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Všem našim milým čtenářům a příznivcům 
přejeme krásné prožití vánočního času, 
tu správnou vánoční atmosféru plnou 

očekávání se vším, co k této době patří. 
Městský úřad,

Kulturní středisko města Bechyně:
Kulturní dům, Městská 

knihovna a Městské muzeum;
Hasičské muzeum, Muzeum českých turistů,

 Alšova jihočeská galerie, všechny školy 
a redakční rada Bechyňského zpravodaje, která chce také poděkovat všem 

členům, přispěvatelům a příznivcům za jejich práci a příspěvky, hlavně 
důvěru; je třeba ocenit práci paní M. Jahnové z KSMB, 

bez jejího přístupu a technické vybavenosti by 
náš měsíčník nevypadal tak aktuálně 

i s citem pro minulost, jako dosud.
 

Děkuji všem 
Anna Plachtová

+Životní jubilea 
prosinec 2010

91 let Podhrázská Polana
86 let MUDr. Trnka Jindra
85 let Krasanovská Božena

Staňková Marie
83 let Hladká Jiřina
82 let Vozábal Jaroslav
80 let Bočková Marie

Hrnčárek Jan
79 let Dokoupilová Eva
 Kubíčková Růžena

Langová Lydie
78 let Haškovcová Marie

Šutka Ernest 
77 let Holubová Božena

Římanová Marie
76 let Motyčková Marie

Pollák Štefan
Tupý Jindřich

75 let Hamerlová Drahomíra
Neškodná Marie
Svobodová Pavla

+Zlatá svatba

50 let společného života oslavili 22. října 
2010 manželé Josef a Vlasta Hruškovi. K 
tomuto významnému jubileu jim poblahopřál 
starosta Města Bechyně Mgr. Jaroslav 
Matějka a místostarosta Miroslav Beneš.

Detaily města

+Pod
vánoční stromeček

Rozhlížíme-li se mezi statky tohoto 
světa, co položit pod vánoční stromeček 
životu našeho města a kraje, aby to byl 
dárek praktický, nevšední, pro celek 
i pro každého cenný, aby byl zdrojem 
radosti a nenarušil při tom budoucnost, 
abychom jím uhradili nejpotřebnější 
potřebu našich časů a abychom na 
něj svými prostředky stačil i, 
nenacházíme nic vhodnějšího – než 
nerozbitné, ohnivzdorné, sametem vyložené 
pouzdro na lidský charakter.

Charakter. – To slovo se nějak potichu 
vytratilo ze slovníku. Místo něho se lesknou 
v úvahách nové, zracionalizované znaky 
„mužnosti“: pohotovost, chytrost, dynamism. 
Máť charakter pro naší v zápase o rekord 
letící dobu se sršícími mžikajícími situacemi 
svoje překážky: pomalu se vyvíjí, těžce 
přizpůsobuje a rozhoduje se až po úvaze na 
všechny strany. Odkládá se proto lehce až 
za vůz, na kterém jedeme, jako záchranná 
brzda pro případy krajního nebezpečí.

Aby tam pro tyto strašné okamžiky, které 
rozhodují o životě a smrti, zůstal zachován, 
proto si přejeme vidět pod každým vánočním 
stromečkem bezpečnou schránku na lidský 
charakter.

Opatřeme ji společným úsilím všech, 
aby nezůstalo prázdným zvukem krásné 
heslo vánoční

„Pokoj lidem dobré vůle.“

– br – časopis Lázně Bechyně, 
čísl. 12, 1. prosince 1937

Z obsahu

Schola Gregoriana Pragensis
v Bechyni – událost roku str. 8

Volba starosty 
a Rady města str. 10

Uzávěrka lednového vydání 
13. prosince, příspěvky posílejte na 
propagace@kulturnidum.cz

Most na Plechamru 
otevřen str. 10

Městský úřad Bechyně děkuje panu 
Duškovi z chatové osady Za mostem za 
věnování vánočního stromu k sváteční 
výzdobě náměstí.



VILLA LOUISA – pokračování

kostkách ulice ozval klapot 
Promiňte, že se opět vracím k onomu 

koňských kopyt a to tenkráte bývalo 
domu, který dnes již neexistuje, ale stále se 

častěji než hluk jedoucího auta. Na 
mi vybavují příhody, které by bylo hřích 

pozorovatelně za pelargóniemi se ostražitě 
nezachytit.

hlídalo zda kůň nevykoná potřebu. V tom 
V domácnosti dědy a babičky se 

případě se vyráželo na ulici s velikou 
opravdu vše zužitkovalo. Na zahradě bylo 

naběračkou (nepoužívala se na polévku) pro 
pro nás až mnoho keřů rybízu (ten černý byl 

tento vzácný produkt k okurkám. Ty pak ale 
mimořádně zdravý, a proto odporný) 

byly! Dodnes, když vidím okurku mě tato 
a angreštu. Stále se muselo česat, aby ani 

asociace pronásleduje, a tak ji raději nejím.
kulička nepřišla nazmar. Tyto plody však 

Velká akce znovuzrození ošlapané 
výlučně sloužily tak hanebnému cíli. 

podlahy z térového papíru v kuchyni se 
K výrobě vína. Protlačovaly se ručním 

uskutečňovala zhruba každý třetí rok. Nikdy 
litinovým mlýnkem, z jehož přední části 

jsem neslyšel, že by to někdo vyřešil jako 
vytékala šťáva a z bočního otvoru lezlo cosi, 

děda. Takže myslím, že se jednalo o jeho 
co bylo nejvíce podobné hovínku. Výsledný 

patent. Z dříví na topení vyrobil silnější třísky, 
produkt se stáčel hadičkou do demižónů, 

jejichž konec zakulatil, aby tiskly asi 
které měly kvasné probublávající zátky 

pětimilimetrové tečky. Dvacet takových 
naplněné vodou. Na všech skříních stály 

třísek stáhl dvěma gumičkami, takže při 
demižóny, kde víno kvasilo a v nevypo-

namočení do barvy se na podlaze objevily 
čitatelných chvílích upšoukly přes vodní 

tečkovaná hnízda, červená, modrá, bílá, dle 
zátku. Když kvasný proces skončil stáčel se 

použité barvy. Výsledek byl trochu 
výsledek do lahví všech možných tvarů 

cirkusový, ale svou nepravidelností, 
a zátky se zalévaly voskem. Tento poklad 

tajemný. Jak jednoduché a laciné.
zabíral většinu plochy sklepa. Užíval se buď 

Děda byl vlastně válečný invalida. 
přímo, ale většinou se míchal půl na půl, tedy 

Někde v Slovinsku přišel u kanonýrů 
halbundhalb, s čajem ve velkém kafáči. Ve 

o bubínky, takže byl hluchý. Uměl výborně 
sklepě byla ještě laťová bedna na brambory, 

odezírat, hlavně od svých vnuků. Když však 
která se každý rok bílila vápnem, aby nehnily 

nechtěl, nerozuměl. Hlavně když po něm 
(stejně hnily). Pak tam byl ještě pískový 

babička chtěla nějakou práci. Babička byla 
krecht ohrazený cihlami na mrkev, petržel 

drobná, maličká, takový uzlíček, ale 
a celer na zimu. Ale především ve sklepě 

v takovém případě se dokázala nevídaně 
bylo úzké okénko ústící na chodník. Chodili 

rozzlobit. Letěla pro kousek papíru a zbytek 
jsme tam šmírovat ženské kotníky. Bylo to 

nějaké tužky, čehož bylo po domě a zahradě 
úžasně vzrušující, hlavně tím, že nebylo nic 

na každém kroku. Vztekle příkaz naškrábala 
vidět. To byl vlastně jediný rozumný důvod, 

a strčila jej dědovi před obličej. Ten ji ještě 
proč jsme toto odporné místo, kde všude 

poslal pro své brýle a teprve pak, když 
lezly sviňky, navštěvovaly.

babička už bublala, vzkaz důležitě přečetl. 
Obvykle však stejně požadované nesplnil, 
dokázal mít řadu důležitých překážek. Zato 
od nás vyžadoval naprostou poslušnost. 
Sice se nám občas podařilo zašít, ale když 
jsme byli dopadeni, následoval trest. Na 
zahradě byla hluboká studně s ruční 
pumpou. A tak následoval příkaz 100×, 
200×, atd. Číslovka značila kolikrát se 
muselo zapumpovat, s hlasitým počítáním, 
a tak naplnit betonový bazének, kde se voda 
orazila a mohla se použít k zalévání zeleniny 
konví. Díky tomuto opatření jsme byli zdraví 
a fyzicky zdatní. Při zvláště závažném 
přestupku docházelo k nejhoršímu, vybírala 
se senkrovna na dvorku. Prostě se vzal 
šoufek a ručně se obsah jímky vybíral do 
kbelíku a nosil na hnůj. Nikdy jsem nepřišel 
na to proč se to nazývalo medování! Vedle 
kompostu rostly maliny, byly největší jaké 
jsem kdy viděl a poznal. Prostě mňamka.

Nechci však, aby závěr byl 
tak odpudivý. Vzpomínám na 
pochoutku – chřest, tehdá 
ještě špargl. Nebylo ho 

V oknech byly muškáty, ale my je znali mnoho a navíc rostl jen 
jako pelargónie. Byly tam ze dvou důvodů: každý druhý rok. Ale 
jejich zápach odpuzoval nejen mouchy, ale vařený s osmaženou 
hlavně, v jejich skrytu se mohlo nepozo- strouhankou a zalitý 
rovaně sledovat, co se v Bechyni děje. rozpuštěným máslem. 
Například kdo přijel elinkou, podle jejího Boží! S tím, co se 
houkání babička seřizovala hodiny prodává v Tescu, to 
a natahovala závaží ze šišek (slyšíte, nemá nic společného.
ajznboňáci). Šly dobře, ale tloukly 
nepravidelně, že pouze babička složitým Martin Gärtner
výpočtem dokázala v noci určit kolik je hodin. 
Důležitá chvíle nastávala, když se na 

KUDY UŽ NECHODÍME +Stalo se 
před padesáti lety

(z kroniky Bechyně od Josefa Rypla):

Naše republika vynakládá ohromné 
částky za státního rozpočtu na 
zdravotnické služby a ochranu zdraví 
pracujících. Proto v rámci celostátní 
ochrany proti TBC provádí hromadná 
předvolání a snímkování ze štítu – 
radiofotografii.

Škoda jen, že při takové akci raději 
dováží polovinu občanů našeho města do 
Tábora, než aby instaloval snímkovací 
aparatury pro větší města i okolí a tak by 
zmenšili problematiku dovozu občanů na 
tuto celostátní akci.

