
MĚSTSKÝ ZPRAVODAJ
BECHYŇSKÝ

ŘÍJEN 2010

Městský zpravodaj Bechyně / ŘÍJEN 2010 1

Detaily města

+Životní jubilea 
říjen 2010

   
90 let Lálová Marie
89 let Šídlová Marie
88 let Cíchová Vlasta
86 let Kubíková Libuše
85 let Vlk Miroslav
84 let Voštová Jarmila
83 let Vávrová Marta
82 let Poseděl František 

Senteši Milan
81 let Cikánková Jarmila 

Marková Věra 
Procházková Marta 
Turková Ludmila 
Vaníčková Božena 
Výrutová Božena

80 let Šestáková Hana 
Šlechta Zdeněk 

77 let Čuba Václav 
Kojetín Jaroslav

76 let Andrejsová Vlasta 
Bartošová Vlasta 
Lacina Jaroslav

75 let Tomanová Ludmila

+Zlatá svatba

50 let společného života oslavili 10. září 
2010 manželé Karel a Marie Novotných. 
K tomuto významnému jubileu j im 
poblahopřál starosta Města Bechyně Mgr. 
Jaroslav Matějka a místostarosta Miroslav 
Beneš. 

+
zvýšit, musí se s nájemcem dohodnout, tzn. Nájem v obecních 
uzavřít písemný dodatek k nájemní smlouvě. 

bytech Nedojde-li k dohodě, může město podat 
žalobu k soudu, aby výši nájemného určil. 

Protože se objevila řada dezinformací Nedomnívám se, že by někdo ze zastupitelů 
o zvyšování nájmu v obecních bytech požadoval jakékoliv soudní spory kvůli 
v Bechyni, pokusím se situaci vysvětlit. nájemnému. 

Podle zákona č. 107/2006 Sb. Ještě by mohla nastat situace, že by 
o jednostranném zvyšování nájemného Par lament  ČR př i ja l  da lš í  zákon 
z bytu se od roku 2007 do roku 2010 o jednostranném zvyšování regulovaného 
zvyšovalo tzv. regulované nájemné. nájemného, pak bez ohledu na přání 
Citovaný zákon stále platí a nájemné se nájemců by město mohlo za zákonem 
podle něj bude zvyšovat i v příštích letech v daných podmínek nájemné jednostranně 
Praze a ve velkých městech. V Bechyni bylo zvýšit. 
možné podle tohoto zákona naposledy Zvyšování regulovaného nájemného se 
zvýšit nájemné pro rok 2010. V současné netýkalo a netýká bytů v půdních vestavbách 
době neexistuje žádný právní předpis, který a bytů v Domě s pečovatelskou službou. 
by dával možnost malým obcím a  malým Pokud by někdo potřeboval situaci blíže 
městům (vč. Bechyně)  jednostranně zvýšit vysvětlit, obraťte se na vedoucí sociálního 
tzv. regulované nájemné. odboru paní Mgr. V. Fišerovou, tel.: 

Nájemní vztah je smluvním vztahem 381 477 027.
mezi pronajímatelem a nájemcem a pokud 

Jaroslav Matějka
bude chtít město od 1.1.2011  nájemné 

Občané Bechyně, návštěvníci města 
i lázeňští hosté si jistě všimli, že byla 
konečně zahájena celková rekonstrukce 
náměstí a přilehlých ulic. V jakých etapách 
bude rekonstrukce probíhat?

Letos na podzim bude opravena 
kanalizace v prostoru náměstí, v roce 2011 
dojde k rekonstrukci povrchů na samotném 
náměstí, v roce 2012 bude zrealizována 
rekonstrukce ulice Široké, Klášterní 
a spojnic těchto ulic s náměstím a v roce 
2013 bude zrekonstruována ulice Dlouhá, a 
to opět včetně spojovacích ulic na náměstí.

Z uvedených důvodů žádám všechny 
obyvatele i návštěvníky města o shovívavost 
a trpělivost během celého průběhu této 
investiční akce.

Jaroslav Matějka

+Rekonstrukce náměstí



+JANOUCH, Ladislav 
(nar. 14.června 1944), 

ak. sochař

přestěhovala do Modřan těsně před válkou, 
kde Ladislav, nejmladší z dětí, žije dodnes. 
Tato dnes již pražská čtvrť mu poskytovala 
vše, co každý správný kluk potřebuje: partu, 
lumpárny, hry, sport.

Výtvarné nadání přicházelo na svět 
pomalu a postupně od dětských let. Co 
zvolit? Kámen, keramiku, malbu? Přichází 
v úvahu hořická kamenosochařská škola 
a bechyňská keramická škola. Ale v Hořicích 
by na něho dohlíželi příbuzní, děda a strýc, 
a to se mladému „umělci“ příčilo. Zvítězila 
tedy Bechyně. Má na ni krásné vzpomínky. Patří do řady těch absolventů Střední 
Jistě našim čtenářům budou milé, jako jsou průmyslové školy keramické v Bechyni, kteří 
milé samotnému sochaři a lidem, kteří je četli se nadále věnovali umění, zůstali na této 
a někteří s ním i zažili.dráze a uspěli.

Sochař Ladislav Janouch se narodil Ze vzpomínek:
v roce 1944 v Praze. Celá rodina jeho 

První ročník v Bechyni měl své zvláštní předchůdců z otcovy strany kromě 
kouzlo. Bylo to mnoho nových dojmů hospodaření na panství byla zasvěcena 
najednou. Trochu strach, trochu napětí učitelskému povolání s literárními ambicemi. 
a hlavně atmosféra, která díky studentům na Dědeček František (ředitel školy v Ledči nad 
škole panovala.Sázavou) psal venkovské romány pod 

Bydleli jsme na internátu ve vile Slávii, pseudonymem Jaroslav Choltický, otec 
oddělení od starších ročníků, ubytovaných lecčemus rozuměl. Staškovy metody Jaroslav (nar. 1903), pedagog, se také 
v bývalém penzionu Elektra a od děvčat zkoušení vypadaly asi takto: Na tabuli věnoval literatuře, publikoval v časopisech 
bydlících v bývalém klášteře. Celé to napsal příklad a do třídy promluvil typickým Forum, Cesta, Akord a Poesie. Sblížil se 
spojovala společná zahrada s nádherným „Tak kdo půjde k tabuli, tak honem, tak s katolicky zaměřenými literáty V. Renčem, 
výhledem na Lužnici, na bechyňský most Borsigová, pojďte, tak honem.“ Samozřejmě F. Křelinou, J. Kostohryzem, V. Prokůpkem, 
a na Zářečí… všichni se zpěčovali, ale museli. Borsigová J. Zahradníčkem. Další jeho literární pokusy 

V prvním pololetí jsme měli na modelo- stejně jako ostatní nevěděla, co s tím a cesty jsou popsány v knize: Zoubek, 
vání sochaře Bohumila Dobiáše staršího, příkladem udělat. Stála u tabule. To Staška Václav:  Sochař Ladis lav Janouch 
personu, které se nikdo neodvážil oponovat. rozčílilo a začal křičet: „Co to děláte, co to (viz použitá literatura), ze které jsem 
V pololetí jsem byl přidělen ke „kamnářům“. děláte, tak počítejte, vy nic neumíte, děte vycházela. Možná si někteří z Vás 
A to jsme měli prof. Krista… Byl ak. sochař, pryč, zmizte, zmizte.“ Dostala samozřejmě vzpomenou na knížky pro děti, které jako 
studoval u sochaře O. Španiela. Cítili jsme, pětku. “Tak kdo půjde… Tak Sodomo nebo redaktor nakladatelství Vyšehrad připravil: 
že na škole politicky nemá moc dobrou Janouch, tak pojď.“ Ani mně, ani nikomu Perníková chaloupka V. Renče a J. Trnky, 
pozici. V prvním ročníku nás měl na kreslení. jinému se nechtělo, ale nebylo vyhnutí. Sůl nad zlato A. Aldy a J. Herinka, Zvířátka 
Byly to zlaté časy. Kreslili jsme ptáčky, šišky Začal jsem: „Pane profesore, já bych a sedm loupežníků P. Sováka a V. Kubašty. 
z borovice, ale nejvíc nás bavilo, když nás nejdříve…“ Nestačil jsem domluvit. To už Jeho další redaktorská a literární práce byla 
vzal do plenéru, buď na zámek nebo do Stašek nevydržel. „No, vždyť je to jedno-spojena s Lidovými novinami, nakl. Atlas, 
Obůrky. Kreslili jsme staré stromy, také duchý, tohle převedeš, tohle znásobíš, tohle časopisem Radostné mládí, to však spolu 
občas bechyňské uličky… V dalších přijde před závorku…“ Křída mu kmitala po s vydávanými časopisy Junák a Vpřed bylo 
ročnících jsme ho měli na modelování. tabuli… „Tak pokračuj, tak pokračuj.  Člověk v roce 1948 zastaveno. J. Janouch patřil 

Vzpomínám na celý profesorský sbor. tam stál jako blbec, ale pud sebezáchovy ze mezi významné překladatele z polštiny 
Na prvním místě zde musím uvést mě mluvil: „Pane profesore, já jsem to chtěl (např. Siekiewicz: Křižáci). Je autorem knih 
především profesora Staška. Profesor ovšem udělat touhle metodou.“ „Co bys to pohádek, historických a dobrodružných knih 
RNDr. Pavel Stašek učil matematiku, přesto dělal tak zdlouhavě, tady přeci vydělíš, tamto pro mládež (Rozmarné pohádky, Kouzelný 
patřil k nejoblíbenějším, dá se říct, že vykrátíš a je to. Tak co mu dáme?“, otočí se bubínek, Pro čest a slávu, U Toledské brány, 
zvláštně milovaným profesorům… Jezdíval do třídy a hned pokračuje: „Tak dvojka, Zajatci džungle atd.). 
na většinu brigád a jeho zvláštní metody dvojku mu dáme.“ Třída začne hučet… „Tak Janouchova matka měla také zajímavý 
výchovné a léčitelské stojí za popsání. jedna mínus, jedna mínus “ …Nelze původ. Její předci, Zemanové, byli kameníci, 
Nevím, co je na tom pravdy, ale říkalo se samozřejmě popsat všechny příhody se babička Františka spolu se svým manželem 
o něm, že když zde pobýval Einstein, byl Staškem, a bylo jich nepřeberně, ať to bylo Františkem Sieglem patřila do okruhu 
u něj asistentem. Potom přednášel na na chmelu či jiných brigádách, při divadle, správců Schwanzenbergského panství na 
vysoké škole, a když se v roce 1948 studenti které režíroval, nebo když vyšetřoval Orlíku a v Tochovicích, pak na statku 
bouřili a šli na Hrad, solidarizoval s nimi. Byl nějakou krádež. Prostě doktor Stašek byl Kaunitzů na Vysoké. Marie, sochařova 
samozřejmě z techniky vyhozen. Já tvrdím, největší postavou keramické školy matka, se narodila v r. 1910 a provdala se za 
že učit nás, matematické analfabety, mu bylo v Bechyni.Jaroslava Janoucha, s nímž měla devět dětí, 
dáno za trest… V prvním ročníku jsem ještě dospělosti se dožilo šest. Rodina se 

“

.

