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Město Bechyně pořádá
dne 14. prosince 2010
od 17 hodin v KD v Bechyni

PŘEDVÁNOČNÍ
SETKÁNÍ SENIORŮ
Akce je určena pro občany v důchodovém věku. Vstupenky si můžete vyzvedávat
od listopadu 2010 na Městském úřadě
v Bechyni u paní Petry Pickové (1. patro).
Vstup zdarma. Vstupenky se vydávají
jen do vyčerpání celkového počtu míst
k sezení. Občerstvení bude zajištěno.
Kulturní program připraví Kulturní středisko
Města Bechyně.
Vzpomínka na všechny věrné zesnulé, Památka všech věrných zemřelých či lidově dušičky
(lat. In commemoratione omnium fidelium defunctorum), která připadá na 2. listopadu, je
v římskokatolické církvi dnem liturgického roku, kdy se církev modlí za zemřelé. Liturgické
obřady slouží v tento čas i Církev československá husitská, která vzešla z prostředí katolického
modernismu po I. světové válce.
Památka se slaví od 10. století, v zemích s křesťanskou tradicí je zvykem během tohoto dne či
období navštívit hřbitov a rodinný hrob a rozsvítit na něm svíčku či položit živé květiny, což má
symbolizovat víru ve věčný život a demonstrovat přesvědčení, že život hrobem nekončí.
Z tohoto hlediska jsou nevhodné papírové a umělé květiny, které se v moderní době na hrobech
čím dál více objevují jakožto důkaz o ztrátě povědomí o původním významu této tradice.
zdroj Wikipedie.cz

V. Fišerová

Detaily města
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Vítání občánků

Životní jubilea
listopad 2010

90 let
85 let

84 let
83 let
82 let

81 let
79 let
78 let
77 let
76 let
75 let

Vágnerová Milada
Čáp Josef
Rychtářová Milada
Birko Jakub
Vaníček František
Matuška Jozef
Přesličková Marie
Zbudilová Jarmila
Zbudilová Marie
Kouba Antonín
Kocourková Růžena
Nejedlý Karel
Štojdl Karel
Drha Miroslav
Linhartová Jarmila
Dvořák Milan
Vítek Miloslav
Bakule Jan
Havránková Marie

Dne 30. září 2010 byli přivítáni starostou
města Bechyně, panem Mgr. Jaroslavem
Matějkou, tito noví občánci:
Beneš Adam, Burdová Michaela,
Dousek Antonín, Fáberová Tereza,
Hlaváčová Julia, Jedlička Petr, Kaňková
Nikola, Kříž Rostislav, Porod Václav,
Sochorová Barbora, Šafránek Václav,
Zavadil Jáchym.

Dne 12. října 2010 byli přivítáni starostou
města Bechyně, panem Mgr. Jaroslavem
Matějkou, tito noví občánci:
Borys Vojtěch, Červenková Martina,
Fučík Michal, Horňáková Ivana, Kotlář
Martin, Moravcová Kateřina, Pěchota
Antonín, Pěchota František, Ruman Daniel,
Sluková Kateřina, Tomandl Jakub, Troblová
Lucie, Troblová Nela.
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LISTOPAD A DOBROČINNOST
Samotný název tohoto měsíce v nás
nevyvolává zrovna optimistickou náladu.
Červen, červenec, srpen – to jsou prázdniny,
doba dovolených, září, říjen – sklizeň úrody,
všude krásně barevně, přípravy na zimu,
prosinec je prozářený Vánocemi, leden,
únor, jak ta jména třeskutě připomínají zimu.
Ale březen, duben, to už je naděje. Máj –
lásky čas.
Listopad, žádný november – češtino, jsi
tak krásný a bohatý jazyk!
V listopadu, i když se vydaří, sluníčko se
pomaleji probouzí, ale brzy zapadá. A k tomu
svátek Všech svatých a Dušiček, kdy
vzpomínáme na všechny zemřelé, dáváme
věnce či kytice na hroby, zapalujeme svíčky
na jejich památku.
ŠPITÁLY, HOSPICE, CHUDOBINCE,
STAROBINCE, SIROTČINCE, ÚSTAVY,
OPATROVNY, až po dnešní DOMOVY
DŮCHODCŮ, PEČOVATELSKÉ DOMY,
kde již lidé prožívají důstojné stáří.
Vzpomeňme v tomto článku na osudy
našich dávných, nedávných i současných,
kterým nebylo dopřáno prožití šťastného
života, krásného stáří a přemýšlejme, jak
zmírnit nepřízeň osudu.
Byli a jsou to lidé odmala nebo v běhu
života postižení buď fyzicky nebo mentálně,
trpící nemocemi i nedostatkem peněz, také
neporozuměním, neláskou a nedostatečnou
péčí svých bližních, také vdovy, sirotci…
Vždy se však v obcích, městech zřizovaly
instituce, které se snažily o tyto lidi pečovat.
Ať to bylo panství se svou šlechtou, radnice,
mniši a jeptišky i jednotlivci, dnes oblast
sociální péče.
Zakládali od raného středověku útulky
pro poutníky, hospice, špitály a dobročinné
ústavy všem těm, kteří si sami pomoci
nedokázali. Většinou i jejich původní domovy
měly žalostné hygienické podmínky

a charitativní pomoc se zdravotnickými
službami, které poskytovala řádová bratrstva
a sesterstva, se staly vítanou pomocí.
Všem těm minulým i současným
zřizovatelům, milodárcům, pečovatelům je
třeba velice, velice poděkovat za jejich
neúnavnou péči.
Jedním z prvních společenství, které se
specializovalo na péči o nemocné, je řád
maltézských rytířů, chceme-li být přesní:
Suverénní vojenský a špitální řád sv. Jana
Jeruzalemského z Rhodu a Malty. Dodnes
funguje od roku 1099! Své sídlo vybudovali i v
Praze, na Malé Straně spolu s kostelem
Panny Marie pod řetězem; jeho součástí byl i
útulek.
Bechyně se může pochlubit, že současným představitelem českého velkopřevorství
je velkopřevor Frá Karel Paar, který byl v roce
2010 zvolen do vedení řádu v Čechách na
dalších 6 let.
Jak byl v Praze nejslavnější špitál
založený Anežkou Přemyslovnou, nejmladší
dcerou krále Přemysla Otakara I. z roku
1232, tak také proslul v Bechyni nejprve
minoritský klášter a po jeho vypálení husity
znovu postavený a opatrovaný řádem
františkánů od roku 1491 až do roku 1952,
kdy došlo k vyvlastnění majetku řádů
a odstěhování do odlehlých míst všech členů
řádu státem, který nechtěl mít tyto
„nedokonalé“ občany na očích. Velká škoda,
velká mezera v péči o potřebné, která se již
nedá zaplnit ani dosud včetně generační
povinnosti ke starým a nemocným.
Středověké špitály byla zařízení, která
plnila funkci nemocnice, starobince
a chudobince pro osoby nemajetné. Vznikaly
většinou u církevních institucí z darů
bohatých jedinců, většinou charitativní
činností šlechty. Bechyňský špitál byl
postaven začátkem 16. století Jindřichem ze
Švamberka a rozšířen Petrem Vokem v roce
1570. Bechyňský špitál byl umístěn za jižní

