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+
Životní jubilea 
prosinec 2012

93 let Podhrázská Polana
90 let Lála Ladislav
88 let MUDr. Trnka Jindra
87 let Krasanovská Božena

Staňková Marie
85 let Hladká Jiřina
84 let Vozábal Jaroslav
82 let Bočková Marie

Hrnčárek Jan
81 let Dokoupilová Eva

Kubíčková Růžena
Langová Lydie

80 let Haškovcová Marie
Šutka Ernest

79 let Římanová Marie
78 let Motyčková Marie

Pollák Štefan
Tupý Jindřich

77 let Hamerlová Drahomíra
Neškodná Marie
Svobodová Pavla

76 let Karafiát Karel
75 let Jaroš Josef

Zelenka Josef

+Diamantová svatba

Manželé Pravdomil a Božena Pluhařovi 
dne 8. 11. 2012 oslavili vzácné jubileum 
60 let společného života. Přejeme hodně 
zdraví, štěstí a spokojenosti do dalších let.

Rodina
K přání se připojuje
i Městský úřad Bechyně.

+
každý rok začínáme v tomto období bilanco-Vánoční rozjímání
vat, co se nám povedlo, co se nám nepoda-
řilo tak, jak jsme si představovali, co bychom 
případně chtěli změnit v příštím roce. Cítíme 
obrovskou radost, pokud došlo k onomu 

Vánoční svátky netrpělivě přešlapují za obrovskému zázraku a v naší rodině se 
dveřmi našich domovů, usilovně přemýšlíme narodil nový človíček, který rozšířil naše 
čím obdarujeme naše nejbližší, pečlivě řady, na druhou stranu vždy cítíme ale velký 
promýšlíme skladbu vánočního menu, zda smutek, pokud nás někdo z rodiny nebo 
to bude obligátní kapr či zda tuto tradici z našich dobrých známých či přátel navždy 
trochu změníme a vymyslíme něco jiného. opustil a odešel tam, odkud není návratu.

Vánoční doba, ať chceme nebo nechce- Dovolte mi, abych vám touto cestou 
me, na nás vždy dýchne neopakovatelnou popřál klidné a pohodové vánoční svátky, 
atmosférou, svým zvláštním kouzlem a jako během kterých se sejdete u jednoho stolu 

Všem obyvatelům a příznivcům Bechyně přeje redakce 
krásné prožití Vánoc s jejich nenapodobitelnou atmosférou, 
láskou a pohodou v rodině, v práci i mezi přáteli.

Český betlém Karla Franty

ivá pokrývka

Ž
Hned ráno po narození dítěte si majitel 

přišel pro osla s volem. První musel odnést 
náklad obilí a druhého čekalo nezorané pole. 

nepřipadal sám. Právě on, který by babičce Do skalního přístřešku se vkrádal chlad. 
mohl ukázat a dát tolik nových věcí, kdyby Nic neškodí novorozeňatům víc než zima. 
mu jen poskytla příležitost.Josef honem rozdělal oheň, ale kouř si chtěl 

Děti se slétly do jeskyně jako včely do užít pohledu na Ježíška a tvrdošíjně visel 
úlu. Nejdřív se blížily k jesličkám trochu nad jesličkami. Josef se tedy pokusil zahřát 
ostýchavě, ale pak se kolem nich semkly do dítě svým pláštěm. Byl však tak hrubý 
velkého hroznu. Držely se rozpačitě za a těžký, že by Ježíška spíše udusil, než 
ruce, ale oči jim svítily štěstím, že vidí toho, zahřál. Zkusil tedy napodobit osla s volem, 
kdo byl slíben od věčnosti a teď se stal ale záhy zjistil, že jeho plíce jsou příliš malé 
tělem. Že by do nich děti strčily?a staré na takovou práci.

„Je mu zima“, prohlásila největší holčič-Maria natáhla paže a uklidňovala ho: 
ka. „Je mu zima a měli bychom ho zahřát.“„Proč se tak namáháš? U mě mu bude 

Josef s Marií nevěděli, jak to chtějí teplo.“ Ale Josef věděl, že Maria je ještě 
provést, ale děti udělaly to nejjednodušší na příliš slabá. Právě tehdy venku zaslechl 
světě: položily na děťátko svoje teplé zvuk, který připomínal šustění křídel nebo 
a lehké dlaně. Od Ježíškova těla je dělily jen šumění potůčku. Křoví kolem dokola jako 
pleny a tenká látka, která sloužila jako by ožilo. Schovávaly se tam děti pastýřů, 
pokrývka. které se také přišly podívat na ten div, 

Ježíšek se zaradoval: od prvního dne a vzrušeně si mezi sebou šeptaly.
života mu teplo a život neposkytovalo K jesličkám se o Vánocích stavějí 
slunce, oheň, ovčí nebo velbloudí vlna, ale i postavičky dětí. Pravda byla ale jiná. Té 
něžný dotek lidské dlaně jako projev lásky. dlouho očekávané události se v noci nezú-
Právě v to doufal od začátku věků.častnilo žádné dítě. Všechny do jednoho 

Toho dne pokrývka z dětských rukou spaly a o všem se dozvěděly až ráno. 
měnila tvar a barvu, protože každé dítě „Pozvu je dovnitř,“ napadlo Josefa. 
z okolí se chtělo na Ježíška podívat a po-„Budou Marii dělat společnost, a i kdyby 
žehnat mu. Když se večer vrátili vůl s oslem, jeskyni nezahřály dechem, tak aspoň svou 
Ježíškovy plenky a pokrývka zdaleka přítomností. Třeba to Ježíškovi udělá dobře.“
nebyly čisté, ale z očí mu zářila radost.Jak málo vědí dospělí o schopnostech 

děti! Babičce se říká: „Necháme ti tu 
Z knihy Piera Gribaudiho: Pepíčka, aby ti dělal společ-

Příběhy vánoční noci nost.“ A babička hned 
(Praha, Portál, 2008) zahrne Pepíčka hrač-

kami a pamlsky, aby si 

a s celou svou rodinou prožijete příjemné 
chvíle a hlavně v klidu zavzpomínáte na vše, 
co vás v tomto roce potkalo. Přeji vám, 
abyste dokázali alespoň na chvíli přerušit 
celoroční shon a celoroční nervozitu, která 
nás v poslední době díky nedobré 
ekonomické a politické situaci neustále 
provází a zneklidňuje, přeji vám, abyste se 
dokázali radovat z maličkostí, přeji vám, 
abyste malé radosti dokázali neustále 
rozdávat těm, které máte nejraději.

Vážení spoluobčané, přeji hezké svátky.

Jaroslav Matějka, starosta města

Z obsahu
Volba prezidenta ČR 12
Příspěvky do lednového čísla posílejte 
do 14. 12. na propagace@kulturnidum.cz.



Pečetící souprava 
ze slonové kosti, 
fantasticky provedená, 
v etui. Je to dědictví 
z 30. let minulého století 
ředitele Báňské a hutní
společnosti

+
Pečeť (latinsky sigillum) je prostředek Svíčky – dokončení 

vytištěný, vytlačený či jinak připevněný na 
našeho rozjímání dokumentu sloužící k ověření jeho pravosti. 

Pečeť na sobě obvykle nese grafický návrh 
identifikující majitele. Razidlo, kterým se 

Oheň v kamnech dávno neplá, pečeti dodává její grafická podoba, se 
taky došlo na svíčku, označuje jako pečetidlo nebo pečetní typář. 
trocha vosku, ještě teplá, Studiem pečetí se zabývá sfragistika, jedna 
promění se v kuličku, z pomocných věd historických. Pečetící vosk 
do ní vdechnu všechna přání dřív, se samozřejmě rozehříval nad svíčkou.
než zcela vychladne, Přišla však doba adventní, kdy na 
dřív, než na mě přijde spaní a z dlaní mi adventních věncích postupně rozsvěcujeme 
vypadne. čtyři adventní svíčky, letos první až čtvrtá 

Z písně Karla Plíhala: Svíčka neděle adventní připadá na 2. prosince, 
9. prosince, 16. prosince a ta poslední na Svíčka jako součást našeho společen-
23. prosince. Patří k nim v našem městě ského života. Jistě se také v minulém čísle 
i setkání obyvatel u vánočního stromu na týkala společenství lidí. Dnes tak trochu 
náměstí, v muzeu, na zámku, v klášteře civilněji, jestli je to správné slovo. Je pro mě 
a slavnostní troubení z věže kostela spojená vždy s krásnými zážitky a slavnostní 
sv. Matěje. Je to krásná tradice, která náladou. 
nahradila předchozí troubení ponocného, Začnu s tou první narozeninovou svíčkou 
jízdu na saních s koňmi. Oprošťuje nás od na dortu, jedna jediná trůní uprostřed. Je to 
hektických příprav, přináší téměř posvátnou velký okamžik pro celou rodinu. Pak svíčky 
náladu.přibývají, děti se snaží všechny naráz 

Všude se totiž uklízí, peče cukroví, sfouknout, až pak je jich tolik, že by musel být 
shánějí dárky, stále nakupuje, musíme také dort velký jako kolo od vozu. Je to čas, když 
sehnat stromky nebo větve, kapry a jiné se na dortech už neobjevují, stačí nápis 
dobrůtky na vánoční stůl.z krému nebo i řešení, že dáte doprostřed 

A pak přijde ten den nejkrásnější – žárovku 40, 60 W, na 100 W dojde málokdy. 
Štědrý. Myslím, že se nebudu mýlit, že Jen je problém, jak ji na tom dortu rozsvítit. 
všude panuje napjatá nálada. Děti se Proto se někdy řeší počet svíček jinak: jedna 
nemohou dočkat večera, maminky a babič-svíčka, jedno desetiletí. 
ky, i když si myslely, že mají vše připravené, 

Svíčka jako milé světlo k nám přichází do stejně finišují, tatínkové a dědečkové jsou 
domovů, svíčka při společné večeři, při také nervózní; když zasazují vánoční 
schůzkách s přáteli, kdy je příjemným stromek do stojanů, musejí přiřezávat 
společníkem doma i v restauracích. I jen tak, kmínek, rovnat a vždy je to trochu nakřivo. 
když přijdete domů pro dobrou náladu a pro Ozdoby, pokud se v klidu od loňska najdou, 
její uklidňující svit. K tomu slouží většinou padají a tím vlastně se udělá jejich probírka. 
čajové svíčky, ukryté v kalíšcích, někdy Pak ještě připevnit svíčky, jsou slavnostní, 
v ozdobných krytech, které se používají ještě někde ve starých mosazných klipsách. 
i v čajovnách a čínských restauracích k ohří- Někde jsou nahrazeny svíčkami elektric-
vání potravin. Jsou i jiné možnosti – použít kými, podle mě však ztrácí to kouzlo živého 
svícny s vyšší svící zasazených do svícnů, světla. Ale pozor!... aby nechytla větvička na 
od honosných stříbrných, mosazných, stromku od svíčky, včas sfouknout nebo 
porcelánových, skleněných, keramických, uhasit nasliněným prstem – vždy zanechá 
dřevěných svícnů na našich stolech až po takovou krásnou vůni vosku. Pak zazvoní 
prosté svícny vyrobené doma, třeba i dětmi. zvoneček, děti mohou jít k rozsvícenému 

Svíčka nám však slouží i ve svízelných stromečku, protože andělíčci již odletěli, 
situacích, např. při výpadku elektrického předtím nemohli být rušeni. Pod stromeč-
osvětlení jako nouzové osvětlení. A nesmí- kem plno krásně zabalených dárků, na stole 
me zapomenout na hromničku, která se slavnostně prostřeno.
posvěcovala na Hromnice 2. února, A teď nastává dilema: rozbalit nejdříve 
zapalovala se při bouřce a měla ochránit dárky, na které se upínají dětské oči nebo 
stavení před zásahem blesku. nejdříve slavnostní štědrovečerní večeře? 

Ještě jeden úkol svíčky chci připomenout: Prašť jako uhoď, malé děti jsou tak vzrušené 
úkol úřední. a nedočkavé, že se stejně pořádně nenajedí 

– ať s rozbalenými dárky, se kterými si již 
chtějí hrát, nebo s těmi nerozbalenými, kde 
je čeká překvapení. 

Je to vskutku nejkrásnější večer celého 
roku, který si s radostí s celou rodinou užijte!

–ap–

Když duši bolí v kříži
Od ledna jsme pro vás připravili nový 

sloupek, do kterého nám bude přispívat pan 
PhDr. Jaromír Matoušek. Nabízíme vám 
možnost poslat dotaz na konkrétní problém 
nebo dát tip na téma, které by vás zajímalo, 
a to buď na emailovou adresu redakce:
propagace@kulturnidum, 
nebo přímo na adresu pana doktora: 
j.m.psychologie@seznam.cz

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

Mikulášská zábava
Zábava je to – myšleno Mikulášská 

především mladých, a proto i hudba vždy 
je nakloněna – volba hudby i taneční písně 
hlavně pro ty mladší. Musíme proto těm 
kritikám starších a na jejich slova „co tam 
tancovali“, „to je dneska mládež“ říci, že 
asi zapomněli, že byli mladí. Kdyby 
mnohdy soudili staré, podle některých i zle 
by to s nimi dopadlo, ale to by pak zase 
nectné huby tvrdily „co si to ta mládež 
dovoluje“? Myslím si, že mládež školy je 
dobrá, vždy si člověk ve shonu života uvě-
domí více těch, kteří soustřeďují pozor-
nost a to i v nepěkném slova smyslu, ale 
jedinci byli vždy, vždy svým stylem 
svérázní, provokující, snažící se o sou-
středění pozornosti, třeba právě toho 
děvčete, která to ne a nechce vidět.