(pokračování na str. 5)

Maturitní fotografie

Bechyně 1959

MEDA I L O N



 BaWoRák Jany Sixtové
1. října - 13. listopadu / Galerie U Hrocha
„Baví mne hravost barev, které sluší abstrakcím a nutí mne 
hledat ty nejjemnější odstíny k vyjádření emocí. 
Ale nejčastěji se vracím ke své srdeční záležitosti – BaWoRáku 
(black-white-(red) – černobílým grafikám, zjednodušeným až 
na samotnou podstatu každodenních drobností a minipříběhů, 
které mne obklopují.”

Jana Sixtová

VÝSTAVA

www.kulturnidum.cz

KULTURNÍ KALENDÁŘ říjen 2010

KURZY, PŘEDNÁŠKY, DÍLNY
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Tři přání

NENÍ DRAK JAKO DRAK
Sobota 2. října / 15 hodin / Malý sál/ Vstupné 35 Kč
Divadýlko KUBA z Plzně rozehraje s loutkami různého typu 
veselou pohádku o tom, jak do království přiletěl drak 
poobědvat princeznu, jak pan král začal shánět zdatné 
mládence a rytíře, kteří by se drakovi postavili, a o tom, jak se 
ukáže, že není drak jako drak a ne každý drak má chuť na 
princeznu. 

PRO DĚTI

Čtvrtek 7. října / 16 hodin / RC Hrošík / Vstupné 35 Kč
Přednáška RNDr. Heleny Pejšové, autorky knihy Síť světla.
- aura, čakry a těla člověka
- vznik a vývoj
- zákonitosti života na Zemi
- zvládání konfliktů, výchova dětí a další praktické rad

NOVÉ POHLEDY NA ŽIVOT

Pátek 1., 8. (prodloužená),15., 26. října / 19 hod. / Velký sál 
Vstupné na jednotlivé lekce 90 Kč, prodloužená 100 Kč 
Lekce 19.00 – 21.45, prodloužená 19.00 – 22.45

KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY

ORIENTÁLNÍ A BŘIŠNÍ TANCE
Pondělí 4., 11., 18., 25. října
Úterý 5., 12., 19., 26. října

 / 18 a 19 hod. / Klubovna KD
 / 18.30 hod. / Klubovna KD

Ideální pohybová aktivita pro ženy a dívky každého věku.
Přihlášky a bližší informace: 
Kristýna Kvardová, tel. 721 503 325 nebo www.raeesah.wz.cz

ANGLIČTINA
Čtvrtek 7., 14., 21. října / 17 hodin / Klubovna KD 
Přihlašte se na www.skrivanek.cz, tabor@skrivanek.cz
tel.: 605 231 454, 381 254 665

Čtvrtek 21. - neděle 24. října / Prostory KD 
21. ročník celostátní dílny středoškolské dramatiky 
a mladého divadla. Dílna je určena pro mladé soubory, které 
mají chuť prezentovat před svými vrstevníky výsledky své 
divadelní práce. Divadelní dílna je určena i pro veřejnost. 

fotografie
fotografiky

PROGRAM
ČTVRTEK 21. října

21.30  22.00 Minikomedie
ZUŠ Strakonice (ved. Jiřina Lhotská)

PÁTEK 22. října

9.30 – 10.10
Divadelné štúdio Ochotníček při DK Púchov (ved. Peter Hudák)

10.25 – 11.35
ČAMÚZA, Střední škola uměleckomanažerská, s.r.o., Brno 
(ved. Petr David a Eva Herzogová)

11.45 – 12.00
Inovace, ZUŠ Josefa Kličky, Klatovy

SOBOTA 23. října

9.30  10.15
Děti veselé, ZUŠ Iši Krejčího, Olomouc (ved. Magda Veselá)

10.30  11.00
LDO ZUŠ Jindřichův Hradec (ved. Vojta Maděryč)

11.10  11.55
NAZABITÍ, ZUŠ Brandýs nad Labem (ved. Irina Ulrychová)

12.10 – 12.30
soubor na motivy Jacquese Préverta

LDO ZUŠ Třinec (ved. Tereza Vyvijalová)

NEDĚLE 24. října

9.30  10.10
Studio Divadla Dagmar a ped. školy K. Vary (ved. Hana Franková)

– Pierre Henri Cami 
Centrální zádrhel, 

Peter Hudák a soubor Noc anjelov

kolektiv souboru Hvězdná replika

Edgar Allan Poe  Markéta Kubecová Osud

– Michal Hvorecký – soubor Brand party

– kolektiv souboru Abigail

– Tereza Žluvová Automat na přání

Výjev ze života antilop

– Vladimír Fekar Sestra

–



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

TRAVESTI SHOW Hanky Panky

„Z pohádky do pohádky“
Úterý 12. října / 19.30 hod. / Velký sál / Předprodej 200, 
na místě 220 Kč
Známá travesti skupina opět po roce zavítá se zbrusu novým 
pořadem v duchu pohádkových melodií a nejen těch. Na jevišti 
přivítáme ráčkující princeznu, Leonu Machálkovou, Hanku 
Zagorovou s Petrem Rezkem, Lucii Bílou, Pink, Dádu 
Patrasovou, Lady Gaga a také duo Kotvald Hložek. V podání 
souboru zavzpomínáme i na muzikál Pomáda.
Předprodej vstupenek již probíhá v kanceláři KD, 
na tel.č. 381 213 338 a také na program@kulturnidum.cz.

ZÁBAVA

DIVADLO

BLÁZINEC
Úterý 19. října/ 19.30 hod. / Velký sál / 50 Kč
Úspěšná divadelní inscenace v podání DS Lužnice Bechyně.

HUDBA

VODOVOD
Sobota 16. října / 21 hod. / Velký sál / Vstupné 160 Kč
Podzimní zábava legendární kapely.

 Herna otevřená  pondělí 9 – 11 hodin
středa 15 – 17 hodin

 

CVIČENÍ SE SLUNÍČKEM  
Každé úterý od 9 a 10 hodin cvičení pro děti. Bližší 
informace u lektorky Mgr. Gábiny Procházkové: 725 207 029, 
gabusa@centrum.cz., nebo v RC Hrošík.

BURZA DĚTSKÉHO OBLEČENÍ A POTŘEB
V sobotu 16. října od 9 do 11 hodin v přísálí KD. Věci si každý 
prodává sám, pro prodávající je prostor otevřen od 8.30 h. 
Poplatek za plochu stolu činí 50 Kč nebo 25 Kč za polovinu stolu.

ZDRAVÁ VÝŽIVA DĚTÍ, MLÉČNÉ 

ALTERNATIVY A BEZLEPKOVÁ DIETA
Ve středu 20. října v 16.30 hod. přednáší paní Věra Votýpková 
nejen o zdravé stravě dětí, ale i o alternativách ve výživě. 25 Kč

ŠKOLKA NANEČISTO
V RC Hrošík bude otevřena „Školka“ nanečisto, kde se děti 
přichystají k nástupu do MŠ. Ve skupině max. 10 dětí, 

pro ně připravena výtvarná a pohybová činnost a budou 
mít také dost času na hraní. 
„Školka“ bude každý čtvrtek od 9 do11 hodin po dobu tří měsíců 
(10 lekcí). Děti absolvují celý tříměsíční cyklus.
Cena je celkem 800 Kč za 10 dvouhodinových lekcí, je v ní 
zahrnut nákup výtvarných, literárních a cvičebních pomůcek.
Zápis bude probíhat během října v herně RC Hrošík.
Kontakt: Evelyna Vrzalová, email:lyn.vrzi@seznam.cz 

pozvolně 
bude 

RODIČOVSKÉ CENTRUM 

KABELKY

Středa 10. listopadu / 19.00 hod. / Velký sál / Vstupné 220, 
200, 150 Kč
Kabelka kromě diáře a šminek vždy skrývá něco 
specifikovaného – knihu, revolver, kámen, uříznutý prst, 
vibrátor, drogy, starou svačinu. Tři hrdinky, na které se řítí 
kladivo čtyřicítky, žene hlad po lásce do stavu blízkého 
šílenství. Kdo je vysvobodí? Doufejme, že muž.
Hravou tragikomedii Jiřího Pokorného zhlédnete v podání 
Tomáše Matonohy, Lucie Benešové, Nely Boudové a Aleny 
Štréblové.
Předprodej od 11. října 2010 v kanceláři KD.

PŘIPRAVUJEME

LAMPIONOVÝ PRŮVOD 

– REJ SVĚTLUŠEK
Čtvrtek 4. listopadu /17.00 hod. / Sraz u Městského muzea
Letos opět zveme všechny děti i s rodiči na lampionový průvod 
městem, který bude ve znamení světlušek a berušek. Děti 
v maskách vítány. Připraveny hry, soutěže a diskotéka 
v kulturáku. Vstup 20 Kč, masky mají vstup zdarma.

VÁNOČNÍ KONCERT 

JAKUBA SMOLÍKA
Středa 8. prosince / 19.00 hod. / Velký sál / Vstupné 265, 
240, 210 Kč
Předprodej zahájen 25. října v kanceláři KD

SCHOLA GREGORIANA PRAGENSIS

Sobota 18. prosince / 19.00 hod. / Kostel nanebevzetí 
Panny Marie / Vstupné v předprodeji 180, na místě 200 Kč
Na programu adventní mariánská mše. 
Schola Gregoriana Pragensis byla založena Davidem Ebenem 
v roce 1987 a řadí se mezi přední světové interprety 
středověké duchovní hudby. 
Pro tento unikátní kulturní zážitek nabízíme možnost zakoupit 
vstupenky jako adventní dárek s věnováním. Objednávejte 
a text věnování posílejte na e-mail propagace@kulturnidum.cz.
V předprodeji již od 1. listopadu v kanceláři KD, Městské 
knihovně a ve stánku Ondřejovi.