Řádoví rytíři s představeným velkopřevorství knížetem Frá Karlem Paarem O. Melit
na vyhraněný sedes v presbyteriu řádového kostela při bohoslužbě
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zdí františkánského kláštera. Během
třicetileté války byl zničen. Za vlády
Šternberků r.1689 z poslední vůle hraběnky
Isabely Šternberkové bylo špitálu odkázáno
6000 zl. Z ročního výnosu 5% ůroku byl špitál
opraven a zařízen pro pobyt 12 „špitálníků“.
Podmínky žití však nebyly tak jednoduché podle „punktů“, jimiž se obyvatelé
špitálu měli řídit. Zřejmě odpovídaly zvykům
doby a postavení katolické církve.
1.
Jsouce špitál dům pokoje
a pobožnosti, bude povinnost těch lidí v tom
špitále zůstávajících, aby pokojný, příkladný,
pobožný a Bohu milý život vedli, ani
zlořečením a proklínáním sebe vespolek též
všelijakých handrukův a pomlouvání jeden
druhého se varovali a v modlení (jim
následovně nařízeného) pilni byli.
2.
O páté hodině ranní, jak muži, tak
ženy povinni budou vstáti, čistotně se
přistrojiti, tak přistrojeni do jedné světnice jim
vykázané se sejíti, tam 3 nebo 4 písničky
ranní přezpívati, po takovém zpěvu
kleknouce na kolena před obrazem
umučeného Páně ke cti a chvály Nejsvětější
trojice Otčenáš, třikrát Zdrávas Maria, spolu
s Věřím v Pána Boha s desaterem Božích
přikázání spolu s jinými ranními modlitbami
se pomodliti. Po vykonaném takovém
modlení všichni společně, mužové napřed
a ženy za nimi do chrámu Páně klášterního
jíti, tam nábožně mše sv., obzvláště ty, které
z fundace nebo nařízení slavné paměti
vysoce urozeného pána, pana Jana Norberta
sv.říše římské hraběte ze Šternberka
a v Pánu odpočívající vysoce urozené paní,
paní Isabely Magdaleny hraběnky ze
Šternberka, rozené hraběnky z Porcia,
každodenně čítají neb slouží, slýchati,
takové mše za duše těch obou v pánu
umrlých manželů a při nich jeden každý svůj
růženec neb rosarium nábožně pomodliti.
3.
Po vyslyšení takových mší pokojně
do špitálu a jeden každý do svého příbytku,
muži zvlášť a ženy zvlášť, se navrátiti a krom
modlení a jídla bez důležité příčiny
nescházeti.
4.
Kuchařka pak, která pro všechny
jídlo strojí, má nejsouce ji možno s nimi
zároveň v kostele tak dlouho býti, ta po
ranním modlení a vyslyšení mše bude moci
do kuchyně časně jíti a jídlo strojiti. Též ty
mladší a zdravější ženy po vykonané
pobožnosti, vody, dříví a co zapotřebí pomoci
mají.
5.
V 11 hodin německých, když
kuchařka jídlo hotové mít bude a zvonečkem
znamení se dá, tu se zase všichni spolu do té
světnice, kde jídati se má, sejdou obyčejné
modlitby před jídlem modliti se budou. Po
takovém modlení k stolu se posadí a tu se jim
od nejmladší ženy tak jako v klášteře jídlo na
mističkách rozdělené jednomu každému
zvlášť představí a jeden každý bez broukání,
že je málo mastné, v tichosti a bez všech
daremných neb pomlouvačných, klevetivých
řečí pobožně požívati a za takové pokrmy
v srdci svém Pána Boha všemohoucího
chváliti povinen bude. Po jídle zase všichni
společně obyčejné modlení spolu s pětikrát
očenášů a pětkrát zdrávasy se modliti
a písničky po jídle zpívati budou, prosíce
Pána Boha všemohoucího, aby on pánu
a držiteli panství bechyňského své hojné
božské požehnání uděliti a úrodu zemskou,
z kteréž se jim jejich vychování poskytuje,
ode všech a všelijakých škod chrániti
a opatrovati ráčil, a tu pomodlivše se
a pozpívavše zase se muži do své světnice
navrátí a pokojně chovati se budou.
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6.
Když v klášteře 2 hodiny s poledne
na nešpor zvoniti se bude, tu zase všichni
společně do kostela půjdou. Tam, když
Patres Františkáni svůj nešpor se modliti
budou, každý své modlitby, jak umí, modliti
se moci bude, a po dokonaném nešporu se
špitálníci všickni před kaplí či obrazem
zázračným umučením Páně a nejsvětější
matky Boží bolestné na svá kolena padnou
a nahlas růženec a potom litanie loretánské –
v neděli pak o nejsvětějším jménu Ježíše se
modliti budou a to ke cti a chvále přehořké
a nevinné smrti Pána našeho Ježíše Krista
a těm všem bolestem a žalostem, které
nejsvětější máteř jeho přehořkým umučení
a obcování na tomto světě snášeti ráčela –
při tom také modlení růžence Boha
všemohoucího žádati budou, aby Bůh
všemohoucí duším v Pánu odpočívajícím
Jana Norberta a Isabely Magdaleny hraběte
a hraběnky ze Šternberka spolu i jejich rodiči
v tomto místě pochovaných milostiv býti ráčil,
a pokudž by toho nepotřebovaly, aby těch
modliteb nejbližší přátelé slavného domu
Šternberského, který z tohoto světa se
odebrali, účastny učiniti a jim milostiv býti
ráčil.
7.
Po vykonané takové modlitbě
budou se zase moci domů do špitálu do
svého obydlí navrátiti. O šesti hodinách, když
se znamení zvonečkem dá, se zase do
refektáře sjíti a modlititi se tak, jako přijda po
obědě k večeři a po modlení budou se moci
jeden každý do svého obydlí rozejít.
8.
Jsouce pak dosti dobře jídlem,
pitím a vším všudy zaopatřeni, všem mužům
tak ženám pod jakýmkoliv protestem neb
výmluvou všechno po městě toulání, domův
a lidí vytloukání, též kořalkou neb pivem
opíjení se zapovídá.
9.
Podobným způsobem v tom špitále
přechovávání všelijakých lidí, obzvláště pak
podezřelých a sem tam po světě se
toulajících, přísně se zapovídá.
10. Ženy špitálské budou povinny
čistotu v kostele pánův páterův františkánů
na pozoru míti, jej často vymejtí v stolicích,
aby v nich prachu nebylo pucovati, a z něho
všelijakou nečistotu vyklízeti, jako i ve farním
kostele sv. Matěje a sv. Michala na předměstí
bechyňském.
11. Když se jaké procesí v městě
Bechyni konati bude, při takovém mají se dáti
špitálníci pilně najíti a v svém pořádku jíti,
napodobně na funus se jim dovoluje choditi,
avšak ne, aby každý zvlášť než všichni spolu
šli a po vykonaném funusu zase společně
všichni do špitálu se navrátili.
12. Posledně mají tito lidé jak
mužského tak ženského pohlaví, ve všem
ctnostně, pobožně, bohabojně, chvalitebně
těchto sobě nařečených punktův chovati,
sobě představeného otce špitálského v
náležité uctivosti míti, jeho poslouchati, ním
se spravovati a říditi, který by pak podle
nadepsaného způsobu se chovati nechtěl,
nýbrž proti tomu nařízení něco provinil, ten
má nejprve od otce špitálského pěkně
napomenut a své porce jídla a pití zbaven
býti, pakliže by podruhé něčeho takového
dopustil, má dobře karabáčem vytrestán býti,
pakli by dokonce po takovém dvojím
vytrestání polepšiti se nechtěl, taková osoba
má ze šatův špitálských svlečen a ze špitálu
jakožto ovce prašivá z ovčína vyvržena a
vyhnána býti a žádné milosti více neužíti.
Podepsán Václav Vojtěch hrabě ze
Šternberka
24. máje 1689

Od roku 1689 do roku 1770 byla uložená
jistina úročená 5%, poté 4%, což již nestačilo
pro 12 lidí, ale pro 10. Jak je patrné ze znění
špitálského řádu, obava o správné chování
špitálníků byla dlouhodobá. V r. 1870 prý pro
velké nesváry mezi špitálníky byl špitál
uzavřen knížetem Karlem Paarem. Budova
v té době pustá a neobyvatelné byla předána
obci Bechyně r. 1874 a využita jako školní
budova do r. 1896. Po tomto roce byla
budova zbourána mimo zeď navazující na
jihu na klášter.
V Klášterní ulici na náklady Paarů byla
v r. 1789 zřízena tzv. Opatrovna, kde působily
jeptišky, které v pozdějších letech pracovaly
jako opatrovnice a vychovatelky dětí, tzv.
mateřská školka jednak pro ženy a jejich děti,
kdy matka musela za výdělkem, ještě později
jako zařízení pro přípravu dětí do školy. Je to
dům ve stráni nad zářečskými schody, kde
byl umístěn také domov důchodců, podnik
Sempra, skautská klubovna. Nyní je budova
zrekonstruována, statika budovy zajištěna a
upravena zahrada.
Začátkem 20. století, opět na náklady
Paarů, byl postaven stavitelem Krausem
patrový dům na náměstí, nejdříve také
spravovaný pro staré a nemocné jeptiškami,
dnes tam sídlí Dům pro seniory Bechyně.
Přejeme tomuto zařízení novou budovu,
protože tato i přes veškeré úsilí obětavého
personálu pro své bariérové překážky
ztěžuje život jak pracovníkům Domova, tak
klientů, vlastně i návštěvníkům.
V Bechyni také fungoval městský
chudobinec, malá budova na Větrově se
svým špitálním fondem.
To byla malá exkurze po těchto
zařízeních, i když ne v úplnosti (popisy i data
se v jednotlivých pramenech liší, snad se
někdy dohledají). Článek chce trpělivost
čtenářů, snahu po poznání historie
a pochopení pro charitativní činnost.
Dr. M. Šťáva
za přispění – ap –
Použitá literatura:
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Skřivánek, Frant.: Maltézský kostel Panny
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ISBN 80-85-983-17-6

Chudobinec Větrov

Opatrovna - mateřská školka
Starobinec - dnes Domov pro seniory
náměstí - Klášterní ulice
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Zastupitelé zvolení pro období
2010 - 2014

Křesťanská a demokratická unie-Československá strana

Zvolení členové zastupitelstva
Bakulová Lenka, Ing.

377 hlasů

První dva náhradníci
Honsa Ladislav, Ing.

262 hlasů

Leškovský Jozef, Mgr.

254 hlasů

VOLBY 2010
Volby do zastupitelstev obcí 15. 10.–16. 10. 2010
Voliči v
seznamu

Vydané
obálky

4 515

2 072

Volební Odevzdané
účast v %
obálky
45,89

2 065

Platné
hlasy
27 529

Volby do Senátu Parlamentu ČR za Bechyni

Česká strana sociálně demokratická

Voliči v
seznamu

Zvolení členové zastupitelstva
Houdek Pavel, Ing.

454 hlasů

Pokorný Petr

342 hlasů

První dva náhradníci
Panoch Jaroslav

280 hlasů

Dvořák Jan

268 hlasů

Komunistická strana Čech a Moravy
Zvolení členové zastupitelstva

Vydané
obálky

Volební
Odevzdané
účast v %
obálky

Platné
hlasy

1. kolo
4 518

1 930

42,72

1 907

1 791

2. kolo
4 514

1 139

25,23

1 139

1 137

Kandidáti v 2. kole
výsledky za Bechyni

Politická Počty hlasů
příslušnost

% hlasů

Eybert Pavel Mgr.

ODS

508

44,67

Mládek Jan Ing. CSc.

ČSSD

629

55,32

Filipová Hana

570 hlasů

Válek Josef, Ing.

467 hlasů

Sedlák Miloš

458 hlasů

Výsledky za obvod
Tábor

Semerák Ondřej, Ing.

421 hlasů

Eybert Pavel Mgr.

ODS

15 520

51,20

Prachař Oldřich

410 hlasů

Mládek Jan Ing. CSc.

