, kde probíhaly videoprojekce na interaktivní tabuli a diskuze
zaměřené na dané téma.

Mgr. František Oplatek

Mgr. M. Petr

Spolupráce mezi
školami v Bechyni
a Trentu
V posledním březnovém týdnu proběhl
již čtvrtý ročník výměnné praxe mezi SUPŠ
Bechyně a Istitutto d´Arte A. Vittorio Trento.
Italská skupina (15 studentů a dvě
profesorky) přijela do Bechyně v sobotu
20. 3. 2010. V neděli absolvovala exkurzi do
Třeboně a na Hlubokou, v pondělí po
prohlídce Bechyně a Alšovy jihočeské
galerie začala vlastní práce v dílnách. Italští
studenti dekorovali vázy, talíře a hrnky,
vytvářeli mísy za pomoci sádrových
segmentů, pokoušeli se o vytáčení z volné
ruky a prořezávali a dekorovali připravené
točené mísy. Na čtvrtek 25. 3. 2010 jsme
naplánovali exkurzi do Prahy. Navštívili jsme
Pražský hrad, prohlédli si pamětihodnosti
(Malou Stranu, Karlův most, Staroměstské
náměstí, Tančící dům a další). V pátek naši
hosté už pouze dokončovali rozdělané věci
a večer proběhla v srdečné atmosféře
závěrečná večeře v salónku hotelu Jupiter.
Bechyňská skupina (14 studentů a paní
učitelka Kissová) odjela do Itálie v pondělí
22. 3. 2010. Kromě práce v ateliérech
trentské školy (ateliér mozaiky, batiky,
šperku a smaltu) naši studenti měli možnost
navštívit trentský hrad, muzeum mědi
a uskutečnili výlet lodí po jezeře Lago di
Garde. Vrátili se v podělí 29. 3. 2010.

K úspěšnému průběhu pobytu našich
studentů v Itálii přispěl pan Zdeněk Pumpr
z Jihočeské pobočky Společnosti přátel
Itálie, který působil jako překladatel.
Výměnná praxe našich škol je nesporně
přínosná pro obě strany a oboustranný je i
zájem o pokračování v této akci. Děkuji
všem, kteří se na uskutečnění té letošní
podíleli, tedy pedagogům, dalším
zaměstnancům i studentům naší školy, panu
dr. Mičanovi a pracovníkům hotelu Jupiter,
panu dr. Růžičkovi za umožnění návštěvy
Alšovy jihočeské galerie a panu Rudolfu De
Fantovi za skvělé tlumočení.
Jiří Novotný, ředitel SUPŠ Bechyně
(Podrobnější program a především ukázky prací
naleznou zájemci na www.supsbechyne.cz)
UPOZORNĚNÍ ŘEDITELSTVÍ SUPŠ
– LETNÍ KURZY PRO VEŘEJNOST
Oblíbené letní kurzy se letos konají
1.–10. 7. 2010. Upozorňujeme na novinky,
a to kurz malby závěsných obrazů (lektor:
ak. malíř Petr Štojdl) a kurz textilních
technik (batikování, malba na hedvábí
a paličkování; lektorka: Mgr. Drahomíra
Bočanová). Přihlášku lze podat do
15. 6. 2010 (viz www.supsbechyne.cz),
telefonické dotazy a bližší informace rádi
podáme na číslech 381 213 121 nebo 381
212 432.
Jiří Novotný, ředitel SUPŠ Bechyně
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KINO BECHYNĚ
KVĚTEN 2010
1. sobota, 20 h, 2. neděle 17 h
DEŠŤOVÁ VÍLA
Premiéra klasické česká filmové pohádky
pro celou rodinu.
Mládeži přístupno, 96 min, 70,-Kč
2. neděle, 20 h
KNIHA PŘEŽITÍ
Danzel Washington v hlavní roli akčního
dobrodružného sci-fi filmu USA.
Do 12 let nevhodné, 96 min, 70,-Kč
6. čtvrtek, 7. pátek 20 h
NEBE PEKLO ZEM
Nový příběh pro ženy se Zuzanou
Kanócz v hlavní roli českého filmu.
Do 15 let nepřístupno, 95 min, 70,-Kč
8. sobota, 20 h 9. neděle 17 hodin
PERCY JACKSON: Zloděj blesku
Premiéra filmu Kanady v českém znění.
Mládeži přístupno, 118 min, 70,-Kč
13. čtvrtek, 14. pátek 20 h
VŠICHNI JSOU V POHODĚ
Hvězdné herecké obsazení s Robertem
DeNirem v hlavní roli dramatu USA.
Mládeži přístupno, 99 min, 70,-Kč
15. sobota, 16. neděle, 20 h
LEGIE
P. Bettany v hlavní roli fantasy hororu USA.
Do 12 let nevhodné, 100 min, 70,-Kč
23. neděle, 24. pondělí 20 h
ŽENY V POKUŠENÍ
Premiéra české komedie J. Vejdělka.
Mládeži přístupno, 118 min 70,-Kč

18. ročník
BECHYŇSKÉHO JARA

27. čtvrtek, 28. pátek 20 h
PEVNÉ POUTO
Premiéra širokoúhlého filmu USA.
Do 12 let nevhodné, 134 min, 70,-Kč
29. sobota 20 h, 30. neděle 17 hodin
ALENKA V ŘÍŠI DIVŮ
Animovaný dobrodružný rodinný film
studia Walta Disneye v českém znění.
Mládeži přístupné, 108 min, 70,-Kč

