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91 let Lálová Marie
89 let Cíchová Vlasta
86 let Vlk Miroslav
85 let Voštová Jarmila
84 let Vávrová Marta
83 let Poseděl František

Senteši Milan
82 let Cikánková Jarmila

Marková Věra
Procházková Marta
Turková Ludmila
Vaníčková Božena
Výrutová Božena

81 let Šestáková Hana
Šlechta Zdeněk

78 let Čuba Václav
Kojetín Jaroslav

77 let Andrejsová Vlasta
Bartošová Vlasta 
Lacina Jaroslav

76 let Tomanová Ludmila
75 let Boldiš Julius

Severová Anna

+
a zpracováním osobních údajů. Souhlas Informace o činnosti 
mohou zájemci udělit písemně a mohou 

Sboru pro občanské k tomu použít formulář, který je připraven 
k vyzvednutí na městském úřadě u paní záležitosti (SPOZ)
Pickové, nebo který je zveřejněný v tomto 

Jednou z komisí zřízenou Radou města čísle Městského zpravodaje na str. 4. 
Bechyně je SPOZ. Mezi činnosti této komise Občané, kteří již městu souhlas se 
patří slavnostní vítání nově narozených dětí, shromažďováním osobních údajů pro 
gratulace občanům města při dosažení potřebu činnosti komise SPOZ udělili, jej 
vyššího věku, gratulace ke zlatým a diaman- nemusí obnovovat. 
tovým svatbám, slavnostní předávání 

V roce 2011 pracuje komise SPOZ ve vysvědčení žákům škol.
složení paní Hana Filipová, paní Jiřina Od roku 2012 dojde ke změně v činnosti této 
Trčková, paní Margita Tupá, paní Růžena komise: 
Dvořáková a paní Alena Suchánková.�při dovršení 70 let věku, 75 let věku 

a každý další rok bude město zasílat Od ledna 2012 bude komise SPOZ 
občanům gratulace pracovat ve složení paní Hana Filipová, paní 
�ve věku 80 let, 85 let, 90 let a dále vždy po Jiřina Trčková a paní Margita Tupá.
pěti letech bude jubilantům předáno Petra Picková
blahopřání a drobný dárek 
�od 75 let věku může být životní jubileum 
zveřejněno v Městském zpravodaji.

K tomu, aby město mohlo evidovat 
osobní údaje, rozesílat gratulace a případně 
zveřejňovat v Městském zpravodaji údaj 
o dosažení věku občana, musí mít občanem 
podepsaný souhlas se shromažďováním 

+
pochází ze začátku 15. století, a to ve spise lesnická uniforma přežila první republiku, KNOFLÍKIÁDA
Geheimes Jagdbuch (Tajná lovecká kniha), protektorát, poválečnou dobu, až ji v pade-
který vydal rakouský císař Maxmilián I, sátých letech nahradila nová uniforma. 
(1459–1519). Šlo pouze o uniformu Vznikl zcela nepěkný oděv, špatného střihu, V tomto měsíci pokračuje jelení říje, „čas 
císařského personálu: má nosit kabát v barvě z nekvalitního materiálu a s umělými knoflíky. jelení lásky“, začínají hony, lovy a výlovy 
bukové kůry, zatímco límec, výložky, Naštěstí v šedesátých letech vznikly rybníků. Proto jsem zařadila do našich kapitol 
lemování a manžety mají být v barvě zelené. kvalitnější, jak po stránce estetické, tak MYSLIVECKÉ, LESNICKÉ A RYBÁŘSKÉ 
Tím lovecké uniformy předběhly o dvě stě let užitkové. Nově navržené uniformy po uniformy, samozřejmě s knoflíky, či spíše 
vojenské, které byly zavedeny až za revoluci přinesly nejen vyšší užitkové s ozdobami.
třicetileté války. V loveckých uniformách se vlastnosti, ale také onu estetičnost.Máme štěstí, že v zámku OHRADA 
používaly tři barvy: zelená – barva lesa, Dostávám se ke knoflíkům. Nejznámější u Hluboké n. Vltavou působí lovecké 
hnědá – barva půdy a šedá – barva vody byly a jsou knoflíky z rohoviny, kostěné a lesnické muzeum. Zámek sám byl 
(rybáři jí též říkají „štičí šeď). Každý z parohů, u nás hlavně z parohů vysoké postaven na břehu Munického rybníka 
šlechtický rod měl úplně jiný střih a barevnost zvěře. Nyní byly převážně nahraženy v letech 1708–1713 v barokním slohu 
(viz svědectví staré lesnické dynastie knoflíky z umělých hmot. Rozlišují se na podle projektu P. I. Bayera pro knížete 
Stropnických nedaleko Hluboké n. Vlt.) myslivecké a lesnické.A. F. Schwarzenberka jako lovecký zámek. 
Knížata z rodu Paarů z Bechyně provozovala Také rybáři mají své uniformy, buď Lovecké a lesnické muzeum na Ohradě 
Říšskou poštu, a tak měli hajní i lesníci na v barvě šedé, nebo i zelené. Na knoflících, vzniklo v r. 1842, kdy tam byly soustředěny 
tomto majetku uniformy téměř stejné jako samozřejmě i na výložkách je zpodobněna sbírky loveckých trofejí a vycpanin. 
pošťáci, lesní personál se lišil pouze ryba. Jsou i kovové.Ohradské muzeum tak patří mezi naše 
označením. Objevila se na začátku –ap–nejstarší muzea.
19. století i barva černá, kdy Expozice „Lesnictví“ nás seznamuje se 
spadali pod hornictví – zelená životem lesa, pěstováním lesních porostů, 
barva se objevila jen na vývojem těžby a dopravy dřeva, „Myslivost“ 
manžetách a stojatých límcích, zase s vývojem české myslivosti, s kolekcí 
jež zdobily dubové ratolesti nebo chladných i palných zbraní. V druhém křídle 
smrkové větvičky. Zelená barva zámku se seznámíme s vývojem rybářství 
se vrátila po r. 1848, kdy se hony na a jihočeského rybníkářství.
drobnou zvěř otevřely širším vrstvám 

Pánské i dámské myslivecké uniformy obyvatel. Lov byl umožněn i amatérům – 
jsou tradičními informacemi a zdrojem rolníkům a myslivcům z měst. Lesnická 
poznání. V článku vycházím také z informací uniforma zaměstnanců státních lesů 
rozhovoru Petra Gogola otištěného v Lesnic- vznikla až po vyhlášení Českoslo-
kém magazínu č. 7 s odborníkem evrop- venské republiky v r. 1918.
ského formátu, dr. Ing. Jaroslavem První republiková uniforma převzala 
Pospíšilem, Moravským zemským mistrem téměř v plné míře vojenské uniformy té 
Královského řádu Moravských rytířů svatého doby, jen prvky označení napovídají, že jde 
Rostislava a Kolumbana. o lesnický oděv. Vše, co by připomínalo c. k. 