Přes potíže v práci ČSM vznikající 
dosud nepřidělením vhodné klubové 
místnosti projevuje městská skupina 
ČSM aktivní snahu vytvořit si prací 
prostředí a zasloužit si uznání dospělých. 
Pokračují na Panské ve zdařilých cyklech 
HRÁTEK MLÁDEŽE, které zpestřují 
různými nápaditými soutěžemi hbitosti, 
lásky a vtipu.

Vstupné na tyto mládežnické hrátky 
je Kč 3,- a co je záslužné, že se dosud v 
té to  spo lečnost i  dodržu je  zvyk 
nečepování alkoholických nápojů, je však 
potřeba, aby mládežničtí pořadatelé 
neměli potíže s převýchovou dospělých, 
kteří v podnapilém stavu ruší vlastní 
dobrou zábavu mladých a aby příslušníci 
podniku RaJ sami neviděli jen akumulaci 
a zisk z prodeje, ale hlavně mládež.

Dne 23. listopadu 1960 byly zahájeny 
vlastní stavební práce na Pionýrském 
domě. Brigád se zúčastní ve vzorném 
příkladu zejména členi komise výstavby a 
MNV spolu s ost. příslušníky – funkcionáři 
MěNV, vojáky zákl. služby posádky a 
občanstva. Práce na stavbě vede 
s. Vejvoda s přehledem jemu vlastním. 

Plán pionýrský dům, 
skutečnost  mateřská školka.

Vybral Martin Gärtner

– 
–



+Adventní vánoční hra na náměstí

Také v letošním roce se „nová“ škola rozhodla zapojit do oslav vánočního adventu 
pořádaných kulturním domem na městském náměstí. Jedná se o poslední adventní neděli 
19. 12., kdy každoročně probíhá tradiční troubení z věže. Divadelní kroužek naší školy 
vystoupí s představením, které bude stejně jako v loňském roce inscenováno v prostoru před 
kostelem a které formou vánočních písní, živých obrazů, stínohry a loutek nechá ožít tradiční 
betlémský příběh, tentokrát inspirovaný latinskou středověkou hrou.

Novinkou letošního roku pak bude prodejní stánek, ve kterém si budou moci zájemci 
zakoupit vánoční výrobky dětí naší školy a dřevěné ozdoby.  Výtěžek této akce bude věnován 
na konto charitativního hnutí Stonožka, jemuž naše škola tradičně přispívá nejrůznější 
formou již 15 let. Věříme, že si na náměstí poslední adventní neděli najde cestu co nejvíce 
diváků, kteří si užijí sváteční atmosféry předvánoční Bechyně.

Mgr. František Oplatek

+Sběr léčivých bylin

V měsíci říjnu skončil letošní ročník 
soutěže ve sběru léčivých bylin, citrónové 
a pomerančové kůry a plodů šípku. Soutěž 
měla opět hojnou účast. 

Podařilo se nasbírat 112,577 kg léčivých 
bylin včetně šípku a 152,862 kg pome-
rančové a citrónové kůry.

Největší zásluhu na tomto množství mají 
nejúspěšnější sběrači, vítězové soutěže:
Barbora Tíkalová ze 7.A, která obhájila 
loňské vítězství a její bratr Filip Tíkal z 2.A.

Každý z nich nasbíral 22,72 kg léčivých 
bylin a k tomu ještě 12,05 kg pomerančové 
kůry a stali se absolutními vítězi soutěže. 

Další úspěšní sběrači jsou:
Ema Panková ze 4.A, která nasbírala 
13,6 kg léčivých bylin a k tomu 7,09 kg 
pomerančové kůry. 
Monika Fišerová z 8.A. nasušila 12,1 kg, 
tedy nejvíc, pomerančové kůry. 
Martin Mrzena ze 6.A nasbíral 11,45 kg 
pomerančové kůry.
Natálie a Karolína Kováčovy nasbíraly 
každá 9,65 kg léčivých bylin a 3,0 kg 
pomerančové kůry. 
Josef Losos ze 4.A přinesl 5,8 kg bylin 
a 4,25 kg pomerančové kůry. 
Pavlína Šimková ze 4.A odevzdala7,025 kg 
bylin a 2,4 kg kůry.

Také všem ostatním sběračům patří 
pochvala a poděkování. Vyhodnocení 
soutěže je uveřejněno na nástěnce na hlavní 
chodbě školy.

Všem úspěšným sběračům blaho-
přejeme a těšíme se na tradiční předvánoční 
setkání, kde budou odměněni hodnotnými 
dárky.

Mgr. J. Vašicová

+Výlet přírodovědného 
kroužku

V sobotu 13. 11. se děti z přírodo-
vědného kroužku naší školy vypravily na 
první společný výlet. Již při setkání na 
vlakovém nádraží nám počasí slibovalo 
krásný podzimní den, a tak jsme s chutí 
nastoupili do vlaku a vydali se do Třebelic. 
Z Třebelic nás čekala 10 km dlouhá cesta 
zpět do Bechyně, kterou jsme si zpestřovali 
hrami, pozorováním zvířat a stromů, sběrem 
plodů a hlavně svačinou. Užívali jsme si 
krásného počasí, na poli jsme si našli pěkné 
stopy na odlévání do sádry a poznali blízké 
okolí Bechyně. Domů jsme se vrátili sice 
vyčerpaní (někteří), ale s pocitem hezky 
stráveného dne.

Mgr. Z. Kotounová

+Výtvarné dílničky
o podzimních 

prázdninách
Ani o podzimních prázd-

ninách se neuzavřely dveře 
družiny. Vychovatelky pro děti 
připravily výtvarné dílny, kde se 
vyráběly výrobky s podzimní 
tematikou. A tak vznikaly velmi 
pěkné práce z přírodních 
materiálů.

Povedly se věnečky z koření a žaludů 
a velmi se líbili ježci z opadaných listů. Děti 
práce zaujala, a tak jim čas velmi utekl 
a nechtělo se jim ani domů, přestože měly 
prázdniny. Spokojené byly i maminky, které 
měly zabezpečené děti.

Mgr. Milena Borková 

+Výzdoba do školní jídelny Netradiční výtvarnou výchovu měli žáci 
sedmého ročníku. Přinesli si do školy ovoce a zeleninu a na talíře vytvářeli portréty 
hlav. Byli inspirováni slavným italským malířem G. Arcimboldem, jehož obrazy jim 

přinesl ukázat pan ředitel.
Portréty však žáci nemalovali, ale skládali na porcelánové talíře. Vznikly opravdu 

zajímavé obličeje a některé připomínaly skutečné osoby. Výrobky byly nafoceny a děti čekala 
ještě jedna práce. Naučit se své práce paspartovat a uložit do rámečků. Hotové práce ozdobí 
sloupoví školní jídelny.

Mgr. Milena Borková

+Dýňobraní

Máme za sebou říjen. Halloween jsme 
sice nedrželi, ale aby naše děti věděly něco 
o tomto svátku, připravovaly v předmětech 
výrobky z dýní, nebo dýně vyráběly z papíru. 
Vznikly i tři nástěnky, které přinášely 
informace nejen o historii tohoto svátku, 
který sahá až do keltského období. Na druhé 
nástěnce pak žáci na předmětu domácnost 
připravili recepty z dýně a nezůstali jen 
u nich. Zkusili si i dýni zpracovat. Třetí 
nástěnka už patřila výtvarné výchově, kde 
vystavili práce z papíru. Druhého listopadu 
pak byly u nástěnky zapáleny svíčky ve 
vydlabaných dýních, a tím jsme si připomněli 
v Čechách uctívaný svátek Památky 
zesnulých.

Mgr. Milena Borková 
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ze skolnich lavic +Florbalové 
družstvo 

dívek postoupilo 
do kraje
V pátek 12. 11. 2010 se dívky 

8. a 9. ročníku zúčastnily okresního 
kola turnaje ve florbale. Vítězstvím 
ve skupině si zajistily postup do 
finále, kde se utkaly se ZŠ Husova. 
Konečným výsledkem 3:1 si 
zajistily celkové vítězství a postup 
do krajského kola, které proběhne 
v lednu v Týně nad Vltavou.

Velká pochvala patří všem 
děvčatům - brankářce Kláře Fojtíkové, 

hráčkám Denise Šlechtové, Kristýně 
Niklové, Marii Škarvadové, Sofii Kmentové, 
Báře Jedličkové, Anně Chaloupkové, 
Martině Doudové, Míše Turečkové, Martině 

Dvořákové a Vendule Streinzové.

Mgr. Božena Kabíčková

+Muzeum turistiky

V úterý dne 16. 11. 2010 se žáci 4.A 
vydali na exkurzi do místního Muzea 
turistiky, které se nachází v bývalé židovské 
synagóze v Široké ulici. Toto muzeum bylo 
otevřeno v roce 2006 Klubem českých 
turistů. Provázením muzea se ujal pan 
Ing. Jan Havelka, který nás velmi zajímavou 
a příjemnou formou informoval o vzniku 
turistiky v roce 1888 v naší republice, 
o historických objektech a životopisech 
významných osobností Klubu českých 
turistů. Žáci si prohlédli historické odznaky, 
mapy, průvodce a časopisy, expozici 
českého značení turistických tras. Nejvíce 
žáky zaujala podrobná interaktivní elektro-
nická mapa se zobrazením a technickými 
údaji více než 200 rozhleden v ČR. Na 
rozloučenou si žáci odnesli publikaci 
Obrazový atlas regionů a lidových řemesel 
v ČR, darovanou Ing. Havelkou. 

Mgr. I. Vozábalová

+Bechyňská 
veverka již 

podvanácté!!! 

Tak jsme na ZŠ Libušina zase 
šplhali... V úterý na Dušičky proběhl již 
12. ročník závodů ve šplhu na tyči 
Bechyňská veverka. Ke startu se ve svých 
kategoriích postavilo k tyčím celkem 126 
závodníků a závodnic a rozhodně nevypadali 
jako nebožtíci a do pohřební nálady měla 
atmosféra závodů daleko. 

I přes náročnost a obtížnost 
šplhu na tyčích v naší hale se 
všichni závodníci pustili do 
bojů o nejlepší čas beze 
strachu! Vyhrát mohli však 
pouze ti nejlepší a zde jsou: 
1. třída Kristýna Klůfová 
a Ondřej Herza 
2. třída Denisa Šusová 
a Adam Berka 
3. třída Eliška Škopková a Martin Fák 
4. třída Petra Pospěchová (nejlepší čas 
4,08) a Tomáš Hána 
5. třída Dana Miková a Jan Ruman 
(nejlepší čas 3,82) 
6.-7. třída Marie Kučerová a Jan Homolka 
8.-9. třída Roxana Rayová (nejlepší čas 6,05) 
a Tomáš Marek (nejlepší čas 3,98)

Ne že by na 1. stupni byli špatní šplhavci, ale 
lepší časy absolutních vítězů jsou dány i tím, že 
mladší kluci a holky šplhají o metr méně... 