ČSSD

14 790

48,79

První dva náhradníci

Politická Počty hlasů
příslušnost

% hlasů

Občanská demokratická strana
Zvolení členové zastupitelstva
Dynda Miroslav, MVDr.

489 hlasů

Vozábal Jaroslav, Ing.

401 hlasů

První dva náhradníci
Pazourek Jan, Mgr.

345 hlasů

Sabo Igor

343 hlasů

SNK Evropští demokraté
Zvolení členové zastupitelstva
Matějka Jaroslav, Mgr.

748 hlasů

Zelenka Martin

614 hlasů

Sviták Ladislav, Ing.

568 hlasů

Novotný Jiří, PaeDr.

536 hlasů

První dva náhradníci
Rejlek Jiří, Ing.

525 hlasů

Ingrová Svatava, Mgr.

515 hlasů

TOP 09
Zvolení členové zastupitelstva
Beneš Jiří, Mgr.

675 hlasů

Beneš Miroslav

493 hlasů

Bakule Jan

474 hlasů

První dva náhradníci
Ondřich Štěpán, Mgr.

437 hlasů

Slípka Jan

415 hlasů
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448
441

437

421

415

410

406
401

389

386

377

370

365
359

355

352

349

345

343

342
342

341

336

314

314

17. Okrouhlica Martin
18. Mičanová Miroslava

19. Ondřich Štěpán

20. Semerák Ondřej

21. Slípka Jan

22. Prachař Oldřich

23. Dvořák Antonín
24. Vozábal Jaroslav

25. Sakařová Alena

26. Pluner Jaroslav

27. Bakulová Lenka

28. Němec František

29. Krejčová Jana
30. Lang Jaromír

31. Vomáčka Josef

32. Příhoda Milan

33. Horký Zdeněk

34. Pazourek Jan

35. Sabo Igor

36. Kokeš Jiří
Pokorný Petr

38. Mašek Karel

39. Válková Milena

40. Altmannová Helena

Novotná Marie

309
305

454

16. Houdek Pavel

42. Návrat Stanislav
43. Hlavnička Martin

458

15. Sedlák Miloš

493

467

Beneš Miroslav

9.

515

525

470

Ingrová Svatava

8.

14. Válek Josef

Rejlek Jiří

7.

536

13. Chaloupek Petr

Novotný Jiří

6.

570
568

474

Filipová Hana
Sviták Ladislav

4.
5.

614

12. Bakule Jan

Zelenka Martin

3.

675

748

493
489

Beneš Jiří

Celkem

Sosnová Zdenka
11. Dynda Jaroslav

Matějka Jaroslav

2.

Kandidát

1.

Poř.

54
40

25

24

25

29

41
33

53

49

28

36

49

43
26

42

40

27

60

27
73

35

60

36

67

38
30

39

33

32

42

76

70
71

46

38

54

47

46
48

65

92

72

49
61

52

50

60

53

73
37

59

54

56

80

61

53
58

66

50

70

59

79
69

75

68

71

65

71
99

66

85

87

87

66

86
75

87

94

108

94

91
106

116

109

140

28
44

40

33

46

42

36
67

35

36

44

47

34

40
51

44

47

48

41

62
35

50

45

50

51

61
77

87

57

68

72

51

71
50

70

80

70

82

84
84

79

76

127

43
25

79

86

86

86

33
65

50

41

83

40

39

31
85

35

52

101

36

64
41

91

41

93

42

55
55

63

103

108

52

51

58
69

54

64

55

59

117
67

86

83

104

63
73

73

71

73

77

76
74

55

70

82

92

83

94
82

99

102

90

92

97
82

97

99

104

112

123
105

109

113

108

134

108

126
96

118

128

132

145

140
155

143

174

175

62
54

45

47

45

52

73
50

78

86

54

49

74

93
56

71

68

50

94

66
92

58

87

65

86

89
61

70

67

61

73

107

65
108

107

96

90

98

85
90

106

121

115

10
8

0

3

1

2

10
16

13

9

2

8

15

11
1

13

18

0

7

11
9

4

15

2

14

11
14

20

0

3

10

15

17
20

11

15

16

11

7
18

19

20

15

okr. 1 okr. 2 okr. 3 okr. 4 okr. 5 okr. 6 okr. 7

Kandidát

178

73. Buchtel David

161
159
156
151
144
143
136
121

77. Klacková Jitka
78. Smolíková Lucie
79. Nevrlová Jana
80. Železná Věra
81. Haniš Vladimír
82. Buchtel Miroslav
83. Malík Zdeněk
84. Malíková Zuzana

92

162

76. Veverka Petr

85. Domanická Lýdia

164

75. Hartl René

178

179

72. Kupský Václav
Novotný Martin

200
189

208

Platková Denisa

70. Maruna Miroslav
71. Bočková Martina

218
208

64. Kocnárová Štefánia
65. Pásler Martin

202

222

63. Vorlová Božena

Karoch Jiří

229

62. Kodadová Markéta

202

230

61. Fousková Gabriela

68. Fárníková Marie

233

60. Vaněk Vladimír

206

241

59. Lalák Petr

67. Hruška Jiří

243
242

252

57. Dousková Milada
58. Všetečka Bedřich

56. Buchtel Milan

254

257

55. Leškovský Josef

262

54. Macášková Ladislava

268
267

53. Honsa Ladislav

51. Dvořák Jan
52. Šťastný František

272

273
272

Pospíšilová Jitka

274

48. Boháčová Jiřina
49. Kříž Luboš

280

283

297

Celkem

47. Urbaník Ludvík

46. Panoch Jaroslav

45. Gärtner Martin

44. Uhlík František

Poř.

14

22
23

14

28

12

10

12
18

30

26

20

15

27

18
22

18

30

26

17

21
19

35

40

37

40

35

42
26

19

40

20

28

24
49

38

21
24

21

21

36

40

12

20
15

21

16

25

21

25
27

27

16

30

28

24

27
29

33

26

19

32

54
34

33

33

39

33

41

36
34

34

37

58

42

37
46

56

45
66

46

38

61

51

12

13
11

43

9

34

41

39
22

17

28

20

43

25

41
32

44

21

24

46

39
48

17

27

24

23

23

19
48

61

43

48

43

52
23

30

31
36

34

51

47

32

5

22
18

18

14

27

22

25
21

20

19

17

32

16

35
20

34

22

18

35

90
31

28

32

31

44

24

19
44

49

25

36

23

45
26

25

75
25

77

39

36

24

23

16
21

20

31

22

25

28
33

28

40

37

26

46

40
47

34

50

69

35

72
37

43

36

44

35

48

59
40

41

57

53

66

49
53

62

58
76

58

54

64

69

24

38
29

22

43

25

31

26
31

35

27

43

26

33

30
33

32

46

39

33

41
31

53

52

48

51

61

62
39

38

41

39

53

47
58

57

43
35

37

47

33

75

2

5
4

5

3

6

6

6
7

5

8

11

8

8

9
6

7

7

11

10

1
8

13

9

7

7

9

6
11

10

11

3

7

14
12

4

0
10

1

30

6

6

okr. 1 okr. 2 okr. 3 okr. 4 okr. 5 okr. 6 okr. 7

Pořadí kandidátů ve volbách do zastupitelstev obcí
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KINO BECHYNĚ
LISTOPAD 2010

Z fotografické sbírky
Městského muzea

Níže otištěný snímek starého dolního jezu
a mlýna pochází ze souboru fotografií, který
obsahuje záběry bechyňských zákoutí,
starých domů, pohledů na zámek a okolní
přírodu v 1. polovině 20. století.

6. sobota 20 h, 7. neděle 17 hodin

POSLEDNÍ VLÁDCE
VĚTRU
Premiéra širokoúhlého filmu USA
v českém znění.
Čtyři národy, jeden osud.
Dobrodružná fantasy pro celou
rodinu.
Mládeži přístupné, 104 min, 70,-Kč
11. čtvrtek, 12. pátek 20 h

KARATE KID
Premiéra širokoúhlého filmu USA
v českém znění.
Jackie Chan a Jaden Smith v
hlavních rolích akčního rodinného
filmu.
Mládeži přístupné, 140 min, 70,-Kč
13. sobota,14. neděle 20 h

NEJVĚTŠÍ Z ČECHŮ
Premiéra českého filmu.
Filmová komedie o lidech, kteří
vlastní pílí dokázali něco, co jinde jiný
patrně na světě neumí.
Do 12 let nevhodné, 100 min, 70,-Kč

+
Stalo se
před padesáti lety

(z kroniky Bechyně od Josefa Rypla):
Dne 6. října 1960 byla uspořádána
komisí pro obchod ve dvoraně Panská
„Beseda o obchodu“.
Na úseku služeb byl kritizován
nedostatek číšnického personálu i špatná
obsluha a nedostatečná čistota, zejména
zdlouhavost.
Dovozní plán města je pouze 18 %
výražkového chleba, naproti tomu
požadavky občanů činí až 30 %.