Poslední březnový víkend (26.–27. 3.)
jsme v kulturáku opět po roce přivítali dětské
divadelní nadšence. Začala totiž krajská
postupová přehlídka dětských divadelních
souborů. Letošní ročník byl významný tím, že
přehlídka dosáhla své plnoletosti, a tak jsme
se rozhodli slavit. K oslavám se připojilo
celkem sedm souborů různých věkových
kategorií a s různými žánry. I tento rok jsme
měli svá želízka v ohni. Tradiční „Oplatky“
pana Oplatka z „Nové školy“ se letos sice
přihlásily a jistě se těšily, ovšem opět
zaúřadovala naše známá chřipka a „Oplatky“
musely svou účast zrušit. Ale ještě pořád
nám zůstalo eso v rukávu, a to v podobě
dramatického kroužku ZUŠ pod vedením
p. Jana Brůčka. Děti si připravily zajímavou
hru o kocourkovském městečku Chelm

a měly velký úspěch. Dělily se společně s
krumlovským souborem o druhé a třetí místo.
Takže velká gratulace ještě jednou. Pro první
místo si letos přijelo Divadélko Růžek z
Českých Budějovic se svou hrou Koralina.
Ještě bych se ráda zmínila o malých
nadšencích z Kaplice a jejich zapálených
vedoucích. Ti k nám přijeli se třemi
divadelními formacemi od těch nejmenších
až po větší herce a předvedli úžasný herecký
výkon. A protože každé narozeniny se nesmí
obejít bez velkolepých oslav, tak i přehlídka
dostala své dárky. Těmi hlavními byly
soubory, které s přijely do Bechyně
prezentovat. Pro děti byla připravena tvořivá
dílna s velikonoční tématikou, kde si vyrobily
ozdoby a přáníčka dle vlastní fantazie a také
vyrobili korále pro Moranu. K letošní plejádě

gratulantů se připojila nejenom městská
knihovna s tradiční „Nocí s Andersenem“, ale
také poprvé i RC Hrošík. Maminky se
rozhodly přiblížit dětem starodávné zvyky
a obyčeje vítání jara „Vynášením Morany“,
a tak jsme se v pátek společně vybrali
s Moranou, kterou vyrobily v RC Hrošík
k řece, abychom se se zimou rozloučili
a přivítali opravdové jaro. Tato akce byla
velice působivá a kouzelná nejenom pro děti
samotné, ale i pro nás dospěláky. Děti si
vyrobily svá líta, naučiliyse říkadla, které
k tomuto zvyku patří, a dozvěděly se historii
této tradice. Za sebe, a myslím, že i za ostatní
organizátory a zúčastnivší se soubory, můžu
spokojeně říct, že letošní ročník, i když byl
trochu chudší o divadelní inscenace, se
vydařil a líbil.
A proto mi dovolte závěrem poděkovat
všem, kteří se na organizaci přehlídky
podíleli. V první řadě velké díky patří
kolektivu SUPŠ Bechyně jmenovitě p. Aleně
Kissové, která se postarala o pamětní
plakety pro soubory i lektory. Dále
poděkování patří kolektivu jídelny a DM
SUPŠ za stravování a ubytování a děkujeme
i MŠ Jahůdka za zapůjčení hudebních
nástrojů. Už teď se těšíme na další ročník
Jara 2011.
S.H.

Co možná netušíte...

byl údajný jazyk pozůstatek dochované části
suché mozkové tkáně).
Vynecháme legendy a světcovu
neoblíbenost u krále vysvětlíme zcela
světsky. Byla vyvolána neshodami mezi
panovníkem a církví (Jan z Jenštejna); šlo
především o moc a o vliv na obsazování
úřadů. Arcibiskup bez králova vědomí
potvrdil nového opata kladrubského kláštera
a rozzuřený Václav pak pronásledoval
přední arcibiskupovy spolupracovníky
včetně generálního vikáře Jana z Pomuku.
Ten byl po své mučednické smrti (r. 1393)
prohlášen za blahoslaveného a roku 1729
za svatého.
Sv. Jan Nepomucký je zobrazován jako
stojící postava v kanovnickém rouchu,
s černým čtyřhranným biretem na hlavě,
s krucifixem a palmovou ratolestí v ruce.
Nechybí pět hvězd kolem jeho hlavy. Podle
pověsti zahlédli hvězdy rybáři ve vodě a
tak našli Janovo utopené tělo.
S v. J a n N e p o m u c k ý j e
patronem Čech, mostů, vodních
toků, mlčení. Je vzýván na
pomoc proti povodním
a pomluvám.
Zaslouží si alespoň
symbolickou květinu.
- ap -
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16. května má svátek
sv. Jan Nepomucký,

jeden z mála českých světců, který je
uctíván i v zahraničí.
Sochy sv. Jana Nepomuckého zdobí
hned tři veřejná prostranství v Bechyni.
Nejkrásnější a nevzácnější je barokní socha
světce v Zářečí, která je součástí
dominantního trojúhelníkového pohledu na
město: socha v Zářečí – zámek – klášter.
Socha je dílem Jiřího Antonína Pacáka, žáka
Matyáše Bernarda Brauna nebo dokonce
Braunova z roku 1720. Socha byla na toto
místo převezena ze Smiřic.
V lidovém a intimním provedení je
keramický sv. Jan před děkanským kostelem
na náměstí. Byl sem přestěhován před
druhou světovou válkou z křižovatky
Libušina - Parkány.
Trochu skrytý je sv. Jan Nepomucký na
konsoli domu v Dlouhé ulici, je také vypálený
z červené keramické hlíny jako předchozí,
asi z r. 1780.
Svatý Jan Nepomucký je skutečná
historická postava, která měla tak trochu
smůlu v tom smyslu, že byla prosazována
habsburskými panovníky po třicetileté válce
jako symbol rekatolizace církve.