Všem závodníkům, rozhodčím i divákům 
děkujeme za účast a již dnes se těšíme na 13. 
ročník Bechyňské veverky.

Rudolf Blažek 

+Piráti ve 2.A

Pirátské šátky, klobouky, jizvy, šavle a 
tetování byly k vidění v polovině listopadu na 
žácích 2.A. Všichni přišli převlečeni za 
piráty. Čekalo na ně hledání starodávného 
pergamenu a mapy, podle které brázdili vlny 
oceánů. Převáželi vzácné náklady 
a dozvěděli se něco o výrobě 
hedvábí. Naučili se luštit znaky 
a rébusy k nalezení pokladu. 
Objev i l i  t ruh lu p lnou 
zlaťáků, ale protože 
v noci poklad nikdo 
nehlídal, jiní piráti ho 
ukradli. K nalezení 

ztraceného pokladu vedla 
cesta temným podzemím. Trochu 

jsme se báli, ale vše dobře dopadlo. 
Všichni jsem měli baterky a poklad se 

nám podařilo získat zpět. A aby nám ho 
nikdo znova neukradl, hned jsem ho snědli.

Za báječný nápad s truhlou plnou 
zlaťáků děkujeme Moniččině babičce 
a mamince.

Mgr. J. Hrnčárková
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+2. vánoční jarmark 
na ZŠ Libušina

Po loňské úspěšné premiéře vánočního 
jarmarku na naší škole jsme se i letos 
rozhodli tuto příjemnou akci zopakovat. 
21. 12. tak můžete navštívit od 14 do 17 hod. 
naši školu, která se na tuto dobu opět 
promění na jarmarkové městečko. Stejně 
jako vloni si u jednotlivých stánků budete 
moci za příznivé ceny nakoupit perníčky, 
vánoční ozdobičky, keramické drobnosti 
a jiné zaručeně rukodělné výrobky našich 
žáků, kterými určitě uděláte radost sobě 
i svým blízkým. Chybět nebude ani jarmar-
ková hospůdka, kde vám nabídneme čaj či 
kávu a také různé vánoční pečivo.

V roce 2009 se nám podařilo získat 
téměř 25 tisíc korun, za které jsme nakoupili 
sportovní potřeby na atletiku a pomůcky pro 
rehabilitační cvičení (rotoped Eliptical, činky, 
posilovací lavici) pro Domov zdravotně 
postižených ve Zběšičkách. Případný 
výtěžek z letošního jarmarku bychom rádi 
věnovali na zkvalitnění výuky na naší škole a 
chtěli bychom do tříd pořídit moderní 
didaktickou techniku, případně dovybavit 
naši stále ještě novou tělocvičnu dalším 
sportovním vybavením.

Přijďte si užít milé vánoční atmosféry a 
přijďte obdivovat šikovnost našich dětí.

Budeme se na 
Vás těšit!



+SUPŠ Bechyně 
pořádala 

středoškolskou točířskou 
soutěž 

Ve dnech 4. – 5. 11. 2010 proběhl v naší 
škole již 14. ročník středoškolské točířské 
soutěže pro studenty oboru výtvarné 
zpracování keramiky a porcelánu. 

Jde vlastně o celorepublikové finále, 
neboť studenti postupují na základě školních 
kol. Soutěžilo 11 studentů ze šesti škol: 
kromě pořádající Bechyně přijeli točíři 
z Hodonína, Uherského Hradiště, Světlé nad 
Sázavou, Luhačovic a Velkých Opatovic. 
Jako v minulých letech měla i letos soutěž 
dvě části: povinnou (vytočit mísu a vázu 
podle výkresu) a volnou (vytvořit zoomorfní 
nádobu podle vlastního návrhu). V součtu 
obou disciplín zvítězil „domácí“ Martin 
Prachař před Veronikou Přikrylovou 
z Luhačovic, o třetí místo se dělili opět především o pracovní setkání studentů �Pavel Ursíny, Bechyně
„domácí“ Tomáš Svoboda a luhačovický Jan a učitelů keramických oborů. Jsme �Zahradnictví a květinářství 
Rašík. přesvědčeni o tom, že v době velkého U Benešů, Bechyně

Do programu byla zařazena i recesní propadu zájmu o studium keramiky takováto 
�Elexpres - elektroservis, s.r.o., soutěž nazvaná Maximísa 2. Soutěžící měli akce má význam především propagační, a to 

Bechyněza úkol vytočit ze dvou kilogramů hlíny mísu jak pro obor samotný, tak pro naši školu 
�Egon Ivan Werner, Nový Drahovvysokou nejméně deset centimetrů s co i město. Děkuji všem sponzorům, bez jejichž 

největším průměrem. Vítězkou se stala přispění by nebylo možné soutěž uskutečnit. �Leander, Porcelán Loučky, s.r.o.
Veronika Unzeitigová z Uherského Hradiště Děkuji také panu Karlu Dvořákovi a jeho �Ing. Zdeněk Pánek, Bechyně
před Martinem Prachařem a Tomášem přátelům za velmi příjemné posezení �BM - PACK, s.r.o., Prostějov
Svobodou. s písničkami v hotelu Jupiter a vedení hotelu 

�Alena Vondrová, PrahaV pátek dopoledne se uskutečnila za umožnění tohoto setkání. Dík patří také 
�Bronislav Kuba, Kerskopřednáška akademického sochaře Václava všem kolegyním a kolegům, kteří soutěž 

Hrůzy, předsedy poroty soutěže a bývalého zorganizovali a podíleli se na jejím hladkém �Drogerie Igor Sabo, Bechyně
pedagoga naší školy. Představil svou tvorbu průběhu. 

PaedDr. Jiří Novotný, ředitel školya především Galerii sv. Marka v Soběslavi a Sponzoři soutěže:
výstavy, které tam proběhly. �Městský úřad Bechyně

I když se jedná o soutěž se vším všudy, �Wpartner, s.r.o., Bechyně
tedy i s vítězi a poraženými, je jasné, že jde 

Tomáš Svoboda ze SUPŠ Bechyně, který se v točířské soutěži dělil o 3. místo s Janem 
Rašíkem (SOŠ Luhačovice), při vytváření "maximísy" 
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Veronika Přikrylová ze SOŠ Luhačovice, která v točířské soutěži obsadila 2. místo, při 
dokončování své volné práce (zoomorfní nádoba sestavená podle vlastního návrhu 
z točených částí)

foto: Ing. Miroslav Petřík

+Zprávičky 
z MŠ 

JAHŮDKA
I v měsících říjnu a 

listopadu se děti zúčastnily 
mnoha zajímavých akcí. Těšily se z příto-
mnosti svých rodičů na hravém odpoledni, 
kde si s nimi společnými silami vytvořili 
podzimní skřítky z listů a pak jim předvedly 
své pohybové dovednosti na víceúčelové 
cvičící věži, trampolíně, chůdách, káče 
i překlápěcí lávce a došlo i na skoky přes 
bednu. Předškoláci si zopakovali a rozšířili 
znalosti z oblasti třídění odpadu v pěkném 
programu „pohádková recyklace“.

Nejkrásnější zážitky si však odvezly 
z výletu do Planetária v Českých Budějo-
vicích, kde se na noční obloze naučily 
poznat nejen Velký vůz a Kuřátka. Za 
sponzorování autobusu pro Žluťásky děku-
jeme firmě H Power, p. Doudovi za získání 
slevy jízdného pro Lišáky. Děti si své zážitky 
druhý den namalovaly a vyzdobily si šatnu.

 V listopadu proběhlo i vánoční 
fotografování a při představení „Divadélko 
kouzel“ mohly děti asistovat paní kouzelnici. 
S krásnou chobotnicí se naše škola zapojila 
do soutěže SHAUMA, všechny fotografie 
naleznete na www.msjahudka.cz.

MH
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+
a dnes pěknou básničku, aby udělaly Prosinec
Mikulášovi radost. Jistě i Vy rádi vzpomínáte 
na jednu z nejrozšířenějších lidových tradic. 
Dopřejte i vašim dětem tento prožitek, Blíží se doba, kterou si od dětství 
neberte jim iluzi tohoto krásného svátku, ať neseme jako nekrásnější. Těšíme se na 
mají i oni v dospělosti na co vzpomínat. láskyplnou, tajemnou i kouzelnou atmosféru, 
Zkuste v tradicích a zvycích pokračovat kterou přináší právě prosinec. Patří sem 
během celého zimního prosince. Jestlipak například tradiční obchůzky Mikulášů, 
Vám něco říká např. svátek sv. Barbory nebo andělů a čertů. Dětem nahání strach 
sv. Lucie? Doporučuj i  prostudovat a úzkost. Tyto tři bytosti nám zbyly z původ-
dostupnou l i teraturu,  např .  Malou ního průvodu různorodých masek v mnohém 
encyklopedii Vánoc od Valburgy Vavřinové podobných maskám masopustním. Svatý 
nebo Lidové tradice od Dagmar Šottnerové. Mikuláš je oděn v bílé biskupské roucho, na 
Poučíte se a třeba najdete inspiraci a hlavě má biskupskou mitru a v ruce 
vykouzlíte doma ze stále stejných, možná biskupskou berlu, odznak biskupského 
monotónních nebo dokonce nudných Vánoc úřadu. On totiž Mikuláš skutečně žil na území 
svátky neopakovatelné a ještě s příchutí dnešního Turecka asi v roce 300 a dokonce 
dávných dob. Vždyť trocha času a námahy byl i tím biskupem. Neměl jednoduchý život, 
za to potěšení a radost Vaši i Vašich dětí přeci část strávil i ve vězení. Po jeho smrti se 
stojí! rozšířilo mnoho legend o jeho schopnosti 
(zpracováno podle knihy Lidové tradice činit mnohé zázraky a o jeho velkorysé 
Dagmar Šottnerové)štědrosti, z čehož vznikla dnešní tradice 

EHobdarovávání.  