Dne 25. října 1960 byly zahájeny
buldozerem práce na úpravě komunikace
– křižovatky Lázně – keram.škola –
Elektrárna, nová komunikace od domu
s. Zíky (kamnáře) směrem na vilu
s. Pokorného.
Trasa vede přes původní sokolské
cvičiště (které je nahrazeno stadionem),
hlubokým zářezem. Poměrně mírný
oblouk však rozdělil na dvě části pozemek
na jehož části, na bývalých tenisových
hřišť má být v budoucnu prováděna
výstavba společenského domu.
Vybral Martin Gärtner

18. čtvrtek,19. pátek 20 h

LETS DANCE 3
Premiéra širokoúhlého filmu USA.
Poutavá letní romance.
Mládeži přístupné, 108 min, 70,-Kč
20. sobota, 21. neděle 20 h

RESIDENT EVIL:
AFTERLIFE
Premiéra širokoúhlého
filmu USA a VB.
Milla Jovovich v dalším pokračování
filmově zpracované hororové
počítačové hry.
Do 15 let nepřístupné, 97 min, 70,-Kč
25. čtvrtek, 26. pátek 20 h

WALL STREET:
Peníze nikdy nespí
Premiéra širokoúhlého filmu USA.
Michael Douglas zpět ve své
oscarové roli finančního žraloka
Gordona Gekka.
Do 12 let nevhodné, 132 min, 70,-Kč
27. sobota, 28. neděle 20 h

ROMÁN PRO MUŽE
Premiéra českého
širokoúhlého filmu.
Filmová komedie podle scénáře
Michala Viewegha s Miroslavem
Donutilem v hlavní roli.
Do 12 let nevhodné, 99 min, 70,-Kč

6

Městský zpravodaj Bechyně / LISTOPAD 2010

Jako houby po dešti - aneb
Knižní novinky
z jihočeského
regionu

+

KROUPA, Stanislav:
Zázraky před jižní hranicí. Pohled z Novohradských hor do měst a vesnic v jižní části.
České Budějovice, Veduta, 2005.
Z úvodu: Není zájmem tohoto díla určovat
čtenáři nějaké speciální prohlídkové trasy,
suplovat cestovní kanceláře. Oblast byla před
okolním světem od jihu chráněna odvěkou
přirozenou hradbou – Novohradskými horami, na
východě neprostupnými lesy a močály, na severu
a západě městy Třeboň a Českými Budějovicemi.
Jsou zde informace o lidských sídlištích,
městech, vesnicích, osadách – o těch, co zůstaly,
i o těch, které do současnosti nepřežily.
Největší část publikace tvoří historie kraje
Suchdolska, Třeboňska a Novohradska. Seznam
obcí je doplněn i jejich německými názvy. Zajímavě
je doplněna i tím, co také ovlivňovalo život: „Lidé
ve válkách“, boj o moc a majetek (Buquové,
dobývání Třeboně, „Prajzové“ v jižních Čechách).
„Tvář této krajině dali lidé“ – vodní díla
rybníkářská, výroba železa v minulosti, sklářství,
staré české mlýny, pekařství, zemědělský venkov,
stezky, cesty, silnice a sůl, výrobky z hlíny,
porcelán, kamnářství, hrnčířství, cihlářství,
tkalcovství; končí velkou vodou v roce 2002.
Citována základní literatura a zeměpisný rejstřík.
PLETZER, Karel:
Album starých pohlednic Českobudějovicko.
Album alter Ansichtskarten von Böhmisch
Budweis und Umgebung.
Nakl. 555, s.r.o., 2001.
Podle Jana Nerudy jsou České Budějovice
Florencií mezi venkovskými českými městy.
Dějiny města odrážejí všechna období dějin naší
země, v kladném či záporném smyslu.Tyto dějiny
se zrcadlí i v jeho vzhledu a architektuře. Autor
provádí čtenáře městem, byť jen prostřednictvím
omezeného výběru pohlednic doprovázených
stručným textem.
BENDA, Jiří:
Vzpomínky na rok 1945.
Vyd. Michal Krejčí ve spolupráci s Obecním
úřadem Bernartice, 2006.
Krátký text je doplněn množstvím dokumentárních fotografií a zvukovou nahrávkou na CD
pořízenou 5. května 1984 v Jestřebicích při
přednášce „Vzpomínky pana Bendy na květen
1945 v Bernarticích“.
Pan Jiří Benda (10. 8. 1898, Líšnice –
4. 2. 1986, Písek) byl přímým účastníkem tragédií
v Bernarticích v posledním roce 2. světové války
r. 1945. Byly to dny strachu a děsu, kdy Bernartice
měly být vyhlazeny jako Lidice, kolik rodin
i jednotlivců bylo popraveno. Koncem války byly
Bernartice plné uprchlíků z východního Německa,
kteří se chtěli dostat k demarkační čáře. Byla zde
i posádka SS. 6. května odjíždí německá armáda,
nedá se však odzbrojit a jedou do Bechyně.
Přijíždějí nové kolony Němců, střílí se, hoří několik
domů. Benda vypráví i o rodině Di Lotti. Je mnoho
mrtvých, ranění se zatím převážejí do Veselíčka,
kde byla filiálka táborské nemocnice – tam nešlo
projet proti kolonám německého vojska.
Větší část brožury jsou historické fotografie,
které zachycují události z května 1945, pohřeb
padlých, uložení uren a další fota spojená s občany
Bernartic. Dokumentační fotografie pořídil p. Jiří
Benda a p. Ivan Fučík.
–ap–

+
Motto: Knihovna
pro všechny
v „máchovském“ duchu

Uplynulý měsíc s sebou přinesl
rozmanité propagační akce knihoven
a skutečně i nás mile překvapil zájem
návštěvníků, kteří se přišli podívat na zdařilé
výkresy dětí ze školních družin obou
základních škol. Jejich hrady a zříceniny se
vedle Máchových pěkně vyjímají
a v knihovně si je pro potěchu oka ještě
ponecháme. Děti sehrály napínavý turnaj
v pexesu a po finálovém klání byl vždy
vyhlášen a odměněn vítěz. A věřte, že
hledání dvojic hradů a zámků nebylo vůbec
snadné. I Mácha by se divil, kolik jsme se jich
naučili alespoň pojmenovávat. On jich
během svého krátkého života navštívil asi
90, některé i víckrát a pěšky! A kolik jste jich
v dnešní přetechnizované době navštívili vy
spolu se svými dětmi? Znáte staré památné
objekty alespoň ve svém okolí? Že by nás
přestala zajímat historie?
To se rozhodně nedá říct o návštěvnících naší besedy s panem genealogem
Aloisem Sassmannem, která sklidila
zaslouženou pochvalu! Jeho 35 leté pátrání
v archivech i vlastní studium rodopisů v nás
zanechalo hluboké dojmy a už se těšíme za
rok na další setkání. Tentokrát nad knihou
Kořeny IV., ve které bychom se mohli
dozvědět víc o tradičních rodech z Bechyňska. Všem nejen pátrajícím rodopiscům
vřele doporučujeme! Tentokrát jsme se
všichni vešli do prostoru knihovny, ale kdo ví,
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kam se vměstnáme za rok? Snad se těch
zvídavých, toužících najít cestu za poznáváním vlastních kořenů, dostaví ještě víc…
S nejmenšími budoucími čtenáři a jejich
maminkami jsme se sešli v Rodičovském
centru Hrošík. Četli jsme, povídali, hráli jsme
si a už teď bych mohla s čistým svědomím
říct, že se knížka určitě stane jejich věrným
a nepostradatelným kamarádem!
Závěr podzimního měsíce patřil besedě
se spisovatelkou Ivonou Březinovou, která si
spolu s dětmi II. stupně Základní školy
z Libušiny ulice povídala o cestopisných
knihách, ve kterých zábavnou formou přiblížila mladým čtenářům život K. H. Máchy,
B. Němcové a K. Světlé. Zakončili jsme tím
nejen měsíc říjen věnovaný knihovnám, ale
hlavně naše celoroční vzpomínání na
velkého romantika, kreslíře, ale i rozporuplného avšak velmi významného básníka
a člověka Karla Hynka Máchu, který zemřel
velmi mlád, a přesto stihl zanechat dalším
generacím nesmazatelnou stopu ve velkém
literárním světě.
EH
Tentokrát ukázka básně K. H. Máchy
zapsané při pouti z Krkonoš.
Poznáte, ve kterém hradě nocoval?
Jako troska v světle bledém,
vyhlídají mlhy šedem,
temná noc kdy na ně přišla,
tak, myšlenko, nevyzírej,
jiným nermuť blaha zdroje,
vrať se v hloubi, z kterés vyšla,
tam si moje srdce sžírej,
však jen moje – moje – moje –
(Jan Čáka: Poutník Mácha, Praha: Albatros,
1975)
Správná odpověď z října - Alois Sassmann:
Kořeny
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PRO DĚTI
LAMPIONOVÝ PRŮVOD
– REJ SVĚTLUŠEK

KULTURNÍ
DIVADLO

KABELKY

Čtvrtek 4. listopadu / 17.00 hodin / Městské muzeum
Letos se opět sejdeme u Městského muzea, kde si
rozsvítíme lampiony a lucerničky a všichni se společně
vydáme městem ke kulturnímu domu.
Zde proběhne start lampionů štěstí, které si na místě
můžete výhodně koupit a sami vypustit.
Pro děti jsou připraveny hry, soutěže i disko. Nejmenší
ratolesti můžou využít prostory RC Hrošík. Děti v maskách
vítány.
Vstup do KD 20 Kč, masky zdarma.

POHÁDKOVÝ VEČERNÍ ZÁVOD
Úterý 16. listopadu / start v 17 hodin u Městského muzea
Pohádková poznávací trasa povede uličkami okolo náměstí, cíl
bude v klášterní zahradě.
Jde o soutěž sourozeneckých hlídek o minimálním počtu dvou
dětí. Kdo nemá sourozence, utvoří hlídku s kamarádem či
kamarádkou, případně s rodičem.
Pořádají mladí hasiči Bechyně ve spolupráci s KSMB.

ČERTOVINY Z DOBRÁČKOVA
Sobota 20. listopadu / 15.00 hodin / Malý sál / 35 Kč
Loutkové divadlo Střípek z Plzně přiveze dětem pohádku
o malém královstvíčku jménem Dobráčkov, kde žili samí hodní
a spokojení lidé. To se však nelíbilo samotnému Luciferovi,
a tak poslal čerta, aby zde tropil neplechy a čertoviny. A jak už to
v pohádkách bývá, dobro zvítězí nad zlem a čerti budou
potrestáni. Pohádka je protkána veselými písničkami.