Přehlídka trubačských
souborů

DEN MYSLIVOSTI
Narodil se kolem r. 1345 v Pomuku
blízko Plzně. Ze jména Jan Pomuk vzniklo
zkomolením původního latinského tvaru de
Pomuk Jan Nepomucký. Absolvoval
pražskou univerzitu, později práva
v Padově. Vysvěcený kněz zastával různé
funkce na pražském arcibiskupství, byl
farářem v kostele sv. Havla na Starém Městě
pražském. Stal se žateckým arcijáhnem,
kanovníkem kapituly sv. Víta, kanovníkem
vyšehradským a generálním vikářem
pražského arcibiskupství.
Je opředen legendami jako každý
mučedník. Nejznámější z nich tvrdí, že byl
zpovědníkem královny Žofie, manželky
Václava IV., a odmítl králi prozradit její
zpovědní tajemství. Byl pálen, mučen, všem
těmto utrpením nepodlehl, a tak byl shozen
z Karlova mostu a utopen. Při vyzvednutí
jeho pozůstatků byl v lebce údajně nalezen
jeho jazyk (ve světle moderní antropologie
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Neumírejte v Bechyni

Úterý po velikonocích bylo pro celou
naší rodinu smutné. Přišli jsme se rozloučit
s naší milovanou babičkou. Z toho, co
následovalo před dveřmi ošuntělé a léta
neudržované kaple, se tajil dech. Byl to ale
jen slabý odvárek toho, co nás čekalo uvnitř.
Čekáme, přitom pozoruji smutným okem
dvě zmateně pobíhající dámy. Jeden mladý
„havran“ lelkoval opodál u černé dodávky, ve
které čekal další chudák nebožtík. Najednou
dámy začaly pokřikovat „za to může byťák ONI nám dali jiný klíče od kaple.“
TO SNAD NEMYSLÍTE VÁŽNĚ?!?!?!
....čekáme, čekáme...
Dámy s havranem naskákaly do
dodávky a uháněly kamsi na byťák.

....čekáme dál....
„No tak teda pojďte,“ řekla dáma, když
vítězně otevřela kapli.
Člověku je smutno, když vidí rakev se
svojí babičkou, ale náhle smutek střídá
nemilé překvapení.
Smuteční řeč byla dobrá - všechna čest
ALE PROBOHA, Bechyňáci, udělejte sbírku
a kupte svým nebožkám a nebožtíkům CD
přehrávač. Tohle je ostuda, hanba, hrůza,
hnus!!!!!!!!!!
Z reproduktorů se ozvalo chrčení
a trochu hudby. Z objednaných třech skladeb
jsme trhavě slyšeli pouze dvě. Při závěrečné
písni Ave Maria to v gramofonu či kazeťáku
zachrastilo a na pár vteřin vypadl zvuk úplně.
Ve chvíli největšího žalu, při poslední písni –
chápete?
A PROTO neumírejte v Bechyni a hanba
bechyňským pohřebákům!!!!
Na závěr bychom chtěli poděkovat
Karlovi a sestřičkám z domova seniorů.
Pavla Petříková

Zámek Bechyně
8. května 2010 v 15.00 hod.
Zveme na Den myslivosti u příležitosti
nultého ročníku Přehlídky trubačských
souborů.
V programu vystoupí Soubor trubačů
VLS ČR, s.p. divize Lipník nad Bečvou
a Soubor lesnic ZUŠ Potštát, Corni di
Egra, Trubači OMS České Budějovice,
Trubači Žďárských vrchů, Trubači OMS
Tábor při ZUŠ Sezimovo Ústí.
18.00 – vernisáž výstavy Michala Růžičky,
MF DNES „Jelen v Jižních Čechách“,
– zahájí žesťové kvarteto (ZUŠ Tábor
a ZUŠ Sezimovo Ústí) v Jízdárně.
Slavnostním vyvrcholením bude
závěrečný koncert všech trubačských
souborů v prostorách Jízdárny.
Doprovodný program v zámeckém parku
– sokolníci, lovečtí psi, vábení a troubení,
ukázky rytectví, střelnice pro děti.
V případě nepříznivého počasí se
akce překládá do Jízdárny Zámku.
Vstupné 20 Kč dítě/student; 40 Kč dospělý.
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Společnost rodáků
a přátel Bechyně

se dvakrát do roka schází, vždy kolem
Velikonoc a Vánoc. Tentokrát nás bylo méně,
ale i tak atmosféra byla pěkná a veselá.
Celá léta je předsedkyní paní Wodinská.
Takové sejítí dá hodně práce, starostí
a času, neboť mimo program je ještě
pohoštění a mimo zábavy je také velká
tombola, protože pár příznivců přinesou též
dárky, že nepřijdou, ja se říká „s prázdnou“.
Paní Jitka Wodinská tuto funkci
předsedkyně dělá již mnoho let nezištně
a s radostí, proto jí patří náš veliký dík!
A. Kynclová
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Dobrý den vážení
spoluobčané,