Nejstarší zmínka o loveckých uniformách monarchii, se muselo změnit. Tato nová 
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Dnešními slovy to byl „zlatý padák“ pro pana šestiletého školáka. Že Václava Pichla 
hejtmana a pro pana hraběte asi nejeko- neznáte? Vždyť má bustu na tzv. Pichlově 
nomičtější řešení. Historicky to jako padák domě, současné restauraci-pensionu na 
ověřené nemám, ale …? A co bylo dál? náměstí. Navíc jeho jménem se po právu 

Pan Jan Lebeda měl tedy L.P. 16.. dům, pyšní Základní umělecká škola v Bechyni. Příběhy starých 
ale měl také příkaz od vrchnosti, dát zapsati Zajděte se na bustu podívat a vzpomeňte městských domů 
tento dům do městských knih. Asi něco jako hned na tři význačné Bechyňáky. Bustu 

v Bechyni provést změnu majitele u katastrálního Václava Pichla, bechyňského rodáka, 
   

úřadu. V té době ještě nebyl dnešní dům hudebního skladatele, houslového virtuosa 
Obvykle tu vzpomínám na minulost. 

MěÚ veden v knihách městských, ale snad a hudebního pedagoga, umělecky ztvárnil 
Dnes ale nemohu vzpomínat. Vždyť tomu, 

v knihách panských! Jenže teď nevím, byl-li prof.  Keramické školy v Bechyni,  
o čem chci psát, je už více než tři sta let. 

pan podkoní tak chytrý, nebo tak zapo- akademický sochař Bohumil Dobiáš starší. 
Budu tedy o minulosti jen zprostředkovaně 

mnětlivý. V knihách je totiž v roce 1747 Umístění a odhalení busty s oslavou v září 
vyprávět ze starých bechyňských městských 

psáno: „…Poněwadž ale on P. Jan Lebeda 1941 u příležitosti dvoustého výročí 
gruntovních knih. Vybral jsem si dnešní dům 

toto Milostiwé Nařízení Wrchnostenské narození V. Pichla, tedy v době okupace 
Městského úřadu v Bechyni, protože se z po-

docela jest zanedbal a tento dům, kterej Československa nacistickou vojenskou 
hledu občanů města jedná o nejdůležitější 

dříve nežli Matribulírowaný byl, jinému k mocí, iniciativně organizoval a provedl 
objekt. Městský úřad – radnice, nebyla od 

prodeji a Autentickému (věrohodnému) do vlastenec, „sokol“, redaktor a vydavatel 
věků vždy v domě, kde sídlí nyní. Před těmi 

Městských Knih zapsání anständig (slušně) časopisu „Lázně Bechyně“, bechyňský učitel 
třemi sty léty byla radnicí nynější restaurace 

býti nemohl, do Týchž Městských Knih Ruda Burian. Stojí za to si připomenout tato 
Protivínka, a tehdy v ní byl i městský pivovar. 

wepsati nedal …“. Možná zapomněl, možná jména! Tak vidíte, že V. Pichla znáte. Ale 
Však ne nadarmo před několika lety byla 

spekuloval. Je však zapsána skutečnost, že život jde dál, staří umírají a majitelé domů se 
označena „Hotel u města Bechyně“. I dnes 

do své smrti dům „k svému i budoucím jeho mění.
mnohdy řekneme „jdu na město“, místo „na 

dědičnému užívání docela jest očistil“ (od Dne 19. září 1768. za 3350 zl. rýnských 
MěÚ“. Naopak asi dům nynější radnice před 

dluhů). Dnes už to není důležité, ale protože dům Lebedovský od paní Alžběty Pichlové, 
věky pravděpodobně patříval soukromě 

dům do toho dne nebyl zapsán do vdovy po nebožtíku Františkovi Pichlovi, 
panským zaměstnancům, tedy jakoby 

městských knih, mohu napsat pouze L. P. kupuje nový pán, „urozený a statečný rytíř 
k zámku. Jen si jej prohlédněte a uvidíte, že 

16.. a ne úplně přesné datum. A není to pan Antonín z Gamsenberku, jeho královské 
svým výstavným štítem je obrácen nikoliv do 

důsledek jediný. Pan podkoní zapomněl, že majestátnosti skutečný rada a přísedící 
náměstí, ale právě na zámek.

jednou umře. I stalo se a panna Zuzanka královského nejvyššího purkrabství soudu 
Psalo se tehdy L. P. 16.. ! Jenže v těch 

Lebedová, jednající po jeho smrti jakožto na hradě Pražským“. Nu samozřejmě, že to 
starých knihách je u tohoto domu zapsáno 

„plnomocná hospodyně“ na místě všech musela být „rodina zámožná“, nevím k jaké 
až: „Dne 25. Aprilis 1747 předstoupili před 

sirotků Lebedovských, měla asi hlavu současné státní funkci bych úřad 
Vzácný Magistrát Města Bechyně od slavné 

zamotanou. Že po více než půl století šlo vše p. z Gamsenberků mohl přirovnat, ale ministr 
paměti pozůstalí sirotci Lebedovští“, nikoliv 

napravit vidím v tom, že pan František Pichl by asi bylo málo. Leč paní Alžběta Pichlová 
s uskutečněním koupě či prodeje nemo-

byl tehdy starším radním a osobou nemešká.
vitosti, ale aby napravili chybu svého 

důvěryhodnou. Neboť: Dne 6. října 1768. (nikoliv září) z těch 
zemřelého dědečka, Jana Lebedy, z pře-

Dne 16. Februari (února) 1747. peněz kupuje (nikoliv prodává) za 800 zl. pro 
dešlého století. To bylo asi tak:

prodává panna Zuzanka „svůj dům od své syny, Františka a Václava, od sirotků 
Bylo to za doby, kdy na Bechyňském 

starodávna Lebedovský řečený, w rynku na nebožtíka pana Václava Franty jiný menší 
zámku „seděl“ pan Jan Norbert, hrabě ze 

rohu vedle domu Wáclawa Penížka ležící … dům, „od starodávna Matějíčkovský řečený, 
Sternberka (asi 1665–1678). Přestože měl 

panu Františku Pichlovi, sousedovi a ležící v ulici proti špitálu“. Protože ze špitálu 
na vše své lidi, moc neseděl, neboť někteří 

staršímu obecnímu zdejšímu jakožto stojí dosud v dnešní Klášterní ulici jedna 
z nich místo aby se starali o blaho svého 

kupujícímu za sumu jeden tisíc a devět set zl. zeď, ta šikmá proti domu s oněmi dvěma 
pána, koukali především plnit své kapsy. 