KURZY, SEMINÁŘE, DÍLNY
KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY
Pátek 5.,19. a sobota 27. listopadu věneček / 19.00 hod. /
Velký sál / Vstupné na lekce 90 Kč, věneček 120 Kč

ORIENTÁLNÍ A BŘIŠNÍ TANCE
Pondělí 1., 8., 15., 22. a 29. listopadu / 18 hod. / Klubovna KD
Úterý 2., 9., 16., 23. a 30. listopadu / 18.30 hod. / Klubovna KD
Ideální pohybová aktivita pro ženy a dívky každého věku.
Info: K. Kvardová, tel. 721 503 325 nebo www.raeesah.wz.cz

ANGLIČTINA
Čtvrtek 4., 11., 18. a 25. listopadu / 17 hod. / Klubovna KD
Bližší info na www.skrivanek.cz

KUMNYE
Pátek 12. až čtvrtek 18. listopadu / Prostory KD
Tibetská léčivá jóga Kum Nye u nás takřka neznámá, pochází
z prastaré klášterní tradice. Účelem je oživit tělo a otevřít duši,
aby sjednocený člověk mohl hlouběji vnímat zázrak existence.
Více info na ekonom@kulturnidum.cz
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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.

VÝSTAVY
BaWoRák Jany Sixtové
Trvání výstavy do 13. listopadu / Galerie U Hrocha

...za obzorem...
Mgr. Soňa Růžičková - olejomalby
Věra Čambalová - fotografie
Od úterý 16. listopadu / Galerie U Hrocha
Za obzorem, kam
nedohlédneme, je
svět fantazie a snů.
Zavedeme Vás do
tichého světa soumra ků, 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
s y t ý c h b a r e v,
u k l i d ň u j í c h
i burcujících Vaše
představy.

Kulturní středisko města Bechyně

KALENDÁŘ

listopad 2010

TRADICE
I. ADVENT
Neděle 28. listopadu / 17.00 hod. / Náměstí T. G. Masaryka
I. adventní neděli zahájí starosta města rozsvícením
vánočního stromu a pěvecký sbor učitelů Základní školy
Libušina ul. nám podvečer zpříjemní vánočními koledami.

RODIČOVSKÉ CENTRUM
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.

TVOŘIVÁ DÍLNA se čtením dětských knih
Středa 3. listopadu / 9.30 hodin / RC Hrošík
Dílnička se tentokrát zaměří na výrobu lampionků a lucerniček.
S sebou kulatou krabičku od sýru nebo malou zavařovací
skleničku.
V knižní čtvrthodince si s dětmi budeme číst o barvách podzimu
a Martinovi na bílém koni.

ADVETNÍ TVOŘENÍ
Čtvrtek 25. listopadu / 15 – 17 hodin / RC Hrošík / 30 Kč
Přijďte si společně s námi vytvořit vánoční věnec. S sebou
vezměte svíčku. Drobné občerstvení zajištěno. Materiál bude
k dispozici.

ZDRAVÁ VÝŽIVA DĚTÍ, MLÉČNÉ
ALTERNATIVY A BEZLEPKOVÁ DIETA
Středa 24. listopadu / 16.30 hodin / RC Hrošík / 25 Kč
Přednášející p. Věra Votýpková seznámí rodiče se zdravou
stravou dětí a alternativami ve výživě.

SCHOLA GREGORIANA PRAGENSIS

PŘIPRAVUJEME NA PROSINEC
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.

POMIKULÁŠSKÉ ODPOLEDNE
Sobota 11. prosince / 15.00 hodin / Malý a velký sál KD
DVA SNĚHULÁCI O VÁNOCÍCH
15.00 hodin pohádka / Malý sál / 35 Kč
MIKULÁŠSKÉ DISCO
s čertovskými soutěžemi a andělskými hrátkami
16.00 hodin / Velký sál / Vstupné 20 Kč

TANEČNÍ PRO VŠECHNY
Zahájení pátek 14. ledna 2011 / 20 hodin / Velký sál KD
Po roční odmlce opět pořádáme taneční kurzy pro absolventy
základních tanečních i těch, co již většinu zapomněli.
Lektory kurzu budou na doporučení pana Jiřího Beneše
manželé Bolkovi z Milevska.
Hlaste se v kanceláři KD, na e-mail program@kulturnidum.cz
a na telefonu 381 213 338 nejlépe v párech.
Kurzovné na osobu činí 1000 Kč.

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, popřípadě volejte 381 213 338.
V předprodeji již od 1. listopadu v kanceláři KD, Městské
knihovně a ve stánku Ondřejovi.

U Nádraží 602, tel: 381 213 338, 776 381 203, e-mail: reditel@kulturnidum.cz
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Sídliště Obránců míru
– parkoviště a parkovací stání – 1. etapa

Zjednodušený situační plán Obránců míru

Odbor výstavby a životního prostředí Městského úřadu Bechyně,
jako příslušný stavební úřad, zahájil na základě žádosti Města
Bechyně územní řízení o umístění stavby „Sídliště Obránců míru
v Bechyni – parkoviště a parkovací stání – 1. etapa“. Město Bechyně
seznamuje veřejnost s tímto stavebním záměrem. Účastníci řízení
a veřejnost mohou uplatnit své připomínky nejpozději 23. listopadu
2010 při veřejném ústním jednání, které se bude konat v 10.30 hodin
na místě stavby. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů
rozhodnutí na odboru výstavby a životního prostředí Městského
úřadu Bechyně. Podrobnou situaci stavby najdete na webových
stránkách města, v tištěné podobě je pak k nahlédnutí na odboru
investic Městského úřadu Bechyně.

Sídliště Písecká
– parkoviště a parkovací stání
Odbor výstavby a životního prostředí Městského úřadu Bechyně,
jako příslušný stavební úřad, zahájil na základě žádosti Města
Bechyně územní řízení o umístění stavby „Sídliště Písecká v Bechyni
– parkoviště a parkovací stání“. Město Bechyně seznamuje veřejnost
s tímto stavebním záměrem. Účastníci řízení a veřejnost mohou
uplatnit své připomínky nejpozději 23. listopadu 2010 při veřejném
ústním jednání, které se bude konat v 9.00 hodin na místě stavby
(před bytovými domy č.p. 915-917). Účastníci řízení mohou nahlížet
do podkladů rozhodnutí na odboru výstavby a životního prostředí
Městského úřadu Bechyně. Podrobnou situaci stavby najdete na
webových stránkách města, v tištěné podobě je pak k nahlédnutí na
odboru investic Městského úřadu Bechyně.

Zjednodušený situační plán Písecká
– pouze ta část, kde proběhly změny na základě připomínek
účastníků stavebního řízení
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ze skolnich lavic

Projekt Comenius
na naší škole

Jak jsme již bechyňské občany
informovali, v létě naše škola získala grant
z Evropské unie na vypracování mezinárodního projektu Po stopách renesance
v evropské společnosti. ZŠ Bechyně
Libušina měla tu čest uspořádat první
setkání všech zemí, které na projektu
participují, tj. Španělska, Polska, Maďarska,
Slovenské republiky a České republiky. Toto
setkání se nazývá Project
meeting a proběhlo první
týden v říjnu.
Nad jednacím stolem jsme
strávili tři dny a ve volném čase
jsme pak chtěli našim kolegům
z ciziny ukázat naši školu,
Bechyni a Tábor. Slovenský
tým reprezentoval základní
školu z Bratislavy a byl
okouzlen naší školou, její
výzdobou a sportovní halou.
Hodně si fotili pro inspiraci.
Maďarský tým nepřijel ze
základní školy, ale z umělecké
vyučující hudbu, tanec
a výtvarné umění ve městečku
Pomáz nedaleko Budapešti.
I oni si nafotili obrázky
a výrobky vytvořené dětmi.
Španělský tým představoval
školu z Valencie, která nabízí
několik různých druhů výuky –

druhý stupeň, středoškolské
vzdělání a rekvalifikace
dospělých. Bohužel tým
z gymnázia z polského
města Częstochowa nemohl
přijet, přesto jsme s nimi byli
v kontaktu prostřednictvím
e-mailu, a na setkání s nimi
se můžeme těšit brzy při
výměnných návštěvách.
Díky učitelům naší školy
byl poslední večer ve
sborovně vytvořen rautový
stůl se specialitami české
k u c h y n ě : b r a m b o r á k y,
chlebíčky, tlačenkou s cibulí,
českými sýry i uzeninou,
vynikajícími koláčky
a dalšími sladkostmi, které
kolegové i kolegyně vytvořili
doma a potvrdili tak pověst
o české pohostinnosti. Slovenský,
španělský i náš pan ředitel pak popřáli
projektu hodně úspěchů. Hovořili o touze po
vzájemném poznávání napříč Unií.
A co je naším hlavním cílem?
Nahlédnout hlouběji do období renesance,
hledat jeho stopy v současnosti, a to ne jen
lokálně, ale v rozšířeném evropském
kontextu, a při tom využít své znalosti
a dovednosti získané ve výuce cizích jazyků
a používání moderních komunikačních
technologií a hlavně – poznat odlišné kultury
a navázat nová přátelství.
Závěrem bychom chtěli poděkovat
sponzorům za pěkné dárky pro naše hosty –
bechyňským firmám Keramika Sušer
a MICRO-EPSILON Czech Republic. Za
vstřícné jednání děkujeme paní Kyllarové
(vedoucí penzionu Elektra), hotelu Panská
a panu řediteli Jiřímu Novotnému za
umožnění prohlídky keramické školy.
Více informací najdete na webových
stránkách naší školy.
Za tým Comenius
Mgr. Romana Švestková