dovolte mi, abych Vás co nejsrdečněji
pozdravila s příchodem jara. Je to období
optimistické, stejně jako náš domov pro
seniory v Bechyni, kde se všichni snažíme
poskytovat kvalitní sociální služby našim
klientům a mnohdy Vašim spoluobčanům.
Snažíme se nejen o kvalitu, ale i o prostředí
přátelské a veselé. K napsání mého
příspěvku do Bechyňského zpravodaje mám
dva důvody. Jednak Vás chci informovat
o dění v domově a za druhé mě k tomu
vyzývá skutečnost, že je poměrně hodně
překvapených praktikantek a návštěvníků,
kteří projdou naším zařízením. Začnu tím
druhým důvodem.
Každoročně v našem domově projde tu
více, tu méně frekventantů, respektive
frekventantek kvalifikačního kurzu pro
pracovníky v sociálních službách
(pořádaného úřadem práce k rekvalifikaci
nezaměstnaných). Jsou to ty skvělé ženy
a někdy i muži, kteří se v budoucnu budou
starat o seniory, kteří bydlí a žijí v domovech
pro seniory a jim podobných zařízeních.
U nás absolvují praktickou část. Teoretickou
část absolvují v rámci rekvalifikace při úřadu
práce. Tyto osoby jsou vždy překvapené ze
vzhledu interiéru domova, z vybavenosti
pomůckami, které slouží k péči o naše

klienty, ale hlavně z chování a jednání našich
zaměstnanců vůči klientům. Na jednu stranu
mě těší takové hodnocení, ale na druhou
stranu se ptám, proč se k nám lidé nepřijdou
podívat v průběhu roku? Minimálně 1× ročně
pořádáme den otevřených dveří. Návštěvnost sice rok od roku roste, ale v řadách
návštěvníků jsou zejména lázeňští hosté.
Dokonce nás navštívil i člověk žijící
v zahraničí. Místní ale zájem příliš nemají.
Takže Vás tímto srdečně zvu na letošní den
otevřených dveří, který se bude konat
tradičně v květnu. Konkrétní termín bude
včas oznámen. Třeba se tím, že přijde víc
lidí, sníží počet lidí, kteří Domov pro seniory
Bechyně nazývají „babinec“, „útulek“ a jinak
hanlivě.
Slíbila jsem informaci o dění v domově.
Je toho tolik, že mám trochu potíž vybrat to
nejdůležitější nebo nejzajímavější. Naši
klienti mají širokou nabídku denních aktivit,
kterých se mohou zúčastnit, pokud mají
zájem. Patří k nim ruční a výtvarná činnost,
rádi si společně zazpíváme a máme
dokonce vlastní píseň, kterou složila jedna z
našich pracovnic, která má na starost právě
aktivity klientů. Trénujeme paměť, cvičíme
a slavíme. Slavíme svátky a narozeniny,
paní kuchařky připraví nějakou dobrotu,
připijeme si dobrým vínem a společně
posedíme a zavzpomínáme. Také se už naši
klienti těší, až bude teplejší počasí a budou
moci vyrazit poznávat krásy okolí. A je toho

+
OZNÁMENÍ O DOBĚ
A MÍSTU KONÁNÍ
VOLEB V BECHYNI

Podle § 15 odst.1 zákona č. 247/1995 Sb.,
o volbách do Parlamentu České republiky
a o změně a doplnění některých dalších
zákonů, ve znění pozdějších předpisů
zveřejňuji toto oznámení :
1. Volby do Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky se uskuteční:
dne 28. 5. 2010 od 14 hodin do 22 hodin a
dne 29. 5. 2010 od 08 hodin do 14 hodin.

NOVODVORSKÁ, PLECHAMR, SÍDL.
OBRÁNCŮ MÍRU.

VOLEBNÍ OKRSEK Č.3
VOLEBNÍ MÍSTNOST: KULTURNÍ DŮM
- U NÁDRAŽÍ 602 ( klubovna č.3 - 1.patro)
BECHYNĚ
NA LIBUŠI ( 613, 614, 615, 616, 617, 618,
619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627,
628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636,
637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645,
646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654,
655, 656, 657, 658, 659, 660, 763, 989),
PRÁDLO, ŠVESTKOVÁ, PŘÍČNÁ,
SOUBĚŽNÁ, LOMENÁ, LUČNÍ, KRÁTKÁ.
SENOŽATY

2. Místa konání voleb:
VOLEBNÍ OKRSEK Č.1
VOLEBNÍ MÍSTNOST: STARÁ ŠKOLA,
LIBUŠINA 164 ( vstup hlavním vchodem )
BECHYNĚ
DLOUHÁ, FÁBEROVA (342, 343, 344, 345,
346, 347, 348), KAŠPARA MALÉHO,
KLÁŠTERNÍ, KŘIŽÍKOVA VILOVÁ ČTVRŤ,
LÁZEŇSKÁ, LIBUŠINA ( 23, 24, 50, 51, 149,
150, 151, 152, 153, 154, 158, 159, 164, 167,
171,172, 173, 175, 176, 177, 178, 179, 180,
182, 183, 184, 190, 191, 192, 193, 195, 196,
197, 199, 312), MASOKRÁMSKÁ,
MICHALSKÁ, NÁM. T.G.MASARYKA,
OBŮRKA, PARKÁNY, POD SCHODY,
SOUKENICKÁ, ŠIROKÁ, TÁBORSKÁ,
VALTROVA, VĚTROV, ZÁMEK, ZÁŘEČÍ.
VOLEBNÍ OKRSEK Č.2
VOLEBNÍ MÍSTNOST: NOVÁ ŠKOLA,
ŠKOLNÍ 293
BECHYNĚ
ČECHOVA (294, 295, 296, 297, 298, 299,
300, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 399),
FÁBEROVA (377, 378, 379, 380, 382, 383,
384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392,
393, 394, 395, 396, 397, 398, 400), LÁZNĚ
(202), LIBUŠINA (160, 161, 163, 165, 166,
169, 170, 181, 185, 186, 187, 188, 189, 194),