Rejnských …“, ačkoliv dům dosud není historickými štíty, zvanému dnes Burdův 
A obírali jak poddané, tak okrádali i svého 

zapsán v Městských knihách, současně si s č.p. 37., jest zřejmé, že toto jest onen dům 
pána. Tak to holt na světě bylo, je a asi i bude 

doživotně vymiňuje, a pan František Pichl Matějíčkovský, vedený tehdy pod č. 32., 
u některých lidí. Tehdejší hejtman panství 

„… jeden pokojíček a komůrku w hořejší k a nikoliv dům Lebedovský. Holt se už 
p. Dobiáš z Holštejn byl asi jedním z nich. 

zámeckej straně situírovanej zbudované několikrát měnila i čísla domů.
Sice moc vzdělaný nebyl, leč byl o to vychy-

(Condignati) se vynacházející, do její smrti k Nu a 1. října r. 1780. kupuje od Františky 
tralejší, nejspíš bez charakteru a počítat 

pokojnému obývání přáti se jest uvolil …“. Salzbergové rozené z Gamsenberků dům 
uměl. Soudím tak, protože v knihách se píše: 

Dne 25. Aprilis (dubna) 1747. teprve Lebedovský město a pak teprve se tento 
„P. Jan Dobiáš z Holštejn, panství tohoto 

předstupují před vzácný Magistrát pozůstalí dům Lebedovský stává radnicí a je jí do 
hejtman skrze jeho v počtech svých 

sirotci Lebedovští, aby proukázali, že dům je dnes. Loni v říjnu tomu bylo 230 let! Je to 
hejtmanského charakteru nepořádně 

jejich majetkem, aby jej převedli do hodně nebo málo?
vzdělaný, resty…“ v těch hejtmanských 

„městského řádu“ a tak aby konečně Ostatně nechybělo mnoho a Bechyně by 
počtech nadělal. Leč pan hrabě také nebyl 

napravili chybu svého nebožtíka dědečka. bývala stavěla koncem třicátých let 
hloupý a věděl své. Nejspíše tehdy ještě 

Teprve tehdy je dům zapsán do Městských 20. století novou moderní radnici na prostoru 
v jižní frontě domů na náměstí nestál dům 

knih pod č. 37. a poté známe přesná data bývalého Jägerhausu, tedy dnešního 
dnešní čp.131, neboť v celé délce fronty jsou 

jeho dalších osudů. parkoviště aut proti restauraci „Na růžku“. 
vedeny pouze dva domy. Zámečtí měli asi 

Proč však p. František Pichl byl tak Jen nebýt II. světové války a po ní vývoje 
tehdy k disposici právě dům dnešní radnice, 

ochotný vůči Pannie Zuzance Lebedové? státu k jinému budování.
jmenovaný Lebedovský. Pravděpodobně 

Důvodů je asi více. Nejprve opíši, co si 
v něm žil jak pan hejtman, a nejspíš mu dům 

poznamenal p. učitel Burian v jeho výpisu Použitá literatura:
i patřil, tak i p. Jan Lebeda a jeho rodina. 

z knih. Pozn. (Zuzanka Lebedová se tu Učitel Rudolf Burian, Bechyňské domy, 
Lebeda byl panský Stallmeister. Česky to je 

vyskytuje dvakrát jako podílník, neznámo rukopisné výpisky z Bechyňských 
štolmistr, štolba či podkoní, snad jakýsi 

proč? Byla to táž svobodná osoba? Snad městských gruntovních knih (40. léta 
pobočník. Protože pan hrabě Jan Norbert 

mrzáček nebo nemocná? Nebo to byly dvě 20. století).
věděl, že p. hejtman, jemně řečeno, dluží do 

různé osoby? Sotva!) Možná to je jeden Rudolf Krajíc a kol.: Bechyně historické 
panského důchodu, dal svému hejtmanovi 

důvod ochoty p. F. Pichla ale prokazatelný město nad Lužnicií, vydal MěÚ Bechyně 
za úkol provést odhad tohoto domu s cílem, 

druhý důvod je, že mezi oběma bechyň- 2000.
že jej od p. Dobiáše koupí a prodá svému asi 

skými rozvětvenými rody byly rodinné J o s e f  Če r n o c h :  V á c l a v  P i c h l  
poctivějšímu podkonímu, který si jej zaslouží 

vztahy. František Pichl byl bratranec 1741–1805, vydal MěÚ Bechyně 1991.
víc než rošťák hejtman. Ač vykutálený 

Zuzanky Lebedové a tato, dosud svobodná, Rodokmen Vác lava P ich la  v iz  
hejtman odhadl dům, řečeno jazykem knih, 

jeho sestřenice. Manželka nebožtíka „Bechyňský městský zpravodaj“, leden 
„dosti draho“, přesto pan hrabě za 1000 zl. 

Antonína Pichla, paní Lidmila Pichlová, v té 2009.
dům koupil, psáno je „vyjmul“, a protože také 

době už též nebožka, byla dcerou Josefa Pozn.: Jsem si vědom rozdílů v citované 
věděl, že z hejtmana víc nedostane, ostatní 

Lebedy, také už nebožtíka, matkou literatuře a v tomto článku.
dluhy panu hejtmanovi odpustil. A dům hned 

kupujícího Františka Pichla a babičkou    
prodal za cenu 600 zl. panu podkonímu. 

Václava Pichla, v tomto roce 1747 – fk –

I.

KUDY  CHODÍME
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PRO DĚTI

VĚRNÍ ABONENTI

Úterý 11. října / 19 hod. / Vel. sál / Vstupné 220, 200, 150 Kč
Antonín Procházka vychází ve své komedii ze skutečné 
události: „Bývalá pokladní, paní Villová, mi vyprávěla, jak jedni 
manželé, kteří léta chodili do divadla, propásli výměnu 
legitimace, dostali sice abonentky, ale každý na jiné straně 
řady. A ten pán se zamiloval do své nové sousedky. A tak mě 
napadlo, jak se asi ten jejich vztah během sezóny vyvíjel a jestli 
na to měly vliv i hry, které se odehrály na jevišti.“
V hlavních rolích: Václav Vydra, Jana Boušková, Antonín 
Procházka, Barbora Petrová, Vilém Dubnička, Ida Sovová, 
Barbora Vágnerová, Nina Urbánková. 
Režie: Antonín Procházka.
Předprodej v kanceláři KD, rezervace na www.kulturnidum.cz 
nebo tel: 381 213 338.

KURZY, SEMINÁŘE, DÍLNY

ORIENTÁLNÍ A BŘIŠNÍ TANCE
Pondělí 3., 10., 17., 24. a 31. října / 19.00 hod. / Klubovna KD
Přihlášky a bližší informace: Kristýna Kvardová, 
tel. 721 503 325 nebo www.raeesah.wz.cz

KURZ TANCE 

A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY
Pátek 7., 14. (prodloužená), 25. října / 19.00 hod. / Velký sál
Vstupné na jednotlivé lekce 90 Kč, prodloužená 100 Kč. 
Prodloužená od 19.00–22.45. Předtančení – ukázky street dance 
a hip – hop v podání taneční skupiny EFK Milevsko.

FAUSTOVÁNÍ
Pátek 30. září – neděle 2. října / Prostory KD 
Víkendová inspirativní dílna na téma „Taneční divadlo“. Dílna 
je určena nejen pro všechny amatérské divadelníky.
Více informací najdete na www.artama.cz
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ANGLIČTINA
Čtvrtek 6., 13., 20., 27. října / 17.00 hod. / Klubovna KD
Bližší informace o konání kurzu naleznete na www.skrivanek.cz

HUDBA, TANEC

PRVNÍ ZUMBA FESTIVAL V BECHYNI
Sobota 1. října /15.00–17.30 hod. / Vel. sál / Vstupné 120 Kč, 
děti do 12 let zdarma, muži se slevou
Bližší informace, rezervace na 725 386 390 nebo na hodinách 
Gábiny.

MUSIC STARS
Úterý 18. října / 10.00 hod. / Velký sál/ Vstupné 30 Kč
Koncert žáků ZUŠ Sezimovo Ústí, kde vystupují jako rockoví 
a popoví muzikanti. Pod vedením p. učitelky I. Zelenkové uslyšíme 
hity Katapultu, Olympicu, Beatles, Elvise Presleyho, Drupiho, 
Sinatry i kapely Qeen.
Představení je určeno nejen pro školy, ale také pro veřejnost!!!