Vánoce
Stále nestačí výroba vyrobit boty, 

brusle, lyže, sáňky, oblečení pro sport. Na 
vše musí rodiče postát frontu, ale není to 
radostné? Vždyť proto tyto věci vyrábíme 
a že je po nich tolik poptávky, svědčí o tom, 
že lidé mohou prostředky dát i na tyto věci. 
O tom, že dřív byl hlad a pamlskem byl 
rohlík, obnošené šaty – tomu už děti 
nevěří… a je to tak dobře. Jestli ještě není 
pro všechny dost pomerančů a jiné jižní 
ovoce, to není podstatné. Jistě bude 
v budoucnu z mírové, plodné práce našich 
lidí. Končí se rok, dobrý rok pro lidi dobré 
vůle!

Vybral Martin Gärtner

Pečetidlo z Městského muzea
v Bechyni

Společnost rodáků 
a přátel Bechyně

si dovoluje pozvat všechny své členy 
a příznivce na vánoční setkání spojené 

s bohatým programem a tombolou, 
které se koná

v sobotu 8. prosince od 14.00 hod.
v hotelu Jupiter.
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Vzpomínky na Bechyni 1912 – 1918

+
Každá rašelina 
neumí léčit, 
ale bechyňská ano

Slatina
S trochou nadsázky lze říci, že cesta 

rašeliny do bechyňských lázní míří až 
z pozdních čtvrtohor. Ne každá rašelina je 
však vhodná k léčebným účelům. Musí mít 
potřebné fyzikální vlastnosti (schopnost 
zadržet a přenášet teplo) a pochopitelně 
i určité chemické složení (přítomnost 
humínové kyseliny, pryskyřic, aromatických 
látek...). Naše je tak kvalitní, že odborným 
rozborem zjistíte např. i pylová zrnka rostlin 
zde rostoucích v dávné minulosti. 

Bechyňská rašelina patří mezi nejlepší 
v České republice i ve střední Evropě. 
Podléhá přísným pravidelným kontrolám, 
a to už od ložiska přírodního léčivého zdroje 
přes komplexní analýzy peloidu. Peloidy jsou 
látky vznikající v přírodě geologickými 
pochody. Ve směsi s vodou se používají jako 
koupele nebo zábaly. 

Borkovická blata vznikla v proláklině dnes 
mezi městy Soběslav, Veselí nad Lužnicí 
a směrem k Bechyni. Kdysi tady na 
nepropustném a kyselém geologickém 
podloží bylo obrovské jezero. Souvislá vodní 
hladina pokrývající zemi miliony let, hroma-
dění odumřelých rostlin (rašeliníku, rákosin, 
ostřic…) tak dala vznik obrovským zásobám 
prosté rašeliny u obcí Komárov, Klečaty, 
Zálší a Mažice o výměře asi 80 ha, s hloub-
kou až 8 m, stářím 8–10 000 let. Proces 
vývoje pokračuje i dnes. 

Rašelina pro lázeňské účely se na 
Komárovském blatě, kde je balneologicky 
nejcennější ložisko prosté čisté rašeliny 
s kyselostí 4,5 – 5,5 pH, těží asi od roku 1905 
dodnes (tehdy pro první balneo v LD Šárka). 
Její zásoby na vytyčené vlastní lokalitě jsou 
dostatečné a vystačí ještě mnoho let. Těžba 
balneologické rašeliny není z hlediska 
ochrany přírody nebezpečná. Lázně mají 
přednostní zájem o její ochranu. Každé lázně 
musí mít svůj léčebný zdroj a právě rašelina 
z Komárova dělá naše lázně lázněmi. 

Cesta slatiny
Slatinu nestačí pouze vytěžit, ale je třeba 

ji upravit na správnou konzistenci. Veškerou 
práci kolem rašeliny, kterou lázeňští hosté 
nevidí, vykonávají v Lázních Bechyně s.r.o. 
2 pracovníci. Vytěžená rašelina je složena na 
skládce, aby z ní odtekla nežádoucí voda 
a mohla být navezena do samotné kryté 
přípravny. Zde se nakládá na pásový 
dopravník a odstraňují se nežádoucí kusy 
kořenů, či travnatých drnů. Padá do drtičky – 
částečky rašeliny nesmějí být větší než 
2 mm. Jemná směs v podobě granulí padá do 
nerezové nádrže s automatickými míchadly 

Městský zpravodaj Bechyně / PROSINEC 2012 3

Po manifestu českých spisovatelů 
o touze národa po samostatnosti v dubnu 
1918 připravil jsem program slavnostní 
schůze měst. zastupitelstva a našel jsem po 
vysvětlení nutnosti té věci u starosty města 
p. prof. Krause tolik pochopení, že uprostřed 
velmi mnohých a těžkých starostí obecních 
přece jen dal mnou napsaný oběžník členům 
zastupitelstva doručiti, řeč přednesl 
a revoluční prohlášení dal zastupitelstvu 
schváliti. Stalo se jednomyslně. 

1. květen 1918 zůstane mi do smrti 
nezapomenutelným. Stačila pouhá sou- Poměry tehdejší nelze měřit dnešními, 
kromá výzva k obchodníkům a všechny kdy za půl hodiny víme rozhlasem, co se 
krámy do jednoho byly zavřeny. Lid brzy se v Praze závažného stalo. Vlaky jezdily 
do města hrnul ze všech obcí k sokolovně. dávno již nepravidelně, nepřišly-li noviny, byl 
Mimo podium nebylo v ní nic jiného. Lidé stáli to zjev obvyklý. Jedině železničáři cítívali, že 
hlava na hlavě v sále i předsálí, na galerii. se „něco“ děje. Kdo však může tak závažná 
Byla otevřena okna na tehdejší zahradu rozhodnutí stavět na ústním podání osob 
a zahrada byla plná lidí. Byly plny i chodby nikým nepověřených? A pak dostal jsem 
Protivínky a ještě na náměstí před teprve 29. října ráno proužek tenkého papíru 
sokolovnou stál veliký zástup, který sice od pana přednosty stanice Quadráta, na 
nemohl nic slyšet, ale u vědomí veliké chvíle němž mi sděluje strojem psanou zprávu, že 
tiše stál až do skončení programu, kdy celý včera byl v Praze státní převrat a ministrem 
ten nevídaný zástup bez vyzvání projevil železnic jmenován dr. Zahradník. To byla 
svůj souhlas bouří národní hymny. zpráva závažnější, která mne vynutila, ačkoli 
Odhadovalo se na 5000 účastníků. Všichni se právě o mne pokoušela chřipka, na niž 
vraceli se domů silnější a hrdější na svůj tehdy mnoho lidí umíralo, abych u pošty 
národ. Rozumí se, že zprávu o tom zaslal hledal nějaké potvrzení této zprávy. Úřady 
jsem novinám, pokud tehdy vycházely. nevěděly ničeho. Teprve po 9. hodině došel 

Fronty rakouské se zřejmě rozkládaly telegram Nár. výboru z Prahy pro okres. Nár. 
a události hrnuly se stále rychleji ke výbor, který však v Bechyni ještě nebyl 
katastrofě. Dnes ví každý, jak krásně a bez ustaven, protože nebyla ještě ustavena org. 
velkých škod na majetku i životech českých socialistů, na kterou se čekalo. 
čsl. revoluce prošla. Nestydím se přiznat, že Přijal jej tedy náměstek samospráv. 
vždycky viděl jsem tehdy při svých vlastních okresního výboru p. K. Plaňanský a hned mi 
úvahách neurčité mrtvoly zastřelených jej přinesl k poště. Byl podepsán všemi členy 
a oběšených a jejich opuštěné rodiny. Vždyť první československé vlády a oznamoval 
na frontách takto rakouská vláda pilně zrození Československé republiky. Okam-
trestala. Věděl jsem, že k tak nebezpečnému žitě jsme zařídili, aby strážník vybubnoval po 
podniku nelze přistupovat s pouhým městě výzvu, aby všechno občanstvo 
slavnostním gestem. Slyšel jsem tu a tam dostavilo se ve 2 hod. odpoledne na náměstí 
výhrůžky spravedlivé i nespravedlivé za pro velmi důležitou zprávu. Několik dobrých 
zneužití bídy spoluobčanů k vlastnímu lidí ze Sokola postavilo zatím na náměstí 
obohacení. Nervy všech lidí byly vyčerpány. tribunu ze soudků a prken. 
Budou výhrůžky splněny, až pád staré státní Nikdy již nezažiji tak mohutného, 
autority vzbudí domněnku, že její zákony krásného, posvátného dojmu, jaký prožil 
neplatí a že lez beztrestně jednat dle své jsem na této tribuně. Jsem za něj osudu 
vůle? To nebyly vyhlídky vábné a mohly vděčen. Když po boku p. Plaňanského jsem 
svobodu národa hned po zrodu zničit. oznámil lidu, že Rakousko se zhroutilo a že 
Pozval jsem nejvážnější důvěryhodné muže jsme svobodni, že máme samostatný stát 
na Táborsku, kde večer sedávala jen naše Československou republiku a přečetl jsem 
malá, do tajů událostí zasvěcená telegram Národního výboru, zachvěly se 
společnost. Byli mezi nimi všichni naprosto snad všechny tváře v zástupu přede mnou. 
spolehliví přednostové úřadů. Pověděl jsem, Z očí vyhrkly slzy vděčné radosti, lidé se 
že převrat může již nás překvapit každý den objímali. Propuklo tu na povrch, co v srdcích 
a sdělil jsem svoje obavy z možných bylo skryto. Krásný je náš lid i při svých 
nepořádků. Bude třeba naráz všechen lid lidských slabostech. Ty dovedou mu mnoho 
o převratu uvědomit, aby byla zamezena na příznivém osudu zničiti, ale ve velkých 
příležitost k nebezpečné práci fantasie okamžicích národa umí být velký. Nevěřím, 
a pověstí a současně ihned vzbudit že nejkrutější zkouška mohla by jej škrtnout 
oddanost k nové autoritě. Kdo to udělá? v seznamu významných členů lidstva, dokud 
Nelze tuto povinnost odhlasovati a uložiti, takovým dovede být. Právě z utrpení vyrůstá 
protože je při ní značné osobní nebezpečí v vždycky u nás tento očistěný květ. Chápeme 
případě revoluce, je nutno jen uvážiti dobře zlé časy jako pokání za svoje viny 
vhodnost či nevhodnost osoby, která a nacházíme v něm vždy zase svoji sílu. 
dobrovolně se přihlásí. Po chvíli ticha navrhl Kolikrát již našimi dějinami tento pokus 
p. řed. Chleborad, abych převrat ohlásil lidu přešel! Poškodil, ale nezničil nás. Zase 
sám, když jsem až do té doby v místě zesílíme jen za láskou k pravdě, za touhou 
podmínky připravoval. Požádal jsem po spravedlnosti. Nic jiného nad osudem 
o upřímný posudek vhodnosti či nevhodnosti národů trvale nevítězí.
své osoby v zájmu zdaru odpovědné věci. 

R. Burian, čas. Lázně Bechyně, Posudek vyzněl v jednomyslný souhlas. 
prosinec 1938Přijal jsem tedy tento úkol. 

(zkráceno)

Bechyňští muži 
28. října 1918, 
v jejich středu 
Rudolf Burian, 
autor letošního 
seriálu vzpomínek 
na Bechyni 
1912–1918.



slovy „To se práší vod kamaší“… Toho 
večera bylo zapsáno skoro třicet písní a při 
rozchodu je Matyáš upozornil na sousední 
Nuzice: „Tam že zítra půjdeme pro nové 

Milí čtenáři Bechyňského zpravodaje… písně.“
 A měl pravdu, zdejší učitel Fric sezval 

Zaujal mě příspěvek uveřejněný před všechny nuzické a podařilo se sebrat dalších 
časem v městském zpravodaji o bechyň- 30 písní. Nuzické písně se od hodonických 
ském pěveckém tělesu Lužičan. Impulsem nápadně lišily svým rázem. Když na to 
pro jeho vznik byla v roce 1864 především Novotný poukázal, učitel poznamenal 
podpora českého vlasteneckého ducha „U silnice lid je vždy živější, veselejší, proto 
a uchování národní písně. Podle dobových jste v Hodonicích našli písní žertovních větší 
informací těleso vždy vystupovalo s českými počet, kdežto v Nuzicích, od ostatního světa 
písněmi a nechybělo u žádných význam- lesem a roklinou jaksi odloučených, v tom 
ných dějinných událostí ve městě, ale zátiší jest lid vážnější a miluje písně 
i v našem regionu. zádumčivé, roztoužené“. Zde sebrané písně 

Naše město, které bylo po mnoho staletí zazpívali František Dobiáš, Haškovec, 
městem krajským, bylo i centrem kultury Šonka, Ambrož a sousedky Marie Nosková, 
regionu – v našem městě byly v průběhu Hrubá, Vrkočová a Barbora Šochová.
letního období dvakrát do měsíce slavné Dalšího dne je místní průvodce Vondrák, 
poutě, končící honosnými církevními obřady přivedl k nejstaršímu pěvci v Bechyni – 
ve františkánském klášterním kostele. Matěji Hrachovi. Byl to 91letý kmet, který již 
A pravidelně se zde konaly i týdenní trhy… pátým rokem neviděl…, když ale vyslechl, oč 
ale o tom snad někdy jindy. pánům z Prahy jde, vzpřímil se u kamen 