VOLEBNÍ OKRSEK Č.4
VOLEBNÍ MÍSTNOST: Městská knihovna,
U NÁDRAŽÍ 602
BECHYNĚ
LÁZNĚ (200, 201, 1000, 1001), NA LIBUŠI
(661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669,
670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678,
679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687,
688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696,
697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 717,
824, 825, 826, 827, 828, 829, 857, 858, 859,
891, 892, 920), TYRŠOVA, U NÁDRAŽÍ.
VOLEBNÍ OKRSEK Č.5
VOLEBNÍ MÍSTNOST: Klubovna MO ČRS,
U NÁDRAŽÍ 610
BECHYNĚ
LIŠKY, PÍSECKÁ (907, 908, 909, 910, 911,
912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 948,
949, 950), SÍDL. 5.KVĚTNA, U
VODOJEMU, ZA TRUBNÝM.
VOLEBNÍ OKRSEK Č.6
VOLEBNÍ MÍSTNOST: DOMOV MLÁDEŽE,
PÍSECKÁ 365
BECHYN Ě
ČECHOVA (252, 253, 254, 255, 256, 257,
258, 259, 260, 263, 264, 265, 266, 267, 268,

ještě daleko více, ale místa málo. Můžete
namítnout, že toto si užijí pohybliví klienti, ale
co ti nepohybliví? I na ty myslíme a každý
den jim věnují pozornost pracovnice pro
aktivity, které připravují individuální program
podle jejich potřeb. Například různé
společenské hry, poslech hudby, poslech
namluvených knih na audiokazetách apod.
Vážení spoluobčané, abychom
poskytovali službu kvalitně, máme vypracované standardy kvality a podle nich
postupujeme. Jde nám především o to, aby
naši klienti byli spokojení. A i když nemohou
trávit podzim života ve svém vlastním
domově, tak aby jim bylo dobře v domově
náhradním a k seniorům přátelském. Mohla
bych sice na tomto místě hořekovat nad
nepřízní osudu, že se zatím nestaví nový
domov, ale to nám nepomůže, a tak se
snažíme dělat maximum pro klienty
i v našich podmínkách a s vědomím, že
nejdůležitější jsou mezilidské vztahy,
slušnost a tolerance.
Milí spoluobčané, je to jenom krátká
ukázka našeho konání, ale jsem přesvědčená, že jsme schopni Vám poskytnout
odpovědi na všechny Vaše dotazy týkající se
péče v našem bechyňském domově.
S přátelským pozdravem
Alena Sakařová,
ředitelka DpS Bechyně

269, 270, 271, 272, 273, 274, 276, 277, 278,
279, 280, 281, 282, 283, 284, 289, 899, 900,
901, 902, 903, 904, 905, 906, 945, 947,
601E, 32E), GABRIELOVA, PÍSECKÁ (198,
203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211,
212, 213, 215, 216, 217, 218, 219, 261, 262,
275, 357, 358, 365, 367, 368, 369, 370, 371,
372, 373, 374, 375, 376, 719, 720, 721, 722,
723, 724, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761,
762, 823, 830, 856, 887, 888, 889, 890, 944,
985, 988), ŠKOLNÍ, U STADIONU,
ZAHRADNÍ.
VOLEBNÍ OKRSEK Č.7
VOLEBNÍ MÍSTNOST: HVOŽĎANY
– ŠKOLA
HVOŽĎANY
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy
prokáže svou totožnost a státní občanství
České republiky platným cestovním,
diplomatickým nebo služebním pasem ČR
anebo cestovním průkazem, anebo platným
občanským průkazem.
4. Každému voliči budou doručeny do tří dnů
přede dnem voleb hlasovací lístky; spolu
s nimi bude voličům doručen též informační
leták v němž budou seznámeni s údaji
potřebnými pro realizaci volebního práva. V
případě potřeby obdrží hlasovací lístky ve
volební místnosti ve dnech voleb.
5. K zajištění pořádku a důstojného průběhu
hlasování ve volební místnosti je každý
povinen uposlechnout pokynů předsedy
okrskové volební komise.
6. Každý volič se musí před hlasováním
odebrat do prostoru určeného pro úpravu
hlasovacích lístků, jinak mu okrsková
volební komise hlasování neumožní.
Bechyně dne 22.dubna 2010
Mgr. Jaroslav Matějka
starosta města

+

Při volbách do
Poslanecké sněmovny
je možné hlasovat
na voličský průkaz
Volič, který se nebude zdržovat v době
voleb do Poslanecké sněmovny konaných
ve dnech 28. a 29. května 2010 ve volebním
okrsku v místě svého trvalého pobytu, avšak
na území České republiky, může hlasovat za
podmínek stanovených zákonem o volbách
do Parlamentu na voličský průkaz na území
České republiky v jakémkoliv stálém
volebním okrsku.
O voličský průkaz je možné požádat
příslušný obecní úřad podle místa trvalého
pobytu voliče. Pro osoby s trvalým pobytem