NAHLÍŽENÍ
Čtvrtek 20. - neděle 23. října / Prostory KD /
22. ročník celostátní dílny středoškolské dramatiky a mladého 
divadla. Dílna je určena pro mladé soubory, které mají chuť 
prezentovat před svými vrstevníky výsledky své divadelní práce. 
Divadelní dílna je určena i pro veřejnost. 
Podrobný program na plakátech.

PEKELNÁ POHÁDKA

...aneb kam čert nemůže

Sobota 15. října / 10.00 hod. / Malý sál / 
Vstupné 35 Kč
Divadýlko Mrak přijede za dětmi s veselou 
pohádkou o pekaři Vojtovi a čertici 
Luciendě. Děti se dozví, co se stane, když 
se čertice chce vyučit pekařskému řemeslu 
a jak se Lucifer rozzlobí na Vojtu, kterému se 
Lucienda zalíbila... V pohádce společně s herci 
vystupují i loutky javajky a děti se naučí veselou 
pekelnou písničku.

DIVADLO

NEPŘEHLÉDNĚNTE PRO ROK 2012

Zahájení pátek 13. ledna 2012 / 20 hodin / Velký sál
Pro velký zájem opět pořádáme taneční kurzy pro absolventy 
základních tanečních a také pro ty, co již většinu zapomněli nebo se 
chtějí naučit něco nového. 
Kurzy povedou opět manželé Bolkovi z Milevska. Hlaste se už nyní 
v kanceláři KD, na email program@kulturnidum.cz a na telefonu 
381 213 338 nejlépe v párech. Počet frekventantů je omezen.
Kurzovné činí 1.000,- Kč na osobu. 

TANEČNÍ PRO DOSPĚLÉ



MĚSTSKÝ ÚŘAD BECHYNĚ
NÁM. T.G. MASARYKA 2, 391 65  BECHYNĚ
TEL. 381

 

477 010, 381
 

477
 

022 FAX 381 477 049
ODBOR VNITŘNÍCH A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

Souhlas se shromažďováním a zpracováním osobních údajů

Já, podepsaná(ý)_________________________________, datum narození______________,

bydliště___________________________________________________________________,

dávám tímto souhlas, aby Městský úřad v  Bechyni a Sbor pro občanské záležitosti v Bechyni shromažďoval 
a zpracovával moje osobní údaje.

Tento souhlas dávám pro účely:
- vedení seznamu seniorů a rozesílání gratulací k  životnímu výročí,*)
-      uveřejnění mého jména a příjmení při dosažení věku 75 let a více v

 
kulturní rubrice Bechyňského

 

městského zpravodaje.*)

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

v
 

Bechyni a Sboru pro občanské záležitosti v
 

Bechyni.

__________________________________
                                                                                                                podpis
*) nehodící se škrtněte
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Kulturní středisko města Bechyně, U Nádraží 602, tel: 381 213 338, 776 381 203, e-mail: reditel@kulturnidum.cz

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.

   ZÁVODY ODSTRKOVADEL
Pondělí 10. října / 9.00 – 11.00 hod. / Před KD / Startovné 10 Kč
Přijďte si zasoutěžit se svými ratolestmi v prvním podzimním 
závodě odstrkovadel. Na děti čeká spousta zábavy a pro všechny 
jsou připraveny odměny a ceny. 
V případě nepřízně počasí se akce koná v KD.

   PODZIMNÍ TVOŘENÍ
Středa 12. října / 15.00–17.00 hod. / RC Hrošík
Kolektiv maminek RC Hrošík zve všechny na tvořivou dílnu.
Co tvoříme: okrasné dýně.
Co s sebou: přírodní materiál, dobrou náladu, šikovné ruce.
Co si odnesete: okrasnou dýni, příjemný pocit z pěkně stráveného 
odpoledne.

Pokud máte doma hračky nejlépe didaktické povahy bez drobných 
součástek a jsou ještě v zachovalém stavu, věnujte je, prosím, do 
naší herny v RC Hrošík. Zvažujte pečlivě výběr, nenoste plyšová 
zvířátka a hračky, které není možné hygienicky ošetřit. 
Předem děkují dobrovolnice z Hrošíka.

RODIČOVSKÉ CENTRUM 

Středa 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.

LAMPIONOVÝ PRŮVOD 

– REJ SVĚTLUŠEK

PŘIPRAVUJEME NA LISTOPAD

POHÁDKOVÝ VEČERNÍ ZÁVOD

Hledáme spolehlivého provozovatele šatny na akce v kulturním domě. 
Informace na tel. 381 213 338, na e-mail program@kulturnidum.cz

"

Čtvrtek 3. listopadu / 17.00 hod. / Sraz u Městského muzea
Letos opět zveme všechny děti i s rodiči na lampionový průvod 
městem, který bude ve znamení světlušek a berušek. Děti 
v maskách vítány. Připraveny hry, soutěže a diskotéka 
v kulturním domě. 

Vstup do KD 20 Kč



+Praxe studentů 
archeologie 

na Bechyňsku popáté

studenti posledních čtrnáct dní 
v srpnu pokračovali jednak ve 
výzkumu březnického sídliště, 
přibyly ale i další zajímavé lokality. 
Díky pochopení soukromého země-

Již pětiletou tradici má v našem regionu dělce pana Františka Vaníčka bylo 
povinná praxe studentů prvního ročníku možno archeologický výzkum 
archeologie z Archeologického ústavu provést u Hvožďan na lokalitě ze 
Filozofické fakulty Jihočeské univerzity střední a mladší doby bronzové, 
v Českých Budějovicích. Zemědělské družstvo Opařany 

umožnilo v loňském roce zkoumat Když v roce 2006 rozhodovalo vedení 
bohaté sídliště z pozdní doby ústavu o lokalitě, na které studenti na závěr 
bronzové u Senožat a letos měl prvního ročníku získají pod vedením 
velkou trpělivost se čtrnáctidenním profesionálních archeologů své často první 
výzkumem polykulturní lokality zkušenosti s terénním výzkumem, padla 
u Rataj soukromý zemědělec pan i díky osobním kontaktům volba na rok 
Ladislav Cvach. předtím objevené sídliště z mladší doby 