Při těchto příležitostech se scházelo a hlasem kupodivu jasným zazpíval osm 
mnoho „lidu selského“, který si při své práci – písní. V textu nejdelších a v melodii nejzají-
například při žních, hrabání sena či otav, pro mavějších z nich je pravou perlou píseň 
ukrácení pracovní chvíle zpíval své písničky „Manžela pan farář“. Další písně poskytl též 
se slovy a nápěvy vycházejících z místních Antonín Nový, hudebník v Bechyni. Takřka 
událostí. Písně se pak zpívali u dobrého „letem světem“ bylo sebráno za pár dnů na 
„truňku“ při vyhlášených poutích a bechyň- osmdesát písní, z nich Novotný vybral 
ských trzích. padesát nejzajímavějších a ještě v roce 

V roce 1900 tento fenomén zaznamenal 1900 je vydal tiskem u Fr. A. Urbánka 
při své návštěvě Bechyně i V. J. Novotný – v Praze.
autor sebraných Bechyňských písní… Jako společník při sbírání se osvědčil 

…vše začalo potřebou spláchnout prach i tenorista Burian – nadšený milovník 
z vycházky po Obůrce, kterou autor – národních písní. Čiperný Buriánek byl vždy 
Novotný – prošel s tehdejším význačným po ruce a často zpěváky přerušoval a loudil 
pěvcem, tenorem Národního divadla na nich písně starodávné, vojenské, 
Burianem. Hrdlo přišli svlažit do hospody milostné i jiné, jak je zpívali při svatbách 
„U Lenerů“, kde v té chvíli bodrý venkovan nebo při vesnických slavnostech.
nádherně zpíval jim zcela neznámé národní Buriánek byl tak nadšen našimi písněmi, 
písně. Ty písně je tak zaujali, že přisedli že je přenesl i na prkna Národního divadla. 
a naslouchali 68letému výměnkáři Janu A jak reagovala pražská veřejnost v roce 
Matyášovi z Hodonic. Novotný ihned 1900 na bechyňské písně? Dobový tisk – 
v hospodě zaznamenal patnáct písní – Národní listy – uvádějí 20. října roku 1900:
pěvec tímto neočekávaným zájmem byl tak „Sensační úspěch“
potěšen, že pozval oba hosty k sobě do Písně přednesené tenoristou p. J. Burianem 
Hodonic, aby si ještě od jiných sousedů při II. Koncertě Kubelíkově v Národním 
mohli vyslechnout další písně. divadle – jako 4. v pořadí uvádí „Bechyňské 

Průvodcem do blízkých Hodonic jim byl písně“.
Antonín Vondrák z Bechyně, který jim sám Při každé přednesené bechyňské písni 
nádherným tenorem po cestě zazpíval mezi zaburácela salva potlesku a p. Burian musel 
jinými i roztomilou „Andulku šafářovou“. po nesčetném děkování po třikráte znova 
V hodonické hospodě je uvítal Jan Matyáš a znova po jedné písni přidati…
v kruhu sezvaných sousedů. Byly zazna- A zná dnes „bechyňák“ nějakou naši 
menány písně zpívané starostou Josefem písničku?
Dlouhým, Janem Pitrou a Janem Hruškou. Karel Leška
A když pak zanotovali novou píseň veselého 

(použito podkladů z Národních listů, rytmu „Pod našima vokénečky“, všichni ji 
ročník 1900)sborem opakovali, komentoval to Matyáš 

Dovolujeme si vás pozvat 
na každoroční výstavu

Hvožďany č.p. 2, Bechyně
Od 8. 12. 2012 

do 6. 1. 2013
od 10 do 17 hodin

Na Štědrý den a Silvestra 
jen do 13 hodin

„BETLÉMY VE 
STODŮLCE“

s pitnou vodou. Hmota se zde ohřívá přes 
stěny do teploty 40–41°C. Vše hlídá počítač. 
Je daná i hustota. Pak putuje potrubím do 
prostor, které lázeňští hosté už znají. Jestliže 
lékař ze zdravotních důvodů předepíše 
peloidní zábal, připraví se v tzv. míchačce 
slatina hustá do doporučené teploty 42°C. 
Tmavá hmota se plní do kbelíků a posílá 
výtahem přímo do prostor, kde nastupuje 
odborný personál a provádí slatinné zábaly.

Lázně poskytují slatinné zábaly, podvodní 
masáže, koupele slatinné, perličkové, přísa-
dové (oleje, bylinky, sůl z Mrtvého moře, 
solfatan, jód...). Každá koupel trvá 15 minut, 
pak následuje ještě suchý ovin na lůžku. 
U slatinné koupele dochází k rovnoměrnému 
odevzdávání tepla a velké intenzitě působení 
na celý organizmus, který vyvolá reakci. Je 
zajímavé, že v klidové poloze se kolem 
ponořeného těla už za 1 minutu tvoří obalová 
termická vrstva. Slatina má protizánětlivé, 
antibakteriální a další účinky. Působí dobře 
i na pokožku. Cyklus u van je nastaven po 
30 minutách (čas na proceduru, vypuštění 
a umytí vany a napuštění nové). Z hygienic-
kých důvodů je použitá rašelina shromažďo-
vána v přepadových jímkách. Odtud se po 
určité době odváží do vytěžených míst 
(lagun), aby mohla sloužit dalším generacím. 

Současnost
Od roku 1992 jsou Lázně Bechyně s.r.o. 

nestátním zdravotnickým zařízením. V roce 
2000 po vzájemné dohodě obou majitelů 
a po pečlivé přípravě byla zahájena v měsíci 
září 2001 výstavba nového lázeňského 
domu Olga (pojmenován na památku matky 
majitelů Evy Märkiové a ing. Josefa 
Krátkeho). Projektová dokumentace řeší 
lázeňský objekt jako třípodlažní novostavbu 
na zelené louce s ideálním umístěním 
v těsné blízkosti stravovacího a restaurač-
ního lázeňského domu Jana. V květnu 2003 
byli vítáni první hosté. Historicky vzato je 
lázeňský hotelový dům Olga o 100 let mladší 
než hrázděné domy Šárka a Libuše. 
V suterénu objektu je zabudováno technolo-
gické vybavení, přípravny léčivých procedur, 
sklady a dílny. V přízemí je vstup, recepce, 
přijímací kancelář, denní bar i odpočinkový 
areál. Dále zde najdete hlavní léčebný 
provoz, který je rozdělen do 3 křídel 
(chodeb). Zajímavý pro veřejnost je velký 
bazén s vířivkou. Druhé a třetí podlaží slouží 
k ubytování klientům, je zde 164 dvoulůž-
kových pokojů a 3 apartmány. Každé podlaží 
má klidové prostory pro odpočinek s proskle-
ným výhledem. K dispozici jsou 4 výtahy. 
Hotelový dům Olga s 334 lůžky se tak stal 
centrálním léčebným, ubytovacím i odpočin-
kovým objektem v jednom. S ostatními 
lázeňskými domy (Božena, Libuše a Vlasta) 
jsou Lázně Bechyně s.r.o. schopny ubytovat 
472 hostů. Lázeňský dům Šárku neobsazu-
jeme. Naše společnost dává práci 134 
zaměstnancům. 

Dagmar Faktorová
Lázně Bechyně s.r.o.
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PŘIPRAVUJEME NA LEDEN 2013

TRADICE

OZVĚNY ANIFESTU
Pondělí 3. a 17. prosince / 19.00 hodin / Malý sál / 

Vstup zdarma
   3.12. Francouzská animace 

17.12. Komiksová animace

Od 4. do 20. prosince v provozní době knihovny
Zveme na prodejní výstavu dětských knih nakladatelství Fragment 
v rámci akce Den pro dětskou knihu. Přijďte vybrat pěkné čtení!

DEN PRO DĚTSKOU KNIHU

PRO DĚTI

BETLÉM

Sobota 19. ledna / 20.00 hodin / Velký sál KD / Vstupné 120 Kč
K tanci a poslechu hraje kapela TOX. Bohatý program a soutěže 
o ceny.
Předprodej vstupenek v Knihkupectví Petra Voka od 10. 12. 2012

IX. PLES MĚSTA

KNIHOVNA

TAJEMSTVÍ STŘÍBRNÉ VLOČKY

KURZY

Pátek 11., 18., a 25. ledna, 8. 15. a 22. února, 1. března 2013 /
Kurzovné 1000 Kč na osobu
8. března závěrečný ples / Vstupné 100 Kč
V novém roce zahajujeme kurz tance pro ty, co se chtějí zdokonalit, 
případně začít od začátku. Zájemci, hlaste se do konce prosince na 
mail: reditel@kulturnidum.cz, nebo na tel: 381 213 338.
Lektoři kurzu: manželé Bolkovi

TANEČNÍ PRO VŠECHNY

KUM NYE
Pátek 7.– čtvrtek 13. prosince / Prostory KD
Tibetská léčivá jóga Kum Nye pochází z prastaré klášterní tradice. 
Skládá se z tělesných a dechových cvičení, automasáží 
a meditace. Její zvláštností je to, že sílu cvičení probouzející se 
energie spojuje s buddhistickou meditací pozornosti. Účelem je 
oživit tělo a otevřít duši, aby sjednocený člověk mohl hlouběji 
vnímat zázrak existence.

ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY
Středa 12. prosince / 18.00 hod. / 
nám. T. G. Masaryka
Pojďte si společně zazpívat koledy. Zpívat se 
bude pět koled. Hudební doprovod zajistí žáci ZŠ 
Školní pod vedením pana učitele Oplatka. Texty najdete 
v Táborském deníku, který vyjde 5. 12. a 12. 12. 
Nestyďte se a přijďte podpořit celorepublikovou akci, kterou pořádá 
regionální Deník a rádio Impuls. 

HUDBA

I’M BACK!
Středa 12. prosince / 19.00 hod. / Malý sál / Vstup zdarma
Koncert začínajícího muzikanta Davida Daniela.

VODOVOD
Úterý 25. prosince / 21.00 hod. / Velký sál / Vstupné 160 Kč
Vánoční zábava

Neděle 9. prosince / 17 hod. / Zámek Bechyně
ADVENT NA ZÁMKU. Děti z divadelního kroužku ZŠ Školní se 
i tento rok zapojí do tradičních adventních oslav v prostorách 
bechyňského zámku. Předvánoční sváteční náladu se budou 
snažit navodit prostřednictvím hry O SVATÉ BARBOŘE, jejíž 
legendu přiblíží očima dnešních dětí. Diváci, kteří jsou tímto 
srdečně zváni, se mohou těšit na zajímavé divadelní zpracování 
s využitím živé hudby a možností malého vánočního občerstvení.

II. ADVENTNÍ ZASTAVENÍ

Neděle 16. prosince / 17 hod. / Klášterní kostel
Společné adventní představení hudebního, výtvarného a literárně-
dramatického oboru ZUŠ Václava Pichla.

III. ADVENTNÍ ZASTAVENÍ

Neděle 23. prosince / 17 hod. / nám. T. G. Masaryka
Troubení z věže se SWING BAND Tábor.

IV. ADVENTNÍ ZASTAVENÍ

Otevírací doba herny:
Pondělí   9.00 – 11.00 hodin
Středa 15.00 – 17.00 hodin
jednotlivé vstupné 15 Kč, 
zvýhodněná permanentka 100 Kč/10 vstupů.

Program v rámci herny:

  3. 12. Čertovské hrátky od 9 do 11 hod.
Dítko v kostýmu anděla, čertíka vítáno.

12. 12. Malování na sklo – vánoční motivy
19. 12. Vánoční posezení v Hrošíku

Budeme rádi, když maminky přinesou něco 
na ochutnávku z domácího pečení na Vánoce.

RODIČOVSKÉ CENTRUM 

Každé úterý od 9.30 hodin děti 1 – 2 roky, 
10.15 hodin děti 2 – 3 roky. 
Bližší informace na tel. 733 344 473. 

POHYBOVÉ HRY A MINICVIČENÍ

Neděle 2. prosince / 17 hod. / nám. T. G. M. – Městské muzeum
Od 15 hodin bude otevřena zdarma věž kostela. Adventní trhy 
v Městském muzeu je možné navštívit již od 16.30 hodin. 
Vánoční strom slavnostně rozsvítí starosta města v 17.00 hodin, 
vystoupí sbor při bechyňské farnosti, který uvede páter Z. Kozubík.

I. ADVENTNÍ ZASTAVENÍ

www.kulturnidum.cz

KULTURNÍ KALENDÁŘ

Sobota 15. prosince / 14.00 hod. / Malý sál / Vstup 35 Kč
Každý ten příběh jistě znáte, už se tady vypráví přes dvě tisíciletí, 
kdo mohl být přitom, kdy se ten zázrak stal? My Vás zavedeme do 
dalekého Betléma, kde ve chlívku mezi ovečkami, kravičkami 
a jiným dobytkem jsou na slámě jesličky.
Vánoční loutková pohádka v podaní divadla Toymachine. 
Po pohádce vánoční posezení v RC Hrošík s vánočkou a čajem.