+
Rady, jak nespáchat
ekologický zločin

Lednice, stará, ale funkční, vhodná na
chatu, značka za odvoz. Celkem typický
inzerát, ze kterého je jasně patrná dnešní
tržní hodnota starých spotřebičů. Ani takový
inzerát přitom už často nezabere.
České chaty a chalupy už jejich majitelé
vybavili vesměs podobným způsobem,
nejčastěji ovšem z vlastních zdrojů. Letité
spotřebiče mají navíc proti těm současným
několikanásobně větší spotřebu energie,
takže i mnozí chataři si raději pořídili nové.
Nezbývá tedy, než se i takových, zatím stále
„použitelných“ domácích pomocníků, zbavit
stejně jako těch, co už definitivně přestali
fungovat.
Rada první: Zapomeňte na kutilství!
Soused sice možná dodnes používá
sekačku s motorem z pračky nebo
kompresor demontovaný z lednice, zároveň
ale má na triku ekologický zločin. Olej
a hlavně freony, které přitom unikly, příroda
jen tak nepromlčí. Vysloužilé elektrospotřebiče může každý občan odevzdat
zdarma k ekologické likvidaci, ale jen
v případě, že jsou kompletní!
Rada druhá: Vyhněte se popelnicím!
Lednici nebo pračku nenacpete ani do
velkého kontejneru na komunální odpad,
takový fén ano. Velikost spotřebiče ale není
důležitá: do směsného odpadu nepatří
žádný z nich. Jejich výrobcům ukládá zákon
povinnost zajistit ekologickou likvidaci
„vysloužilců“. K jejímu financování slouží
takzvané recyklační příspěvky, které jsou
součástí ceny nových výrobků. Nezvyšujte
tedy výdaje, které mají města a obce
s likvidací směsného odpadu: hradí je
beztak z vašich peněz. Za spotřebič hozený
do popelnice nebo postavený vedle ní
můžete navíc dostat pokutu až 20 000 korun!
Rada třetí: Najděte správné místo!
K legálnímu odkládání starých elektrozařízení slouží takzvaná místa zpětného
odběru. Vytvářejí je města a obce, prodejci
elektro nebo třeba servisy ve spolupráci s
kolektivními systémy. To jsou partneři,
jejichž prostřednictvím výrobci plní své
zákonné povinnosti. Nejbližší takové místo
vašemu bydlišti najdete na internetu (na
stránkách největšího kolektivního systému
ELEKTROWIN, který zajišťuje zpětný odběr
elektrospotřebičů v celé České republice –
www.elektrowin.cz). Poradí vám také na
vašem obecním či městském úřadě.
Samozřejmostí už dnes je, že váš starý

v Bechyni je tímto úřadem MěÚ Bechyně.
Žadatel zde může požádat písemnou
formou nebo vyřídit osobně na odboru
sociálních a vnitřních věcí.
Počátek lhůty pro podání žádosti
o vydání voličského průkazu je 8. 2. 2010
a počátek lhůty, kdy může obecní úřad nebo
zastupitelský úřad nejdříve předat voličský
průkaz osobně voliči nebo osobě, která se
prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem
voliče je 13. 5. 2010.
V případě písemné žádosti musí být
žádost opatřena ověřeným podpisem voliče.
Ověřený podpis žadatele zákon vyžaduje
proto, aby byl volič, který o vydání voličského
průkazu žádá, chráněn před zneužitím
tohoto institutu. Pro písemnou žádost
o vydání voličského průkazu není žádný

předepsaný formulář. Žádost však musí být
příslušnému obecnímu úřadu doručena
nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. do
21. května 2010. Při osobním vyřizování
není písemná žádost vyžadována, neboť
volební orgán, který je oprávněn voličský
průkaz vydat, o žádosti učiní úřední záznam,
ve kterém veškeré potřebné údaje uvede.
Tímto způsobem o vydání voličského
průkazu lze požádat do okamžiku uzavření
stálého seznamu, tj. do 26. května 2010 do
16.00 hod.
Voličský průkaz může vydávat také
zastupitelský úřad, za stejných podmínek
jako obecní úřad, na žádost voliče, který je u
něj zapsán ve zvláštním seznamu.

spotřebič odveze prodejce, který k vám
domů dopraví nový.

Ze starých spotřebičů se totiž dá získat přes
80 % materiálů vhodných k dalšímu využití,
většinou kovů. Jejich použití v hutích podle
průzkumu, který nedávno zveřejnil
ELEKTROWIN, zatím ušetřilo množství
elektřiny, která by stačila obyvatelům
třicetitisícového města na rok. Díky tomu se
také podstatně snižují emise skleníkových
plynů.

Rada čtvrtá: Buďte na sebe hrdí!
Pokud staré spotřebiče odkládáte jen do
míst zpětného odběru, máte důvod k hrdosti.
Přispíváte totiž významně k ochraně
životního prostředí. Nejenže nevypouštíte
do země olej a do vzduchu freony, ale také
například šetříte elektrickou energii.

(fs)

POLICIE INF O RMUJE

+
Ochrana a zabezpečení
rekreačních objektů.

V zimě většina lidí své chaty a chalupy obývá
jen velmi zřídka. Proto jsou na jaře nemile
překvapeni, když zjistí, že jejich objekt navštívil
nezvaný host. Pachatelé krádeží vloupáním si rádi
vybírají především odlehlé nezabezpečené
objekty, ke kterým se dá dobře zajet automobilem.
Jaká opatření by měli majitelé těchto objektů
udělat?

Zabezpečit si objekt dokonalým bezpečnostním
zámkovým systémem.

Zodolnit dveře a okna – dát mříže, uzamykatelné okenice.

Využít elektronickou ochranu objektu.

Objekt si vhodně pojistit.

Nechlubit se před neznámými lidmi majetkem
uloženým v objektu.

Nenechávat v objektu přes zimu cennější věci.