bronzové nedaleko Březnice u Bechyně. Každý ročník výzkumu přinesl řadu 
A protože vedení obce a především zajímavých poznatků a nálezů, přičemž 
Družstvo AGRA Březnice s předsedou význam některých daleko přesáhl hranice 
Ing. Ladislavem Hájíčkem, na jejichž polích našeho regionu. Sídliště u Březnice 
se lokalita nachází, bylo akci příznivě s několika žlabovitými objekty je dnes známo 
nakloněno, proběhla na Bechyňsku ve i odborníkům v okolních zemích, zařadilo se 
druhé polovině srpna 2006 pod vedením k nejvýznamnějším lokalitám z mladší doby 
archeologa a v současné době i ředitele bronzové ve střední Evropě. Nové objevy 
archeologického ústavu Mgr. Ondřeje mění pohled na Bechyňsko jako na periferii 
Chvojky Ph. D. historicky první praxe hlavních sídelních oblastí pravěku, ukazuje 
studentů nově otevřeného oboru Jihočeské se naopak, že patřilo v některých obdobích 
univerzity. Studenti se seznamovali s meto- k jeho centrům. Během výzkumů bylo 
dikou terénního výzkumu od nalezení vyzdviženo samozřejmě velké množství 
lokality, vyměření sond přes odkryv, archeologických nálezů, v drtivé většině se 
preparaci nálezů, vzorkování, dokumentaci jedná o keramiku – střepy, větší torza i celé 
až po konečné zaměření a zaházení sond. nádoby, závaží, mazanice, ale i kamenné 
Vyzkoušeli si i jednu z novějších pozná- artefakty – otloukače, štípané nástroje, 
vacích metod, a to proplavování vzorků zrnotěrky a rovněž i výrobky z kovu. 
výplní objektů či vrstev, tzv. archeobotaniku; K nejzajímavějším nálezům patří drobná 
odměřené množství vzorku se rozplaví ve keramická plastika zvířete, obřadní nádobka 
vodě a na jemných sítech se zachycují a velký soubor jehlanovitých keramických 
uhlíky, zuhelnatělé zbytky rostlin, obilky, závaží z Březnice, jantarový korálek a dvě 
semínka, plody. Po určení druhové či rodové přeražené kamenné sekery od Senožat 
příslušnosti je možno rekonstruovat přírodní a v letošním roce bylo u Rataj velkým 
prostředí sídliště a jeho okolí, používané překvapením keramické ozubené kolečko – 
dřevo, pěstované užitkové rostliny i jídel- patrně sluneční symbol, které má analogii ve 
níček našich předků. Součástí praxe pak středoevropsky unikátním kultovním areálu 
byly i přednášky odborníků a ukázky někte- ze starší doby železné na vrchu Burkovák 
rých dnes užívaných poznávacích metod nedaleko Nemějic. Některé z těchto nálezů 
(magnetometrie, fosfátová analýza, pylové obohatí budovanou stálou expozici 
profily...), ale i mytí nálezů a jejich kreslení. Městského muzea. To vše se může při 

vhodné a dostatečné popularizaci odrazit V dalších letech pak vždy noví a noví 

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

ČERNÝ, Jiří: Poutní místa 
Soběslavska a Třeboňska 
s přilehlou částí Dolních 
Rakous. Milostné obrazy, 
sochy  a  mís ta  zv láš tn í  
zbožnosti.
České Budějovice, 
nakl. Boh. Němec – Veduta, 2009.

Po úvodních slovech následuje encyklo-
pedická část seřazená abecedně podle 
lokalit Soběslavska, Třeboňska a Vitorazska. 
Charakteristická rovinatá krajina s rybníky 
nebyla vždy tak příznivá, nebyla vyhle-
dávaná pro své nehostinné mokřady. Jako 
pomezní hvozd se stala majetkem 
panovníků, rodu Vítkovů, mocných rodů 
Rožmberků a Schwarzenberků. Jakousi 
osou tohoto kraje je typická nížinná řeka 
Lužnice, pramenící v Dolních Rakousích 
a tvořící krátce hranici mezi Čechami 
a Rakouskem. Toto hraniční území se 
historicky nazývá Vitorazsko.

Seznámíme se s mnoha kostely 
a poutními místy, kterých za posledních sto 
let značně ubylo. Lidé navštěvovali 
pravidelně kostely, ale vypravovali se i na 
náročné poutě. Víra v tato vyvolená místa 
byla spojena s tradicí, s neobvyklými úkazy, 
jako byly zázračná uzdravení, záchrana 
v nebezpečí, vyslyšení proseb, Věřilo se 
v zázračnou moc vody z léčivého pramene 
a důvěře v milostné obrazy nebo sochy.

Tyto anotační řádky byly vybrány z textu 
Mgr. Ing. Jiřího Černého, který vystudoval 
dějiny umění, působil v Jihomoravském 
muzeu ve Znojmě a v Okresním muzeu 
v Pelhřimově a od r. 1998 pracuje jako 
diecézní konzervátor Biskupství českobu-
dějovického v Českých Budějovicích.

–ap–
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+
přálo počasí a toho mohli využít i letečtí Prázdninové lumpačení 
modeláři, kteří předvedli dětem své modely 

v BechynI letadel. Podívaná to byla vskutku parádní, 
letadýlka lítala, žádné z nich nezažilo Poslední srpnovou neděli opět Levicový 
karambol a dokonce snesla pro děti i sladké klub žen, Sbor dobrovolných hasičů, Kulturní 
překvapení. Všichni dohromady jsme se středisko města Bechyně a také bechyňští 
těšili, až po skončení soutěží přijdou na řadu letečtí modeláři uspořádali prázdninové 
hasiči se svojí ukázkou hasičské techniky lumpačení pro děti všech věkových kategorií. 
a sněhovým překvapením v létě. Sněhová Slunečné počasí přilákalo na místní stadion 
nadílka byla pro děti velmi příjemným asi 60 dětí, které si chtěly užít poslední 
zpestřením tohoto vydařeného lumpačení, prázdninovou neděli. Ty nejmenší přišly 
našli se i odvážní jedinci, kteří se bez zábran i s rodiči, kteří se také zapojili do plnění 
do pěnové nadílky vrhli a proměnili se soutěžních úkolů. Ženy opět připravily pro 
v sněhuláky. Po vyhlášení vítězů a rozdání všechny bohaté občerstvení včetně domá-
cen přišlo na řadu další překvapení v podobě cích koláčků a buchtiček, po kterých se jen 
opékání špekáčku v restauraci na stadioně. zaprášilo. Letošní lumpačení bylo velice 
Tímto bychom rádi poděkovali p. Mikovi za pestré a to nejenom rozmanitostí soutěží, her 
poskytnutí dvorku a ohniště pro všechny a doprovodných aktivit, ale také tím, že děti 
soutěžící. Rádi bychom touto cestou přišly povzbudit i zastupitelé města 
poděkovali všem sponzorům a příznivcům p. Filipová a p. Houdek, kteří všem popřáli 
této akce za věcné i finanční dary, p. Lídě hodně sportovních úspěchů. Zpestřením byl 
a Janě Vrublovým za krásné perníkové také odborný dohled u koloběžkového klání, 
medaile. Díky také patří ženám LKŽ,  a to v podobě vedoucího obvodního oddělení 
hasičům DSH, leteckým modelářům Policie České republiky p. npor. Bc. Františka 
Bechyně, zaměstnancům KSMB a také Filipa, který se velkou měrou zasloužil o to, 
členům FC Bechyně za projevený zájem aby nedošlo k žádnému dopravnímu 
zpestřit dětem prázdniny.přestupku ani úrazu. Po slavnostním nástu-

pu, který vedla starostka hasičů p. Uličná, Jenovéfa Uličná starostka SDH
mohly děti začít lumpačit Tentokrát všem Soňa Houdková za KSMB

i ve zvýšené turistické atraktivnosti našeho 
města a celého bechyňského regionu. 

Je potěšitelné, že řada studentů se 
v dalších letech na praxe vrací, ať už  pomoci 
při výzkumu či jen tak posedět večer 
v hospůdce, kempu nebo u ohně, že 
získávají k Bechyni a jejímu okolí trvalejší 
vazbu a budou sem přijíždět i v budoucnu.