4



a Sodoma mu, když se nedíval, střídavě bechyňským novinám. Další informace 
házeli do piva cukr. Pak přišla památná o studiích, životě a práci budou stručnější, 
věta: „Čoveče, hošani, po tom čtvrtém byť tvoří daleko větší část životní dráhy.
pulitru to pivo nějak šládne.“ Smáli jsme L. Janouch toužil studovat na Akademii 
se jako blbci.“ výtvarných umění, kam se na první pokus 

Vzpomínky patří i méně oblíbenému nedostal. Nebyl z Bechyně na výtvarné 
dílenském učiteli Stanislavu Hladkému, techniky a modelování připraven. Pracoval 
od něhož zažil i velké ponížení, k neoblí- v keramičce v Teplicích, pak následovala 
beným ba nenáviděným patřil i ruštinář vojna, z nepochopitelných zelených důvodů 
Smetana, fanatický svazák. Pronásle- se jako výtvarník musel učit spojovací 
doval studenty pro jejich účesy a úzké techniku! V roce 1967 byl na Akademii přijat 
kalhoty, které nosili, jim rozstříhával. (v té době se mu narodil syn David, také 
Neobl íbená byla i vychovatelka sochař), byl přijat profesorem Karlem 
Svitáková, která svým křikem, zlobou Lidickým, absolvoval přípravku u docenta 
a žalováním dělala studentům velké Večeři, pak byl v ateliéru asistenta Jiřího 
nepříjemnosti. Bradáčka, který studentům nechával 

samostatnost. Studentské legrácky, které 
zažil v Bechyni, pokračovaly i zde. 
Řemeslné postupy si osvojoval v kameno-
sochařské dílně Josefa Špačka, spolupra-
coval se sochařem Jindřichem Wielgusem.

Janouch absolvoval Akademii v r. 1973, 
zvolil cestu svobodného povolání, jednu 
z těch nejobtížnějších. Následovaly 
nepříjemné komise, zvláště ty ideové, 
korupce, nesnášenlivost, nedostatek práce 
a prostředků…, prostě to „pěkné“ na této 

Kdo jej poznal, jeho subtilní, cestě. V r. 1975 konečně přichází první 
ohromně živou postavičku s malinko veřejná zakázka „Atomový věk“ pro nádraží 
v ypou lenýma  oč ima ,  s i  j a sně  Praha – Smíchov. Účastnil se i řady 
představuje jeho styl výuky, jeho sochařských sympozií. 
netrpělivost při vyprávění druhých- V roce 1980 byl vyslán na studijní pobyt 
užvaněných. To ovšem neplatilo v jeho do italské Perugie na místní Akademii di 
vyprávění, vyprávěl do podrobností belle arti.
rodinné a kantorské zážitky, to se muselo Z jeho rozsáhlé sochařské tvorby na 
poslouchat. veřejných prostorech můžeme jmenovat 

Sochař Janouch s láskou vzpomíná bronzovou sochu Tenista na pražské 
na další členy profesorského sboru Štvanici, výzdobu metra (Českomoravská), 
i s tím vtipným a všímavým studentským dřevěná socha Niké v hotelu Panorama 
pohledem. Patří sem manželé Karlíkovi, v Praze, dřevěné reliéfy pro Smíchovské 
Jitka – češtinářka, pan profesor Karlík byl nádraží a Motolskou nemocnici a mnoho 
fyzikář, který rád vyprávěl a vymýšlel si. dalších. V komorní tvorbě ho zajímají 
Popisuje také svéráznou postavu sportovní náměty se svou dynamikou 
profesora Turka na odborné kreslení, 
který měl  „výtvarné ambice“. Měl takou 
plačtivou, šišlavou mluvu. „Byl alergický 
na náš smích, tušil, že se smějeme jeho 
řeči. Jednou s námi na brigádě seděl „Snaž i l i  j sme se  
v hospodě, pili jsme pivo, studenti Roztočil v Bechyni dělat i umění, 

ale škola po této stránce 
moc neuspoko jovala. 
Nicméně jsme pracovali, 
někdy tajně. Já jsem se 
snažil modelovat portréty 

a vytváře l  drobné 
figurky a tajně je 

vypaloval ve škole. 
P r o t o ž e  j s e m  
neznal základní 

techniky… často mi 
figury padaly.“

V Bechyni však 
studenti žili i hudbou 
a sportem.

Obdivovali jsme pohybu, symbolické antické motivy (Niké, 
staršího studenta Miki Ryvolu, který Prometheus, Ikaros) s věčnou touhou 
nás, bažanty, velmi ovlivnil. Hráli jsme a snažení lidstva, v kamenných torzech 
v lokálce při cestách domů (Gertner, zachycuje krásu linie a forem ženského těla. 
Machytka, Marek, Hoschna, Rynda, Je zastoupen v četných galeriích i v soukro-
Anšebryl, Stopka). Ve 2. ročníku byl mých sbírkách.
také Karel Kryl, spolužákem byl Přejeme umělci hodně úspěchů 

Viktor Sodoma. Hráli jsme i na v uměleckém i soukromém životě.
odpoledních čajích Na Panské, 

Podle použité literatury neradi jsme hráli pro starší 
–ap–v lázních. Do vzpomínek patří 

…i hraní divadla. Dramaturgie i režie Použitá literatura:
se samozřejmě ujal „Doktor“ Stašek. Zoubek, Václav: Sochař Ladislav 
Těch vzpomínek je hodně a jistě Janouch. Rakovník, Rabasova galerie, 

čtenáři pochopí, že celý článek je hlavně 2002.
zaměřen na ně, vždyť je určen Internet.

(pokračování ze str. 2)

ležící torzo lll, mramor, d - 55cm,2009
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+Z fotografické sbírky 
Městského muzea

Městské muzeum postupně tvoří digitální 
databázi historických snímků a tímto by chtělo 
požádat čtenáře, kteří mají fotografie (popřípadě 
pohledy či jiné dokumenty), které se týkají přímo 
města Bechyně nebo jeho okolí, aby poskytli tyto k okopírování a oskenování. Děkujeme. 
(muzeum@kulturnidum.cz, 774 911 067). 

V tomto čísle zpravodaje přetiskujeme fotografie týkající se bechyňského stadionu – 
dvě z jeho výstavby a jednu ze cvičení v roce 1960.

Jako houby po dešti - aneb
Knižní novinky 
    z jihočeského
      regionu

KOVÁŘ, Daniel:
Českobudějovicko. I. Levý břeh Vltavy.
České Budějovice, Veduta, 2008.
KOVÁŘ, Daniel: 
Českobudějovicko. II. Pravý břeh Vltavy.
České Budějovice, Veduta, 2008.

S ohledem na poměrně velký záběr 
a hustotu osídlení se autor rozhodl rozdělit 
publikaci na dva svazky, nejvhodnější se 
nabízelo podle řeky Vltavy.

Text má ustálenou vnitřní strukturu: 
údaje o vzdálenosti a směru od Č. Budějovic, 
starší a lidové názvy popisovaných míst, 
někdy i německé jméno. Je zde přehled 
správního vývoje, dějinné osudy míst, 
historie škol, živností, popis zasloužilých 
rodáků a osobností, nejdůle žitější 
pamětihodnosti, rybníky, znaky měst. 
Doprová zeno četnými fotografiemi,  
seznamem základní literatury a rejstříkem 
míst.

Nejznámější v 1. díle je Hluboká nad 
Vltavou, Holašovice, Mydlovary, Purkarec, 
v 2. díle Doudleby, Hrdějovice, Libín, 
Nemanice, Poněšice, Římov, Ševětín, 
Trocnov, Velešín, Zliv, Zvíkov a mnoho, 
mnoho dalších.

SCHUSSER, František:
Druhé putování za růží a lilií. Úpatím 
Blanského lesa k Horní Plané.
České Budějovice, Veduta, 2009.

Podnázvem je Nové putování Česko-
krumlovskem. Kniha je členěna podle měst, 
obcí a důležitých míst. Ke každému místu je 
přičleněn příběh. Růži v knize připomínají 
Rožmberkové, lilii má ve znaku cisterciácký 
řád – v l. díle Vyšší Brod, ve 2. díle Zlatá 
Koruna.

Putování podle autora je prožíváním, 
požitkem a zážitkem, nejen netrpělivým 
přemísťováním z místa na místo.

Kniha obsahuje rejstřík míst, jako je 
Český Krumlov, Frymburk, Kájov, Kleť, 
Křemže, Netolice, Nové Hrady, Vyšší Brod, 
Zlatá Koruna a mnoho dalších.

BAUER, Jan:
Okolo Třeboně krajem tří růží.
 Ed.Tajemné stezky.
Praha, Regia, 2010.

Přiblížit čtenářům tuto knihu plnou 
informací a dobových rytin bude náročné.

Historická krajina plná rybníků, lesů, 
zámků a hradů, měst, historie a jejích 
osobností je obtížná pro přiblížení. 
Poskytuje turistické informace co navštívit, 
zajímavosti, historii o Vítkovcích, Rožmber-
cích, pánech z Landštejna, Švambercích, 
Schwarzenbercích i jiných historických 
osobnostech, jako byli fišmistři Štěpánek 
Netolický, Mikuláš Ruthard, Jakub Krčín, 
alchymisté John Dee a Edward Kelley, 
kronikář Václav Březan, Šimon Lomnický z 
Budče, hudební skladatel Emil Hlobil, malíř 
Frant.Líbal, básník Frant. Hrubín …Také 
o Soběslavi, Veselí, Červené Lhotě, 
Choustníku, Chlumu u Třeboně, o adami-
tech, Žižkovi, Bílé paní, vodnících a vodních 
vílách aj. Prostě celý kaleidoskop informací, 
zajímavostí a obrázků.