Jeho pomocník Anděl má dlouhou bílou Upozornění: Naposledy v letošním roce 
košili, na hlavě hvězdu a nejdůležitější si můžete vypůjčit knížky 21. 12., knihovna 
poznávací znak – křídla. Stejně jako Mikuláš uzavřená do 4. 1. 2011.
i on vystupuje důstojně a dobrácky. Zato třetí 

Do Nového roku Vám z knihovny postava má působit strašidelně a odpudivě. 
přejeme hodně zdraví a těšíme se s Vámi Čert - huňatý kožich, rohy, vypláznutý jazyk, 
mezi knížkami zase na viděnou. Děkujeme začernalá tvář, ocas, řinčení řetězu, metla 
všem za přízeň, kterou jste knihovně a nakonec i pytel na zlobivce. Poslušné děti 
v letošním roce věnovali! se této trojice bát nemusí, ale ti, kteří své 

rodiče někdy trápí, musí slíbit polepšení. Hádanka na prosinec: Kdo je autorem 
V nadílce pak kromě sladkostí najdou kresby?
i symboly zlobivosti brambory a uhlí. Správná odpověď z listopadu: V básni se 
Všechny děti musely přeříkat modlitbičku skryl hrad Trosky

+
čekat spousta rozsvícených lampionů a světýlek. průvodu. Pro ty nejmenší děti byla otevřena Lampionový průvod
Ovšem přírodní podmínky byly proti tomuto i herna v RC Hrošík.
nápadu a všechna světýlka předčasně pozhasínal Ráda bych touto cestou poděkovala všem 

Ve čtvrtek 4. listopadu 2010 jsme se již potřetí velký vítr. Ten také zabránil plánované mega akci, zaměstnancům KD za jejich aktivitu a pomoc při 
sešli se svými lampiony a lucerničkami a to hromadnému vypuštění lampionů přání. A tak organizování této velmi zdařilé akce. Poděkování 
u Městského muzea, abychom s velkou slávou jsme všichni společně dali „lampiony dohromady“ patří také studentům a vychovatelkám SUPŠ 
rozsvítili naše město. a každý za sebe si přál jedno velké přání. Bechyně za organizační pomoc a výrobu rekvizit. 

Do lampionového průvodu, který měl Doufejme, že se dětem opět vyplní. Za nás všechny Děkuji i kolektivu MŠ Jahůdka za ochotu při 
podnázev „Rej světlušek“, děti mohly přijít také jsme si také přáli, abychom si lampiony přání zapůjčení hraček a rekvizit do soutěží a her. 
v převlecích za světlušky, berušky a broučky. přinesli k vánočnímu stromečku na náměstí a tam V neposlední řadě patří dík bechyňským hasičům 
Cílem průvodu nebylo jenom rozsvítit naše uličky, by se snad slibovaná akce měla uskutečnit. za dozor nad akcí, městské i republikové policii za 
ale také za veselého cinkání trianglů tyto broučky Ovšem, pokud nebude mít vítr žádné námitky. doprovod a také všem sponzorům, kteří věnovali 
uložit k zimnímu spánku. Děti měly také za úkol na Lampionový průvod jsme letos opět zakončili pěkné ceny a sladkosti pro děti.
konci našeho veselého putování najít místo veselou diskotékou se spoustou her a soutěží. Už teď se těšíme na čtvrté putování se světýlky 
nejvíce osvětlené. Tím místem se původně myslel Během pestrého programu byl vylosovaný v roce 2011.
prostor před kulturním domem, kde mělo na děti nejoriginálnější lampion a nejmladší brouček Za kolektiv KSMB Bechyně Soňa Houdková

Základní umělecká 
škola Václava Pichla 

v Bechyni
přeje všem klidný závěr letošního roku,
voňavé prožití Vánoc a dobrý rok 2011

Děkujeme všem, kteří nám zachovávají 
přízeň a podporují naši školu, protože sdílejí 
náš názor, že umělecké vzdělávání má 
cenu. A těšíme se na nový rok, na vaše 
nadané děti, na vstřícné jednání úřadů a na 
další akce, na kterých se setkáme v budově 
školy, ve františkánském klášteře v Bechyni. 

Děkujeme všem, kteří nám věnovali 
nejen finanční příspěvky a sponzorské dary, 
ale i zdánlivě nepoužitelné zbytky (korálky, 
odřezky překližky, bavlnky...), které umíme 
ve výuce využít.

Nový rok nebude takový, jaký si ho 
zasloužíme, ale takový, jaký si ho uděláme.

Pojďme se zajímat o to, co se kolem nás 
děje a nebuďme k tomu lhostejní!

zaměstnanci ZUŠ Bechyně

+
kostel pro svůj „nechrámový“ způsob Základní umělecká 
podání. Tak jako ve 14. století a dále i náš 

škola Václava Pichla program bude pokračovat v kostele a na 
závěr tak, jako v dobách dávných se chudí připravuje:
a nemocní obdarovávali při výjimečných 
příležitostech troškou jídla a nápojem i my V překrásný datum, složený jen ze 
budeme nabízet vánočku, horký čaj a punč.samých nul, jedniček a dvojek, tedy

Časy se mění, však stále platí, že pro 12. 12. 2010 
vznik čehokoliv nového je třeba vytvářet vás zve Základní umělecká škola Václava 
podmínky – mít štěstí, očekávat s láskou Pichla na své adventní představení. Nuly, 
a radostí, mít ono nové už předem rád jedničky a dvojky, tedy matematicky 
a věřit v ně.trojková soustava a číslo tři prochází jako 

Tak tedy 12. 12. 2010, třetí adventní v pohádkách také naším představením 
neděli od 16.30 hodin před kostelem nazvaným Láska, štěstí, víra. 
Nanebevzetí Panny Marie. Nezapomeňte! Příběh z doby krále Heroda, z doby 
Za všechny děti, učitele i přátele školy se plné znamení a nadějí, příběh vyprávěný už 
těšípo staletí o čekání na narození zázračného 

Ivana Blažkovádítěte – Spasitele. 
Tak jako ve středověku, kdy se poprvé 

PS: A navíc pro vás letos máme jako vytváří první divadelní hry na náboženském 
dárek připraven recept na naše báječné základě a jsou postupně „vyhnány“ před 
vánočky.
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+Z fotografické sbírky 
Městského muzea

Za Městské muzeum bych na tomto místě 
chtěla poděkovat všem čtenářům, kteří 
reagovali na výzvu z říjnového vydání 
Městského zpravodaje a poskytli k oskenování 
snímky vztahující se k historii našeho města. 
Jako zástupce nově tvořené digitální databáze jsem pro tento měsíc vybrala fotografii 
pořízenou 26. července 1916 na dvoře keramické školy a snímek z období po 2. světové 
válce (pravděpodobně z roku 1947), kdy se upravovalo bechyňské náměstí. Za zapůjčení 
těchto níže otištěných fotografií děkuji paní Plachtové a panu Gärtnerovi.

+Druhý advent v Městském muzeu

Neděle 5. prosince bude v Městském muzeu patřit adventnímu trhu, kde se tradičně jako 
každý rok budou moci návštěvníci seznámit s některými z lidových řemesel, zakoupit dárky 
nebo prostě jen nasát předvánoční atmosféru. Mezi nabízenými výrobky určitě nebudou 
chybět adventní věnce, suché vazby, paličkované dekorace, vonné svíčky, perníčky, dřevěné 
hračky, šperky, keramika a výrobky chráněných dílen FOKUS Tábor a Klíček. Pro děti bude 
připravena výtvarná dílnička. Na všechny návštěvníky se těšíme od 16.30 do 19.00 hod.

Za Městské muzeum přeji všem příjemně prožité vánoční svátky a těším se na shledanou 
v příštím roce.

J. Š.

Dovolujeme si Vás pozvat 
na již patnáctou výstavu

„Betlémy ve stodůlce”
Hvožďany č.p. 2, Bechyně

Výstavu můžete navštívit
od 11. 12. 2010 do 9. 1. 2011

od 10 do 17 hodin
Na Štědrý den a Silvestra 

jen do 13 hodin

www.betlemyvestodulce.unas.cz

Jako houby po dešti - aneb
Knižní novinky 
    z jihočeského
      regionu+

OBŮRKOVÁ, Eva: Kam na Šumavě.
Brno, Computer Press, a. s., 2008.

V publikaci je tematicky seřazeno téměř čtyři 
s ta  nejza j ímavějš ích míst  na Šumavě 
a v Pošumaví. Objevíme nejen místa známá, ale i ta 
zapomenutá a mnohdy neprávem přehlížená. Na 
okrajích stránek se zásadními informacemi 
nejdeme zmínky o zajímavostech, oblíbených 
akcích, historických událostech, výjimečných 
osobnostech. Doplněno mapkou s rejstříkem. Má 
tyto kapitoly: Hrady a zámky; v souvislosti 
s drsnou přírodou jsou to místo romantických 
staveb a parků dobře opevněná místa ve strmých 
kopcích, hluboko v lesích. 

V kapitole Muzea a archeologické památky 
se dají nalézt zajímavé detaily. Duchovní památky 
je pozoruhodná přehlídka poutních míst, 
starodávných svatyní, kapliček a umrlčích prken. 
Také židovským památkám je věnována jedna 
z kapitol. Nečetná, ale kulturně výrazná 
pospolitost skrývá poutavé tajemno, které nese 
s sebou tragické poselství. 

Technická díla jsou svědectvím dovednosti 
našich předků, díky nimž se české země staly 
kolébkou technické vyspělosti Evropy: plavební 
kanály, sklárny, vodní elektrárny, koněspřežka, 
grafitový důl, těžba zlata, sirkárna v Sušici, 
nechybí ani postava Františka Křižíka.

V kapitole Přírodní zajímavosti je popsána 
největší krása Šumavy: Národní park, šumavská 
jezera, slatě, jednotlivé vrcholy hor, Povydří 
a Antýgl, prameny Vltavy, Boubín…

O rozhlednách se dočteme již v nejstarších 
průvodcích: Boubín, Klostermannova rozhledna 
na Javorníku, Libín, Kleť a jiné.

V části o koupání a vodních radovánkách - 
dříve stačilo krátké smočení nohou v horském 
potoce. Dnes je to Lipno, Babylon u Domažlic, 
Aquapark Horaždovice, kryté i otevřené bazény.

Ze všech kapitol je vybrán program pro děti, ať 
je to hvězdárna a planetárium v Českých 
Budějovicích, Muzeum koček ve Lnářích, Muzeum 
dřevěných hraček, loutek a loutkových divadel v 
Kašperských Horách, Muzeum historické 
železnice Vrčeň…

Všechny kapitoly jsou opatřeny piktogramy 
a čísly podle mapy, otevírací doby, telefonní čísla 
a webové stránky.

-ap-
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www.kulturnidum.cz

KULTURNÍ 

Pondělí 6. prosince / 10.00 hod. / Velký sál / Vstupné 35 Kč
V den svatého Mikuláše jsme pro všechny školáky 
i předškoláky připravili veselou pohádku s písničkami. 
Pohádka je určena také pro veřejnost.