Úterý 18. prosince / 10.00 hod. / Velký sál/ Vstup 35 Kč
Hraje Liduščino divadlo.
Školní představení

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



Advent v Bechyni
2. 12. 
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU starostou města
ADVENTNÍ TRHY

9. 12. v 17 hodin
ADVENT NA ZÁMKU 
O SVATÉ BARBOŘE – Divadelní kroužek ZŠ Školní, občerstvení

12. 11 18 hodin
ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY s regionálním DENÍKEM a rádiem IMPULS 

15. 12. ve 14 hodin
VÁNOČNÍ ODPOLEDNE 
BETLÉM – loutková pohádka v podání divadla Toymachine, 
posezení u vánočky a čaje 

16. 12. v 17 hodin
POSLYŠTE, JAK ZVONY ZNÍ – představení hudebního, výtvarného 
a literárně-dramatického oboru ZUŠ Václava Pichla

23. 12. v 17 hodin
TROUBENÍ Z VĚŽE – Swing band Tábor 

25. 12. ve 21 hodin
VODOVOD  – vánoční zábava 

v 17 hodin
 (nám. T.G.M.),

 (městské muzeum)

 
(zámek)

(náměstí T. G. M).

(kulturní dům)

 (klášter)

(náměstí T. G. M.)

(kulturní dům)

Pokojné prožití doby adventní, štastné 
a veselé Vánoce a mnoho kultury 

Vám do nového roku preje 
Kulturní stredisko 

mesta Bechyne 



+Emoce hýbaly 
knihovnou

Emoce (z lat. e-motio, pohnutí) jsou 
psychicky a sociálně konstruované procesy, 
zahrnující subjektivní zážitky libosti a neli-
bosti, provázené fyziologickými změnami, 
motorickými pojevy, změnami pohotovosti 
a zaměřenosti. Hodnotí skutečnosti, udá-
losti, situace a výsledky činností podle 
subjektivního stavu a vztahu k hodnocené-
mu, vedou k zaujetí postoje k dané situaci…

Původní smysl emocí je příprava jedince 
k adekvátní reakci na konkrétní zážitek. 
Kromě toho vedou emoce ke vštípení 
zážitku. Například strach má jedince 
připravit na nebezpečí a vtisknout danou 
situaci do paměti jako nebezpečnou. Emoce 
tak vedou k vymezení a hierarchizaci 
hodnot, vytvoření schopnosti seberegulace. 
(Dostupný z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Emoce)

Po měsíci vystavení opustily prostor 
knihovny obrazy „Rozum a emoce“, které se 
mezi knihami spokojeně zabydlely a všech-
ny návštěvníky opravdu potěšily. A že jich 
tentokrát přišlo: žáci základní umělecké 
školy, celé třídy základních škol, lázeňští 
hosté, čtenáři… Radost určitě udělaly 
i zakoupené výrobky z chráněné terapeu-
tické dílny Fokus. V prosinci je vystřídá 
prodejní výstava dětských knih z naklada-
telství Fragment, kterou jsme nabízeli už i 
v minulém roce. Srdečně zveme do 
21. prosince, poslední den před vánočními 
svátky, kdy bude knihovna otevřená. Určitě 
si vyberete!

+
Poděkování za účast 
při organizaci 
lampionového průvodu

Ráda bych jménem KSMB i jménem 
svým poděkovala všem, kteří se jakkoliv 
podíleli na organizaci lampionového 
průvodu 1. listopadu 2012 – jmenovitě: 
studentkám a vychovatelům Domova 
mládeže SUPŠ, cukrárně U Lososů, 
MŠ Jahůdka, papírnictví p. Hrdličková, 
p. Kopečkové, sestrám a manželům Kyryá-
novým z Hodonic, MP Bechyně a SDH 
Bechyně.

Ovšem největší poděkování patří dětem 
a rodičům, kteří se lampionového reje 
zúčastnili.

Soňa Houdková

+
Zprávičky 
z Jahůdky

Jako každý rok, tak 
i letos pořádala MŠ výstavu 
Podzimníčků. Děkujeme 
rodičům a dětem za jedinečné a krásné 
nápady při jejich výrobě.

Od září do prosince navštěvuje 25 před-
školáků plavecký kurz v Táboře. V říjnu nás 
navštívil kouzelník Merlin. Děti byly 
z představení nadšené a odnesly si krásné 
postavičky z balónků. Na zahradě MŠ pro-
běhla akce „Ukliďme svět“, kdy každé dítě 
přiložilo ruku k dílu při úklidu. Hrabali a odvá-
želi jsme hlavně spadané listí ze stromů.

Děti ze Sluníček a Kuřátek zachránily na 
zahradě ježka, který se chystal k zimnímu 
spánku, ale neopatrností se zamotal do sítě 
na pískovišti.

Koťátka se cestou necestou vydala za 
kouzelným klubíčkem hledat skřítka 
Podzimníčka. Lišáci vytvořili na zahradě 
stromové skřítky a vydali se na ekovycházku 
do přírody – za babím létem, kde pozorovali 
svět pod lupou. Modrásci a Žluťásci pouštěli 
draky, vydali se podél řeky „Po stopách 
podzimu“ a vlakem do Bechyňské Smolče 
na „Cestu pohádkovým lesem“. Žluťásci se 
vypravili do Pouště, kde se seznamovali se 
stromy, keři a jejich plody. 

Všechny děti s rodiči se zapojili do sběru 
kaštanů a žaludů. Děkujeme. Zároveň ve 
všech třídách proběhlo tvořivé odpoledne 
s rodiči a dětmi.

Děkujeme rodičům za sponzorské dary 
pro děti.

Fotografie z akcí a další zajímavosti 
najdete na www.msjahudka.cz.

MV, DT

v roce 2012
V červnu letošního roku otevřelo Městské 

muzeum další části stálé expozice věnované 
dějinám Bechyně a nejbližšího okolí od 
pravěku po konec 19. stol. Návštěvníkům 
jsme mimo jiné představili nejnovější 
archeologické nálezy, model mohylového 
pohřebiště a nově zrestaurované barokní 
portréty Jana Norberta a Marie Terezie ze 
Šternberka. Expozice se rovněž zabývá 
historií františkánského kláštera, lázeňstvím 
a místními spolky.

V příštím roce bychom chtěli v tvorbě 
stálé expozice pokračovat, proto prosíme 
o zapůjčení fotografií, dokumentů a před-
mětů k těmto tématům: Elektrická dráha, 
František Křižík, most Duha, místní školy, 
výstavba města, Židé v Bechyni, keramická 
výroba, továrny, 1. a 2. světová válka 
a předměty každodenní potřeby z 50. až 
80. let 20. stol. Předem děkujeme.

Kromě stálé expozice uspořádalo 
Městské muzeum čtyři krátkodobé výstavy – 
Loutková divadla (výstava loutek a divadel 
z Bechyně a okolí), Bechyňská zákoutí 
(srovnání pohledů na bechyňská místa 
očima Martina Gärtnera a kněžny Marie 
Aloisie Paarové), Kachle (výstava unikát-
ního souboru glazovaných kachlů jako 
připomínka tradice místní keramické školy) 
a Krajina melancholie (výstava fotografií 
Pavla Šimona). Rovněž jsme se pokusili 
založit tradici bleších trhů, které se konaly od 
května do září vždy první sobotu v měsíci. 
„Blešáky“ bychom rádi pořádali i v roce 
příštím.

Pozvánka
2. prosince od 16.30 hod. vás zveme na 

tradiční muzejní adventní trh. Jak je již u nás 
zvykem, prodejci vám nabídnou adventní 
věnce, perníčky, keramické výrobky, hračky 
anebo šperky a koření. Chybět nebude 
svařák a medovina ani výtvarná dílna pod 
vedením Ivany Blažkové ze ZUŠ V. Pichla.

Přejeme příjemné prožití vánočních 
svátků a těšíme se na shledanou v roce 
2013.

J.Š.

 Poselstvím jednoho z obrazů se 
s Vámi chceme na konci kalendářního 
roku rozloučit, popřát klidné očekávání 
i příchod Vánoc, hodně zdraví a jen 
samé příjemné emotivní zážitky, které 
sobě i svým blízkým připravíte! 

V novém roce se v knihovně na 
shledání od 2. ledna 2013 těší obě 
knihovnice.
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BECHYNĚ +Bechyňská veverka 
aneb Šupčíkovi 

dědicové v akci!
Ve středu 7. listopadu proběhl v hale ZŠ 

Libušina již 14. ročník závodu ve šplhu na 
tyči Bechyňská veverka. Na start se 
postavila téměř stovka šplhavců a šplhavkyň 
z obou bechyňských základních škol. Po 
slavnostním zahájení a nezbytných úvod-
ních ceremoniích, kdy byl tiše vzpomenut 
i legendární olympijský vítěz ve šplhu 
Bedřich Šupčík, jsme se nadšeně a s výkřiky 
Hurá na ně!!! pustili do závodění. Všichni 
šplhavci byli vzhůru hnáni nejen silou 
vlastních paží, ale i desítkami decibelů 
z hrdel fandících diváků. Tyče byly zrádné 
a klouzavé, ale pouze nepatrná část 
účastníků podlehla jejich nástrahám.

V jednotlivých kategoriích vystoupali na 
stupně nejvyšší tyto veverky a veveřáci:

1. třída. Tomáš Sadílek a Karolína Jindová
2. třída: Daniel Fišer a Iveta Zemanová
3. třída: Ondřej Herza a Eliška Kazdová
4. třída: Matěj Bína a Anička Lašáková
5. třída: Dan Zeman a Eliška Škopková 
(absolutní vítězové 1. stupně)

+Nový Comenius – 
Wasteland 

V letošním školním roce naše škola 
úspěšně získala nový projekt Comenius. 
Tentokrát jsme si našli partnerské školy 
z Německa, Francie a z jiné části Španělska 
a Polska. Všichni jsme se sjednotili na tom, 
že nás zajímá ekologie, že je důležité se s ní 
zabývat a že všechny naše partnerské školy 
už mají s různými ekologickými aktivitami 
větší nebo menší zkušenosti. V názvu 
projektu Wasteland je obsaženo celé naše 
budoucí úsilí – budeme se zabývat světem 
kolem nás, naším vztahem k životnímu 
prostředí a budeme studovat různé 
recyklační techniky a jejich možnosti. Také 
se dotkneme lidského plýtvání zdroji 
a energiemi. 

Naše první výprava směřuje do města 
Thonons les Bains, které leží ve Francii na 
břehu Ženevského jezera. Setkáme se zde s 
učiteli i dětmi ze všech partnerských zemí, 
které budeme mít pak čest přivítat 
i v Bechyni. Navštívíme Ženevu, dvě 
recyklační centra poblíž Thononu a také 
vyhlášený thononský přístav na břehu jezera 
a typické francouzské trhy. 

Budeme Vás průběžně informovat 
prostřednictvím Městského zpravodaje 
a také na našich webových stránkách 
www.zslibusina.cz.

Mgr. Romana Švestková

Na 2. stupni už takový nával u tyčí 
nenastal, ale i zde byly k vidění pěkné 
šplhounské výkony. 

Nejrychleji pětimetrovou tyč zdolali 
a vítězi se stali:
6. a 7. třída: Jan Ruman a Petra Pospěchová
8. a 9. třída: Jakub Veverka a Markéta 
Šímová

Na 2. stupni nejlepších časů dosáhli 
Jakub Veverka a Petra Pospěchová.
14. ročník Bechyňské veverky se vydařil a už 
se těšíme na závod v roce 2013.

Mgr. Ruda Blažek

+
Po Praze po svých 
aneb Exkurze deváťáků 
za památkami Prahy

V úterý 23.října jsme se ráno sešli na 
vlakovém nádraží v Bechyni, ale protože 
byla výluka, jeli jsme až do Malšic místo 
vlakem náhradní autobusovou dopravou. 
Z Malšic už jsme pokračovali do Tábora 
a poté nás čekala cesta rychlíkem do Prahy. 
V Praze jsme vystoupili na Hlavním nádraží 
a tam započala vlastní exkurze.

Od nádraží jsme šli přes tzv. Sherwood 
k synagoze v Jeruzalémské ulici, prošli jsem 

Husův pomník, Týnský chrám a Staro-
městskou radnici. Při procházení Kaprovou 
ulicí jsme míjeli Židovské město, pozastavili 
jsme se u budov vysokých škol, na kterých 
možná budeme studovat – u Filozofické 
fakulty UK a Vysoké školy umělecko-
průmyslové.

Přes Hlávkův most jsme zdolali Vltavu 
a po zastávce u Valdštejnské jízdárny jsme 
po nekonečně dlouhých schodech 
vystoupali na Pražský hrad. Nahoře jsme si 
naštěstí trochu odpočinuli, ale po chvíli už 
jsme museli pokračovat dál.

Na Hradě jsme začali bazilikou svatého 
Jiří, která měla barokní vstup, románský 

Prašnou bránou, ulicí Celetnou až na vnitřek a ven jsme vyšli zase barokní kaplí. 
Staroměstské náměstí. Zde jsme si prohlédli Potom následoval chrám svatého Víta, 

Václava a Vojtěcha s krásnými vitrážemi 
(některé sponzorovaly i banky a spořitelny!) 
Potom jsme prošli kolem obelisku, který 
přivezli až na druhý pokus až z Vysočiny, 
a před vstupem do Vladislavského sálu jsme 
si ještě prohlédli tzv. Zlatou bránu. Ve 
Vladislavském sále jsme se procházeli 
prostorami, kde jsou udělována vyzna-
menání, byli jsme i v místnosti, odkud 
vyhodili z oken úředníky při defenestraci 
v roce 1618. Prohlédli jsme si i makety 
korunovačních klenotů a východem pro 
koně jsme se přesunuli do Zlaté uličky, kde 
jsme měli možnost nahlédnout do téměř 
všech domků. Poté jsme Hrad obešli 
zahradami až na Hradčanské náměstí. 
Odtud opět po schodech Hurá! na Malou 
Stranu. Zde jsme jen nahlédli do chrámu 
svatého Mikuláše a už jsme se octli na 
Karlově mostě. Po něm jsme přešli na Nové 
Město a opět na Staroměstské náměstí, kde 
jsme stihli odbíjení Pražského orloje ve 
14 hodin.