Městský zpravodaj Bechyně / LISTOPAD 2010
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+
Pexesiáda

V průběhu měsíce října se rozběhla
celoškolní akce Pexesiáda. Byla rozdělena
na několik etap. První úkol patřil třídám.
V hodinách výtvarné výchovy vyráběly
vlastní pexesa. Tematicky navazovala na
výuku. Například sedmé třídy malovaly báje,
které probírají v literatuře. Druháci tvořili
pohádkové dvojice, protože u nich probíhá
projekt Cestou pohádky. A tak vznikala i další
pexesa – pověstí, města Bechyně a jiná.
Nejlepší třída získala sladkou odměnu.
Další akcí pak byla soutěž žáků
v pexesu. Uskutečnila se třídní kola a vždy
jeden kluk a jedna dívka postoupili do
školního finále. Žáci byli rozděleni do dvou
skupin. Soutěžily spolu děti prvního stupně
a boj to byl urputný. První tři finalisté museli
sehrát ještě jedno kolo a rozhodlo až

vyřazování na počet získaných obrázků.
Nakonec všechny přehrál Dan Šafránek
z 2.A. Druhou skupinu tvořili žáci druhého
stupně. Zvítězila Eliška Kotounová z 8.A.
Tím však celá akce neskončila. Po celou
dobu přinášeli žáci do školy svoje pexesa,
a tak v pavilonu vznikla velká výstavka
pexes. Další výstava pak vznikla z pexes
tříd.
Akce se povedla, zájem od dětí byl
obrovský.
Mgr. Milena Borková

+

+
Nabídka akcí ZŠ ve
Školní ulici pro
předškolní děti v listopadu

Dne 9. listopadu od 16.00 hod. se bude
konat druhá akce z cyklu Škola nanečisto
„Hrajeme divadlo.“ Poznáte práci v divadelním kroužku, který vede Mgr. František
Oplatek a vyzkoušíte si, jaké je to divadlo
sami opravdu hrát. Srdečně zveme Vás
a Vaše rodiče.

Znak města Bechyně zapojen do pokusu o světový rekord

Agentura Dobrý den Pelhřimov, která
v Česku zastřešuje oblast rekordů a kuriozit,
vyhlásila pokus o světový rekord. Jde
o vytvoření znaku města výhradně

z odpadových materiálů určených ke třídění.
Vznikne tak největší galerie znaků měst
a obcí České republiky.
V rámci environmentální výchovy se

v loňském roce na popud redakce školního
časopisu Plesk na naší ZŠ ve Školní ulici
rozjela nová akce. Po celý školní rok sbírali
žáci školy víčka z PET lahví. Na konci
školního roku pak třídy před školou mezi
sebou soutěžily o nejhezčí obrázek z víček.
Tím však celá akce neskončila. Nějaký
školní skřítek naši školu přihlásil do
zmiňované pelhřimovské soutěže.
A tak nám nezbývalo nic jiného, než se
pustit do práce. Vyráběly se znaky tři. První
dva tvořili pod vedením Mgr. J. Pekaře žáci
sedmé třídy, druhý zhotovovali naši deváťáci
a obě třídy znak zpracovávaly z víček, brček,
bužírek, plastových desek a kelímků. Třetí
znak vznikal ve školní družině pod vedením
vychovatelky D. Lengerové a lepen byl
formou mozaiky střihané z plastových tašek.
Práce na znacích byla náročná, zabrala
dětem pěkných pár hodin, neboť znak
našeho města není jednoduchý. Výsledek
snažení však stál za to. Vznikly nápadité
znaky, které budou reprezentovat naše
město i školu na krajské výstavě ve dnech
13. – 17. 12. 2010. Nejúspěšnější pak budou
vystaveny na brněnském výstavišti BVV
v rámci veletrhu Regiontour, která se bude
konat ve dnech 13. – 16. ledna 2011.
Pevně věříme, že v Brně nebudeme
chybět. Hotové znaky si budete moci
prohlédnout v prostorách školy, městského
úřadu nebo na webu školy
http:/www.zsbechyne.cz. Více informací na
http:/ www.znakymestaobci.cz.
žáci ZŠ Bechyně ze Školní ulice
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+
Návštěva výstavy
„Vzdělání a řemeslo“
v Českých Budějovicích

Letos proběhl již 16. ročník výstavy
„Vzdělání a řemeslo“ v Českých Budějovicích. Třída 9.A se této výstavy zúčastnila.
Stánky škol byly rozmístěny po celém
prostoru výstaviště. V pavilonech jich bylo
k vidění opravdu velké množství. Každou půl
hodinu se v pavilonu A pořádaly prezentace
škol. Hned na začátku se tam konala autogramiáda některých budějovických
sportovců.
Na své si přišli i milovníci divadla.
Střední odborná škola a Střední odborné
učiliště Hněvkovice si pro návštěvníky
připravily krátké divadelní scénky, které
zaznamenaly pozitivní ohlasy. V jednom
z pavilonů také probíhala názorná ukázka,
jak pracují vyučené kadeřnice a kosmetičky.
V jiném byly zase k vidění velmi povedené
práce truhlářů. Byla tu také možnost

ochutnat jídla, která připravili sami žáci
hotelových a kuchařských škol. Zástupci
škol byli většinou velmi ochotní a vstřícní,
myslím, že se žáci dozvěděli vše, co vědět
chtěli. K dispozici bylo také množství
příruček a letáčků. Náborářů se zde sešlo
opravdu hodně, takže každý měl možnost
najít si to, co ho opravdu zajímalo se
dozvědět.
O zábavu tu bylo také velmi dobře
postaráno, nechyběly tradiční taneční
soutěže o plyšáky, a dokonce o budík nebo
mp3. V prostoru výstaviště byla také pouť
s různými atrakcemi. Nechyběly ani stánky
s rychlým občerstvením, takže hlady nikdo
netrpěl. Zajímavá byla i možnost si zakoupit
různé pomůcky do školy (propisky, sešity,
bločky), nebo také ručně dělané šperky od
žáků škol.
Výstava se nám moc líbila a většina
z nás získala alespoň představu na jakou
školu jít.
K. Benediktová, 9.A

+
Stáž studentů
z Landshutu
na SUPŠ Bechyně

+
Jihočeský kompas
2010

Ve dnech 8 - 9. 10. 2010 proběhl v KD
Metropol v Českých Budějovicích 3. ročník
veletrhu cestovního ruchu Jihočeský
kompas 2010. V rámci propagace města
Bechyně se ho účastnila i naše škola.
Stánek měl název Bechyně zve celou
rodinu. Propagační panel přiblížil možnosti,
které návštěvníkům nabízí město Bechyně,
plakát s fotografiemi popularizoval letní
kurzy, které pořádá naše škola, jako další
z možností, jak ve městě strávit aktivní
dovolenou. Velkému zájmu návštěvníků se
těšily ukázky točení na kruhu. Navíc v rozhovoru s moderátorem na pódiu velkého sálu
jsme měli možnost představit město
Bechyně (dialog Nejen tělo, ale i duši léčí
Bechyně) a výstavu IuventArs - Dílna 2010.
Veletrh, nad kterým převzal záštitu
hejtman Jihočeského kraje Mgr. Jiří Zimola
a který spolufinancovalo město České
Budějovice, začal v pátek 8. 10. 2010
v 10.00 hodin slavnostním přípitkem. Krátce
nato navštívil hejtman Jiří Zimola, radní pro
kulturu Ing. František Štangl, primátor
Českých Budějovic Doc. RNDr. Miroslav
Tetter a další představitelé města výstavu
IuventArs - Dílna 2010. Zde je přivítali
ak.mal. Věra Vejsová (PF JČU) a PaedDr.
Jiří Novotný (SUPŠ Bechyně) a seznámili je
s cílem a výsledky Dílny 2010 i s důležitostí
propojení středních výtvarných škol v kraji
s Pedagogickou fakultou Jihočeské
univerzity.
Veletrh byl zakončen 9. 10. 2010 v 17.00
hodin předáním diplomů oceněným
expozicím. Bechyňský stánek byl oceněn
cenou ředitelky SŠ a VOŠ cestovního ruchu
České Budějovice za originální popularizaci
cestovního ruchu a cenou ředitele KD
Metropol.
PaedDr. Jiří Novotný

V rámci projektu Leonardo da Vinci a ve
spolupráci s organizací Tandem se
uskutečnil 17. 9. - 8. 10. 2010 v naší škole
pobyt šesti studentů a jednoho pedagoga
z partnerské keramické školy KFL
(Staatliche Fachschule für Keramik)
Landshut (Bavorsko). Náplní jejich práce
bylo modelování, točení a dekorace keramických výrobků. Jako zpestření jsme
nabídli výpal v peci na dřevo, pálení raku,
exkurzi do Alšovy jihočeské galerie, do

kláštera, bechyňského zámku a muzea
Vladimíra Preclíka a výlety za památkami
(Č. Krumlov, Č. Budějovice, Tábor, Praha).
Studenti Stefanie Bauer, Maike Otto,
Nathalie Pampuch, Andreas Gertner, Aaron
Blengl, Marco Kusold a pan profesor Helmut
Stötter přijeli do Bechyně v podvečer
17. 9. 2010. Do neděle proběhla jazyková
animace s Janou Cholevovou (Tandem),
vlastní práce ve školních ateliérech začala
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Zprávičky
z Jahůdky