PRO DĚTI

Kulturní středisko města Bechyně8

PRO ŠKOLY

MIKULÁŠSKÁ POHÁDKA

POMIKULÁŠSKÉ ODPOLE NED
Sobota 11. prosince / 15.00 hod. / Malý 
a velký sál
15.00 hodin – Dva sněhuláci o Vánocích 
– pohádka v provedení Liduščina divadla Praha
 Vstupné na pohádku 35 Kč.
16.00 hodin – Mikulášské disco 
s čertovskými hrátky a soutěžemi. Možná 
přijde i Mikuláš. Vstupné 20 Kč.
Ve spolupráci s divadelním kroužkem 
                                            ZŠ Školní ul.

HUDBA

VÁNOČNÍ KONCERT JAKUBA SMOLÍKA
se svou skupinou

Středa 8. prosince / 19.00 hodin / Velký sál / Vstupné 265, 
240, 225 Kč
Předprodej vstupenek v kanceláři KD, tel.č. 381 213 338

SCHOLA GREGORIANA PRAGENSIS

Sobota 18. prosince/ 19.00 hodin / Kostel Nanebevzetí 
Panny Marie / Vstupné v předprodeji 180, na místě 200 Kč

Na programu adventní mariánská mše Adventus Domini.
I. Přistoupím k Božímu oltáři
II. Ke čtení svatého Písma
III. K večeři Páně

Schola Gregoriana Pragensis byla založena Davidem Ebenem 
v roce 1987 a řadí se mezi přední světové interprety 
středověké duchovní hudby. 
Členové: Hasan El-Dunia, Ondřej Maňour, Martin Prokeš, 
Stanislav Předota, Michal Medek, Marek Šulc, Tomáš Lajtkep, 
Michal Mačuha.

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, popřípadě volejte 381 213 338. 
Předprodej vstupenek v kanceláři KD, Městské knihovně a ve 
stánku Ondřejovi.

KURZY, SEMINÁŘE, DÍLNY

UD
ÁLO

ST
 R

OKU

ORIENTÁLNÍ A BŘIŠNÍ TANCE
Pondělí 6.,13. a 20. prosince / 18 a 19 hod. / Klubovna KD
Úterý 7.,14. a 21. prosince / 18.30 hod. / Klubovna KD
Bližší informace: 
Kristýna Kvardová, tel. 721 503 325 nebo www.raeesah.wz.cz

ANGLIČTINA
Čtvrtek 2., 9. a 16. prosince / 17.00 hod. / Klubovna KD 
Informace najdete na www.skrivanek.cz, tabor@skrivanek.cz
tel.: 605 231 454, 381 254 665



U Nádraží 602, tel: 381 213 338, 776 381 203, e-mail: reditel@kulturnidum.cz

prosinec 2010 KALENDÁŘ
TRADICE

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

Poslední herna 15. prosince!

Přijďte mezi nás
S nadcházející zimou pomalu ubývá možností trávit čas 

s malými dětmi na hřištích a pískovištích, a tak pro rodiče na 
rodičovské dovolené začíná období, kdy se stává o něco náročnější 
udržet děti zabavené. Chtěli bychom tímto vyzvat maminky 
a tatínky z Bechyně a okolí, aby přišli s dětmi mezi nás do 
Rodičovského centra Hrošík. Můžete zde načerpat novou energii, 
optimismus, inspiraci, zkušenosti a rozumy. Podělte se s námi o své 
nápady při hraní si s dětmi, metody výchovy a nebo si jen tak přijďte 
popovídat, pohrát a skamarádit se. Hrošík je tu pro nás všechny 
a budeme jen rádi, přijdete-li se svými malými ratolestmi strávit 
příjemné chvíle a odnést si trochu dobré nálady. 

Touto cestou bychom chtěli poděkovat maminkám a tatínkům, 
kteří do Hrošíka chodí a účastní se našich akcí, neboť již svou 
přítomností přispívají a potvrzují, že naše aktivity mají smysl. Stejně 
jako v loňském roce i letos probíhají kromě pravidelných heren 
v Hrošíku různé přednášky s odborníky, burzy dětského oblečení, 
výtvarná tvoření či další aktivity, o nichž se vždy včas můžete 
dozvědět z plakátů, internetu nebo z Městského zpravodaje. Pro 
zájemce je připravována možnost zasílání informací o akcích přímo 
na jejich e-mail. Těšíme se na setkání s Vámi.

za kolektiv RC Hrošík Ing. Věra Štěpánková

RODIČOVSKÉ CENTRUM 

II. ADVENT
5. prosince / 16.30 – 19.00 hodin / Městské muzeum
Druhá adventní neděle bude v Městském muzeu patřit již 
tradičnímu adventnímu trhu s lidovými řemesly, svařákem 
a výtvarnou dílničkou pro děti.

9

TANEČNÍ PRO VŠECHNY
Zahájení pátek 14. ledna 2011 / 20 hodin / Velký sál KD 
Lektory kurzu budou na doporučení pana Jiřího Beneše 
manželé Bolkovi z Milevska.
Kurzovné činí 1.000,- Kč na osobu. 
Termíny dalších lekcí: 21. 1., 28.1.,11. 2.,18. 2., závěrečný 
ples 25. 2. - hraje RM Band Milevsko.
Hlaste se v kanceláři KD, na email program@kulturnidum.cz 
a na telefonu 381 213 338 nejlépe v párech.

III. ADVENT
Neděle 12. prosince / 16.30 hodin / začátek před kostelem 
Nanebevzetí Panny Marie
Představení žáků všech oborů ZUŠ Václava Pichla Bechyně

Štěstí, láska, víra

IV. ADVENT
Neděle 19. prosince / 17.00 hodin / náměstí T. G. Masaryka
V programu vystoupí děti ze Zářečí, divadelní kroužek ZŠ 
Školní ul. pod vedením p. Oplatka. Následuje již tradiční 
troubení koled z věže v podání Swing bandu Tábor. Prodejní 
stánek hnutí Stonožka.

Vánoční jarmark na ZŠ Libušina
Úterý 21. prosince / 14 - 17 hod. / ZŠ Libušina ul.
Stejně jako vloni si u jednotlivých stánků budete moci za příznivé 
ceny nakoupit perníčky, vánoční ozdobičky, keramické drobnosti a 
jiné zaručeně rukodělné výrobky našich žáků, kterými určitě 
uděláte radost sobě i svým blízkým. 

VÝSTAVY

Mgr. Soňa Růžičková - olejomalby 

Věra Čambalová - fotografie 
Do konce roku 2010 / Galerie U Hrocha
Za obzorem, kam nedohlédneme, je svět fantazie a snů. 
Zavedeme Vás do tichého světa soumraků, svítání a míst, 
která v našem světě naleznete jen pokud se umíte dívat na věci 
kolem sebe jinak. Do světů, které jsou jiné a „jinde“, plných 
sytých barev, uklidňujích i burcujících Vaše představy.

PŘIPRAVUJEME NA LEDEN 2011

VII. PLES MĚSTA
Sobota 29. ledna 2011 / 20 hodin / Velký sál KD / 120 Kč
K tanci a poslechu hraje kapela AXA pod vedením V. Broma.
V předprodeji od 13. 12. v Knihkupectví Petra Voka.

Gloria in excelsis Deo

Vážení spoluobčané, 
   

prožíváme čas Adventu, tedy očekávání 
příchodu „Světla světa“ na zem, čas zklidnění, 
usebrání se, ztišení a rekapitulace událostí končícího 
roku. 

Rád bych Vám za Kulturní středisko města 
Bechyně popřál, aby Vám tento čas přinesl klid a pohodu ve 
vašich rodinách a světlo, které bude nejenom svítit, ale také hřát.

Za Kulturní středisko města Bechyně 
Štěpán Ondřich 

Kulturní středisko města Bechyně pronajme
2reklamní plochu 4 m  na stojanu na křižovatce 

u rybníka Trubný. 
Bližší info na tel. 606 911 007 nebo 

reditel@kulturnidum.cz
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MĚSTSKÝ ÚŘAD BECHYNĚ
NÁM. T.G. MASARYKA 2, 391 65  BECHYNĚ
TEL. 381 477 010, 381

 

477 022 FAX 381 477 049
ODBOR VNITŘNÍCH A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

Souhlas se shromažďováním a zpracováním osobních údajů

Já, podepsaná(ý)_________________________________, datum narození______________,

bydliště___________________________________________________________________,

dávám tímto souhlas, aby Městský úřad v  Bechyni a Sbor pro občanské záležitosti v Bechyni shromažďoval a 

zpracovával moje osobní údaje.

Tento souhlas dávám pro účely:
vedení seznamu seniorů a rozesílání gratulací k  životnímu výročí,*)

    uveřejnění mého jména a příjmení při dosažení věku 75 let a více v
 

kulturní rubrice Bechyňského
 

městského zpravodaje.*)

Tento souhlas dávám na dobu neurčitou a platí až do odvolání výhradně pro potřeby Městského úřadu
 

v
 

Bechyni a Sboru pro občanské záležitosti v
 

Bechyni.

__________________________________
                                                                                                                podpis
*) nehodící se škrtněte

+Činnost Sboru pro 
občanské záležitosti

Sbor pro občanské záležitosti (SPOZ) již 
dlouhou dobu zajišťuje rozesílání gratulací 
nejstarším občanům města k životním 
jubileím. Bohužel po přijetí zákona na 
ochranu osobních údajů již nemohou být 
seznamy občanů, kteří se dožívají určitého 
věku, aktualizovány podle údajů z evidence 
obyvatel.

Proto si Vás, vážení senioři, i Vás, 
rodinní příslušníci, dovolujeme touto cestou 
požádat o pomoc.

Na odboru vnitřních a sociálních věcí 
MěÚ v Bechyni, u p. Pickové, jsou k dispozici 
t iskopisy na udělení souhlasu se 
zpracováním osobních údajů. Žádáme 
občany, kteří se v roce 2011 dožijí věku 70 let 
a více, aby souhlas se zpracováním 
osobních údajů SPOZu i městskému úřadu 
udělili. Ti občané, kteří udělili souhlas se 
zpracováním osobních údajů v minulých 
letech, nemusí již tento tiskopis vyplňovat.

"

8. listopadu 2010 se konalo ustavující 
zasedání Zastupitelstva města Bechyně.

Starostou města pro volební období 
2010 – 2014 byl zvolen 
Mgr. Jaroslav Matějka. 
Místostarostou byl zvolen 
Mgr. Jiří Beneš

Rada města bude zasedat ve složení:
Mgr. Jaroslav Matějka
Mgr. Jiří Beneš
MVDr. Miroslav Dynda
PaedDr. Jiří Novotný
Jan Bakule

Ustavujícímu jednání přihlíželo cca 200 diváků.