Potom už rozchod, nákupy v oblíbených 
obchodech, občerstvení v oblíbených 
podnicích a sraz na oblíbeném místě 
u sochy svatého Václava. Co bylo dál? Vlak 
a autobus a zase vlak a před 20. hodinou 
doma v Bechyni. Byla to docela turistika 
a dost nás bolely nohy, ale myslím, že se 
nám exkurze podařila.

Majda Blažková 9.A



+Florbalový kroužek 
v Bernarticích

V sobotu 3. listopadu se žáci naší školy 
zúčastnili turnaje ve florbalu kategorie elévů, 
který pořádal oddíl Medvědů z Týna nad 
Vltavou. V bernartické sokolovně na ně 
čekalo dalších sedm soupeřů z jihočeského 
kraje (z J. Hradce, Hluboké nad Vltavou, 
Týna nad Vltavou a Ševětína). Hřiště bylo 
přizpůsobeno této kategorii (zkrácené 
rozměry, nižší branky, počet hráčů 3 + 1).

Osm týmů hrálo systémem každý 
s každým, a tak bylo ke zhlédnutí mnoho 
zajímavých a vyrovnaných utkání. Naši 
zástupci si v silné konkurenci nevedli vůbec 
špatně, o čemž svědčí celkové 4. místo. 
Bilance týmu skončila na třech vítězstvích, 
dvou remízách a dvou porážkách.

Poděkování patří nejen našim žákům za 
předvedené výkony a pořádajícímu florba-
lovému oddílu Medvědů za pozvání, ale 
i panu J. Kodadovi za pomoc při dopravě do 
Bernartic a zpět.

Mgr. Milan Petr 

+Dopravní projekt žáků 
čtvrtých tříd

Ve dnech 18. a 19. října žáci obou našich 
čtvrtých tříd navštívili dopravní hřiště 
v Táboře. Tato návštěva představuje 
součást projektu nazvaného Mladý cyklista, 
který probíhá ve dvou částech, a to v pod-
zimní a jarní. Cílem projektu je seznámit 
žáky souvislou a pestrou formou s pravidly 
silničního provozu a ovládáním jízdního 
kola. Při výuce na dopravním hřišti zhlédli 
nejprve naši žáci informativní film o jízdě 
v běžném provozu a o situacích, které 
mohou cyklisty potkat. Taktéž se seznámili 
s dopravními značkami a povinnou výbavou 
jízdního kola. Nejzajímavější částí výuky 
byla bezesporu praktická činnost, kdy se 
žáci zúčastnili modelového silničního 
provozu jako cyklisté i chodci. Přesvědčili se, 
že umět jezdit na kole ještě neznamená 
bezpečně ovládat pravidla a zvládat 
nástrahy číhající na silnici. Nutno však 
objektivně konstatovat, že s přibývajícím 
časem stráveným na hřišti postupně ubývalo 
i dopravních přestupků a v závěru jezdili již 
většinou všichni bez větších problémů. 
V závěrečné hodině byl ještě promítnut film 
s tématikou chování během dopravních 
nehod. Vlídná a vstřícná paní lektorka pak 
na závěr vyzvala žáky k důkladné přípravě 
na jarní návštěvu, jejíž součástí bude 
i absolvování závěrečných testů. Výuka na 
dopravním hřišti se žákům líbila a poskytla 
jim množství teoretických poznatků i praktic-
kých dovedností důležitých pro další průběh 
projektu Mladý cyklista.

Mgr. Jitka Vašicová 
a Mgr. MgA. František Oplatek

+Projekt Great Britain 
v 9. ročníku 

V měsíci říjnu a listopadu probíhal ve 
třídě 9. A projekt Great Britain.

Všichni žáci 9. ročníku si připravili 
prezentace k jednotlivým tématům, které se 
vztahují k reáliím, historii, sportovnímu, 
kulturnímu a společenskému životu v této 
zemi. Spolužáci navzájem hodnotili výslov-
nost, způsob zpracování a zajímavost 
prezentace. Ve svém hodnocení byli 
objektivní.

Žáci si obohatili slovní zásobu v anglic-
kém jazyce, prohloubili své poznatky o Velké 
Británii. Nejvíce se líbily prezentace Sabiny 
Burianové, Tomáše Vítka a Nikoly Sopkové.

Mgr. Miroslava Mičanová, 
učitelka anglického jazyka

+Podzim v lese

17. 10. naši třídu 1.B v rámci školního 
projektu Podzim v lese navštívily dvě 
zástupkyně 1. mysliveckého spolku žen 
Diana Věra Burianová a Petra Hanzlíková. 
Přivezly s sebou spoustu opravdových 
i plyšových zvířátek, semena plodů různých 
stromů, obrázků, omalovánek a soutěží. 
Dozvěděli jsme se o lese a lesních 
zvířátkách mnoho nového. Řekly nám, jak se 
máme v lese správně chovat, abychom toho 
co nejvíce viděli, a dokonce nám zatroubily 
na lesnici. Bylo to moc krásné a zajímavé 
dopoledne a my bychom jim za něj i za 
obrázky, které jsme si odnesli domů, chtěli 
poděkovat.

žáci 1.B

+
Pozvánka na druhou 
adventní neděli do 
zámeckého parku

Jako každý rok, tak i letos se náš 
divadelní kroužek zapojí do bechyňských 
oslav Adventu pořádaných městským 
kulturním domem. Po několika letech, kdy 
naše vystoupení obohatila poslední 
adventní neděli a kdy jejich obsahem byla 
cesta Tří králů do Betléma a narození 
Ježíše, jsme se rozhodli pro změnu tématu 
představení i termínu. Letošní vystoupení 
totiž proběhne již druhou adventní neděli 
9. prosince, a to od 17. hodin v inspirativním 
a atraktivním prostředí zámeckého parku. 
Tématem inscenace bude legenda o svaté 
Barboře, jejíž svátek předchází právě druhé 
adventní neděli, a lidové zvyklosti, které se 
k tomuto svátku vážou. Budeme se snažit 
o pojetí zajímavého a nadčasového biblic-
kého příběhu očima dnešních dětí s využitím 
klasických i netradičních divadelních pro-
středků a živé hudby. Předvánoční náladu 
navodí i několik společně zazpívaných 
koled. Těšíme se tedy na vaši návštěvu 
a společné sdílení slavnostní atmosféry.

Za divadelní kroužek 
Mgr. MgA. František Oplatek

+Z pohádky do pohádky

V úterý 23. října jsme ve 2.A měli 
pohádkový den. Byla to první část projektu 
„Z pohádky do pohádky.“ Podle ukázek 
z knih, písniček, hádanek a obrázků si děti 
připomněly známé pohádky. Plnily úkoly ve 
dvojicích, doplňovaly pohádkový test. 
Přemýšlely, co pro ně pohádky znamenají 
a co všechno o nich vědí. Při prohlížení knih 
si žáci vybavovali naše nejznámější autory 
pohádek. Na závěr jsme si namalovali 
ilustraci draka.

Projekt se všem líbil a žáci se už těší na 
jeho pokračování.

Tř. učitelka Mgr. S. Ingrová

+
Zprávy z turistického 
kroužku

Jedenkrát za čtrnáct dní se scházíme 
vždy ve středu, abychom poznali Bechyni 
a okolí. A kde jsme byli tentokrát?

24. října jsme se prošli po Bechyni „přes 
dva mosty“. Hledali jsme „poklad“ a řešili 
kvízy.

7. listopadu jsme jeli vlakem do Tábora 
navštívit Muzeum čokolády a marcipánu. 
V muzeu jsme se seznámili s historií 
čokolády, pěstování kakaa, viděli jsme 
krásné marcipánové exponáty, čokoládovou 
fontánu a nakonec jsme si v tvořivé dílně 
vyzkoušeli z marcipánu vymodelovat různé 
figurky. Oba výlety byly hrazeny Centrem 
sportu při ZŠ Bechyně a moc se nám líbily. 

Mgr. Jitka Radvanová
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+

konvici podle vlastního návrhu). První místo 
obsadil Matěj Lanč (SUPŠ Bechyně), druhé 
místo Daniela Bantel (KFL Landshut) a třetí 
Petr Čípa (SUPŠ Bechyně). Vítězům 
gratulujeme, našim studentům Matěji 
Lančovi a Petru Čípovi děkujeme za vzornou 
reprezentaci školy i města. Děkujeme také 
účastníkům, jejich pedagogickému dopro-
vodu, předsedovi poroty panu Tomáši 
Prollovi, a všem, kteří se na organizaci Mezinárodní 
soutěže podíleli. Nemůžeme vynechat ani 

středoškolská točířská pana Karla Dvořáka a jeho přátele, kteří 
tradičně výborně hráli na společenském soutěž
večeru v lázeňském domě Jupiter, obsluze 

Ve čtvrtek 8. 11. 2012 jsme přivítali a ředitelství LD Jupiter. Zvláštní dík si 
zástupce šesti škol, které se přihlásily do 
16. ročníku mezinárodní točířské soutěže zaslouží pan Mgr. Milan Vágner za organi-
studentů středních škol. Kromě naší školy to zování soutěže. Již nyní se těšíme na 17. 
byly školy z Ostravy, Českého Krumlova, ročník a věříme, že bude stejně příjemný, 
Luhačovic, Uherského Hradiště a z bavor- jako ten letošní.
ského Landshutu. Předsedou poroty Naše poděkování patří také sponzorům, 
soutěže byl absolvent školy, známý keramik bez jejichž příspěvku by soutěž nebylo 
Tomáš Proll. možné uskutečnit. Jsou to: Městský úřad 

Večer prvního dne proběhla vložená v Bechyni; Micro-Epsilon s.r.o., Bechyně; 
recesní soutěž Maxiflaška 2012. Šlo Laufen CZ s.r.o.; Juraj Vanya, Sedlčany; 
o vytvoření co největší láhve, která mohla být Petr Uhlíř, České Budějovice; SNN a.s., 
i složena z dílů. Na prvním místě skončila Bechyně; BM-PACK s.r.o., Prostějov; 
Nina Bogdaníková (SUPŠ Uherské Hradiště Elexpres-elektroservis s.r.o., Bechyně; W 
– 155 cm), druhé místo patřilo Pavlu Partner s.r.o., Bechyně; Pavel Ursíny, 
Schieszlovi (SUPŠ Český Krumlov – Ursíny-optik, Bechyně; Věra Pichová, Ateliér 
141 cm) a třetí byl Adam Kostura (SUŠN Radost, Milevsko; Zahradnictví a květi-
Ostrava – 132,5). nářství U Benešů, Bechyně; Elektro 

Hlavní soutěž vyvrcholila v pátek Zelenka, Bechyně; Martin Proško,  Adamov.
9. 11. 2012. Účastníci plnili dva povinné 

Jiří Novotný, SUPŠ Bechyněúkoly (vytvořit mísu na noze a džbán podle 
zadaného výkresu) a volný úkol (funkční 

+Exkurze studentů 
do Terezína

Ve středu 31. 10. 2012 se naši žáci v rámci 
občanské nauky zúčastnili exkurze do národního 
památníku Terezín, kterou připravila ing. Jaroslava 
Bínová. Navštívili Malou pevnost a muzeum 
ghetta.

„Tak jaký to bylo na výletu v Terezíně?“ – zeptal 
se mě známý, v tu chvíli mi přišlo říci klasicky: 
„dobrý,“ dost hloupé a tak nějak i nedůstojné. Co 
tedy na takovou otázku odpovědět? 

Byl to výlet i dojem jaksi očekávaný, díky 
filmům, vyprávění, zároveň však hluboký, strhující 
a depresivní. Všichni jsme předem věděli, do čeho 
jdeme, jak to v Terezíně nyní vypadá, ale i přes 
psychickou přípravu mě šokoval. 