Studentské praxe na Bechyňsku budou 
i díky podpoře Města Bechyně, okolních 
obcí, zemědělských družstev i soukromých 
zemědělců pokračovat i v dalších letech 
a lze se jen těšit na nové poznatky o osídlení 
našeho regionu v dávnověku.

Za realizační tým 
Mgr. Jiří Beneš

Studenti odebírají pravěké vrstvy v sektorech (Rataje 2011)



+Nová učebna 
chemie a fyziky

V průběhu měsíců prázdnin 
bylo ve škole rušno. Vedle běžných 
oprav, jako je malování a uklízení 
učeben a kabinetů probíhala velká 
rekonstrukce třídy chemie, která 
byla ještě původní od vzniku školy, 
tedy téměř padesát let.

Práce započala již koncem 
června, kdy nejstarší žáci vyklidili 
učebnu. A pak již následovalo 
bourání lavic, rozvodů, strhlo se 
staré linoleum. V rámci projektu Novou učebnu budou využívat všechny 
„,Peníze EU školám“ byla zakoupena nová ročníky školy a kmenovou učebnou se stala 
interaktivní tabule. Zřizovatelem byla třída pro devátou třídu.V této místnosti se bude 
vymalována, položeno nové linoleum, třída vyučovat hlavně fyzika a chemie.
se vybavila lavicemi, katedrou a novým Z učebny mají jak učitelé, tak i žáci 
nábytkem. Opraveny jsou i dveře. K výuce radost a všichni doufáme, že budou takto 
vedle interaktivní tabule slouží i počítač rekonstruovány postupně další třídy. 
s připojením na internet.

vedení školy

+Pojďme si hrát

Začátky jsou prý vždycky těžké, říká 
lidové rčení. Snad to není tak úplně pravda. 
Letošní prvňáčci na naší škole vypadali 
1. září spokojeně.

Jistě tomu přispělo i sportovně – 
zábavné odpoledne „Pojďme si hrát“. Děti 
předvedly svým rodičům sílu při přetahování 
lanem, šikovnost při srážení kuželek, v chůzi 
na chůdách i v hodu na koš. A jak všem 
chutnal vlastnoručně opečený špekáček.

Tím skončil první školní den, následoval 
druhý a už i další. Přeji všem mým 
benjamínkům a jejich rodičům, ať se jim 
u nás líbí, ať mají báječné vzpomínky na celý 
první rok školy.

Mgr. S. Ingrová

+Začátek šk. roku 
2011/12

Máme za sebou studené prázdniny a pro 
školáky a kantory začal další školní rok. Asi 
s největším napětím do školy nastupovali 
naši nejmenší, prvňáčci. 

Do první třídy letos nastoupilo dvacet 
čtyři žáků. Třídní učitelkou je zkušená paní 
učitelka Mgr. Svatava Ingrová. Do třídy děti 
vyprovodili rodiče i prarodiče a některá 
z babiček uronila i slzičku. Přivítat naše 
nejmenší  přišel i pan ředitel. První den pro 
ně však ještě  neskončil. Odpoledne na ně 
spolu s rodiči čekají  zábavné hry a opékání 
špekáčků. Dostanou zde i klíčky od školy 
a mají možnost se skamarádit nejen s paní 
učitelkou, ale i mezi sebou.

Škola však začala i starším žákům. 
Někteří z nich zasedli do nové třídy chemie 
a fyziky, pro výuku informatiky byla zreno-
vována jedna z počítačových učeben.

Asi nejdůležitějším rokem bude tento 
školní rok pro naše nejstarší, kteří si v tomto 
roce budou vybírat své budoucí povolání. 

Nezbývá než všem popřát hodně 
úspěchů a spokojenosti. 

Mgr. Milena Borková

+Exkurze do ZOO Tábor 
– Větrovy

V polovině září třída 8.A navštívila nově 
otevřenou zoologickou zahradu nedaleko od 
našeho bydliště, kam se dá velice pohodlně 
dojet vlakem. V rámci školního projektu 
„Život a příroda“ absolvovala v ZOO Větrovy 
velmi zajímavý vzdělávací program, kde si 
mohli žáci ověřit a zdokonalit své znalosti 
o zvířatech a regionech, kde tato zvířata žijí. 
Tyto poznatky pak mohou využít v hodinách 
přírodopisu nebo zeměpisu. Program trval 
necelé dvě hodiny, poté si žáci samostatně 
prohlédli celou ZOO, kde si jednotlivá zvířata 
nafotili, což jim umožňuje zúčastnit se 
fotografické soutěže, kterou zoologická 
zahrada organizuje. Součástí areálu ZOO je 
restaurace, kde jsme se mohli občerstvit, 
poté jsme zakoupili pár suvenýrů a pospí-
chali na vlak. Tato exkurze se u žáků setkala 
s velmi kladným a veselým ohlasem.

Mgr. Jan Pazourek
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+Papírové pátky 
na ZŠ Libušina

Naše škola se v loňském školním roce 
zapojila do celorepublikové soutěže ve 
sběru papíru. Vedli jsme si opravdu skvěle a 
celkově se umístili na výborném druhém 
místě. Jako bonus jsme dostali dvacet mp3, 
kterými jsme odměnili naše nejlepší 
sběrače. Soutěž byla vyhlášena také pro 
letošní školní rok a opět jsme se přihlásili. 
Doufáme, že i tentokrát nám ve sběru 
pomůžete a těšíme se na vaši spolupráci 
a podporu. Další papírový pátek se 
uskuteční již v říjnu, datum bude upřesněno 
na in ternetových st ránkách školy  
(www.zslibusina.cz).

Za SRPDŠ Mgr. Jana Meyerová

+Slavnostní stužkování 
prvňáčků

1. září otevřela naše škola dveře 
25 novým žákům první třídy. Spolu s rodiči, 
prarodiči a spoustou dalších příbuzných 
d o p r o v o d i l o  d o  š k o l y  p r v ň á č k y  
i HITRÁDIOFAKTOR, od kterého děti 
dostaly sponzorské balíčky. Po úvodním 
přivítání všech ve třídě si děti vyzkoušely 
několik minut opravdového vyučování bez 
rodičů. Po první zkušební vyučovací hodině 
se prvňáčci a jejich doprovody přesunuly do 
školní jídelny, kde proběhlo slavnostní 
šerpování prvňáčků a jejich oficiální 
zařazení do školních lavic. Věříme, že si 
všichni zúčastnění první školní den krásně 
užili a dlouho na něj budou vzpomínat.

Mgr. Martina Škrhová

+Zvykáme si na školu

Šedesát nedočkavých žáků si přišlo 5. září odpoledne 
„zvykat“ na školu po dlouhých dvou měsících prázdnin. 
Byla pro ně připravena různá stanoviště s úkoly, které 
prověřily jejich zručnost, sílu, hbitost i postřeh. Děti si po 
chodbách školy mohly vyzkoušet driblinkovou dráhu, 
házení na cíl, překonávání překážek. V tělocvičně pro 

ně byla připravena obří opičí dráha i se skutečnými  
štaflemi. Ve třídách si zkusili složit puzzle a namalovat 

obrázek. Každý, kdo si na školu správně zvykl, dostal glejt 
a sladkost. Všichni se pak těšili na opravdové vyučování.

Informace o všech akcích a fotografie z nich naleznete na: 
www.zslibusina.cz. Zde se také dozvíte, jaké akce pro děti 
připravujeme.