Při pobytu na chatě si všímat pohybu
neznámých osob i aut.

Rekreační objekt nepravidelně navštěvovat i v
zimě. Uklizený sníh budí zdání neustálé kontroly.

Pro případ vloupání si pořídit fotodokumentaci
cenných věcí a poznamenat si výrobní čísla
elektrických přístrojů.

Při podezření z vykradení zásadně nevstupovat
do objektu a věc neprodleně oznámit na policii.

Vše důležité pro vypátrání odcizených věcí a
dopadení pachatele oznámit do policejního
protokolu.
Správně vybraná a instalovaná zabezpečovací
technika přináší kromě zajištění majetku i větší
pocit bezpečí. Vhodně investované finanční
prostředky, úměrné ohrožení majetku a právně
uzavřená pojistná smlouva s některými z
pojišťovacích subjektů, nabízejí možnost
značného snížení rizika ztráty majetku.

Policie ČR

TĚLOVÝCHOVA & SPORT

+
Novinky z karate

Ve dnech 20.–21. března 2010 slavili
bechyňští karatisté opět nemalé úspěchy.
Tentokrát si ocenění a medaile vybojovali v
1. kole Jihočeské ligy, která proběhla v rámci
dvoudenního semináře v Kaplici, pořádaného Jihočeským svazem karate JKA.

+
Bechyňské schody
2010

První aprílová sobota patřila již tradičně
účastníkům běhu dvojic do „Bechyňských
schodů“. Na startu 37. ročníku závodu se
sešlo rekordních 114 běžců všech věkových
kategorií.

+
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 měsíci dubnu se
městská policie zaměřila na veřejný
pořádek – skládky a kontrolu veřejného pořádku.
Události, aktuality - výběr duben

S příchodem jara jsme se stali „mobilní“
a využili dostupnost na odlehlá místa v katastru
města. Jarní úklid si někteří představují tak, že
nepotřebné věci odvezou k lesu do stoky atd. Tyto
černé skládky zatěžují nejen přírodu, ale vážou na
sebe pracovní sílu, která je potřeba při jiné činnosti
a hlavně rozpočet města. Proto žádáme občany,
kteří by byli svědky zakládání těchto černých
skládek, aby neprodleně informovali nás či PČR
nebo odbor životního prostředí MÚ.

Na žádost městské rady, MP Bechyně
přednesla zprávu činnosti za uplynulé čtvrtletí.
Jednalo se o souhrn pracovních činností,
statistika, předpokládané akce a plán na další
období. Radní kladně hodnotili práci strážníků.
Jen pro zajímavost – od ledna do konce března
2010 strážníci zaznamenali a řešili 436 událostí.
Převládala doprava, ale i veřejný pořádek.

Od nového roku do konce dubna bylo
zaznamenáno 22 autovraků na území Bechyňska.
MP se snažila tyto vraky zákonnou formou
odstranit. Je nutno podotknout, že ve většině
případů vraky byly odstraněny samotnými
majiteli. Ke konci měsíce dubna zbývá odstranit
3 vraky, kterým „běží“ lhůta na odstranění. Mezi
tento problém patří i odstavené vozy na veřejných
prostranstvích, které nemají platné STK či nejsou
zákonně pojištěny. Tato vozidla se nahlásí
správnímu orgánu – odbor správních agend MÚ
Tábor, který učiní patřičná opatření.

V průběhu měsíce se konal blok dopravněpreventivních akcí na II. základní škole určených
pro všechny ročníky. Tyto akce se zaměřily na
pravidla silničního provozu s důrazem na cyklisty
a byly ukončeny testem. Děti obdržely poté
upomínkové předměty, které nám věnoval BESIP.

Další preventivní akce byla zaměřena i na
Letošního běhu se rozhodli využít pro
vstup do manželství týnští sportovci Petra
Staňková a Pavel Klein. Svatební obřad u
kapličky na schodech tu ještě nebyl. Před
starostou města, Mgr. Jaroslavem Matějkou,
si snoubenci řekli své ano a do cíle již doběhli
jako manželé.
Účastníci běhu si na závěr pochutnali na
tradičních perníkových medailích i dalších
chutných cenách. Za pomoc při pořádání
běhu děkujeme všem organizátorům, za
výbornou atmosféru všem účastníků.
Výsledková listina:
Nejmladší závodník:
Anička Svatošová,
nar. 10. 10. 2008, 1,5 roku,
čas 1:45,67
Jan Kříž, nar. 20. 5. 2008
čas 1:00,36
Vítězové kategorie 14-17 let muži:
Petr Michlík, Denis Lipš
čas 0:43,64
Vítězové kategorie 18-33 let muži:
Tomáš Vrchota, Pavel Antl
čas 0:37,07
Vítězky kategorie 14–17 let ženy:
Pavla Vlčková
Aneta Samcová
čas 1:03,70
Vítězky kategorie 18–33 let ženy:
Martina Hejdová,
Štěpka Štěpánková
čas 0:46,67

další oblasti dívky a ženy. Zhruba od února MP
a město Bechyně zvalo dívky a ženy na pravidelné
kurzy sebeobrany, ale z důvodu nezájmu byly
pozastaveny. I přes nezájem široké veřejnosti se
ozvali z domova mládeže SUPŠ, s kterou jsme se
dohodli na jarním bloku přednášek pro ubytované
dívky. Podle zájmu by kurzy pokračovaly i na
podzim praktickou výukou.

Ve spolupráci s TS města Bechyně jsme
pomáhali při řešení čištění ulic města. Jednalo se
o „zapomnětlivé“ řidiče, kteří nedbali přenosné
dopravní značení.