Procházeli jsme místa Malé pevnosti. Bylo 
strašné vidět místnost plnou umyvadel, jež nebyla 
nikdy použita, sprchy, kde se pod jednu prý 
mačkalo šest lidí, odvšivovací stroje, dům 
vrchního dozorce… Nebylo to ale nic proti 
takzvaným samotkám, kde byli vězni zavíráni po 
výsleších. Pár z nás využilo možnost nechat se na 
takovou samotku zavřít, tak tísnivý pocit jsem 
snad ještě nikdy neměla. Dozvěděli jsme se, že prošli. Chtěli jsme se ještě podívat do místního 
vězni zde byli i několik dní bez jídla, bez vody. Po kina, kde se promítal krátký film – Říšská reklama 
pár dnech byl další výslech, následován samot- – o Terezíně jako krásném židovském městě. 
kou. Pořád dokola. Neskutečná představa. Přesto Bohužel jsme na kino neměli čas, protože na nás 
se samotka zdá být ještě snesitelná proti malé čekalo muzeum, kde byl popisován a dokládán 
místnosti, kam se naše skupinka čtyřiceti lidí život v ghettu. Ať už to byly nalezené věci – oble-
akorát vešla. Bylo nám řečeno, že jich bylo čení, nádobí, hračky, nebo vzkazy a dopisy, které 
i devadesát, chodili dokola, aby měl každý aspoň jsme si mohli pročítat, bylo to působivě udělané. 
trochu vzduchu ze štěrbiny od dveří, a usínali Po návštěvě muzea nás čekala dlouhá cesta, 
vyčerpáním ve stoje. plná přemýšlení, ohromení a nechápání. I přes 

Exkurze však nebyla jen o hrůzách Terezína nepříjemné a silné dojmy, jsem ráda, že jsem 
v II. světové válce. Průvodce nám povídal o důvo- mohla Terezín vidět. Zážitek to byl neskutečný.
dech vzniku pevnosti, architektuře, obranném 

Michaela Havlová, SUPŠ Bechyně, 3.Msystému a hradních chodbách, které jsme si 

Zleva 
Matěj Lanč (SUPŠ Bechyně –1. místo), 
Daniela Bantel (KFL Landshut – 2. místo) 
a Petr Čípa (SUPŠ Bechyně – 3. místo)

+
Adventní výstava 
v Galerii Galvína

V Galerii Galvína v Bechyni probíhá od 
17. 11. 2012 výstava prací učitelů naší 
školy. S nápadem přišel ak. sochař 
Miroslav Oliva. Oslovil své kolegy – 
výtvarníky a majitele galerie pana 
Zelenku, který nápad uvítal. K výstavě byl 
přizván také ak. malíř Jiří Řeřicha, 
absolvent školy. V podkrovním prostoru 
galerie vznikla bohatá a různorodá 
kolekce především keramiky (Miroslav 
Oliva, Jiří Fuchs, Jan Benda, Alena 
Kissová, Luděk Fábera), která je dopl-
něna obrazy (Petr Štojdl, Jiří Řeřicha), 
grafikou (Libor Hošek) a textilem (Draho-
míra Bočanová).

Vernisáž měla mimořádnou návštěv-
nost a stane se impulsem pro další práci 
našich výtvarných učitelů. Patří jim dík za 
další zviditelnění naší školy. A zvláštní dík 
patří panu ak. soch. Miroslavu Olivovi, 
který byl iniciátorem celé akce.

Jiří Novotný, SUPŠ Bechyně

+
Výstava sochaře 
Radko Plachty 
v SUPŠ Bechyně

Díky vstřícnosti paní Anny Plachtové 
a rodiny před rokem zesnulého sochaře 
jsme mohli uspořádat výstavu s názvem 
Radko Plachta – sochař, keramik, 
restaurátor. Ve školní Galerii Na chodbě 
jsme vystavili drobnější figurální plastiky 
z různých materiálů (sádra, hlína, kov, 
kámen, dřevo) a instalaci jsme doplnili 
originálními kresbami ze sochařovy 
pozůstalosti.

Pan Radko Plachta, absolvent školy 
z roku 1947, patřil k výrazným osob-
nostem našeho města a velmi si vážíme 
možnosti uspořádat ve škole tuto výstavu. 
Vernisáž proběhla ve středu 14. 11. 2012. 
Byli jsme opravdu potěšeni zájmem 
bechyňské veřejnosti a její hojnou účastí.

Výstava potrvá do poloviny prosince, 
otevřeno je od pondělí do čtvrtka od 8.00 
do 17.00, v pátek od 8.00 do 15.00. 
Bechyňskou veřejnost a návštěvníky 
Bechyně srdečně zveme k zhlédnutí 
expozice i k prohlídce školy.

Jiří Novotný, SUPŠ Bechyně
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Pracovní doba na MěÚ 
Bechyně v závěru roku 2012

27. 12. 7.00–11.00 12.00–15.00
28. 12. 7.00–11.00 12.00–13.00
31. 12. Zavřeno

+Rekonstrukce východních 
ulic okolo náměstí T.G.M. 

se blíží do finále

V první polovině měsíce června 2012 byly 
zahájeny práce na rekonstrukci východních 
ulic okolo náměstí (ulice Široká, Kašpara 
Malého, Valtrova, Klášterní a část ulice 
Libušina od hotelu Panská ke křižovatce ulic 

Tímto by byla po celé lokalitě dána přednost 
chodcům a pro motorová vozidla povolena 
rychlost jen 20 km/h. Tento návrh však nebyl 
schválen Policií ČR, službou dopravní 
policie v Táboře. V přilehlých ulicích okolo 
náměstí není příliš místa na realizaci zeleně. 
Zeleň zde bude pouze doplňková nízká 
půdopokryvná převážně v místech, kde je 
nyní (parter u kláštera). Dlouho očekávaná 
rekonstrukce těchto ulic znamenala na dobu Libušina, Dlouhá a Široká). V současné 
6 měsíců velké omezení pro jejich obyvatele době jsou již hotovy všechny práce na 
a uživatele. Děkujeme jim tímto za jejich rekonstrukci vodovodních řadů a kanali-
shovívavost a pevně věříme, že výsledek začních stok včetně veřejných částí přípojek 
bude stát za to. Snahou města je vytvořit zde k jednotlivým nemovitostem, kromě výměny 
harmonické, kulturní, plně funkční prostředí vodovodního řadu z náměstí do Zářečí. 
pro obyvatele a návštěvníky Bechyně.V křižovatce ulic Libušina, Dlouhá a Široká 

byla zřízena armaturní šachta. Jedná se Ilona Zvolánková, investiční odbor 
o podzemní objekt, kde je umístěn redukční 
ventil a vodoměr s dálkovým přenosem dat. 
Důvodem pro redukci tlaku je značné 
výškové rozpětí zásobované oblasti. Nyní 
probíhají práce na rekonstrukci veřejného 
osvětlení, komunikací, chodníků a ostatních 
zpevněných ploch, dochází k obnově zeleně 
a mobiliáře. Veškeré zpevněné plochy jsou 
z žulové kamenné dlažby, kromě Libušiny 
ulice. Silnice v Libušině ulici je ve vlastnictví 
Jihočeského kraje a ve správě SÚS, jejichž 
požadavek byl zachovat zde povrch 
asfaltový. Tam, kde to prostorové poměry 
umožňují, jsou chodníky a bezbariérový 
přístup na ně. Bohužel nelze realizovat 
chodníky podél komunikací v plném 
rozsahu. V některých místech nesplňují 
komunikace parametry dvousměrné komu-
nikace a chodníky v těchto místech nelze 
provést. Šířkové poměry komunikací jsou 
historicky dány a nutno je respektovat. 
V době, kdy se zpracovával projekt, byla 
snaha města vytvořit v přilehlých ulicích 
okolo náměstí T. G. M. obytnou zónu, čímž 
by odpadla realizace chodníků s výškou 
obrubníků 12 cm. Chodníky by zde byly 
pouze naznačeny odlišnou skladbou dlažby. 

+
Protipovodňová 
opatření Bechyně – 
Zářečí 

V červenci 2012 byly zahájeny práce na 
protipovodňovém opatření v Bechyni 
v Zářečí. Navrhovatelem stavby je město 
Bechyně, investorem stavby je Povodí 
Vltavy, státní podnik. Protipovodňové opa-
tření je financováno z dotačního programu 
Mnisterstva zemědělství 129 120 „Podpora 
prevence před povodněmi II“.

Linie ochranné bariéry je situována mezi 
levým břehem Lužnice a zástavbou rodin-
ných domů. Začátek ochranné bariéry je 
v podjezí pevného jezu podél hranice 
pozemku par. č. 349/3. Bariéra dále pokra-
čuje směrem proti proudu podél objektu 
MVE a objektu vodárny. V následujícím 
úseku je trasa bariéry vedena v travnatém 
pásu mezi břehovou hranou a hranou místní 
komunikace. Bariéra je zakončena v pros-
toru levobřežního předmostí silničního 
mostu. Protipovodňová bariéra je tvořena 
převážně betonovou zdí a mobilní nadstav-
bou v celkové délce cca 242 m. 

V současné době je kompletně prove-
dena podzemní těsnící štětová stěna. Na 
této stěně je vybetonován betonový zákla-
dový pas v celé délce. Taktéž jsou 
vybetonovány sloupky a osazeny zámky pro 
montáž mobilního hrazení. V nejdelším 
úseku, tzn. od mostu po jez, je vyzděna 
kamenná nadezdívka. V úseku od jezu až ke 
konci bariéry jsou betonové zdi postaveny 
a provádí se kamenný obklad. Dále probíhají 
práce na pokládce podélné drenáže 
a zaústění dešťových svodů. Celá stavba by 
měla být dokončena na začátku roku 2013. 
Výstavba protipovodňové bariéry znamená 
velké omezení pro obyvatele Zářečí. Věříme 
však, že omezení způsobená stavbou jim 
vynahradí kvalitně a bezpečně realizované 
a dokončené dílo. 

Ilona Zvolánková
 investiční odbor

+Novela stavebního 
zákona k 1.1.2013

Vzhledem k tomu, že se neúprosně blíží 
konec roku 2012, očekávají se i změny 
s příchodem nového roku 2013, a to 
konkrétně od 1. 1. 2013, kdy nabývá 
účinnost novela stavebního zákona – zákon 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a sta-
vebním řádu (stavební zákon). Novela 
stavebního zákona nemění koncepci plat-
ného zákona. Jejím účelem je zpřesnit znění 
jednotlivých ustanovení tak, aby v praxi 
nevyvolávaly interpretační a aplikační 
problémy. Celá novela vyšla ve Sbírce 
zákonů 22. října 2012 pod číslem 350/2012 
Sb. Text novely je k dispozici a lze ji stáhnout 
na stránkách . V případě 
nejasností a dalších informací se obracejte 
vždy na příslušný místní stavební úřad. 
Spolu s novelou se také mění některé další 
související právní předpisy.

Odbor VaŽP

www.mmr.cz

+Od ledna 2013 se 
v Bechyni budou třídit 

nápojové kartony
Od ledna 2013 město Bechyně zavádí 

třídění nápojových kartonů. Ty se budou 
sbírat a ukládat společně s plasty do žlutých 
kontejnerů na separovaný odpad. Protože 
nápojové kartony od mléka či smetany mají 
při skladování nepříjemný zápach, raději je 
doma lehce propláchněte. Mezi nápojové 
kartony patří papírové krabice od džusů, vín, 
mléka, smetany ap. 

L. Blažková

Městský zpravodaj Bechyně / PROSINEC 2012 11

+Možnosti financování při 
odkupu městských bytů

Jsme nezávislými odborníky speciali-
zujícími se na optimální výběr konkrétních 
finančních služeb včetně bydlení. Najdeme 
nejvýhodnější řešení financování právě pro 
Vás!

źNejnižší úrokové sazby
źPorovnání nabídek několika 

společností
źKomplexní řešení včetně zajištění 

a využití slev
źMožnosti dřívějšího splacení, flexibilita
źVyužití daňových úlev
źVypracování finančních plánů zdarma

Spolupracujeme s nejvýznamnějšími 
společnostmi v České republice.

Můžete nám přinést i Vaši aktuální 
nabídku, pokusíme se Vám vyjednat ještě 
lepší podmínky.

Domluvte si s námi nezávislou schůzku 
na telefonu:
+420724432222 +420775933544
Pavla Hybšmanová Bořek Porhanzl



Historicky první přímá volba prezidenta 
ČR se uskuteční ve dnech 11. a 12. ledna 
2013, případné druhé kolo 25. a 26. ledna 
2013. Volí se vždy v pátek a sobotu, v pátek 
od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu od 8:00 
do 14:00 hodin. Voliči volí v tradičních 
volebních okrscích, ale pro přepočet slouží 
celá Česká republika jako jeden volební 
obvod. Prezidentem je zvolen kandidát, 
který získá nadpoloviční většinu všech 
platných odevzdaných hlasů. Pokud k tomu 
nedojde, koná se za čtrnáct dní druhé 
volební kolo, do kterého postupují dva 
nejúspěšnější kandidáti z kola prvního (při 
teoretické rovnosti hlasů postupují všichni 
kandidáti, kteří získali nejvyšší počet hlasů, 
a nejsou-li takoví kandidáti alespoň dva, 
postupují i kandidáti, kteří obdrželi druhý 
nejvyšší počet hlasů). Ve druhém kole je pak 
zvolen kandidát, který získá větší počet 
hlasů. Při opět teoretické rovnosti hlasů je 
celá volba zrušena a do deseti dnů je 
vyhlášena nová volba prezidenta republiky.

Při těchto volbách je umožněno volit na 
voličský průkaz, o který volič může požádat 
obecní úřad, v jehož stálém seznamu je 
zapsán, a to osobně nebo písemným 
podáním. Osobně u obecního úřadu do 
okamžiku uzavření stálého seznamu – 
tj. 2 dny přede dnem konání voleb tzn. do 
9. 1. 2013. Nebo podáním v listinné podobě, 
které je doručeno nejpozději 7 dnů přede 
dnem voleb – tj. do 4. 1. 2013; toto podání 
musí být opatřené úředně ověřeným 
podpisem voliče, nebo v elektronické 
podobě podepsané uznávaným elektro-
nickým podpisem voliče nebo v elektronické 
podobě zaslané prostřednictvím datové 
schránky.

Žádost lze podat osobně nebo písemně 
na Městském úřadu v Bechyni, odbor 
vnitřních a sociálních věcí – evidence 
obyvatel, matrika, nám. T. G. Masaryka 2, 
391 65 Bechyně. Bližší informace budou 
podány na čísle telefonu 381 477 029, 
nebo 381 477 028. 