+

Z nabídky knihkupectví Petra Voka, 
kterému děkujeme za spolupráci

–ap–
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a montážích po republice. Měli i společné letech i pravnoučata, kterých se, bohužel, 
koníčky, chodili trampovat do přírody babička Andulka nedožila. Zemřela po 
a humorná vyprávění jejich zážitků těžké nemoci v neděli 22. srpna 1999 ve 
vyvolávala v posluchačích salvy smíchu. svých 66 letech. A přesně 11 let poté, 
Patřily k tomu i písničky při kytaře, v neděli 22. srpna 2010, tak, jak si to přál, 
Zdeněk jich znal spousty a v jeho podání odešel i její muž Zdeněk. Je mnoho 
b y l y  n e z a p o m e n u t e l n é .  Ve l k ý m  nevysvětlitelných věcí mezi nebem a zemí, 
společným koníčkem bylo ochotnické a Zdeňkův odchod z tohoto světa k nim 
divadlo, o němž se ještě zmíníme. rozhodně patří.

Zdeněk měl rád své povolání. Když Moudří lidé vědí, že život má takovou 
skončil cesty za prací na montážích, byl hodnotu, jakou mu přisoudíme. Věděl to 
dlouhá léta zaměstnán v místních i Zdeněk a proto uměl být šťastný ve své 
K e r a m i c k ý c h  z á v o d e c h ,  p o t o m  rodině i mezi přáteli a spolupracovníky. 
v bechyňské pobočce Alšovy jihočeské Co je však hlavní, svým laskavým 
galerie, a v důchodovém věku pracoval humorem a schopností neokázale 
jako domovník a správce Městského pomáhat činil šťastnými lidi kolem sebe. 
úřadu v Bechyni. Kromě toho zahradničil Jeho život lze popsat výstižně stručnou, ZA ZDEŇKEM NOVÁKEM
a nezištně pomáhal přátelům a známým. holou větou: Nebyl zbytečný.

Hodně svého volného času věnoval Zdeněk byl navíc člověk velmi V sobotu 28. srpna se bechyňská 
ochotnickému divadlu. Jeho oblíbený ohleduplný a statečný. Svá trápení si veřejnost naposled rozloučila s panem 
autor Jan Werich říkal, že „…každý jsme nechával pro sebe, nepřenášel je na druhé. Zdeňkem Novákem. Mimořádná účast 
odněkud, ale doma je člověk tam, kde hrál Statečně se vyrovnával s odchodem přítele nejen Bechyňáků na smutečním obřadu 
s klukama kuličky“. Ty nejhezčí skleněnky Karla Vrůbla (†1998) a o rok později svědčila o velké oblíbenosti tohoto našeho 
rozdával Zdeněk na divadelních prknech. s odchodem milované ženy. Statečně spoluobčana.
Jeho laskavý humor a velká přesvědčivost bojoval i se zlou, krutou nemocí 

Zdeněk Novák byl člověk, který měl jeho rolí přinášely radost vděčným a nevzdával se, i když už věděl, že nemůže 
rád život, lidi a svou rodnou Bechyni, pro divákům. Ti si jistě vzpomenou na jeho vyhrát. Navždy si budeme pamatovat  
niž pracoval všude, kde bylo třeba. Stavinohu, Horátia Dardu, Papula, setníka jeho úsměv z posledních setkání, úsměv 
V Bechyni se narodil, vyrůstal, vychodil Kubáta, Luigiho, občana Čančíka a mnoha už vědoucí, ne však smutný.
základní školu. Tady našel nejlepšího dalších. I my budeme vzpomínat s úsměvem kamaráda Karla Vrůbla i svou budoucí 

Největší Zdeňkovou láskou však byla a láskou. Díky za všechno, Zdeňku!ženu, spolužačku Andulku Zemanovou. 
jeho rodina. Spolu s manželkou vychoval S Karlem měli stejné povolání, oba byli 

Přátelé z BDS Lužnice dceru Naďu a syna Zdeňka. Velkou elektrikáři a pracovali na stavbách 
radostí jim byla vnoučata a v posledních a Městského úřadu Bechyně.

+Po těžbě dřeva u Smutné se odkryl krásný pohled na kostelík v Poušti. Kostelík sv. Jana 
Křtitele s pustevnou nechal na skalní vyvýšenině v roce 1676 vystavět hrabě Jan 

Norbert ze Šternberka.
Ing. Ladislava Blažková

+Na závěr léta…

Chtěla bych poděkovat p. Ludvíkovi 
Janků za to, že nezavřel zcela dveře své 
galerie Pod duhou (Slunečná galerie) na 
Parkánech – do loňského roku ještě 
vinotéky,  s dovezeným vínem z Moravy.

Galerie totiž je a doufám, že ještě 
dlouho bude, místem k zastavení při 
procházkách podél Lužnice či za koupáním 
v řece, je to místo, kde se rádi setkáváme 
třeba na kus řeči, kde si můžeme 
prohlédnout obrázky z jihu Čech i ochutnat 
dobrý Bechyňský balzám, který je, jak se 
říká, v údolí pod bechyňským horním 
mostem, vzpruhou, pitým pod duhou. 
Nesmím zapomenout, že galerie je také 
vyhledávaným místem lázeňských hostů, 
kteří si zde popovídají, popijí i nakoupí 
balzám a odpočinou, než naberou sil před 
pro ně namáhavým stoupáním k jejich 
lázeňským dočasným domovům. 

Panu Janků touto cestou tedy ještě 
jednou děkuji a přeji hodně zdraví, sil 
a vitality i inspirace k malování dalších 
obrázků.

p. Stachová, Parkány
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+Co nového u DUHY?

DUHA, jak bechyňská veřejnost ví, 
vznikla v roce 2004 na podkladě lásky 
k prosté lidové písničce a potřebě, aby i po 
naší generaci zůstaly některé nové, snadno 
upotřebi te lné písn ičky ce lé škále 
posluchačů. DUHA v současné době hraje 
v obsazení – dvoje dudy, dva klarinety, 
kontrabas, housle, dvě harmoniky 
a ozembouch. Hráči jsou z celého Jihočes-
kého kraje, jsou spojeni nejen krásnou 
jihočeskou krajinou, ale také skutečným, 
nefalšovaným přátelstvím. Hraje na mnoha 
folklorních festivalech, několik vystoupení 
měla i pro bechyňskou veřejnost – bohužel 
ne s velkou účastí, což nás moc mrzelo, dále 
to bylo vystoupení v Rakousku letos v červnu 
na festivalu Gutennbruneru, kde sklidila 
velký úspěch. Část DUHY vystoupila na 
otevření vernisáže nádherných obrazů paní 
Ivy Hüttnerové, která se uskutečnila v Písku. 
Vystoupení bylo natolik zajímavé, že dne 29. 
8. vystupují opět členové DUHY v Písku, a to 
při příjezdu velice váženého hosta pana 
OKAMURY.

Velice zajímavá akce proběhla dne 
2. 8. 2010 při příležitosti oslav osmdesátých 
narozenin posledního českého voraře, 
žijícího právě zde v Bechyni, pana Václava 
HUSY. Oslava proběhla na prámu, který plul 
po Slapské přehradě za účasti pana Karla 
Čáslavského, režiséra Pavla Vantucha 
a producenta pana Svobody. Tito vynikající 
pánové natočili s Václavem HUSOU nový díl 
dokumentárního filmu „Hledání ztraceného 
času“. Pan Čáslavský oslovil Pepu 
Benedika, aby složil píseň na posledního 
voraře, čehož se kapelník DUHY bravurně 
zhostil. Na plavbě byl také účasten kamarád 
DUHY, člen skupiny Rangers ing. Jirka 
Veisser s manželkou Blankou, vynikající 
moderá to rka  pořadu  Sen io r  k lub  
z Jihočeského rozhlasu Č. Budějovice paní 
Míla Hermanová, redaktorka Píseckých 
postřehů Radka Velková. Tento díl, který je 
věnován Vltavě a Slapské přehradě, se 
pravděpodobně odvysílá dne 26. prosince 
letošního roku. Na rok 2011 je plánováno 
další filmování.

Kapelník DUHY Josef Benedik se svými 
kolegy se podílel i na výběru míst k natáčení 
nové pohádky Zdeňka TROŠKY „Čertova 
nevěsta“. Díky tomuto vynikajícímu 
režisérovi jsme zažili mnoho nádherně 
prožitých chvil uprostřed přírody a moudra.

DUHA děkuje všem příznivcům nejen 
lidové písničky, ale i všem, kteří jsou nám 

j a k ý m k o l i v  
způsobem 
nápomocni. 

+Bechyně má hospůdku roku!

V soutěži jihočeských Deníků Hospůdka 
roku 2010 se oblíbený Penzion U Pichlů 
dostal v okresním hlasování na první místo, 
a  t í m  s e  z a ř a d i l  m e z i  s e d m  
nejoblíbenějších jihočeských restaurací.
Rádi bychom poděkovali všem, kteří pro 
nás hlasovali. Těšíme se na vaši návštěvu.

František Uhlík, Luděk Šanda 
a kolektiv restaurace 

U Pichlů

Co možná netušíte...

Jedná se především o město BECHYNĚ, nádhernou vesničku 
RATAJE, která v loňském roce byla na předním místě v soutěži 

„Vesnice roku“ a samozřejmě současné držitelce titulu 
„Vesnice roku 2010“ obci Čížová, která tento titul 

získala i díky Netradiční lidové krojované 
muzice DUHA a vzniku dětského tanečního 
a pěveckého souboru z Čížové – 
PRAMÍNEK, který založil, vede a choreo-
graficky připravuje právě vedoucí kapely 

DUHA za účinné pomoci ředitele tamější 
školy a starosty obce Čížová.

Vám všem patří veliký dík.

Jarka Janovcová
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ze skolnich lavic

+První den prvňáčků 
na naší škole

Ve středu 1. září se sešlo 16 natěšených 
prvňáčků staré školy v krásně vyzdobené 
1. třídě, kde je přivítala jejich paní učitelka. 
Děti si prohlédly připravené školní pomůcky 
a učebnice, dozvěděly se, co vše se ve škole 
naučí a na co se mohou těšit. Vybraly si 
obrázek Křemílka a Vochomůrky, který si 
hned vymalovaly. Nakonec je čekalo velké 
překvapení - v jídelně školy bylo připraveno 
šerpování prvňáčků. Slavnostní atmosféru 
navodilo kulturní vystoupení žáků školy a 
potom už každý žáček dostal krásnou žlutou 
šerpu s nápisem: PRVŇÁČEK 2010/2011, 
omalovánky a drobné dárky, které jim předali 
žáci 9. ročníku. Věříme, že se první školní 
den dětem i jejich rodičům líbil a budou na 
něj rádi vzpomínat.