Při likvidaci havárie
kanalizace v budově A jsme
po ukončení prací netrpělivě
čekali na vyschnutí prostor
suterénu, aby se mohlo pokládat lino. Děti už
chtějí být ve svých třídách (Lišáci
a Sluníčka). V tělocvičně se provádějí téměř
všechny zájmové kroužky, které se stále
oddalují. Ani vysoušecí technika práce
neurychlila.
Naše MŠ je zaměřena na citovou
a etickou výchovu, hravou ekologii a prohlubování lásky k přírodě. Během září a října
jsme s dětmi sledovali měnící se přírodu –
zbarvování listů, dozrávání různých plodů –
jak ovoce, tak i žaludů a kaštanů. Děti je
sbíraly i s rodiči a vytvořily krásné
„Podzimníčky“, ze kterých byla 13. 10. 2010
uspořádána výstava v prostorách mateřské
školy. I Vy se můžete přijít podívat, jaké mají
naše děti a jejich rodiče originální nápady.
Dne 14. 10. 2010 proběhla akce
„Uklidíme svět“, děti se seznamovaly
s významem třídění odpadů a uklízely školní
zahradu a okolí školy. Nasbírané plody
připravujeme zvířátkům do krmelce.
20. 10. jsme oslavili „Den stromů“
a připravujeme pro děti na školní zahradě
naučnou stezku „Stromy“. V září a říjnu děti
zhlédly loutkové divadelní představení
„O princezně Lesněnce“ a představení
Kouzelníka, u kterého si vykouzlily sladkou
odměnu.
MŠ se zapojila se svým Kirískem
z krabiček sýra KIRI, kterého vyrobily paní
učitelky společně s dětmi, do soutěže na
www.kiri.cz. Děkujeme za poslané hlasy.
Informace jsou i na www.msjahudka.cz
M. Vostoupalová

v pondělí 20. 10. 2010 a naplnila celé tři
týdny, které neuvěřitelně rychle utekly.
S lahdshutskými studenty a s panem
Stötterem jsme se rozloučili v pátek 8. září
2010. Věříme ale, že naše setkání nebylo
poslední. Zájem o pokračování je
oboustranný a těšíme se na další spolupráci
a návštěvu Landshutu.
PaedDr. Jiří Novotný
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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

Od 1. 10. 2010 je částečně omezen
provoz na nám. T. G. Masaryka z důvodu
rekonstrukce inženýrských sítí. Setkáváme
se zde s porušováním zákazu vjezdu, který
je upraven značkou DZ B1 (zákaz vjezdu).
Za nedodržení hrozí sankce do 2000,- Kč
a 1 bod. v bodovém hodnocení řidiče!!!
Upozorňujeme na dodržování tohoto
značení.

Začátkem měsíce, 4. 10., byl odvezen
odchycený pes do útulku TS Tábor. Od
1. 10. 2010 je usnesením rady města zvýšen
poplatek za odchyt psa a za pobyt v kotci
města na 100,- Kč.

průjezdu vozidel a stání zásobovacích vozů,
zejména při zvýšeném provozu v obou
směrech na Zářečí.

Začátkem měsíce byla obnovena
popř. namalována nová značení v ul. Čechova, v Křižíkově vilové čtvrti a na sídl.
Písecká. Jedná se o DZ V12c podélná žlutá
čára, označující zákaz zastavení.

MPB byla na žádost vedení ZUŠ
Bechyně požádána o pomoc při řešení
krádeží potravin v objektu. Proto zde
strážník Halama Petr přistoupil k instalaci
kamerového systému při hledání provinilce.
Strážník pravidelně kontroloval záznam, ale
bez výsledků. Samotný kamerový systém
asi odradil nenechavce od dalších drobných
krádeží.

Jak jsme informovali v minulém čísle,
přistoupila MPB a OOPČR Bechyně
k smíšeným hlídkám: 1 strážník a 1 policista.
Dne 16. 10. 2010 během 12 hod. směny tato
hlídka vykonávala činnost na úseku dopravy
a veř. pořádku ve spojitosti s konáním voleb
do místních zastupitelstev. V 18:15 hod. byl
oznámen od občana čilý ruch u opuštěného
areálu bývalých jatek u obce Březnice. Při
příjezdu hlídky byl zjištěn muž s dodávkovým vozidlem, který v areálu zřejmě
„tipoval“ možný lup, což se nedalo prokázat,
nicméně vozidlo nemělo platnou tech.
kontrolu, proto byla muži udělena bloková
pokuta.


I v měsíci září proběhly součinnostní
akce MPB s OO PČR Bechyně. Tou hlavní
bylo měření rychlosti 6. 10. 2010 od 15:30 do
17:30hod. v obci Sudoměřice u Bechyně
a poté v ul. U Vodojemu ve směru na
Opařany ve spolupráci s DI OŘPČR Tábor,
kdy bylo přistiženo celkem 9 řidičů, kteří
překročili povolenou rychlost. Další
společnou akcí byla kontrola chatových
oblastí dne 14. 10. Majitelé již opouštějí svá
rekreační obydlí, a tak zde dochází k nárůstu
trestné činnosti. Dne 15. 9. 2010 proběhla
preventivní kontrola nočních podniků ve
městě Bechyně a kontroly volebních
místností ve všech okrscích v Bechyni, dále
v Dobronicích, Stádlci, Opařanech, Řepči,
Ratajích a Raděticích. Během kontroly
nebyly zjištěny žádné závady.


MPB byla požádána vychovateli DM –
SUPŠ Bechyně o pokračování předešlé
besedy sebeobrany konané na jaře, určené
pro dívky ve věku 15–19let. V průběhu
podzimu se dívky seznámí s teoretickou
stránkou obrany (právní minimum, typologie
útoků a útočníků, preventivní rady...)
a posléze se v dalších kurzech naučí zákl.
techniky obrany.


Dne 8. 10. 2010 při dopravní akci byla


Od 1. 10. 2010 jsou již v plném


Dne 21. 10. 2010 strážníci absolvo-

vali povinné střelby na homologované
střelnici Žíšov. Jednalo se o přesnost střelby
na terče a figuríny, pudová střelba.

smíšená hlídka MPB a OOPČR Bechyně
odvolána k pátrání po zmizelých osobách
z DPL Opařany. Hlídka projížděla blízké
okolí obce, ale bez výsledků. Dodatečně
byla hlídka informována o záměru chovanců
se přemístit do Prahy. Podle sdělení policie
jsou tito již zpět.

provozu nové webové stránky MPB na
adrese www.mpbechyne.ic.cz, kde
informujeme návštěvníky webu o novinkách
převážně v dopravě, popř. uvádíme ostatní
důležitá sdělení.


Dne 9. 10. 2010 se strážník MPB ve
spolupráci s pracovníky MěÚ Bechyně
účastnil dobrovolné brigády na zvelebení
zahrady umístněné za domem č.p. 134 Obřadní síň, kde bylo zapotřebí provést
průřez dřevin a jejich likvidaci.


MPB připravuje i jiné besedy, např.
o zábavné pyrotechnice. Dále budeme
pokračovat v součinnostních akcích
s OOPČR Bechyně – měření rychlosti,
kontroly podniků atd., ale i novinkou
v podobě smíšené hlídky, to znamená
1 policista + 1 strážník v denní směně.


Dne 11. 10. 2010 kolem 11.00 hod. byl
strážník MPB Kabelka Aleš požádán
o pomoc OOPČR Bechyně o usměrňování
dopravy po dopravní nehodě na sil. č. 137
u obce Malšice, kde byl vyprošťován
nákladní automobil, který se převrátil na
pravý bok při úhybném manévru předjíždějícího piráta silnic. DN se obešla bez zranění,
omezení trvalo cca 2,5 hod.

Z dopravní problematiky převládá

stále porušování zákazu zastavení
v ul. Dlouhá. Je zde umístěna DZ B 28 zákaz zastavení, která má účinnost již od
konce ul. Soukenická/Dlouhá, tudíž otočení
vozidla před značkou není argumentem
k povolenému zastavení. DZ je zde z důvodu
úzké ulice, dochází zde k problematickému
14

Plán na další období:


Stále se setkáváme s nedorozuměním ze strany přestupců, jak
„Bechyňáků“, tak i návštěvníků ohledně
řešení dopravních přestupků. Mylně hledají
řešení u republiokové policie – PČR, zřejmě
z neznalosti vzniku orgánu obce – Městské
policie.

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.
Aleš Kabelka DiS
Vedoucí strážník MP Bechyně

TĚLOVÝCHOVA & SPORT

+

Ohlédnutí za tenisovou
sezónou

V letošní sezóně hrála tři družstva dospělých
výkonnostní soutěže. Družstvo A se v jihočeské
divizi s velmi solidními výsledky umístilo na
5. místě tabulky, družstvo B v krajském přeboru
I. vybojovalo udržení v soutěži na předposledním
7. místě a družstvo C hrálo v okresním přeboru.
Na kurtech TJ Jiskra Bechyně se pořádalo
několik tradičních turnajů. Celostátní Lázeňský
turnaj mužů vyhrál v jednotlivcích Lukáš Maršoun
z LTC Slovan Kladno, který ve finále porazil
Miroslava Codla z LTC Tonstav Servis České
Budějovice 6:2 6:0, soutěž čtyřher pak bratři
Lukáš Maršoun a Marek Maršoun, když ve finále
porazili jihočeskou dvojici Codl/Mráz 6:1 6:2.
Oblíbený turnaj měl početnou účast, přijelo přes
40 hráčů, zejména z Jihočeského kraje.
V srpnu a v září se konaly klubové deblové
turnaje, turnaj mixů „SaZe“ vyhrála dvojice Jitka
Lišková a Igor Sabo, deblový turnaj „PP Štola“
vyhrála dvojice Stoulil/Byrtus a závěrečný turnaj
současných a bývalých závodních hráčů Jiskry
Bechyně „Betl“ vyhrál Martin Hlavnička
s Ladislavem Svitákem.
Přes stále rostoucí zájem o tenis se již několik
let nedaří sestavit družstva místních žáků
a dorostu. Talentovaní jednotlivci z Bechyně tak
hostují v jiných jihočeských klubech. Doufáme, že
příští rok přiláká více zájemců z řad dětí.
Tenisové příznivce v Bechyni zaskočila letos
v létě také jedna smutná zpráva. Opustil nás
navždy pan Karel Herman, bývalý výborný hráč
a milý člověk, dlouholetý člen bechyňského
tenisového oddílu. Čest jeho památce!
Těšíme se nashledanou na jaře.
za TO TJ Jiskra Bechyně
Ing. Zuzana Folprechtová