+Most na Plechamru 
prozatímně otevřen

Most č.ev. 135-005 přes říčku Smutná 
v Bechyni na Plechamru směr Hvožďany 
bude od 12. 12. 2010 opět otevřen pro 
automobilovou dopravu. Provoz na mostě 
bude jednosměrný, řízený semafory. Dle 
klimatických podmínek budou stavební 
práce na mostě na jaře 2011 obnoveny 
a most bude znovu uzavřen. Časový rozsah 
uzavírky bude na jaře 2011 upřesněn 
a Městský úřad Bechyně o něm bude občany 
opět informovat.

!Z ustavujícího jednání 
Zastupitelstva města Bechyně
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+Oprava mostovky, 
poděkování

V sobotu 6. 11. 2010 proběhla výměna 
180 ks trámů tvořící mostovku ocelového 
mostu v Zářečí na soutoku řeky Lužnice 
a říčky Smutné. Město Bechyně děkuje 
všem, kteří se opravy mostovky bez 
jakéhokoliv nároku na finanční odměnu 
zúčastnili. Poděkování patří: Josefu 
Stoulilovi, Petru Chaloupkovi, Jožkovi 
Macáškovi, Františku Uhlíkovi, Žankovi, 
Pavlovi a Honzovi Pazourkovým, Romanu 
Mayerovi, Radku Zvolánkovi, Láďovi 
a Zdeňkovi Měšťanovým.

Jan Bakule
městské lesy

Nedávné obecní volby rozhodly 
o novém bechyňském zastupitelstvu. 
Velkou podporu v nich získal pan 

učitel Jiří Beneš. A není se moc co divit. Jeho 
vystupování a jednání bylo a je vždy klidné a 
vstřícné a vždy je ochoten pomoci radou 
i akcí. Přirozenou autoritu si pohodovou 
cestou vybudoval u svých malých studentíků 
i jejich rodičů. Povídání s Jiřím Benešem 
o „životě“ třídy bylo vždycky velice příjemné 
a většinou nekončilo strohými údaji 
o prospěchu či chování, ale probíraly se 
plány třídy, zájmy dětí a všechno kolem, co 
může ze třídy udělat príma partu. Prostě fajn 
třídní.

Tato všeobecná oblíbenost Jiřího 
Beneše se zhmotnila ve zmíněných volbách. 
Dostal se nejen do zastupitelstva, ale 
jednoznačnou podporu získal i při volbě 
nového místostarosty. Pro Bechyni je to 
určitě dobrá volba. Jiří Beneš se určitě 
nového postu ujme s nasazením a pečlivostí 
sobě vlastní a bude zárukou výborně 
odvedené práce. Jenže... Stará škola přišla 
o výborného učitele a třída 7.B o svého 
třídního. Přejme dětem, ať si na svého 
třídního uchovají co nejdéle plno krásných 
vzpomínek a co nejrychleji najdou cestu 
k nové třídní p. učitelce Meyerové. A Jiřímu 
Benešovi přejme v nové etapě práce jen to 
nejlepší.

V. Šťastný

Touto cestou bych chtěla poděkovat 
zaměsnancům Kulturního střediska 
města Bechyně za povedený 

lampionový průvod, kterého se přes větrné 
počasí zúčastnilo velké množství dětí se 
svými lampionky. 

Největší překvapení čekalo v sále 
kulturního domu, kde byl připraven bohatý 
program plný soutěží, her a také diskotéka. 
K ochutnání byly zaměstnanci napečené 
výborné svatomartinské rohlíčky a každé 
z dítek si odneslo nějaký milý dáreček jako 
upomínku na úžasný večer.

Už delší dobu sleduji, s jakým 
nasazením pořádají v kulturním domě akce 
pro děti, i když to v dnešní době není vůbec 
jednoduché. Nízký rozpočet dohánějí 
invencí a osobním přístupem. Za to jim patří 
obdiv a poděkování.

Hana Filipová

+9. mistrovství republiky 
v Osadnících z Katanu

Možná si vzpomenete, loni v dubnu se ve 
Zpravodaji objevil článek o snaze založit 
v Bechyni Hráčský klub deskových her. 
Odezva byla skoro nulová, ačkoli mi pak 
mnozí říkali, že tyto moderní (a i starší) hry 
doma hrají. Letos zkouším tuto věc podruhé 
– podpořen mou účastí na 9. mistrovství 
republiky v Osadnících z Katanu, které se 
konalo v rámci Festivalu deskových her 
Deskohraní v Praze, kde jsem se umístil na 
průměrném dvacátém místě. 

Hlavní prvek je Hráčsky klub jako takový 
– prostě parta lidí, kteří chtějí hrát a učit se 
hrám (starším i moderním), kteří chtějí 
vytvořit společenství lidí fandících tomuto 
modernímu fenoménu. Člověk totiž nemusí 

To by byl dárek pro „jubilanta“. být nejsilnější, nejchytřejší nebo nejlepší, aby 
Pokud někoho tato snaha oslovila, vyhrál, protože úspěch je kombinací taktiky 

napište mi na jozef.leskovsky@seznam.cz. a náhody. Druhý důvod je výzva organizátora 
Dáme hlavy dohromady a budeme jednat Mistrovství republiky v Osadnících, 
dál. Kdo chce vědět o hrách a hraní víc, tady společností Albi, že na příští jubilejní desátý 
několik odkazů:ročník chystají spoustu překvapení. A řekl 

www.deskovehry.cz/osadnici  stránka jsem si, že jeden dáreček bychom mohli 
MR v Osadnících z Katanuudělat i tady v Bechyni – 
www.deskohrani.cz – vše o festivaluZORGANIZOVAT MALÝ (kvalifikační) 
   

TURNAJ V OSADNÍCÍCH. Jozef Leškovský

–



+Bechynští karatisté na 
Mistrovství republiky 

JKA 2010

Dne 6.listopadu se v Praze odehrálo 
Mistrovství České republiky JKA karate. 
Shotokan karate klub Bechyně získal 
celkem 17 nominací. Do soutěže nastoupilo 
9 cvičenců. 

V kategorii KATA (bojová sestava) 
mladší dorostenci postoupil do první 
čtveřice, tedy do finále, Ján Mikula, 
v kategorii KUMITE (zápas) si vybojoval páté 
místo. V kategorii mladší žáci – KATA 
postoupil do finále Tomáš Hána. Z tohoto 
závodu si Bechyně odvezla i medaile  na 
stupně vítězů se postavilo trio Martina 
Dvořáková, Tomáš Hána a Tereza Cibulková 

 třetí místo obsadili v kategorii KATA TEAM 
 mladší žáci, smíšená družstva. Další kata 

team složený z chlapců: Martin Hána, Tomáš 
Hána a Lukáš Vácha, se umístil na páté 
pozici. 

Naši reprezentanti: Ján Mikula, Dominik 
Zeman,Tomáš Hána, Martin Hána, Lukáš 
Vácha, Tereza Komendová, Anna Vrábková, 
Tereza Cibulková a Martina Dvořáková.

Na závěr děkuji rodičům mladých 
karatistů za pomoc s dopravou a především 
za zájem a podporu. 

trenér Petr Cibulka

–

–
–

KINO BECHYNĚ 
PROSINEC 2010

4. sobota 20 h, 5. neděle 17 hodin
SAMMYHO DOBRODRUŽSTVÍ

Premiéra širokoúhlého filmu Belgie v 
českém znění.

Když máš kámoše, je možné úplně 
všechno aneb velká jízda malé želvy. 
Animované dobrodružství pro celou 

rodinu.
Mládeži přístupné, 88 min, 75,-Kč

9. čtvrtek, 10. pátek 20 h
HABERMANNŮV MLÝN

Premiéra českého širokoúhlého filmu.
Karel Roden v hlavní roli filmového 

dramatu v režii Juraje Herze.
Do 12 let nevhodné, 104 min, 70,-Kč

11. sobota, 12. neděle 20 h
SCOTT PILGRIM PROTI ZBYTKU 

SVĚTA
Premiéra filmu USA.

Někdy láska doopravdy bolí. Filmová 
komedie pro mladé i ty starší.

Do 12 let nevhodné, 112 min, 70,-Kč

17. pátek 20 h
LEGENDA O LÉTAJÍCÍM CYPRIÁNOVI

Premiéra slovenského širokoúhlého 
filmu.

Přežil peklo, aby našel sám sebe a stal 
se legendou.

Do 12 let nevhodné, 108 min, 75,-Kč

18. sobota, 19. neděle 20 h
JÍST, MEDITOVAT, MILOVAT

Premiéra filmu USA.
Existuje více způsobů, jak si užívat a 

poznat svět. V hlavní roli romantického 
filmu Julie Robertsová.

Mládeži přístupné, 140 min, 70,-Kč

TĚLOVÝCHOVA & SPORT

+Úspěšný rok 
bechyňské atletiky

Rok 2010 se bechyňským atletům 
vydařil. V právě končící sezoně podařilo 
atletům Bechyňského atletického klubu 
dosáhnout na závodech umístění jako 
v žádné předchozí. Dařilo se jednotlivcům 
i družstvům, žákům i dospělým.

Absolutní jedničkou klubu byl letos 
Marek Olejarčík, který zvítězil ve skoku do 
výšky na žákovském mistrovství České 
republiky jak v hale, tak na otevřeném hřišti. 
Po pěti letech se také stal dalším 
bechyňským atletem, který nastoupil 
v reprezentačním dresu ČR v mezistátním 
utkání proti Slovensku. I nejlepší výkon je 
na žáka úctyhodný: 193cm! 

V letošním roce se stal členem BAK 
Bechyně i jeden z nejlepším maratonců 
v republice Mulugeta Serbessa. V mistrov-
ském maratonu obsadil v Praze 2. místo, 
mezi nejlepší v ČR patří i v půlmaratonu, 
v běhu na 25 kilometrů či v hodinovce.

Velký výkonnostní skok má za sebou 
letos i Vašek Toman. Za poslední tři roky se 
v hodu kladivem zlepšil o 15 metrů, letos 
dosáhl výkonu 52,04m, který jej řadí na 
1. místo v Jihočeském kraji a na 17. místo 
v České republice. Premiérově se zúčastnil 
i mistrovství ČR, kde obsadil 7. místo. 

K republikovému měření sil nastoupili 
letos i přespolní běžci Denisa Šlechtová, 
David Pucherna a Michal Háša (v kvadri-
atlonu letos 8. na mistrovství světa!).

Dařilo se i našemu odchovanci Jardovi 
Drdovi, který se na 800 m a na 400 m př. 
propracoval mezi nejlepší české juniory, na 
překážách i reprezentoval v Maďarsku.

Loňský úspěch v podobě vítězství 
v krajském přeboru družstev zopakovali 
muži BAK. Postoupili tak do kvalifikace 
o 2. ligu, kde se jim podařilo porazit tým 
Jablonce a umístit se na 9. místě.