Mgr. Jaroslava Hrnčárková

+Projekt Comenius opět 
na naší škole

V polovině září navštívili naši školu žáci 
z partnerských škol projektu Comenius. Na 
výměnný pobyt přijelo 10 dětí z Bratislavy se 
svými učiteli a 6 žáků z polské Czestochowy. 
Cílem jejich pobytu bylo poznávání života 
u nás, seznámení s výukou na naší škole, 
ale hlavně putování za stopami renesance 
v Čechách. V rámci projektu navštívili zámek 
Bechyně a okolí města, podnikli celodenní 
výlet do Prahy, kde prošli Královskou cestu 
a pokochali se nádherou Hradčan i 
výhledem na Staré Město. Navštívili také 
zámek Český Krumlov a Lipno. Celý týden 
se komunikovalo v angličtině, což byl 
nesmírný přínos pro naše žáky a jejich 
jazykovou výuku.

Tým Comenius, ZŠ Libušina

+DNY OTEVŘENÝCH 
DVEŘÍ 

NA SUPŠ BECHYNĚ
Nový školní rok na naší škole začal 

v pondělí 5. 9. 2011. Druhý den navštívili 
všichni žáci školy výstavy v Městském 
muzeu, v Alšově jihočeské galerii a v Muzeu 
Vladimíra Preclíka a ve středu 7. 9. odjela 
velká část studentů 1. ročníků na hrad 
Šelmberk, kde proběhl zahajovací kurz Start 
2011. Novým studentům přejeme, aby se jim 
ve škole i v našem městě líbilo.

V současné době kromě řady různých 
akcí připravujeme i dny otevřených dveří, 
na které srdečně zveme. První proběhne 
v pondělí 3. 10. 2011, druhý 7. 11. 2011, vždy 
od 8.00 do 16.30 hodin. Zájemcům 
o studium a jejich rodičům poskytneme 
podrobné informace o možnostech studia 
i o přijímacím řízení na setkáních s vedením 
školy v 10.00 a ve 13.00 hodin v učebně 
č. 53. Po celou dobu konání dne otevřených 
dveří se uskuteční prohlídky výukových 
prostor za doprovodu vyučujících a žáků 
školy.

Po dobrých zkušenostech z minulých let 
chystáme pro zájemce o studium na naší 
škole rovněž přípravné kurzy k talentovým 
zkouškám. I ty budou dva a proběhnou vždy 
v sobotu, a to 8. 10. 2011 a 12. 11. 2011. 
Přihlášky jsou k dispozici ve škole 
v kanceláři v 1. patře a rovněž je lze 
stáhnout z webových stránek školy 

Jiří Novotný, ředitel školy

(www.supsbechyne.cz).



+

ulice Na Parkánech a část ulice Michalská, 
Křižíkovu vilovou čtvrť a Zářečí. Do mapy 
městské památkové zóny s vyznačením 
objektů, které jsou vyhlášeny jako kulturní 
památky, je možné nahlédnout na inves-
tičním odboru MěÚ v Bechyni. Na tomto 
odboru je možné si také vyzvednout úplné 
znění zásad Ministerstva kultury ČR pro užití Program regenerace 
a alokaci státní finanční podpory v Programu městské památkové regenerace MPR a MPZ. Žádosti o dotaci na 
rok 2012 se přijímají do 30. 10. 2011 na inve-zóny na rok 2012
stičním odboru MěÚ Bechyně, tel. 381 477 
012. Žádost se píše volnou formou, ve které Ministerstvo kultury ČR v současné 
se uvede o jaký objekt se jedná a na obnovu době připravuje Program regenerace 
které části objektu se dotace žádá. K žádosti městských památkových zón a městských 
musí být přiloženo:památkových rezervací na rok 2012. 

Z tohoto programu mohou vlastníci nemo- �závazné stanovisko úřadu obce 
vitých kulturních památek příp. movitých s rozšířenou působností tzn. MěÚ Tábor, 
kulturních památek pevně spojených se referát regionálního rozvoje,
stavbou a nacházející se na území MPZ 

�doklad osvědčující vlastnické právo nebo MPR, popř. vlastníci nemovitých 
ke kulturní památce tzn. výpis z katastru památek, které stojí při vnějším obvodu 
nemovitostí, který není starší než 6 měsíců,území MPZ nebo MPR nebo v dominantní 

poloze historického města, získat dotaci na �pokud nejste vlastníkem nebo 
obnovu. Příspěvky poskytované z tohoto jediným vlastníkem nemovitosti, plnou moc 
programu jsou přísně účelové, mohou být od vlastníka nebo spoluvlastníka, že můžete 
použity jen na úhradu prací zabezpečujících vykonávat veškeré úkony spojené s obno-
uchování souhrnné památkové hodnoty vou dané kulturní památky,
kulturní památky, nikoli na modernizaci a jiné 

�stavební povolení, příp. ohlášení úpravy prováděné v zájmu jejího vlastníka, 
vydané MěÚ Bechyně, odbor výstavby a ŽP,ani na práce investiční povahy. Prostředky 

z tohoto programu nejsou zejména určeny : �fotodokumentace současného stavu 
na výměny oken a dveří, pokud se nenachá- kulturní památky nebo jejích částí podle 
zejí v havarijním stavu, který vylučuje jejich rozsahu prací, ke kterým se váže žádost 
opravu, na modernizaci bytového fondu o dotaci,
a zřizování nových bytových jednotek, na 

�položkový rozpočet na obnovu té technické zařízení budov, projektovou 
části kulturní památky, na kterou se žádá dokumentaci a na kopie sochařských děl. 
o dotaci.V Bechyni je prohlášena městská 

památková zóna, která zahrnuje náměstí I. Zvolánková
T. G. Masaryka a přilehlé ulice (Táborská, odbor investic
Dlouhá, Masokrámská, Soukenická, Široká, 
Kašpara Malého, Klášterní,Waltrova), část 

+
vod po odlehčení vod dešťových na pravý Kanalizace v lokalitě 
břeh řeky Lužnice do gravitační kanalizace. 

Zářečí dokončena Tato kanalizace je zakončena v čerpací 
stanici, která zajišťuje přečerpání splaško-

16. 3. 2011 byly zahájeny práce na vých vod z kanalizace do štoly s následným 
stavbě „Bechyně – kanalizace v lokalitě nátokem na městskou čistírnu odpadních 
Zářečí“, stavba byla dokončena v měsíci vod. Křížení s korytem řeky Lužnice bylo 
srpnu tohoto roku. Projekt je financován vzhledem k nesouhlasnému stanovisku 
z 90 % z Fondu soudržnosti EU a Státního uložení výtlačného potrubí na novou mostní 
fondu životního prostředí v rámci Operač- konstrukci provedeno shybkou pod korytem 
ního programu Životní prostředí a z 10 % řeky. Realizace uvedené akce přinese 
z rozpočtu města. ozdravění životního prostředí města 