Mgr. Lenka Nádvorníková

+COMENIUS - 
multilaterální projekt 

partnerství škol

Na samém konci minulého školního roku 
získala ZŠ Libušina grant EU na realizaci 
multilaterálního projektu Po stopách 
renesance v Evropské společnosti. Naše 
škola se stala koordinátorem celé akce. Ve 
spolupráci se školami ze Španělska, 
Slovenska, Polska a Maďarska budou týmy 
učitelů a žáků představovat své školy, 
regiony a budou  pátrat po stopách 
renesance v dnešní době. V průběhu 
projektu vznikne multikulturní slovník, 
turistický průvodce, pracovní listy pro žáky 
všech zúčastněných škol a prezentace 
k danému tématu. Součástí projektu jsou 
i výměnné pobyty pedagogů a žáků 
v daných zemích.

Zahájení práce na projektu se uskuteční 
na začátku října v podobě setkání 
představitelů všech partnerských škol  na 
naší škole. Na tomto setkání bude doladěn 
plán aktivit na celý první rok projektu. 

Mgr. Aneta Petrunová 
a tým Comenius ze ZŠ Libušina

+Zvykáme si na školu

Zvykat na školu si ve středu 8. září přišlo 
40 dětí z 1. stupně.

Bylo pro ně připraveno odpoledne plné 
her. Kvůli nepříznivému počasí bylo poprvé 
přesunuto z okolí školy do jejích útrob. 
V obou tělocvičnách, v některých třídách 
a na chodbách bylo připraveno 10 stanovišť. 
Na nich si děti vyzkoušely hod raketkou, 
skok z místa, překážkovou dráhu, dribling, 
řešení rébusu, skládání puzzle a hod na cíl. 
Všichni obdrželi sladkou odměnu a glejt, 
jako potvrzení, že zdárně splnili všechny 
úkoly.
Více informací o akcích na naší škole 
a fotografie najdete na: www.zslibusina.cz

Mgr. Jaroslava Hrnčárková

+

chvíli vystupovaly u grafi- tam úžasná tma, ale strašidelné to nebylo. 
tového dolu, kde nás paní Nejhezčí asi bylo místo, kde jsme se mohli 
průvodkyně rozdělila na dvě pomalovat grafitem, jak jsme chtěli. Když 
skupiny. My jsme byli první všichni vyšli ven, umyli si holinky, sundali a 
skupina. Hned jsme dostali vrátili kombinézy a někteří se šli se umýt od 
ponožky, gumovky a spe- grafitu. Nakonec jsme chvíli počkali na 
ciální "kombinézu". Když to druhou skupinku a poté nás autobus odvezl 
všichni měli oblečené, dostali k zahradě u otáčivého hlediště. Od hlediště 
jsme ještě helmu a nakonec jsme prošli areál zámku a vrátili se 
baterku připevněnou páskem k autobusu. Byl to krásný výlet, sice se 
a svítilnu na helmu. Po někdo občas bouchnul do hlavy (přes helmu 
namáhavém oblékání se to stejně nebolí) nebo se vrátil špinavý od 
naše polovina vydala k grafitu, ale stálo to za to. 
vláčku. Jakmile se všichni 

Zdenka Sosnová 7.B
usadili, vydali jsme se na 
cestu. Cesta nebyla moc 
dlouhá, vláček jel 
pomalu, tak jsme 
si stihli vše prohlé-
dnout .  As i  po 
kilometru zastavil 
a my pokračovali 

důlní šachtou v hloubce 80m Výlet do Českého 
pěšky. Různě jsme zastavovali a Krumlova
paní průvodkyně nám říkala 
spoustu zajímavostí o těžbě. Dne  16 .9 .2010  se  vyda lo  40  
Dobrý byl silný ventilátor, kde se nejpilnějších sběračů léčivých bylin na výlet 
nedalo ani stát. V jednom místě do grafitového dolu v Českém Krumlově. 
jsme všichni zhasli čelovku. Byla Cesta byla krátká, a tak všechny děti po 



+Na školním 
pozemku

Na konci školního roku žáci 
uklízeli prostory kolem školy, aby 
o prázdninách bylo vše čisté. O to 
překvapenější byli, když přišli v září 
do školy a stejná práce ve větší míře 
na ně čekala. Vyváželi několik 
desítek koleček odpadu.

Vzhledem k tomu, že areál školy 
není pro veřejnost uzavřen, v dobré 
víře, že si zde mohou lidé a děti 
zahrát na hřišti míčové hry a využívat 
pingpongové stoly ve svém volném 
čase, nebyl pozemek uzavřen. 

fotografie. Dokonce se našli i obyvatelé Navíc je zde možnost zkrátit si cestu domů 
okolních domů, kteří chodili na školní areálem školy. Asi je to však špatně. Začali 
pozemek venčit své čtyřnohé miláčky.se zde totiž scházet někteří mladší občané 

Proto se vedení školy obrátilo o pomoc města, kteří se nechovali ke školnímu 
u svého zřizovatele. Na jednání městské majetku právě přívětivě. Byli viděni, jak lezou 
rady byl přítomen i městský strážník, který po parapetech budovy, válejí se po 
o problematických partičkách věděl. Rada pingpongových stolech, v kolárně si udělali 
města rozhodla, že do konce kalendářního hospůdku a utrpěly i plechy nad kolárnou, 
roku se bude areál uzamykat a v příštím roce které jim také vadily. Nemluvě o zateplených 
bude vybudován plot podél běžecké dráhy, zdech, které sloužily k malbě a vytrhávání. 
aby byla zachována cesta pro občany, na Mantinely sloužící k vytvoření kluziště byly 
kterou jsou zvyklí.také poškozeny. O nepořádku, který za 

vedení školysebou zanechali, vypovídá i doložená 

+Bezpečně do 
školy

Dne 6. 9. 2010 navštívil třídu 
1.A ve Školní ulici městský 
strážník Petr Halama a společně 
s třídním učitelem seznámil děti 
s bezpečným chováním při 
cestě do školy. Následně si děti 
osvojené znalosti vyzkoušely 
přímo na ulici při procházce 
Bechyní. Mimo jiné se naučily 
sp rávně  p řecháze t  p řes  
přechod, jít po správné straně 
chodníku a být neustále ve 
střehu, aby vždy dorazily 
bezpečně domů. Tentokrát nám 
přálo i hezké počasí a my jsme 
odcházeli s dobrým pocitem, že 
jsme mohli alespoň něco málo 
udělat pro bezpečí našich dětí.

Mgr. Jan Morkes

+Naši prvňáčci a jejich 
první školní den

Setkání našich prvňáčků se školou 
proběhlo netradičně.  V první vyučovací 
hodině se seznámili s novou učebnou a 
svým třídním učitelem. Přivítat je přišel i pan 
starosta Mgr. Jaroslav Matějka a ředitel 
školy Mgr. Jan Pekař. Čekala a těšila se na 
ně i jejich družinářka paní D. Půlpytlová. Po 
rozdání dárečků se se školou rozloučili, ale 
ne na dlouho.

Odpoledne přišli do 
školy ještě jednou. Pan 
učitel se svými kolegy 
pro ně přichystal sporto-
vní program, kde pomá-
haly i maminky, které 
připravily pohoštění. 

Sportovních klání 
bylo hodně, a tak po 
t ě ž k ý c h  s o u t ě ž í c h  
opravdu vyhládlo.

D o š l o  t e d y  n a  
dobrotu největší, a to 
opékání buřtíků. Pěkný 
byl i přípitek, kdy si děti 
ťukly šampaňským se 
svým třídním učitelem. 

První školní den 
mají naši nejmenší za 
sebou. A tak nezbývá 
než jim popřát hodně 
úspěchů.

Mgr. Milena Borková

+Nabídka akcí ZŠ ve 
Školní ulici pro 

předškolní děti v říjnu

1. kroužek HLÁSKA
Již třetím rokem otevíráme pro 

předškolní děti kroužek se zaměřením 
nápravy řeči. Kroužek vede p. Rousová, 
bývalá pracovnice logopedické školy v Týně 
nad Vltavou.

Schůzky budou probíhat každé úterý od 
15.00 hod. První schůzka proběhne 
5. 10. 2010.

2. Dne 12. října od 16.00 hod. se bude konat 
první akce z cyklu Škola nanečisto „Setkání 
ve školní družině a v keramické dílně.“ Je 
určena pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče 
a jejím cílem je poznat prostředí školy, 
seznámit se s učiteli a budoucími spolužáky. 
Další akce cyklu budou probíhat každý 
měsíc.
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+Zprávičky 
z MŠ Jahůdka

Konec prázdnin pro zaměst-
nance školy př inesl mnoho 
otazníků a starostí, které se týkaly 
klidného začátku nového školního 
roku. Po častých a vytrvalých letních 
deštích byl celý suterén budovy A zatopen, 
příčinou byla nejen špatně fungující 
zastaralá kanalizace. Neplánovaně musela 
být povolána stavební firma a celý provoz 
MŠ byl přemístěn do budovy B. Podmínky 
nebyly zrovna jednoduché, ale p. učitelky, 
děti, rodiče i ostatní zaměstnanci MŠ vše 
dobře zvládli, za což jim patří veliké 
poděkování. Rekonstrukce suterénu 
přetrvává, mimo provoz je tělocvična 
s přilehlými prostory, třída Lišáků se šatnou 
a spojovací chodba mezi budovami. Firma 
přislíbila stavební práce urychlit tak, aby již 
v říjnu mohly být děti ve svých třídách. 
Poslední týden v srpnu proběhly třídní 
schůzky pro rodiče, kteří byli seznámeni 
s průběhem rekonstrukce a provozem školy. 
Pro nízkou účast rodičů se však budou 
schůzky v některých třídách opakovat. 
Zaměstnanci MŠ očekávají a těší se na 
přislíbenou spolupráci nově vzniklé Rady 
rodičů i na pomoc při hledání nových 
sponzorů. Podrobnější informace z akcí a 
dění v MŠ naleznete na www.msjahudka.cz 
Všem dětem i rodičům přejeme příjemně 
prožitý nový školní rok 2010/2011.