POLICIE INF

RMUJE

V měsíci září a počátkem měsíce října
došlo v Bechyni v nočních hodinách k pěti
případům násilného vniknutí do obchodů
a restaurací. Předmětem zájmu pachatele
jsou peníze. Na poškozeném majetku
vznikla škoda vyšší než 25 000,- Kč.
V měsíci září bylo vyhlášeno pátrání po
muži, který odjel osobním vozidlem
z Bechyně, přičemž zajel do lesa a nevěděl,
kde se nachází. Dezorientovaný muž měl
u sebe mobilní telefon, ale nedovedl popsat,
kde se nachází.
Do pátrací akce byl opakovaně nasazen
vrtulník, policisté OOP Bechyně a členové
Sboru dobrovolných hasičů z obce Bechyně,
Stádlec a Rataje. Muž byl vypátrán po
24 hodinách v obci Hodonice, nezraněn a po
lékařském vyšetření zůstal v domácí péči.
Druhý případ pohřešování byl v polovině
měsíce října, kdy pohřešovaná žena odešla
bez finančních prostředků v domácím oděvu
a obuvi. Jmenovaná byla vypátrána
policistou OOP Bechyně, který se vracel ze
služby, před obcí Bechyňská Smoleč.
vedoucí oddělení
npor. Bc. František Filip
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Sbor dobrovolných
hasičů Bechyně děkuje
skupině ČEZ, která
v rámci akce Oranžový
rok poskytla GRANT na
opravu a rekonstrukci
h i s t o r i c k é h o
hasičského cisternového automobilu
PRAGA V3S z roku 1957.
Starostka SDH Bechyně
Jenovéfa ULIČNÁ

+

Úspěch bechyňských kajakářů na mezinárodních
závodech Olympijských nadějí ve Veltrusech

Tomáš Macášek, odchovanec kanoistického oddílu TJ Jiskra Bechyně, závodící
v současné době za Duklu Brandýs nad
Labem, a Honza Zvolánek, člen kanoistického oddílu TJ Jiskra Bechyně, se na
základě splněných nominačních kritérií a na
návrh trenérské rady RDJ účastnili
mezinárodních závodů Olympijských nadějí,
které se konaly 30. 9.–3. 10. 2010 ve
Veltrusech. Oba závodili v kategoriích K1M

a C2M za mezinárodní účasti závodníků ze
Slovenska, Rakouska, Německa a Francie.
Závody se jeli na umělé slalomové trati
na řece Vltavě. Slalomový kanál je zde
vybudován v bývalé vorové propusti
vltavského jezu. Délka propusti činí 600 m
z toho 350 m je využito pro vlastní slalomový
kanál, převýšení je 3,5 m.
Oběma kanoistům se v závodě dařilo,
probojovali se až do finále a přivezli si

+

z Veltrus cenné kovy. Tomáš Macášek
obsadil v kategorii C2M dorostenci starší
a v kategorii tříčlenných hlídek C2M 1. místo,
v kategorii tříčlenných hlídek K1M 2. místo
a v kategorii K1M dorostenci starší zůstal
těsně pod stupni vítězů a obsadil 4. místo.
Honza Zvolánek obsadil v kategorii K1M
dorostenci mladší a v kategorii tříčlenných
hlídek K1M 3. místo, v kategorii C2M
4. místo a v kategorii tříčlenných hlídek C2M
5. místo.
Pro oba kajakáře těmito závody závodní
sezóna skončila. Přejeme jim do dalších let
mnoho úspěchů. Tomáš Macášek vstupuje
rokem 2011 do kategorii mužů, Honza
Zvolánek závodil v kategorii dorostenců
prvním rokem a zůstává v této kategorii ještě
po dobu tří let.

Šachový spolek

Papírnictví a hračkárna

Beruška
Libušina 25, Bechyně

9.10.: 1. kolo – 3. jihočeská divize
Reality Horňák Bechyně C – Sokol Tábor
junioři 3,5:1,5
Body: Jandl, Byrtus, Škopan – 1; Kukla – 0,5

HRAČKY

16.10.: 1. kolo – 2. jihočeská divize
ŠK Týn nad Vltavou – Reality Horňák
Bechyně B 3:5
Body: Brčák, Alexa, Karafiát, Kukla – 1;
Bernáth, Krch – 0,5

– panenky, autíčka (zn. BRUDER), plyšáci, hračky pro nejmenší,
společenské hry, puzzle, zvířátka Pet Shop, Pokemoni a mnoho dalšího.
PAPÍRNICTVÍ
– kancelářské, školní a výtvarné potřeby,
dárková keramika, pohledy, blahopřání
OBALOVÝ MATERIÁL
– dárkové tašky, balicí papíry,
celofán a celofánové sáčky, stuhy, mašle.
Masky, křídla, mikulášské sáčky a drobnosti dětem. Přijďte se poohlédnout
po vánočních dárcích.

Pišta Bernáth

Příjemný podzim a pohodu přeje Beruška

ČISTÍRNA PEŘÍ
Vážení občané města Bechyně,
v zářijovém zpravodaji jsem Vás informoval o nabídce pohřebních služeb naší firmou Josef
Buřič – POHŘEBNICTVÍ. Zároveň jsem Vám přislíbil, že Vás budu informovat o postupech
při úmrtí a úředních záležitostech. Tímto bych to chtěl učinit.
Úmrtí blízkého člověka je smutný a stresující zážitek našeho života. Proto se snažíme Vám
tyto chvíle co nejvíce ulehčit a potřebné záležitosti obstarat za Vás.
Jsou dva základní postupy podle místa úmrtí.
1.) Úmrtí doma (v bytě).
Předně zavolejte zdravotnickou záchranou službu, popřípadě jiného lékaře. Na místo úmrtí se
musí dostavit lékař, který provede ohledání zemřelého a vystaví „List o prohlídce mrtvého“.
Tento list ponechá u pozůstalých a převezme si jej pohřební služba. Převoz zesnulého provede
na zavolání pohřební služba.
2.) Úmrtí v nemocnici nebo jiném zdravotnickém zařízení.
Dostavte se do kanceláře pohřební služby, kde vyřídíte veškeré potřebné náležitosti.
Pro vyřízení všech náležitostí budete potřebovat:
občanský průkaz zemřelého, občanský průkaz objednavatele pohřbu, popřípadě rodný list (stačí
kopie), na matrice je nutno doložit přímé příbuzenské vztahy. Obstarejte oblečení pro zesnulého.
Vše ostatní vyřídíte přímo s pracovníkem pohřební služby na místě.
Pokud se rozhodnete pro naši pohřební službu, najdete nás na adrese Novodvorská 301, Bechyně.
Pracovní doba Po až Pá 8.30 až 14.00 hod. Telefony: 381 215 537, 602 279 102 v pracovní době.
V mimopracovní době volejte 602 279 102 nebo 602 447 007, a to i o svátcích či sobotách a nedělích.
Josef Buřič
Městský zpravodaj Bechyně / LISTOPAD 2010

PÉŘOVÉ VÝROBKY


Bechyně - Autohas
bývalý dům služeb
p. Dlouhá

tel: 602 659 011

Malšice - bývalý Bazar
tel: 604 925 690

www.cistirnaperi.taborsko.com

10.10.: 1. kolo – 1. jihočeská divize
Spartak Sezimovo Ústí – Reality Horňák
Bechyně A 3:5
Body: Janeček, Odehnal – 1; Mazur, Brom,
Bernáth, Absolon, Brčák, Šťastný – 0,5

Provedu kácení stromů ve ztížených
podmínkách, bezpečnostní, stabilizační
a výchovný řez
Tel: 606 931 760
Přijímáme objednávky na
domácí vánoční cukroví

Hotel
Jupiter

Uzávěrka objednávek do konce listopadu

Odběr 17. a 18. 12.

Kontakt:
280,381 212 631-33 za 1 kg
p. Schmidtová 14 druhů
15

OČNÍ OPTIKA
Soběslav, Palackého 64
Po, St:
9 – 13 14 – 18
Út, Čt, Pá: 8 – 13 14 – 17
So:
8 – 11

Tel.: 381 214 996
www.mmoptik.cz

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!

Vánoční cukroví
CUKRÁŘSTVÍ Eva Němcová
Plechamr 434, 391 65 Bechyně

www.cukrarstvinemcova.cz

tel: 776 782 990
381 211 435

Městský zpravodaj č.11/2010, den vydání: 1.11.2010. Měsíčník. Vydává Město Bechyně, IČO: 00252069, nám. T. G. Masaryka 2, 391 65.
Vychází v Bechyni 1. den v měsíci. Ev.č. period. tisku 37/97. Náklad 2400 výtisků. ZDARMA. Inzerce (15 Kč/cm2) a příspěvky na tel: 381 213 338,
e-mail: propagace@kulturnidum.cz. Uzávěrka příštího čísla 18. listopadu.Tisk RAIN TISKARNA, s.r.o.,Pravdova 568/II, 377 01 Jindřichův Hradec.