Od jara do podzimu se mladí atleti (od 
přípravky po starší žactvo) účastnili Dětské 
atletické ligy v Táboře. Zde se nám podařilo 
získat v celkovém součtu jedno 1. místo 
(Denisa Šlechtová), jedno 2. místo (Tomáš 
Kratochvíl) a jedno 3. místo (Honza 
Kabíček).

Snad bude i sezona 2011 podobná té 
letošní… Už se na ni chystáme!

Za BAK Bechyně R. Blažek 

+Mistrovství ČR žáků 
ve sjezdu

Kanoistický oddíl TJ Jiskra Bechyně 
pořádal 23.10. 2010 Mistrovství České 
republiky žáků ve sjezdu. Závod se jel na 
řece Lužnici na čtyřkilometrové trati 
Dobronice u Bechyně - Hutě. 

Řeka Lužnice se v těchto místech 
zařezává do zalesněného a místy 
i skalnatého údolí a její tok čeří řada menších 
peřejí a balvanů. Tuto krásnou scenérii 
v sobotu umocnilo i počasí, které 
závodníkům opravdu přálo. Slunce na jasné 
obloze dalo brzy zapomenout na ranní 
mrazík a podzimní barvy stromů se zaskvěly 
v plné své nádheře. Již o půl desáté se ve 
stínu zříceniny dobronického hradu rozběhla 
časomíra, aby určila, kdo si do jižních Čech 
přivezl nejvíce sil a největší touhu po 
mistrovských medailích. 

A jak to nakonec dopadlo?

MČR žáků ve sjezdu

K1M žáci mladší
1. Zapletal Vojtěch – Kralupy
2. Lernch Adam – Klášterec
3. Koubík Ondřej – Bohemians Praha

K1Ž žákyně mladší
1. Satková Martina – KK Brno
2. Hricová Klára – Olomouc
3. Čekalová Bára – Roudnice

C1M žáci mladší 
1. Kuča Jakub – Litovel
2. Šmoldas Michal – Litovel
3. Kaminský Jan – Valašské Meziříčí
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C2M žáci mladší
1. Šmoldas Michal – Litovel
    Kuča Jakub – Litovel 
2. Koubík Ondřej – Bohemias Praha
    Venc Alexandr – Dukla Brandýs
3. Kaminský Jan – Valašské Meziříčí
    Čáň Libor – Valašské Meziříčí

K1M žáci starší
1. Nachtigal Jan – Chomutov
2. Nachtigal Jiří – Chomutov
3. Jelínek Filip – Bohemians Praha

K1Ž žákyně starší
1. Brožová Tereza – KK Opava
2. Hilgertová Amálie – USK Praha

Vyhlášení výsledků se konalo před 3. Pospíchalová Simona – Kadaň 3× K1Ž žákyně mladší
bechyňskou loděnicí. Vítězům předávali 

1. Hricová – Fialová – Součková - Olomouc 
ceny starosta města Bechyně Mgr. Jaroslav C1M žáci starší 2. Bayerová – Kaminská – Huňková – V.M.
Matějka a místostarosta města Miroslav 1. Klement Adam – Vysoké Mýto
Beneš. Kanoistický oddíl TJ Jiskra Bechyně 2. Kristek Václav – Valašské Meziříčí 3× K1M žáci starší
měl v tomto závodě jediného zástupce, a to 3. Paták Jan – Litovel 1. Zapletal – Šupolík – Brázda – Kralupy
Filipa Zvolánka, který závodil v kategorii K1M 2. Tomeček – Olejník – Zajvar – SK Veselí
žáci mladší, kde obsadil pěkné 8. místo. C2M žáci starší 3. Junek – Vyhnálek – Klement 

Po odjetí závodu MČR žáků se 1. Junek Matyáš – Vysoké Mýto     – Vysoké Mýto
odpoledne jel také tradiční veřejný závod.     Klement Adam – Vysoké Mýto
V tomto závodě měl kanoistický oddíl 2. Zapletal Vojtěch – Kralupy 3× C1M žáci starší
TJ Jiskra Bechyně několik zástupců:     Jelínek Filip – Bohemians Praha 1. Junek – Vyhnálek – Klement – Vys. Mýto 
Pazourek Jan – K1M veteráni mladší 3. Kristek Václav – Valašské Meziříčí 2. Paták – Šmoldas – Kuča – Litovel
3. místo, C2M veteráni mladší 1. místo    Bayerová Barbora – Valašské Meziříč 3. Kristek – Kaminský – Bayerová – Val.M.
Háša Michal – C1M muži 8. místo
Macášek Tomáš – K1M dorostenci starší MČR žáků ve sjezdu družstev 3× C2M žáci starší
3. místo1. Septik – Kristek, Huňková – Kaminská,

3× K1M žáci mladší Zvolánek Jan – K1M dorostenci mladší     Čáň – Kaminský
1. Linek – Chaloupka – Novotný – Olomouc 3. místo2. Paták – Šimara, Kuča – Šotola, 
2. Paloudová – Koudelková – Klíma – Zvolánek Filip – K1M žáci mladší 3. místo    Šmoldas – Jurečka – Litovel
    Č.Krumlov Martin Vymětal – K1M předžáci 8. místo
3. Venc – Štercl-Holická – Dukla Bryndýs

+Šachový spolek

3. jihočeská divize, 2. kolo, 30. 10. 2010
Silon Sez. Ústí B - Reality Horňák Bechyně C
zápas byl odložen

1. jihočeská divize, 2. kolo, 31. 10. 2010
Reality Horňák Bechyně A - Royal Č. Budějovice A 6:2
Body: Mazur, Bernáth, Brčák, Šťastný, Valtr - 1; Brom, Houdek - 1/2

2. jihočeská divize, 2. kolo, 06. 11. 2010
Reality Horňák Bechyně B - Royal Č. Budějovice B 4,5:3,5
Body: Krch, Jandl, Kukla - 1; Mazur, Hrubant, Karafiát - 1/2

6. 11. 2010: 1. kvalifikační turnaj KP mládeže, Písek
Prvního turnaje mládeže se zúčastnili tři hráči z Bechyně. Viktor 

Škopan to má v nejsilnější kategorii H14 těžké a tentokrát se ještě 
tato kategorie sloučila s H16, takže 3 body jsou slušný výsledek. 
Robin Cais v kategorii H12 teprve nabírá zkušenosti, rozjezd měl 
pomalejší, ale výhry v posledních třech kolech mu přinesly slušný 3-
bodový zisk. Šimon Cais byl na svém prvním turnaji, natrénováno 
toho zatím moc nemá, a tak 2 body za výhru a dvě remízy jsou 
skvělé. Škoda jen, že se turnaje nemohlo zúčastnit víc našich 
šachových nadějí.

13. 11. 2010: 3. jihočeská divize - 3. kolo
Šachový spolek Reality Horňák Bechyně C 
- Spartak Soběslav 5:0
Body: Malý J., Jandl, Kukla, Škopan, Byrtus  1

14. 11. 2010: 1. jihočeská divize – 3. kolo
Šachový spolek Reality Horňák Bechyně A 
– Silon Sezimovo Ústí 6:2
Body: Janeček, Houdek, Odehnal, Šťastný – 1; Bernáth, Absolon, 
Brčák, Alexa – 1/2

Štefan Bernáth

–
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V měsíci říjnu a počátkem listopadu byl 
Policií České republiky v Bechyni 
zaznamenán zvýšený výskyt případů řidičů, 
kteří za volant usedají po předchozím požití 
alkoholického nápoje, a to i ve stavu, který 
výrazně vylučuje způsobilost k řízení 
motorového vozidla. Jednalo se celkem o 
šest případů. V současné době je zde pro 
přečin ohrožení pod vlivem návykové látky 
trestně stíhán také řidič, který se popsaného 
jednání dopustil i přes předchozí zásah 
policie opakovaně a naměřená hladina 
alkoholu u něj překročila 3,5 promile. 
Uvědomme si, že takový řidič představuje 
reálné nebezpečí pro život, zdraví a majetek 
ostatních účastníků silničního provozu 
a nebuďme lhostejní k takovému jednání, 
neboť ohrožuje každého z nás. K této 
problematice je také třeba připomenout, že 
přestupku se dopouští i ten, kdo podá 
alkoholický nápoj osobě, o které ví, že bude 
řídit vozidlo.

Na náměstí v Bechyni došlo k poškození 
turistické mapy Táborska, kdy pachatel 
zřejmě v úmyslu odcizit krycí akrylátovou 
desku navíc roztrhl samotnou mapu. Případ 
je vyšetřován jako přečin poškození cizí věci 
a žádáme občany o jakékoli svědectví 
k tomuto případu.

V obci Březnice neznámý pachatel 
opakovaně vnikl do místního družstevního 
vepřína a odcizil zde několik prasat v celkové 
hodnotě přes 13 tis. Kč. Ve stejné lokalitě a v 
dalších okolních obcích bylo oznámeno 
několik případu vloupání do rekreačních 
objektů a motorových vozidel. Zájmem 
pachatelů této trestné činnosti jsou zejména 
součástky motorových vozidel, elektronika, 
nástroje a nářadí.