B. Vorlová

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
NA SUPŠ BECHYNĚ

Ředitelství 
Střední uměleckoprůmyslové školy 

Bechyně zve

zájemce o studium na dny 
otevřených dveří. Budou se konat 

v pondělí 4. 10. 2010 a 1. 11. 2010 
od 8.00 do 16.30 hodin.

Zájemcům budou podávány 
podrobné informace o studijních oborech 

a o přijímacím řízení na školní rok 
2011/2012.

Zároveň upozorňujeme na možnost 
absolvovat přípravné kurzy k talentovým 
zkouškám, které proběhnou 9. 10. 2010 a 
6. 11. 2010. Bližší informace naleznou 
zájemci na www.supsbechyne.cz, 
v kanceláři školy a na tel. 381 213 432 
nebo 723 165 306.

Jiří Novotný, ředitel školy

KINO BECHYNĚ
ŘÍJEN 2010

2. sobota, 20 h, 3. neděle, 17 h

SHREK - ZVONEC A KONEC
Film USA v českém znění. Poslední 
kapitola ze života zeleného zlobra.
Mládeži přístupno, 92 min, 70,-Kč

9. sobota, 10. neděle 20 h

ŽENY V POKUŠENÍ
Česká komedie Jiřího Vejdělka.

Mládeži přístupno, 118 min, 70,-Kč

16. sobota 20 h, 17. neděle 17 h

CHLUPATÁ ODPLATA
Premiéra filmové komedie USA pro 

celou rodinu .
Mládeži přístupno, 92 min, 70,-Kč

23. sobota, 24. neděle 20 h

KAJÍNEK 
Inspirováno skutečným příběhem 

nejslavnějšího českého vězně.
Do 15 let nevhodné, 118 min, 70,-Kč

28. čtvrtek, 29. pátek 20 h

MACHŘI
Premiéra filmové komedie USA.

Do 12 let nevhodné, 102 min, 70,-Kč

30. sobota, 31. neděle 20 h

EXPENDABLES – 
POSTRADATELNÍ

Akční film USA v režii S. Stallona 
s hvězdným hereckým obsazením.
Do 15 let nevhodné, 99 min, 70,-Kč

 v českém znění

+Pozvánka do knihovny

Kdo jsme a odkud pocházíme? Zajímá 
vás, kolik lidí v České republice nosí stejné 
příjmení jako vy? A je možné, že jste 
s ostatními nositeli vašeho jména příbuzní? 
Rádi byste zahájili své rodopisné bádání? 
Přijďte posedět a povyprávět si s panem 
Aloisem Sassmannem, který díky svému 
bádání nechává znovu ožít postavy dávno 
zemře lé .  Př i jď te  bádat  po svých 
„kořenech“!!!

KNIHOVNA PRO 
VŠECHNY
4.–10. říjen 2010 v 
Bechyni

Knihovna pro zvídavé…
▲ Beseda s Aloisem Sassmannem 

o jihočeských rodopisech (křest knihy 
Vítězí ten, kdo najde nejvíc dvojic karet Kořeny III. 

během všech soutěžních dnů. Vyhlášení v - další pokračování knihy napsané na 
pátek v 16 hod. v knihovně!!! základě stejnojmenného a oblíbeného 

5. 10. - 8. 10. od 13 hodin rozhlasového seriálu Českého rozhlasu ČB) 
do konce provozní doby dne 5. 10. v 18 hodin

Knihovna pro školáky…Knihovna pro zvědavé…
▲ Beseda s Ivonou Březinovou o jejích ▲ Výstava kreseb hradů, zámků 

cestopisných knihách (po stopách a zřícenin K. H. Máchy a dětí ze ZŠ 
K. H. Máchy, K. Světlé a B. Němcové)od 5. 10. do konce října

dne 25. 10. v 10 hod.

Knihovna pro děti a jejich maminky na 
Hádanka na říjen: Jak se jmenuje kniha MD…

rodáka z Malšic pana Sassmanna, která ▲ Čtení dětem v RC Hrošík 
pojednává o dějinách rodin na jihu Čech?dne 7. 10. od 9.30 hod.

Odpověď na hádanku ze září: Malá 
mořská víla – H. CH. AndersenKnihovna pro hravé…

EH▲ Pexesomanie – turnaj v hraní pexesa. 

KONCERT 

NEJEN PRO DVA HLASY

termín: pátek 15. října 2010 v 19:30

místo: refektář kláštera ( ZUŠ V.Pichla) 

účinkují: 
Veronika Lozoviuková – soprán
Dana Krausová – soprán
David Nečas – housle
Miroslav Navrátil – klavír

Na programu skladby od baroka až po 
20. století: H. Purcell, G. B. Bononcini, 
W. A. Mozart, G. Tartini, J. Offenbach, 
B. Smetana, V. Monti a další.

Vstupné: 50 Kč

Předprodej vstupenek:
ELEKTRO Zelenka, 
Libušina 171
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Starosta města Bechyně podle § 29 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 5. Společná ustanovení
zákona č. 491/2001 Sb. o volbách do 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 717, 
zastupitelstev obcí a o změně některých 824, 825, 826, 827, 828, 829, 857, 858, 859, Každému voliči budou doručeny do tří dnů 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů a 891, 892, 920), TYRŠOVA, U NÁDRAŽÍ. přede dnem voleb hlasovací lístky; spolu s 
podle § 15 zákona č. 247/1995 Sb., nimi bude voličům doručen též informační 
o volbách do Parlamentu České republiky VOLEBNÍ OKRSEK Č.5 leták, v němž budou seznámeni s údaji 
a o změně a doplnění některých dalších potřebnými pro realizaci volebního práva. V VOLEBNÍ MÍSTNOST: KLUBOVNA MO 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů případě potřeby obdrží hlasovací lístky ve ČRS, U NÁDRAŽÍ 610
oznamuje: volební místnosti ve dnech voleb.BECHYNĚ

 LIŠKY, PÍSECKÁ (907, 908, 909, 910, 911, 
1. Volby do Zastupitelstva města Bechyně a K zajištění pořádku a důstojného průběhu 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 948, 
volby do Senátu Parlamentu České hlasování ve volební místnosti je každý 9 4 9 ,  9 5 0 ) ,  S Í D L .  5 . K V Ě T N A ,  U  
republiky se konají současně povinen uposlechnout pokynů předsedy VODOJEMU, ZA TRUBNÝM.
dne 15. října 2010 od 14 hodin do 22 hodin okrskové volební komise.
a dne 16. října 2010 od 08 hodin do 14 VOLEBNÍ OKRSEK Č.6
hodin. Každý volič se musí před hlasováním 

VOLEBNÍ MÍSTNOST: DOMOV MLÁDEŽE, odebrat do prostoru určeného pro úpravu 
PÍSECKÁ 3652. Místa konání voleb (je-li ve volebním hlasovacích lístků, jinak mu okrsková 
BECHYNĚokrsku obsažena celá část obce nebo ulice, volební komise hlasování neumožní.
ČECHOVA (252, 253, 254, 255, 256, 257, nejsou u nich vypsána čísla popisná): 
258, 259, 260, 263, 264, 265, 266, 267, 268, Mgr. Jaroslav Matějka
269, 270, 271, 272, 273, 274, 276, 277, 278, VOLEBNÍ OKRSEK Č.1 starosta města
279, 280, 281, 282, 283, 284, 289, 899, 900, 

VOLEBNÍ MÍSTNOST: ZÁKLADNÍ ŠKOLA, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 945, 947, 
LIBUŠINA 164 ( vstup hlavním vchodem ) 601E, 32E), GABRIELOVA, PÍSECKÁ (198, 
BECHYNĚ 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 
DLOUHÁ, FÁBEROVA (342, 343, 344, 345, 212, 213, 215, 216, 217, 218, 219, 261, 262, 
346, 347, 348), KAŠPARA MALÉHO, 275, 357, 358, 365, 367, 368, 369, 370, 371, 
KLÁŠTERNÍ, KŘIŽÍKOVA VILOVÁ ČTVRŤ, 372, 373, 374, 375, 376, 719, 720, 721, 722, 
LÁZEŇSKÁ, LIBUŠINA ( 23, 24, 50, 51, 149, 723, 724, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 
150, 151, 152, 153, 154, 158, 159, 164, 167, 762, 823, 830, 856, 887, 888, 889, 890, 944, 
171,172, 173, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 985, 988), ŠKOLNÍ, U STADIONU, 
182, 183, 184, 190, 191, 192, 193, 195, 196, ZAHRADNÍ. 
197, 199, 312),  MASOKRÁMSKÁ, 
MICHALSKÁ, NÁM. T.G.MASARYKA, VOLEBNÍ OKRSEK Č.7
OBŮRKA, PARKÁNY, POD SCHODY, 

VOLEBNÍ MÍSTNOST: HVOŽĎANYSOUKENICKÁ, ŠIROKÁ, TÁBORSKÁ, 
– ŠKOLAVALTROVA, VĚTROV, ZÁMEK, ZÁŘEČÍ.
HVOŽĎANY

VOLEBNÍ OKRSEK Č.2
3. Při volbách do Senátu Parlamentu České 

VOLEBNÍ MÍSTNOST: ZÁKLADNÍ ŠKOLA, republiky 
ŠKOLNÍ 293
BECHYNĚ Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy 
ČECHOVA (294, 295, 296, 297, 298, 299, prokáže svou totožnost, státní občanství 
300, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 399), České republiky a údaje o oprávněnosti 
FÁBEROVA (377, 378, 379, 380, 382, 383, hlasovat v uvedeném okrsku.
384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 
393, 394, 395, 396, 397, 398, 400), LÁZNĚ V případě konání 2. kola voleb do Senátu 
(202), LIBUŠINA (160, 161, 163, 165, 166, Parlamentu ČR se tyto uskuteční:
169, 170, 181, 185, 186, 187, 188, 189, 194), 
NOVODVORSKÁ, PLECHAMR, SÍDL. dne 22.10. 2010 od 14 hodin do 22 hodin a 
OBRÁNCŮ MÍRU. dne 23.10. 2010 od 08 hodin do 14 hodin.