Nezapomněli jsme ani na prohlubování
znalostí, proto jsme se zúčastnili školení – téma
správně-dopravní agend s důrazem na novinky
v zákoně o silničním provozu a k němu navazující
zákony. Koncem měsíce str. Kabelka Aleš
absolvoval prolongační kurz, který je povinný po
uplynutí 3 let. Jde o přezkoušení znalostí
potřebných pro práci strážníka MP.

Kladně hodnotíme spolupráci s odborem
životního prostředí a s vedením TS. Jde
o neocenitelnou práci, při které se doplňují
nedostatky a odstraňují zjištěné závady. Jde
o přímou činnost bez zdlouhavé administrativy
prospěšnou pro všechny strany.

Chtěli bychom upozornit na nové značení na
parkovištích v ul. Libušina, jedná se o dopravní
značku IP 12 s dodatkem, určené pro osoby
s omezenou pohyblivostí. Z provozních důvodů
(nízká teplota) není ještě vyznačeno podélné
značení na vyhrazeném místě, které by mělo být již
v květnu doděláno.
MP Bechyně získala od města Bechyně
dalšího pomocníka – program na evidenci
přestupků, čím se usnadnila administrativní
činnost.
V následujícím měsíci se strážníci zaměří na
kontrolu vytypovaných míst, kde se páchají
přestupky proti veřejnému pořádku. Tato kontrola
bude nepravidelná jak na lokality, tak i na časové
období. Z toho důvodu byla provedena některá
opatření pro zlepšení kontroly – průřez parku,
odstranění předmětů, které by mohly být vhodné
pro porušení zákona.
Na závěr chce MP tímto poděkovat občanům,
kterým není lhostejný veřejný pořádek, že
přispívají svými podněty k vyřešení přestupků.
Za MP Bechyně Aleš Kabelka DiS
Nejstarší závodník:
Josef Plíva, nar. 1956,

čas 1:00,48

Petr Chaloupek
předseda Klubu českých turistů Bechyně
E-mail: petr.chaloupek@tnv.cz

Klub českých turistů - odbor Bechyně si
Vás dovoluje pozvat na pěší turistický
pochod a cykloturistickou jízdu

ÚDOLÍM LUŽNICE
Termín konání
sobota – 8. května 2010

Start pochodu: od 8.00 do 9.15 hodin
z parku před vlakovým nádražím ČD
v Bechyni.
Cíl pochodu: tělovýchovný stadion
Bechyně, Písecká ulice, uzávěrka cíle v 17h.
Trasy pochodu: pěší 8 - 35 km, cyklotrasy
10 - 100 km. Připravena bude i dětská trasa
doplněná o hry a soutěže.

Jednotlivé trasy vedou okolím
Bechyně a údolím řeky Lužnice (hrad
Dobronice, řetězový most přes Lužnici pod
Stádlcem, rozhledna nad Raděticemi,
přírodní lesopark Plziny...).
Navštívit můžete také Muzeum
turistiky v Široké ulici !!!
K účasti Vás srdečně zve pořádající
Klub českých turistů - odbor Bechyně, o.s.
Informace:
Petr Chaloupek – předseda odboru,
Bechyně, 5. května 779
Telefon: 737 529 220, 381 213 220,
E-mail: chaloupek.velo@seznam.cz

PÉŘOVÉ VÝROBKY

salon pro zdraví,
krásu a rekondici


Bechyně - Autohas
bývalý dům služeb
p. Dlouhá

tel: 602 659 011

Tábor - p. Berková
tel: 777 631 180

6 cvičících stolů
poháněných elektromotory
Malšice 56 (vchod vedle lékárny)
tel.číslo: 728 900 525
www.slenderlifemalsice.wbs.cz

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

Přenechám lacino terazové desky na
zakrytí dvojhrobu zde v Bechyni.
Technický stav velmi dobrý (měním za
žulové). Tel: 606 474 762

SIMPLY CLEVER

Nová ŠkodaFabia
Těšte se na každou přehlednou
rovinku, prudké stoupání i chvíle
předjíždění. Díky přeplňovaným
čtyřválcovým motorům TSI
s vynikající akcelerací nabízí totiž
nová Škoda Fabia dynamickou
a úspornou jízdu.
Navíc můžete získat zaváděcí
bonus TSI Start v hodnotě
10 000 Kč a výhodné
financování od ŠkoFINu*.

* Například Škoda Fabia Classic, měsíční
splátka 3 600 Kč včetně zákonného
pojištění a splátkou předem pouhých
40 000 Kč. RPSN 8,65 %. Akce platí pro
motor 1,2 TSI/63 kW a všechny výbavové
stupně.

PŘEDJEDE VAŠE OČEKÁVÁNÍ
Kombinovaná spotřeba a emise CO 2 modelu
Fabia: 4,2–5,7 l/100 km, 109–132 g/km

VÝKON 63 kW

SPOTŘEBA 5,2 l

3 600 Kč MĚSÍČNĚ

Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda:
Autoservis Novotný s.r.o.
Táborská 568
375 01 Týn nad Vltavou
www.autoservisnovotny.cz

www.cistirnaperi.taborsko.com

ČISTÍRNA PEŘÍ

Tel.: 385 732 616
Tel.: 385 731 513
Mobil: 602 149 489
Fax: 385 731 349

prodej@autoservisnovotny.cz
prodejce@autoservisnovotny.cz

Městský zpravodaj č.5/2010, den vydání: 1.5.2010. 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.