Voličské průkazy se vydávají nejdříve 
15 dnů přede dnem volby tj. od 27. 12. 2012. 

Voličský průkaz opravňuje k volbě 
v kterémkoli volebním okrsku na území ČR 
nebo v jakémkoli zvláštním volebním okrsku 
v zahraničí.

Upozorňujeme všechny voliče, že je 
možné požádat ze závažných, zejména 
zdravotních nebo rodinných, důvodů 
městský úřad o možnost hlasování do 
přenosné volební schránky. Tento 
požadavek můžete předem nahlásit na 
městský úřad a případně dohodnout i čas 
návštěvy v místě bydliště.

Zvlášť upozorňujeme na prokázání 
totožnosti voliče po příchodu do volební 
místnosti. Volič prokazuje svou totožnost a 
státní občanství České republiky platným 
cestovním, diplomatickým nebo služebním 
pasem České republiky anebo cestovním 
průkazem nebo platným občanským 
průkazem. Musí se vždy jednat o platné 
doklady! Pokud volič neprokáže svou 
totožnost a státní občanství České republiky, 
nemůže mu být hlasování umožněno.

Ing. František Stach – tajemník MěÚ

LIŠKY, PÍSECKÁ (907, 908, 909, 910, 911, 
912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 948, 
949, 950), SÍDL. 5. KVĚTNA, U VODO-
JEMU, ZA TRUBNÝM.

VOLEBNÍ OKRSEK Č.6
VOLEBNÍ MÍSTNOST: DOMOV MLÁDEŽE, KDE BUDEME VOLIT
PÍSECKÁ 365

Město Bechyně je rozděleno do násle- BECHYNĚ
dujících sedmi volebních okrsků, které se ČECHOVA (252, 253, 254, 255, 256, 257, 
neliší od okrsků ve kterých i v minulosti 258, 259, 260, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 
probíhaly volby. (Je-li ve volebním okrsku 269, 270, 271, 272, 273, 274, 276, 277, 278, 
obsažena celá část obce nebo ulice, nejsou 279, 280, 281, 282, 283, 284, 289, 899, 900, 
u nich vypsána čísla popisná). 901, 902, 903, 904, 905, 906, 945, 947, 

601E, 32E, 44E), GABRIELOVA, PÍSECKÁ 
VOLEBNÍ OKRSEK Č.1 (198, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 
VOLEBNÍ MÍSTNOST: STARÁ ŠKOLA, 211, 212, 213, 215, 216, 217, 218, 219, 261, 
LIBUŠINA 164 (vstup hlavním vchodem) 262, 275, 357, 358, 365, 367, 368, 369, 370, 

371, 372, 373, 374, 375, 376, 719, 720, 721, BECHYNĚ
722, 723, 724, 755, 756, 757, 758, 759, 760, DLOUHÁ, FÁBEROVA (342, 343, 344, 345, 
761, 762, 823, 830, 856, 887, 888, 889, 890, 346, 347, 348), KAŠPARA MALÉHO, 
944, 985, 988), ŠKOLNÍ, U STADIONU, KLÁŠTERNÍ, KŘIŽÍKOVA VILOVÁ ČTVRŤ, 
ZAHRADNÍ. LÁZEŇSKÁ, LIBUŠINA ( 23, 24, 50, 51, 149, 

150, 151, 152, 153, 154, 158, 159, 164, 167, 
VOLEBNÍ OKRSEK Č.7171,172, 173, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 
VOLEBNÍ MÍSTNOST: HVOŽĎANY – 182, 183, 184, 190, 191, 192, 193, 195, 196, 
ŠKOLA197, 199, 312),  MASOKRÁMSKÁ, 

MICHALSKÁ, NÁM. T.G.MASARYKA, HVOŽĎANY
OBŮRKA, PARKÁNY, POD SCHODY, 
SOUKENICKÁ, ŠIROKÁ, TÁBORSKÁ, 
VALTROVA, VĚTROV, ZÁMEK, ZÁŘEČÍ.

VOLEBNÍ OKRSEK Č.2
VOLEBNÍ MÍSTNOST: NOVÁ ŠKOLA, 
ŠKOLNÍ 29

BECHYNĚ
ČECHOVA (294, 295, 296, 297, 298, 299, 
300, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 399), 
FÁBEROVA (377, 378, 379, 380, 381, 382, 
383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 
392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 400), 
LÁZNĚ (202), LIBUŠINA (160, 161, 163, 
165, 166, 169, 170, 181, 185, 186, 187, 188, 
189, 194), NOVODVORSKÁ, PLECHAMR, 
SÍDL. OBRÁNCŮ MÍRU.

VOLEBNÍ OKRSEK Č.3
VOLEBNÍ MÍSTNOST: KULTURNÍ DŮM – 
U NÁDRAŽÍ 602 (klubovna č.3 – 1.patro)

BECHYNĚ
NA LIBUŠI (614, 615, 616, 617, 618, 619, 
620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 
629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 
638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 
647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 
656, 657, 658, 659, 660, 763, 989, 1002), 
PRÁDLO,  ŠVESTKOVÁ,  PŘÍČNÁ,  
SOUBĚŽNÁ, LOMENÁ, LUČNÍ, KRÁTKÁ.
SENOŽATY

VOLEBNÍ OKRSEK Č.4
VOLEBNÍ MÍSTNOST: Městská knihovna, 
U NÁDRAŽÍ 602

BECHYNĚ
LÁZNĚ (200, 201, 1000, 1001), NA LIBUŠI 
(661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 
670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 
679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 
688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 
697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 717, 
824, 825, 826, 827, 828, 829, 857, 858, 859, 
891, 892, 920), TYRŠOVA, U NÁDRAŽÍ.

VOLEBNÍ OKRSEK Č.5
VOLEBNÍ MÍSTNOST: Klubovna MO ČRS, 
U NÁDRAŽÍ 610

BECHYNĚ

+Krátce z jednání 
zastupitelstva  

19. 11. 2012
ź Schválen záměr prodeje těchto nemo-

vitostí: stavba čp. 358 na st.p.č. 1256, 
2st.p.č. 1256 o výměře 1216 m , č.par. 

1255/1 výměře 163 m2, č.par. 1257 o 
2výměře 372 m , č.par. 1264/11 o výměře 

2
2270 m , vše v k.ú. Bechyně, pro stavbu 
objektu AQUA ZOO Bechyně. Záměr 
prodeje bude zveřejněn na úřední desce 
a po uplynutí zákonem stanovené lhůtě 
15 dnů bude vrácen k projednání 
v zastupitelstvu, které rozhodne o pod-
mínkách prodeje.

S ohledem na rozsah některých přijatých 
usnesení není možné všechna zveřejnit ve 
zpravodaji.Všechna usnesení zastupitelstva 
a jejich úplná znění jsou zveřejněna na 
úřední desce a na webové stránce města 
(www.mestobechyne.cz), případně jsou 
k nahlédnutí na MěÚ.

(fs) 

Termíny jednání Zastupitelstva města 
Bechyně do konce roku 2012: 
28. listopadu a 19. prosince – vždy od 
16 hodin.

+Volba prezidenta České republiky

+Krátce z jednání 
zastupitelstva 

31. 10. 2012

ź Schválen prodej dalších volných 
bytových jednotek Na Libuši. 1+1 za 
kupní cenu 210.000,- Kč a 2+1 za kupní 
cenu 302.000,-Kč.

ź Schválen prodej části pozemku 
2par.č.461/1 o výměře 16m  v k.ú. 

Senožaty. Jedná se o pozemek 
navazující na nemovitost kupujících.

ź Schválen prodej části pozemku č. par. 
872/1 o výměře 368 m2 v k.ú Hvožďany. 
Jedná se o pozemek v lokalitě dětského 
letního tábora Instaláček.

ź Schváleny změny rozpočtu č.47-
53/2012. 
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KOVOSTROJ

BOHEMIA, s.r.o.

Společnost Kovostroj Bohemia s.r.o. 
se sídlem Kolodějská 507, 37501 Týn nad Vltavou 

přijme
do hlavního pracovního poměru zaměstnance na pozici 

>

>

>

>

> řidičský průkaz skupiny B

>

>

>

OBCHODNÍ REFERENT
Požadujeme:

Nabízíme:

SŠ nebo VŠvzdělání

znalost cizích jazyků výhodou, ne podmínkou

uvítáme zkušenost v obchodním prostředí

zodpovědnost a ochotu týmové práce

hlavní pracovní poměr

stálý základní plat + prémie

po zdárném zapracování osobní automobil 
a mobilní telefon

V případě zájmu zasílejte životopisy nebo pište na dobalova@kovostroj.com

+Kulturní středisko města 
Bechyně zve a doporučuje

UDEBNÍ PRODUKCE Hv Lázních Bechyně

Taneční večery 
Vždy od 19.30 do 22.30 h, 
v pátek od 19.30 do 23 h
Vstupné: kavárna 25 Kč, sál 35 Kč

Pohlazení písničky 
– určeno k poslechu, vstupné 30 Kč
30. 12. pondělí Escalona (kavárna)

  5. 12. středa Mikulášská (sál)
čerti + Mikuláš

14. 12. pátek Escalona (kavárna)
23. 12. neděle Mr. Driver (kavárna)
25. 12. úterý Cora (kavárna)
27. 12. čtvrtek Cora (kavárna)

Silvestrovský taneční večer
Od 19.00 do 02.00 h.
Vstupné 600 Kč (předkrm, večeře, 
0,7 víno, 0,375 sekt, dezert, chlebíček)
31. 12. pondělí RM band Milevsko 

+ Travesti show

KINO BECHYNĚ
PROSINEC 2012 

3. pondělí ve 20 hodin

ALJAŠKA 
A ZÁPADNÍ KANADA

Velmi úspěšné a zajímavé cestovatelské 
povídání s panem Miloslavem Martanem 

spojené s projekcí.

Navštívíte národní park Denali a mnohé další 
krásné parky a rezervace, nekonečné lesy plné 

divoké zvěře a ledovce padajících do vod 
oceánu. Uvidíte hejna velryb, mořských vyder, 

lvounů, orlů, samotářské medvědy a tisíce 
lososů táhnoucích proti proudu řek. A také 

pozůstatky největší Zlaté horečky světa.
Přístupné pro všechny, 90 minut, 50 Kč.

11. úterý ve 20 hodin
12. středa v 17 hodin.

DOBA LEDOVÁ 4: 
ZEMĚ V POHYBU 

Nejoblíbenější zvířecí partička na světě 
je konečně zpět!

Přístupné pro všechny, 94 minut, 65 Kč

*************

 

Hrajeme pro děti každou neděli 
od 10 hodin, vstupné 40 Kč

2. neděle
ČERTOVSKÉ POHÁDKY 

Čert a Káča, V čertích službách, Rohatá 
princezna.

9. neděle
JÁ PADOUCH

Producent Doby ledové Chris 
Meledandri stvořil trojrozměrnou 

animovanou komedii.

16. neděle
VESELÉ VÁNOCE ANEB KARLÍKOVO 

ZIMNÍ DOBRODRUŽSTVÍ 
Jak šli nadělovat, Betlém, Medicína, Jak 

Mikeš zachránil Bobeše,
Krtek chemikem, Veselé Vánoce anebo 

Karlíkovo zimní dobrodružství,
Kubula a Kuba Kubikula

 21. pátek – promítání pro školy 
od 8 a od 10 hodin

VELKÁ VÁNOČNÍ JÍZDA

+
stavba bude přerušena a tyto práce budou Výstavba sběrného 
provedeny na jaře roku 2013. Areál sběr-

dvora v Bechyni ného dvora bude ohraničen oplocením, 
vjezd do areálu bude zabezpečen posuv-V polovině měsíce září 2012 byly 
nými vraty. Pro osvětlení plochy dvora budou zahájeny práce na výstavbě sběrného dvora 
osazeny 3 stožáry s výbojkovými svítidly. v Bechyni. Projekt je financován z 90 % 
Prostor sběrného dvora bude monitorován z Fondu soudržnosti EU a Státního fondu 
kamerovým systémem. Nezpevněné plochy životního prostředí v rámci Operačního 
v areálu a před areálem budou po dokončení programu Životní prostředí a z 10% 
stavebních prací urovnány a osety travou. z rozpočtu města. 
Zatravnění bude doplněno nízkou a střední Projekt je zaměřen na výrazné zlepšení 
zelení. životního prostředí a nakládání s odpady 