VOLEBNÍ OKRSEK Č.3

VOLEBNÍ MÍSTNOST: KULTURNÍ DŮM, U 4. Při volbách do Zastupitelstva města 
NÁDRAŽÍ 602 ( klubovna č.3 - 1.patro) Bechyně 
BECHYNĚ
NA LIBUŠI ( 613, 614, 615, 616, 617, 618, Do Zastupitelstva města Bechyně se bude 
619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, volit 15 členů. 
628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 
637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, Právo volit má občan, který alespoň druhý 
646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, den voleb dosáhne věku 18 let, je v den 
655, 656, 657, 658, 659, 660, 763, 989), voleb v Bechyni přihlášen k trvalému pobytu 
PRÁDLO,  ŠVESTKOVÁ,  PŘÍČNÁ,  a je státním občanem České republiky či 
SOUBĚŽNÁ, LOMENÁ, LUČNÍ, KRÁTKÁ. členského státu Evropské unie. Voliči bude 
SENOŽATY umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou 

totožnost a státní občanství platným 
VOLEBNÍ OKRSEK Č.4 cestovním, diplomatickým nebo služebním 
VOLEBNÍ  MÍSTNOST:  MĚSTSKÁ pasem anebo cestovním průkazem, nebo 
KNIHOVNA, U NÁDRAŽÍ 602 platným občanským průkazem, cizinec též 
BECHYNĚ průkazem o povolení pobytu. Neprokáže-li 
LÁZNĚ (200, 201, 1000, 1001), NA LIBUŠI volič totožnost a státní občanství platným 
(661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, dok ladem,  nebude  mu h lasován í  
670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, umožněno. 
679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 

+OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTU KONÁNÍ VOLEB 
DO ZASTUPITELSTVA MĚSTA BECHYNĚ A SENÁTU PARLAMENTU ČR

+Katalog místních firem 
na webových stránkách 

města

Během měsíce října 2010 budou 
spuštěny nové internetové stránky města 
Bechyně, jejichž součástí bude i katalog 
firem a služeb. Do katalogu mohou být 
zařazeny  podn ika te lské  sub jek ty,  
provozující své služby na území správního 
obvodu města Bechyně.  Zájemci se mohou 
registrovat osobně na podatelně městského 
úřadu u paní Chudlařské, telefonicky na 
čísle 381 477 010, nebo e-mailem na adresu 
chudlarska@mestobechyne.cz. 

+Rekonstrukce 
komunikací, chodníků 

a VO na sídl. 5. května 
– II. etapa

Město Bechyně připravuje projektovou 
dokumentaci na rekonstrukci komunikací, 
chodníků a veřejného osvětlení na sídl. 
5. května – II. etapa. Projektová doku-
mentace se týká části sídl. 5. května od 
č.p. 896 k č.p. 243, tzn. od ordinace 
MUDr. Řezníčkové-Sedláčkové směrem 
k ulici Za Trubným a dále části ulice Za 
Trubným od č.p. 240 k č.p. 251 směrem 
k Čechově ulici. Město Bechyně seznamuje 
veřejnost s tímto stavebním záměrem. 
Občané mohou své připomínky k projektu 
uplatnit do 15. 10. 2010 na odboru investic 
MěÚ Bechyně.  Př ipomínky budou 
konzultovány s projektantem a vedením 
města. Následně bude vypracována 
konečná verze projektu a bude zahájeno 
stavební řízení. Situace rekonstruovaných 
ulic je umístěna na webových stránkách 
města Bechyně, v tištěné formě je pak k 
nahlédnutí na odboru investic MěÚ 
Bechyně.

Projektová dokumentace na rekon-
strukci kanalizace a vodovodu je již 
zpracována a projekt je ve stádiu územního 
řízení.

I.Z. 
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provinilce, který neuhradil útratu v místním MĚSTSKÁ 
restauračním zařízení. Viník byl zazname-

POLICIE nán a popis předán dalšímu řízení.

BECHYNĚ �Od září jsou ve zkušební podobě nové 
webové  s t ránky  MPB na  adrese  - radí, informuje
www.mpbechyne.ic.cz. 

Plán na další období:
MPB: Novodvorská 301, Bechyně, 

Na měsíc říjen a listopad MPB ve 
tel.: 725 575 260, 725 575 261

spolupráci s OO PČR Bechyně a školskými 
e-mail: info@mpbechyne.cz

zařízeními, připravují preventivní besedy na 
http://www.mpbechyne.ic.cz

téma“ právní minimum mládeže“. Bude 
Události, aktuality - výběr září zaměřena na porušování právních norem 

(přestupek, tr.čin), jejich postih a následky. Z důvodu uzavírky zpravodaje zpravidla 
Mimo toto téma MPB připravuje i jiné - např. k 20. v měsíci nelze podat informace po 
zábavná pyrotechnika. Dále budeme tomto datu, proto zde je jen výběr z části 
pokračovat v součinnostních akcích měsíce září. Od nového čísla to bude výběr 
s OO PČR Bechyně - měření rychlosti, na 2,5 předešlého měsíce a 1,5 aktuálního 
kontroly podniků atd., ale i novinkou měsíce.
v podobě smíšené hlídky, tz. 1 policista 

�Od 1. 9. 2010 MPB zahájila v ranních 
+ 1 strážník v denní směně.

hodinách dohled nad přechody pro chodce 
Stále se setkáváme s nedorozuměním v ul. Libušina a ul. Písecká z důvodu zvýšené 

ze strany přestupců, jak „Bechyňáků“, tak frekvence chodců, převážně dětí.
i návštěvníků, ohledně řešení dopravních 

�Dne 6. 9. 2010 byla požádána MPB 
přestupků a to tak, že hledají řešení u státní 

o spolupráci při pátrání po pohřešované 
policie-PČR, většinou z důvodu neznalosti 

osobě, která byla nezvěstná od předešlého 
vzniku i orgánu obce - Městské policie.

dne. Šlo o fyzické prohledávání dané 
lokality. V podvečer byla akce ukončena, Pracovní doba Městské policie Bechyně
osoba se sama přihlásila a požádala občany 

PO, ÚT, ČT, PÁ 7:00-15:30 hod., o odvoz domů, kteří ji v pořádku předali 
ST 7:00-17:00 hod.rodině.

(úřední hodiny 8 - 17 hod.)
�I v měsíci září proběhly součinnostní 

Můžete nás kontaktovat na telefonních akce MPB s OO PČR Bechyně. Hlavní akcí 
číslech uvedených v záhlaví.bylo měření rychlosti 8. 9. 10 v dopol. hod., v 

ul. U Vodojemu ve směru na Opařany ve 
Aleš Kabelka DiSspolupráci s DI OŘPČR Tábor, kdy bylo 

Vedoucí strážník MP Bechyněpřistiženo celkem 6 řidičů, kteří překročili 
povolenou rychlost. „Rekordmanovi“ akce 
bylo naměřeno 102 km/h!!! Po té se hlídky 
přemístily do obce Sudoměřice u Bechyně, 
kde pokračovaly ve stejné činnosti. Další 
společnou akcí byla kontrola chatových 
oblastí dne 16. 9. 2010, kdy majitelé již 
opouštějí své rekreační zařízení, a dochází 
k nárůstu trestné činnosti. Dne 24. 9. 2010 
proběhla preventivní kontrola nočních 
podniků ve městě Bechyně,

�Z dopravní problematiky převládá 
stále zákaz zastavení v ul. Dlouhá, zde je 
umístěna DZ B 28 - zákaz zastavení, která 
má účinnost již od konce ul. Soukenická/
Dlouhá, tudíž otočení vozidla před značkou 
není argument k povolenému zastavení. DZ 
je zde z důvodu úzké ulice, čímž dochází 
k problematickému průjezdu vozidel 
a k stání zásobovacích vozů, k stání na veř. 
zeleni, ale i parkování u KD bez označení 
začátku. Novinkou je označení soukromého 
pozemku DZ B1- zákaz vjezdu od 9. 8. 2010 
v ul. U Nádraží č.p. 706 - bývalý JITEX - 
odstavná plocha. Bohužel, stále dochází 
k jejímu porušení, za což je sankce do 
2000 Kč a 1 bod v bod. hodnocení řidiče!!! 
Novinkou je doplnění dodatkových tabulek 
u OD Rubín- vyhr. stání pro O1 a doplnění 
DZ B28 u stejného objektu. Upozorňujeme 
na dodržování tohoto značení.

�MPB provedla celkem 2 odchyty 
zvířat, 2 psů, u kterých se našel majitel nebo 
byl umístěn do kotce města .

�Jak jsme upozornili v minulém čísle, 
docházelo k porušování veř. pořádku 
nezletilou mládeží, převážně v areálu I. ZŠ 
Bechyně. Od poloviny září došlo na četné 
stížnosti k uzavření areálu.

�MPB byla požádána o pomoc 
z kamerového systému při hledání 

POLICIE INF  RMUJE

+Zimní zabezpečení 
rekreačních objektů

V podzimním a zejména zimním období 
většina z nás své chaty, chalupy a obdobné 
rekreační objekty obývá či navštěvuje jen 
velmi zřídka. Této skutečnosti každoročně 
využívají pachatelé k nezvaným návštěvám 
a odcizení cenností. Pachatelé krádeží 
vloupáním si rádi vybírají především odlehlé 
lokality a objekty nekvalitně nebo zcela 
zjevně nezabezpečené. Níže uvedené rady 
by nás měly ochránit před nepříjemným 
jarním překvapením a ztrátám na majetku.

Zabezpečte rekreační objekt kvalitním 
bezpečnostním zámkovým systémem. 
Zvyšte odolnost dveří a oken mřížemi 
a okenicemi. Robustně vyhlížející  
zabezpečení spolehlivě odradí značnou 
většinu nenechavců.

Pořiďte si elektronickou ochranu objektu 
s možností hlášení narušení na mobilní 
telefon a záložním akumulátorem chránícím 
proti možnému odpojení objektu od 
napájení. Často uváděný argument, že se 
jedná o drahé zařízení v ceně několik 
desítek tisíc korun, již není pravdou.