Jakékoli podezření o možném páchání 
trestné činnosti či poznatky k pohybu 
neznámých osob a vozidel oznamujte, 
prosím, neprodleně Obvodnímu oddělení 
Policie ČR v Bechyni na tel.: 381 202 010, 
nebo na linku 158.

npor. Bc. Jiří Zavadil
zástupce vedoucího oddělení

POLICIE INF  RMUJE

MĚSTSKÁ 
POLICIE 
BECHYNĚ 
- radí, informuje

MPB: Novodvorská 301, Bechyně, 
tel.: 725 575 260, 725 575 261
e-mail: info@mpbechyne.cz
http://www.mpbechyne.ic.cz

Události, aktuality- výběr říjen/listopad:
�Koncem měsíce října - 26. 10. MPB ve 
spolupráci s OO PČR Bechyně uspořádala 
preventivní besedu na I. ZŠ Bechyně na 
téma „právní minimum“ určené pro žáky 
6.-9. tříd, se zaměřením na možné následky 
při porušení jak přestupkového zákona, tak 
i trestního zákona.
�I v měsíci listopadu proběhly součinnostní 
akce MPB s OO PČR Bechyně, kdy vedení určená pro žáky obou ZŠ v Bechyni.
KSMB požádalo MPB a OO PČR Bechyně �Probíhají i besedy na DM - SUPŠ Bechyně 
o zaj ištění bezpečnost i  účastníku v návaznost i  na předešlé besedy 
„lampionového průvodu“ při průchodu sebeobrany konané na jaře, určené pro 
městem. Další společnou akcí byla kontrola dívky ve věku 15-19 let. V průběhu podzimu 
chatových oblastí dne 23. 11., kdy majitelé již se dívky seznámí s teoretickou stránkou 
opouštějí své rekreační zařízení, a dochází obrany (právní minimum, typologie útoků 
k nárůstu trestné činnosti. Jak jsme a útočníky, preventivní rady...) a posléze 
informovali, vznikla v Bechyně smíšená v dalších kurzech se naučí zákl. techniky 
hlídka ze zástupců MP Bechyně a OO PČR obrany. 
Bechyně, která má větší efektivnost �MPB má nové webové stránky MPB na 
a úsporu nákladů, jednalo se o smíšené adrese www.mpbechyne.ic.cz. a od 1. 10. 
hlídky 17. 11. a 21. 11. 2010 již v plném provozu, kde informujeme 
�Dne 2. 11. 10 byla na linku MPB podáno návštěvníky webu o novinkách, převážně 
oznámení o osobě ležící a tím omezující v dopravě popř. ostatní důležitá sdělení.
průchod do domu. Při příjezdu smíšené �V průběhu měsíce se MPB zaměřuje na 
hlídky byl zjištěn muž v podnapilém stavu. vytipované lokality, kde dochází k narušení 
Muž se po příjezdu hlídky probral veřejného pořádku. Ve většině případech se 
a komunikoval, neměl žádné zranění, jedná o zajištění mladistvých osob, které 
nepožadoval ošetření, proto byl odvezen na jsou z prostorů vykázány a upozorněny na 
adresu trv. bydliště. sankční řešení.
�Dne 12. 11. str. Halama Petr asistoval při Plán na další období:
převozu klienta Charitativní org. do jejího MPB připravuje i jiné besedy- právní 
zařízení. minimum na II. ZŠ Bechyně, na SUPŠ 
�Dne 8. 11. str. Kabelka Aleš přednášel pro Bechyně, pro seniory... Dále budeme 
pracovníky v sociálních službách na téma pokračovat v součinnostních akcích 
„agrese a jeho zvládnutí“. s OO PČR Bechyně – měření rychlosti, 
�Ve dnech 9.-10. 11. str. Kabelka Aleš kontroly podniků atd., ale i smíšené hlídky, 
absolvoval kurz taktické sebeobrany určené tz.1 policista + 1 strážník v denní směně.
pro obecní policie, kde si oživil postupy při Množí se dotazy občanů na proble-
řešení různých situacích při výkonu své matiku odstavených vozidel. V krátkosti 
pravomoce. bych seznámil čtenáře s řešením tohoto 
�Dne 15. 11. při dopravní akci byla smíšená problému. Pokud je vozidlo déle odstavené 
hlídka MPB a OOPČR Bechyně odvolána na na veřejném prostranství,  nebrání 
pátrání po zmizelých osobách z DPL v plynulosti dopravy a nemá znaky vraku (dle 
Opařany. Hlídka projížděla blízké okolí obce, zák.13/1997Sb. §19, popř. zák.185/2001Sb. 
ale bez výsledků. Při návratu na odd. DPL §37, zák.361/2000Sb.), má neplatné 
hlídka byla informována o návratu svěřenců, STK/EM je informována PČR Bechyně, 
kteří se při výslechu přiznali, že po v příp. zajištění vozidla na pozemní 
zahlédnutí policejního vozu se sami vrátili do komunikaci, pokud MPB zjistí z informač-
léčebny. ního serveru české kanceláře pojistitelů 
�Z dopravní problematiky převládá stále neplatnou zákonnou pojistku, je přestupek 
zákaz zastavení v ul. Dlouhá, zde je předán správnímu org. - odboru dopravy 
umístěna DZ B 28 - zákaz zastavení, která Tábor. Jiná pravomoc s řešením není 
má účinnost již od konce ul. Soukenická - přípustná.
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 stání, obzvlášť kdy je 
zde zvýšený průjezd v obou směrech na 
Zářečí. Nově přibyl i zákaz zastavení na sídl. 
Písecká u č.p. 915-916. Závěrem bych všem čtenářům jménem MP 
�MPB zajišťuje i asistence při žádosti Bechyně popřál krásné prožití vánočních 
různých institucí o pomoc při jejich výkonu- svátků a poklidný průběh oslav Nového roku, 
otevření bytu, doručení zásilek, přítomnost a v roce 2011 nám všem klid a pohodu.
strážníků při jednáních.

Aleš Kabelka DiS,�Dne 25. 11. proběhla preventivní beseda 
vedoucí strážník MP Bechyněna aktuální téma „pyrotechnika“, která je 

Pracovní doba Městské policie Bechyně
PO, ÚT, ČT, PÁ 7:00-15:30 hod.

ST 7:00-17:00 hod.
(úřední hodiny 8 - 17 hod.)

Můžete nás kontaktovat na telefonních 
číslech uvedených v záhlaví.

14 Městský zpravodaj Bechyně /PROSINEC 2010

Na fotografii divoká skládka nebezpeč-
ného odpadu za stavebninami, u které se již 
řeší likvidace na náklady města. 

I takto si někteří obyvatelé představují 
ideální řešení.



ZP MV ČR varuje !
Množí se případy, kdy některé agentury pracující pro konkurenční zdravotní pojišťovny 

poskytují lživé informace, na jejichž základě nutí pojištěnce podepsat přihlášku k jiné 
zdravotní pojišťovně. Pracují bezohledně a agresivně. Pod záminkou zřízení elektronické 
zdravotní karty IZIP zároveň pojištěnec podepisuje i přihlášku k jiné zdravotní pojišťovně, aniž 
by mu byla tato skutečnost známa. Náboráři dále například tvrdí, že Zdravotní pojišťovna 
ministerstva vnitra ČR (ZP MV ČR) končí svoji činnost, což samozřejmě není pravda.

Doporučujeme našim klientům, aby nepodepisovali nic na ulici a vše si v klidu přečetli a 
promysleli! Stejně tak je na místě opatrnost, navštíví-li Vás náborář doma. Zjistěte si, kdo Vám 
službu nabízí a jménem koho vystupuje, neboť ZP MV ČR prostřednictvím náborových 
agentur žádné služby svým klientům neposkytuje ! 

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra nabízí již rok elektronickou zdravotní Kartu života 
(není totožná s kartou IZIP). Pokud si ji zřídíte, máte možnost doma na internetu sledovat, 
jakou zdravotní péči za Vás zdravotnická zařízení vykázala a zdravotní pojišťovna zaplatila. 
Také je zde rychlý přístup záchranky k důležitým údajům v případě ohrožení života a též 
telefonní kontakt na osobu blízkou, pokud byste s ohledem na svůj zdravotní stav nemohli 
sami komunikovat. Veškerá data máte nyní pomocí SMS i ve Vašem mobilu.

V případě, že už se Vám stalo, že jste byli takto oklamáni a přeregistrováni, neváhejte 
a obraťte se na nejbližší pracoviště ZP MV ČR. Čím dříve, tím větší je šance na nápravu. 

V případě nejasností volejte na naši infolinku 844 121 121, popř. klientské oddělení 
pobočky České Budějovice tel. 387 782 111

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

Pohodou a štěstím prozářené dny Vánočních 
svátků a naplnění Vašich přání a snů v roce 2011

Vám přejí: Marianna Malcová
Ing. Václav Malec
Michaela Dubská

LIBUŠINA 158, BECHYNĚ 

PŮJČOVÁNÍ KOSTÝMŮ mikuláš, anděl 

LAMPIONY PŘÁNÍ, VÁNOČNÍ OZDOBY
nové druhy hraček LEGO, BRUDER, PAFAAS, 
PC hry, plyšáci

PRO  KAŽDÉHO NĚCOJÚ – HELE
(naproti restauraci Růžek)

OTEVŘENO DENNĚ I V SOBOTU A NEDĚLI

akce: AUTOLÉKÁRNA 199,- Kč do vyprodání zásob
PŘI KOUPI 5 LITRŮ KAPALINY DO OSTŘIKOVAČŮ 1 LITR ZDARMA

OD 10. 12. 2010 PŮJČOVNA STŘEŠNÍCH BOXŮ
Tel: 606 605 826, 608 240 089, e-mail genecar@seznam.cz

VŠE PRO VAŠE AUTO
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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

Městský zpravodaj č.12/2010, den vydání: 1.12.2010. 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 13. prosince. Tisk RAIN TISKARNA, s.r.o.,Pravdova 568/II, 377 01 Jindřichův Hradec.

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU
Havlíčkova 13

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

pro školní rok 2011/2012

tiskopisy přihlášek  - na příslušné ZŠ či ke
stažení na internetu

zápisový lístek - vydá příslušná ZŠ

termín odevzdání přihlášek 
do 15. března 2011 na ředitelství gymnázia

přijímací zkoušky 
 M, ČJ a obecné studijní předpoklady
 

Den otevřených dveří - 20.1. 2011 v 15 hod.
 bližší informace o studiu, podmínkách 

a kritériích přijímacího řízení

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

www.gtnv.cz

ZUMBA s Gábinou
Kurzy ZUMBY - leden 2011

 lektorka Zumba BASIC 1 

KDY : úterý  18:00- 19:00
KDE : RC Hrošík KD Bechyně
CENA: 1 h/60 Kč, 1O h/550 Kč

www.cviceniprodeti.cz
725 20 70 29gabusa@centrum.cz,

Budu se těšit. Gábina Procházková

Beruška
Papírnictví a hračkárna

Libušina 25, Bechyně

HRAČKY, DÁRKOVÉ PŘEDMĚTY, 
BALICÍ PAPÍRY, S

.

Na Silvestra

Pohodu a příjemné svátky přeje Beruška

TUHY A MAŠLE, 
DÁRKOVÉ TAŠKY

Na Vánoce 
krabice na cukroví, vánoční dekorace 
a keramika, vánoční blahopřání.

– lampiony, girlandy, 
novoroční blahopřání(bechyňská PF)

Vánoční POHLEDY od 2 Kč
Vánoční BALICÍ PAPÍR od 5,50 Kč
Mikulášské SÁČKY od 4 Kč

– lamety a řetězy na stromeček, 

  

Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda

prodej@autoservisnovotny.cz
prodejce@autoservisnovotny.cz

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

Autoservis Novotný s.r.o.
Táborská 568
375 01 Týn nad Vltavou
www.autoservisnovotny.cz

DĚKUJEME VŠEM 
NAŠIM ZÁKAZNÍKŮM 

ZA PROJEVENOU 
DŮVĚRU A PŘEJEME 

VESELÉ VÁNOCE, ŠŤASTNÉ 
A ÚSPĚŠNÉ VYKROČENÍ 

DO NOVÉHO ROKU 2011