Na sběrném dvoře budou umístěny v obci. Jeho realizací dojde ke snížení měrné 
automobilové velkokapacitní kontejnery pro produkce odpadů, jejich ukládání na skládky 
jednotlivé komodity tříděného odpadu pod a k zvýšení materiálového využití odpadů 
ocelovými přístřešky. V areálu bude dále jako druhotných surovin. Jednoznačně 
umístěn samostatný uzavřený kontejner – dojde ke zkvalitnění manipulace a třídění 
EKO sklad – na nebezpečné látky (mono-odpadů a následně jejich využití. Výstavba 
články, zářivky, kyseliny, oleje apod.). Pro sběrného dvora zajistí nakládání se všemi 
uložení polystyrenu a elektrozařízení budou druhy odpadů, které vznikají u občanů 
osazeny stojany na big-bagy. Barevné kovy města. Projekt sběrného dvora přispěje 
budou skladovány v uzavřeném kontejneru. k modernizaci infrastruktury obce a zajistí 
Navržený skladový objekt bude sloužit pro dostatečné prostory a kapacity kontejnerů 
uložení mechanismů a strojů (štěpkovač i pro systémy zpětného odběru. Sběrný dvůr 
větví, vysokozdvižný vozík, váha adt.), dále budou využívat také obce, které jsou v těsné 
bude využíván pro skladování elektrických blízkosti a nemají možnost využívat jiné 
spotřebičů (lednice, pračky, televizory atd.). sběrné dvory (např. v Táboře nebo v Týně 

nad Vltavou). Ilona Zvolánková, 
V současné době jsou dokončeny investiční odbor

přípojky vodovodu a kanalizace, práce na 
dešťové kanalizaci a dešťové zdrži, práce na 
rozvodech NN. Jsou dokončeny železo-
betonové základové patky a pasy 
skladových objektů a montáž ocelových 
konstrukcí. Probíhají práce na úpravě pláně 
pro asfaltovou plochu. Betonáž podlah 
skladových objektů a asfaltování zpevněné 
plochy jsou závislé na vhodných klimatic-
kých podmínkách. Celá stavba by měla být 
dokončena na začátku roku 2013. 
V případě, že klimatické podmínky nebudou 
pro betonáž podlah skladových objektů a pro 
asfaltování zpevněné plochy vhodné, 
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a použití donucovacích prostředků, střelby. 
Preventivní besedy na DM–SÚPŠ Bechyně 
určené pro dívky a před vánočními svátky 

 zákl. znalost zábavné pyrotechniky. 
V prosinci se strážníci zaměří na kontrolu 
obchodů, kdy v předvánočním čase dochází 
k drobným krádežím.

pro 
žáky ZŠ

Za MP Bechyně Aleš Kabelka, DiS

pondělí, úterý, čtvrtek, pátek
7:00–15:30 

středa – úřední hodiny 
8:00–10:00 14:00–16:00

MĚSTSKÁ 
POLICIE 
BECHYNĚ 
– radí, informuje

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

je strážník do Týna nad 
Vltavou, kde je detašovaný útulek pro kočky.
ź Novinkou je pořízení fotopastí, které by 
měly přispět k preventivnímu, ale i důkaz-
nímu řízení. MPB je již instalovala na vybra-
ných lokalitách (krádež, znečišťování VP), 
kde tyto fotopasti přispěly již ke zklidnění 
problému, kdy se podařilo ztotožnit přestup-
ce a jim následně udělit patřičnou BP.
ź Dne 15. 10. proběhla dopravní akce (DA) 
MP/OO-PČR Bechyně se zaměřením na 
povolené rychlosti ve městě. Skoro se stává 

Události – výběr září–říjen 2012: pravidlem, že při těchto akcích se „nalezne“ 
ź V novém školním roce vzrostl počet řidič, který již má zakázáno řízení, popř. 
přestupků v oblasti veř. pořádku, které opakovanou nadlimitní rychlost. To byl i pří-
páchají převážně mladiství a nezletilci. Stráž- pad řidiče, který při jedné z předešlých 
níci řešili znečišťování veř. prostranství kontrol (27. 8.) projížděl v ul. U Vodojemu 
hlavně ve sportovním areálu, KSMB, parku, rychl. 78 km/hod. a byl upozorněn, že 
dále porušení zákazu kouření na zastávkách v případě opakování (recidivě) může dojít 
autobusů, popíjení alkoholu na veř. prostran- k odejmutí řidičského oprávnění. Zřejmě si 
ství. Tyto přestupky řešili blokovou pokutou. toto varování řidič nevzal k srdci a při říjnové 
ź MP kontrolovala dlouhodobě odstavená DA byla naměřena sledovaná rychlost, 
vozidla po interně stanovené lhůtě. Tato kterou na místě řešila PČR a celý případ 
kontrola probíhá cca 2–3 krát do roka, kdy se bude mít dohru u správního orgánu.
strážníci zaměří na tato vozidla a monitorují 

ź Ani preventivní besedy a domluvy 
je. Nejde o typické vraky, jak se často nevedly k nápravě některých převážně mla-
dotazují občané a stěžují si na nicnedělání distvých spoluobčanů. Opakovaně dochází 
MPB, ale jde převážně o vozidla, která již k porušování zákona – kouření na místech 
nemají platné STK/EM nebo ani zák. zakázaných. Poučení si nevzal ani 17 letý 
pojištění vozidel, v tom případě se vozidlo mladík, který dne 15. 10.  pokuřoval na auto-
oznamuje podle z. 553/1991Sb. o obecní busovém nádraží pod zastřešenou částí 
polici správnímu orgánu, který je oprávněn a přidával k dýmům z cigarety i „plivance“ pod 
tento přestupek řešit. V některých případech sebe. Jeho obhajoba, „že ten zákaz nezná 
se z vozidel po určité době stávají vraky, kdy a nevěděl“, a k znečišťování uvedl „od toho tu 
MPB již může ze zákona toto vozidlo po jsou veřejné služby, aspoň mají práci“, byly 
uplynutí zák. lhůty odtáhnout. Momentálně dost chabé a strážník tyto argumenty řádně 
MPB evidujeme 10 vozidel. ocenil BP.
ź Dne 10. 9.  byla MPB požádána 

ź Dne 17. 10. zprostředkovaně požádal 
o součinnost při zajištění dopravní akce místostarosta strážníka o prověření kouře 
s OO-PČR Bechyně se zaměřením na v Křižíkově vilové čtvrti. Na místě byla 
BESIP.  Při této kontrole byl zjištěn řidič, který zastižena majitelka pozemku, která legálně 
byl podroben dechové zkoušce, která pálila zbytky větví a listí. Byla požádána 
prokázala alkohol. Řidič spolupracoval o zmírnění pálení, což přislíbila.
a tvrdil, že něco málo vypil večer před jízdou, 

ź Dne 18. 10. pořádala MP Bechyně ve 
ale naměřená hodnota byla 0,95‰!!! Po spolupráci s OO-PČR Bechyně informativně-
biologickém vyšetření byl řidiči zadržen preventivní besedu na DsPS v ul. Školní, 
řidičský průkaz a celý přestupek policie ČR určenou pro seniory. Přednášející se zaměřili 
podstoupí spr. orgánu. na vysvětlení rizik podomního prodeje, 
ź Dne 11. 9. MPB ve spolupráci reklam, letáků, zabezpečení bytů, domácího 
s vedením SUPŠ Bechyně domluvila na násilí. Beseda byla zakončena dotazy.
konání besedy na téma práv a povinností 

ź Dne 23. 10. oznámil občan nález použité 
určené pro 1. ročníky. Podnětem bylo zvýše- injekční stříkačky v Křižíkově vilové čtvrti, 
ní přestupků převážně ze strany mladistvých. volně pohozené na chodníku. Strážník se 
ź Každoročně se strážníci začátkem škol- neprodleně dostavil na místo, stříkačku 
ního roku zaměřují na prevenci v dopravě, odborně zajistil a zlikvidoval. V tomto případě 
určenou pro 1. ročníky ZŠ. Strážník vždy volejte MP nebo OO-PČR Bechyně, kde 
teoreticky i při procházce zopakoval základní znají správný postup likvidace.
pravidla chování v provozu jak chodců, tak 

ź Dne 29. 10. byla MP požádána o odchyt 
i cyklistů. Děti ve většině případů velmi dobře poraněné labutě v lokalitě Zářečí. Strážník se 
znaly své povinnosti a práva v dopravě. spojil s útulkem pro hendikepovaná zvířata 
ź Dne 20. 9. smíšené hlídky MP/OO- v Hluboké nad Vltavou. Pracovník útulku 
PČR Bechyně zaměřily na podávání provedl se strážníkem MP obhlídku lokality u 
alkoholu v restauračních zařízeních a non- říčky Smutné a Lužnice. Bohužel labuť již 
stopech na území města. Nebyl zjištěn žádný nebyla nalezena. 
přestupek.

ź Množily se stížnosti občanů na neohle-
ź Dne 24. 9. MP ve spolupráci s OO-PČR duplné „pejskaře“, kteří nerespektují vyhl. 
Bechyně prováděla dopravní akci zaměře- č. 3/2008 o volném pohybu psa a to tím, že 
nou na dodržování stanovených rychlostních své svěřence nemají na vodítku. Při hlídkové 
limitů. V ul. U Vodojemu byl zjištěn další činnosti byla takto zjištěna dne 31. 10. 
„rekordman“ s rychlostí v obci 91km/hod!!! Při majitelka tří psů. Po vysvětlení přestupku 
řešení tohoto přestupku vyšlo najevo, že byla udělena BP.
dotyčný řidič je již „vybodován“ a i přes zákaz 
řízení stále jezdil. Protože tím řidič naplnil Výběr činností na další období:
skutkovou podstatu trestného činu maření Součinnostní akce s OO-PČR Bechyně – 
úředního rozhodnutí, celý případ si na místě měření rychlosti, smíšené hlídky při pochůz-
převzala PČR. Znovu to potvrzuje, že měření kové činnosti, kontrola nočních podniků 
v Bechyni má smysl. a nonstopů a znovu i chatové oblasti. Dodr-
ź Dne 27. 9. byl požádán strážník o řešení žování pravidel silničního provozu cyklisty se 
problému s dlouhodobě se zde pohybujícími zaměřením na mladistvé a technické vyba-
třemi koťaty v ul. Novodvorská. MP Bechyně vení jízdních kol. Pravidelné školení pro práci 
není zařízena na odchyt těchto zvířat, přesto strážníků – doprava, taktické postupy 

odvezl a předal 

 se 

se 

Volný vstup do 
bechyňských kostelů 

v době vánoční (mimo bohoslužby)

ÚT 25.12. 14.30–15.30 farní kostel (nám.)

15.45–16.45 klášterní kostel

ST 26.12. 15.00–16.00 farní  kostel

ČT 27.12. 15.00–16.00 klášterní kostel

PÁ 28.12. 14.00–15.00 farní kostel

SO 29.12. 15.30–16.30 klášterní kostel

NE 30.12. 14.30–15.30 farní kostel

PO 31.12. 15.30–16.30 klášterní kostel

ÚT   1.1. 14.00–15.00 farní kostel

15.30–16.30 klášterní kostel
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vystoupí bechyňská rocková kapela 

ERRROR 
v pivnici KULTURÁK od 20 hodin, 

vstupné 50 Kč.

Klub českých turistů odbor a Asociace sportu 
pro všechny si Vás dovolují pozvat
na novoroční turistickou vycházku

NOVOROČNÍ ČTYŘLÍSTEK
Sraz účastníků v úterý 1. 1. 2013 

ve 13 hodin před hotelem „U Draka“

Trasy cca 6 a 12 km vedou okolím města 
Bechyně, účastníci obdrží pamětní čtyřlístky.

Akce je spojená se sbírkou na podporu aktivit 
pro zdravotně handicapované občany.

Pevné zdraví a úspěšný nastávající rok všem 
přeje ASPV Bechyně a Klub českých turistů 
odbor Bechyně

Petr Chaloupek (KČT Bechyně)
tel. 737 529 220 

e-mail  chaloupek.velo@seznam.cz



Oční optika
Soběslav, Palackého 64

Tel.: 381 214 996
Po až Pá:
So: www.mmoptik.cz

• Měření  zrakové  ostrosti  na
nejmodernějších přístrojích

• Aplikace  kontaktních čoček

Objednávejte  se  na  tel. č.: 381 214 996
nebo přímo v oční optice

Jsou Vaše ruce příliš krátké?

 Multifokální 

  

brýle

  

Váš 
problém vyřeší!

 

8 – 13   14 – 17         

8 – 11

MM Optik  - držitel   ocenění   společnosti

Bonus ušetříte tisíce

Sleva  10% až 30% z ceny obruby!

zhotovené u nás uvidíte!
Přes multifokální brýle

Essilor - výrobce multifokálních skel Varilux

Revoluční příjem
vydělávejte a spořte – výborný výdělek 
a zároveň antiinflační spořící projekt.
Myslete na zadní vrátka.
www.revolucni-prijem.cz/1AC682
fimar@seznam cz
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Masáž 

Nabízíme masérské služby v areálu Kerasu – prohřátí lávovými 
kameny, uvolnění těla reflexní terapiíí, prokrvení kloubů a svalů 
baňkami, lymfodrenáže, Reiki... ZÁVÁDĚCÍ CENY thajské 
masáže! Darujte relaxaci a uvolnění, rozmazlujte své blízké – využijte možnost 
zakoupení DÁRKOVÝCH POUKAZŮ. 

Přejeme krásné a pokojné Vánoce a pohodu v novém roce! 

Více na webových strankách www.masaze-ladka.cz  nebo na telefonu 724 085 005.

znamená dotek a je nejstarší 
formou léčení na světě

KSMB nabízí: PRONÁJEM nebytových prostor v KD,  
(bývalá pobočka sázkové kanceláře), volné ihned.

Bližší informace: tel. 606 911 007, e-mail reditel@kulturnidum.cz

2 69 m

Vánoce se blíží, přijďte si objednat 
dárky pro vaše nejbližší, 

nabízí kosmetické balíčky 
pro ženy, muže, dětičky.

ul. Čechova 298, Bechyně 
1. patro – nad MUDr. Zeinerem

Přineste tento letáček 
a získáte slevu 10% 

vše zabalíme 
a připravíme dle vašeho přání.

Otevřeno: KAŽDÉ ÚTERÝ 
10–12 14–17.30 h

studio

"