Objekt si nechte vhodně pojistit a se 
svou pojišťovnou konzultujte vhodnou 
požadovanou úroveň zabezpečení Vašeho 
objektu. Pořiďte si včas fotodokumentaci 
cenných věcí užívaných v objektu, 
zkontrolujte dokumentaci a záruční listy 
přístrojů, kde si poznamenejte jejich výrobní 
čísla. Tyto údaje a fotodokumentace 
v případě vloupání značně usnadní jednání 
s pojišťovnou a policii budou cennou 
pomůckou v pátrání po odcizených věcech.

I  p řes  sebe lepš í  zabezpečení  
rekreačního objektu zde mimo sezónu 
neponechávejte jakékoli cennější věci. Je 
třeba si uvědomit, že žádné opatření není 
stoprocentní.

Rekreační objekt navštěvujte i v zimě, 
pokud možno nepravidelně. Uklizený sníh 
v okolí objektu budí zdání neustálého 
užívání a kontrol. Při sebemenším 
podezření na vloupání do objektu 
neprodleně informujte policii a do objektu 
v žádném případě nevstupujte. Svým 
vstupem můžete nejen znehodnotit důležité 
stopy na místě činu, ale také se vystavit 
nebezpečí, neboť pachatel se může 
v objektu stále zdržovat.

P ř i  m imosezónn ím poby tu  na  
rekreačním objektu či jeho namátkové 
kontrole s i  všímejte pohybu Vám 
neznámých osob a motorových vozidel. 
Zjištění jakýchkoli podezřelých skutečností 
neváhejte ihned z místa oznámit na linku 
158, zejména v případě potřeby okamžitého 
zásahu či kontroly policejní hlídky. Jakékoli 
další skutečnosti či potřebu konzultace 
shora popsaných situací můžete řešit 
prostřednictvím tel.: 381 202 010 či osobní 
návštěvou našeho útvaru Policie ČR, 
O b v o d n í h o  o d d ě l e n í  v  B e c h y n i ,  
nám. T. G. Masaryka 4.

npor. Bc. Jiří Zavadil
zástupce vedoucího oddělení
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Nalezen pes

Dne 16. 9. 2010 kolem 18 hod. byl 
odchycen pes, kříženec labradora s bílou 
náprsenkou, stáří do 3 let v ul. U Vodojemu – 
OD TESCO. Pes má zánovní kožený obojek 
bez id.čísla, je umístněn v kotci města. 
Případný majitel nebo osoby, kterým je popis 
psa povědomý, nechť se tel. ozvou na linky 
MP Bechyně (725 575 260/261), popř. na 
podatelnu MěÚ Bechyně (381 477 010).



+Zlato z Dřevěnic

Malá obec Dřevěnice leží nedaleko 
Jičína a má asi 200 obyvatel. Ve dnech 3. - 5. 
září 2010 se zde konalo jako každý rok 
republikové finále neregistrovaných 
sportovců v odbíjené. Tohoto turnaje se 
účastní vítězná družstva z každého kraje v 
kategorii mužů, žen i mixů. Jihočeský kraj 
tento rok reprezentovali muži a ženy z 
Bechyně a mixy ze Strakonic. Bitva o velké 
vítězství začala v sobotu brzy ráno na deseti 
antukových kurtech, kde se tento den 
odehrálo 127 zápasů. Všechna družstva 
byla rozdělena do dvou tabulek a večer byly 
známy výsledky pro nedělní pokračování. 
Ženy z Bechyně postupovaly z druhého 
místa, muži z Bechyně z třetího místa a 
nejlépe za Jihočeský kraj na tom byly mixy 
ze Strakonic, postupovaly ze svojí skupiny 
na prvním místě.

Vše se ale rozhodovalo až v neděli. Ženy 
z Bechyně a mixy ze Strakonic hrály o prvé 

+

a začala trucovat, vzala hasičům nejenom 
vítr, ale také vodu z plachet, a tak jsme 
lumpačení museli předčasně ukončit a utéct 
se schovat do restaurace na stadionu. Tímto 
bychom rádi poděkovali p. Mikovi za 
poskytnuté přístřeší i občerstvení pro 
všechny soutěžící. Počasí se ne a ne 
umoudřit, a tak nám nezbylo nic jiného, než 
lumpačení předčasně ukončit. Děti však 
o nic nepřišly, soutěže jsme vyhodnotili, 
i když někde chybělo pár nedokončených 
disciplín. Snažili jsme se neochudit nikoho, 
a tak jsme použili královské dělení, aby 

7. prázdninové všechny děti odešly s malou drobností za 
účast. No a jelikož jsme měli připravené lumpačení 
i buřtíky na opékání, tak ty jsme také rozdali, tentokrát i s deštěm aby si je děti opekly doma na pánvičce. 
Lumpačení bylo fajn, a proto nás pořadatele 

Poslední srpnovou neděli již posedmé 
dvakrát tak mrzelo, že se závěr nevyvedl. 

Levicový klub žen se Sborem dobrovolných 
Věříme však, že nás to neodradí od 

hasičů a poprvé i ve spolupráci s Kulturním 
organizace dalších ročníků, na kterých se 

s t ř e d i s k e m  m ě s t a  
opět svorně sejdeme s klukama hasičema, 

B e c h y n ě  p o ř á d a l i  
ale také s kolektivem kulturního střediska. 

prázdninové lumpačení 
Děkujeme sponzorům i všem příznivcům 

pro děti všech věkových 
této akce za věcné i finanční dary. Díky také 

ka tegor i í .  S lunečné 
pa t ř í  ženám LKŽ,  has ičům DSH 

počasí přilákalo na místní 
i zaměstnancům KSMB za projevený zájem 

stadion asi 60 dětí, které 
zpestřit dětem prázdniny.

si chtěly užít poslední 
Jenovéfa Uličná starostka SDH

včetně domácích koláčků a buchtiček, po p r á z d n i n o v o u  
kterých se jen zaprášilo. Soutěžní úkoly byly neděli. Ty nej-
pestré jako každým rokem, takže po m e n š í  p ř i š l y  
slavnostním zahájení a nástupu mohly děti i s rodiči, kteří se 
začít. Lumpačení probíhalo skvěle, bavily se také zapojili do 
děti a také rodiče a všichni dohromady jsme plnění soutěžních 
se těšili, až po skončení soutěží přijdou na úkolů. Ženy opět 
řadu hasiči se svojí ukázkou hasičské p ř i p rav i l y  p ro  
techniky a sněhovým překvapením v létě. všechny bohaté 
Jenže ouha, příroda se postavila na zadní o b č e r s t v e n í  
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OČNÍ OPTIKA
Soběslav, Palackého 64
Po, St: 9 – 13 14 – 18
Út, Čt, Pá: 8 – 13 14 – 17
So: 8 – 11

Víme, o čem oční optika je. To nám již více 
než 13 let potvrzují naši i ti nejnáročnější 
klienti v Praze, mezi nimiž jsou stovky 
spokojených nositelů multifokálních brýlí. 

Díky našim znalostem, zkušenostem, 
špičkovému a jedinečnému přístrojovému 
vybavení v čele s multifunkčním systémem 
Visioffice – jediným v jižních Čechách – Vám 
nabízíme služby a produkty, které nenajdete 
v optikách ani v Českých Budějovicích nebo 
Táboře. Zařaďte se i Vy mezi naše spokojené 

klienty a nechte se námi provést 
světem optiky 21. století.

Těšíme se na Vaši návštěvu!

Tel.: 381 214 996
www.mmoptik.cz

ČISTÍRNA PEŘÍ
PÉŘOVÉ VÝROBKY
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�Bechyně - 
bývalý dům služeb

tel: 602 659 011 

�Malšice - bývalý Bazar

Autohas

p. Dlouhá

tel: 604 925 690

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

&DAN BÁRTA
ILLUSTRATOSPHERE

Pátek 8. 10. 2010 
od 20 hodin

Vstupné předprodej 260 Kč, 
na místě 310 Kč.

Tel. 381 581 155 
603 495 985

Kulturní dům
Veselí nad Lužnicí

info@kd-veseli.cz
www.kd-veseli.cz

až čtvrté místo, muži z Bechyně o páté až 
osmé místo. Ve finále dosáhlo nejlepšího 
umístění z jihočeské výpravy družstvo žen 
ve složení Marie Berešová, Hana 
Svatošová, Mart ina Vesecká, Eva 
Bauerová, Aneta Bauerová doplněné 
posilami z Humpolce: Markéta Kalivodová, 
Anna Kalivodová, Jana Balnohová 

 V historii bechyňské 
odbíjené se ještě tohle nikomu nepodařilo. 
Radost z vítězství byla ohromná a nedá se 
ani popsat. Naše družstvo působilo jako 
jeden velký team jak během zápasů, tak 
i během volné zábavy. Nedělní finále se 

nepovedlo družstvu mixů ze Strakonic, které 
skončilo na nepopulárním čtvrtém místě a 
ani mužům, kteří nakonec skončili na místě 
osmém. Na závěr bych chtěla poděkovat 
všem hráčkám, hlavně holkám z Humpolce, 
všem fanouškům – našim mužům z 
Bechyně, kteří prožívali finálový zápas s 
námi, a taky všem organizátorům tohoto 
turnaje, a věřím, že příští rok se bude znovu 
konat za naší účasti. 

Za bechyňský volejbal Marie Berešová

a to 
dokonce první místo.

 
2Prodám byt v os. vl., 63 m  v Bechyni, 

Písecká 887, 1. patro zděného byt. domu 
s balkonem, plastová okna, výhled na 
rybník, volný v květnu 2011. Předběžná 
smlouva možná. Tel.: 737 350 718 kdykoliv.



Městský zpravodaj č.10/2010, den vydání: 1.10.2010. 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. Uzávěrka příštího čísla 18. října.Tisk RAIN TISKARNA, s.r.o.,Pravdova 568/II, 377 01 Jindřichův Hradec.

Prodej slepiček

Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb 
opět prodává slepičky snáškových 
plemen Hisex hnědý, Tetra hnědá 
a Dominant žíhaný, kropenatý, černý 
a modrý.

Stáří slepiček 19 20 týdnů
                Garantujeme začátek snášky 
maximálně do 4 týdnů od data prodeje.

Cena 148 Kč/ks dle stáří 

Prodeje se uskuteční:
v sobotu 9. října 2010 

Bechyně u vlakového nádraží
Případné bl ižší informace tel :  
728 605 840, 415 740 719, 728 165 166

–

v 14.00 hod.