Projekt řeší dostavbu kanalizačního Bechyně a sníží znečištění povrchových i 
systému v části Zářečí a ulici Pod Schody. podzemních vod splaškovými vodami, které 
Jedná se o kombinovanou (gravitační byly do této doby odváděny volnými 
a tlakovou) kanalizační síť, výstavbu 3 ks výústěmi přímo do řeky Lužnice. 
čerpacích stanic, které zabezpečí odvedení V rámci výše uvedené stavby došlo také 
vyprodukovaných splaškových vod ze k výměně vodovodního potrubí z litinových 
stávající zástavby na městskou čistírnu trub v ulici Pod Schody a v Zářečí od č.p. 481 
odpadních vod. Na nově vybudovanou k provozovně firmy ECO-DESING, které 
kanalizaci je v ulici Pod Schody napojena bylo vzhledem ke svému stáří v nevyho-
také kanalizační stoka ze zámku. Do této vujícím technickém stavu. V tomto úseku 
doby byla v této lokalitě jednotná kanalizace, byla rekonstruována také místní asfaltová 
do které byly napojeny odpady ze septiků. komunikace. Tyto stavební práce byly 
Tato kanalizace pak byla 6 volnými vyústěmi hrazeny z rozpočtu města.
vyvedena přímo do řeky Lužnice. Předmě-

I. Zvolánková 
tem technického řešení bylo podchycení 

odbor investic
stávajících stok, přečerpání splaškových 

+Následky 
srpnové bouřky

Stále se vyskytují dotazy, proč byly 
pokáceny lípy u kostela. Kdo z radnice to 
vymyslel. Při noční bouřce 25. srpna byla 
jedna lípa vyvrácena, další lípa rozlomena. 
Lípa nad kostelem byla pokácena ze 
zdravotních důvodů, koruna stromu byla bez 
přírůstků, začala značně prosychat 
a padající větve ohrožovaly okolí. Na fotce 
jsou patrné následky bouřky. 

Ing. Ladislava Blažková
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Skutečnost, že nebezpečný fenomén – 
řízení motorového vozidla po předchozím 
požití alkoholických nápojů, není jen 
výhrada mužské části populace, potvrdila 
počátkem měsíce září 49letá řidička 
osobního motorového vozidla, které hlídka 
Obvodního oddělení Policie ČR v Bechyni 
při silniční kontrole naměřila více než 1,5 
promile alkoholu. Žena bude pro přečin 
ohrožení pod vlivem návykové látky trestně 
stíhána ve zkráceném přípravném řízení.

Zdejšímu oddělení se podařilo objasnit 
případ vloupání do motorového vozidla, a to 
na základě kvalitní práce na místě činu a za-
jištění stop. Porovnáním biologické stopy 
s národní databází DNA z dříve objasněných 
případů byla nalezena jednoznačná shoda 
s profilem DNA muže z Bechyně, který byl 
v rámci vyšetřování série těchto případů již 
dříve policií natypován. Podezřelému muži 
bylo zdejším obvodním oddělením sděleno 
obvinění z krádeže vloupáním. Nadále 
probíhají odborná zkoumání a vyhodno-
cování dalších důkazních prostředků 
z ostatních obdobných případů vloupání do 
motorových vozidel, obytných domů a živno-
stenských provozoven v Bechyni.

Mladistvý, 17letý pachatel, kterému byla 
pro dřívější delikty soudem nařízena ústavní 
výchova, se nevrátil z vycházky, svému 
příbuznému odcizil osobní vůz, s nímž se 
s dalšími vrstevníky z Bechyně v nočních 
hodinách proháněl ulicemi našeho města, 
přičemž byl kontrolován a zajištěn moto-
rizovanou hlídkou zdejšího oddělení Policie 
ČR. Vzhledem k tomu, že poškozený 
příbuzný mladíka nedal souhlas s jeho 
trestním stíháním, bude případ odložen. 
Mladík putoval zpět do výchovného ústavu.

Nadále neobjasněným problémem 
zůstávají vloupání do průmyslových a země-
dělských provozoven za účelem krádeže 
motorové nafty a barevných kovů. Vzhledem 
k dosavadní absenci poznatků a důkazů 
umožňujících zahájit trestní stíhání konkrét-
ního pachatele, bojuje Policie ČR proti 
tomuto druhu zločinu preventivní činností, 
zejména pomoci poškozeným či ohroženým 
subjektům s bezpečnostními opatřeními, 
zvýšeným výkonem hlídek v lokalitě, formou 
odborných konzultací nebo nasazením 
vlastní operativní techniky.

npor. Bc. Jiří Zavadil
zástupce vedoucího oddělení

POLICIE INF  RMUJEKINO BECHYNĚ 
ŘÍJEN 2011

6. čtvrtek ve 20 hod.

MECHANIK ZABIJÁK
Premiéra filmu USA.

Akční, krimi, thriller z prostředí 
elitních zabijáků.

Do 15 let nepřístupné, 93 minut, 75 Kč

7. pátek ve 20 hod.
8. sobota v 17 hod.

ZKAŽENÁ ÚČA
Premiéra komedie USA.

O učitelce (Cameron Diaz), která svým 
chováním šokuje celé okolí.

Do 12 let nevhodné, 92 minut, 70 Kč

12. středa ve 20 hod.
13. čtvrtek v 17 hod.

SAXÁNA A LEXIKON KOUZEL
Premiéra českého filmu.

Máš-li mamku čarodějku, dej si pozor,
 s čím si hraješ.

Mládeži přístupné, 90 minut, 75 Kč

19. středa v 17 a ve 20 hod.

CAPTAIN AMERICA
Premiéra filmu USA.

Unikátní experiment v akční sci-fi.
Mládeži přístupno, český dabing, 

124 minut, 70 Kč

21. pátek ve 20 hod.
22. sobota v 17 hod.

OBHÁJCE
Premiéra filmu USA.

Advokát (Matthew McConaughey) 
ve strhujícím krimi thrilleru.

Do 12 let nevhodné, 118 minut, 70 Kč

28. pátek ve 20 hod.
29. sobota v 17 a ve 20 hod.

VIDITELNÝ SVĚT
Premiéra českého filmu 

s Ivanem Trojanem.
Nikdy nevíte, kdo se zrovna dívá.

Do 12 let nevhodné, 104 minut, 65 Kč

+Když rozum 
zůstává stát

Stadion v Bechyni je jistě chloubou 
města, do jeho bran rádi vstupují nejen 
sportuchtiví všech věkových kategorií, kteří 
se rozhodli udělat něco pro své zdraví, ale 
i maminky s dětmi či staří lidé, aby si přestupek. Na konci července se jiná 
v příjemném a pečlivě udržovaném areálu skupinka mladistvých i nezletilých, či 
(za což patří velký dík jeho správci, panu alespoň část z nich, v sobotu v odpoledních 
Dušanu Kubaskovi) odpočinuli, popovídali hodinách za deště bavila na tribuně tím, že 
a načerpali sílu. rozbila několik skel, vykopla pár reklamních 

Jeho branou, ale často spíše přes plot do tabulí a lámala prkna na lavičkách. Díky 
areálu občas přicházejí i „náctiletí“, kteří sem upozornění všímavého a nelhostejného 
přišli za jiným účelem. Ve svém přesvědčení občana na místo rychle dorazil správce 
o vlastní nepostihnutelnosti a nedotknu- i strážník městské policie a skupinu zadrželi. 
telnosti a hlavně z nudy se baví ničením Věc převzala státní policie, jedinému 
všeho, co má sloužit všem. A tak v jeden mladistvému pachateli uložila blokovou 
dubnový večer skupina takovýchto pokutu a v současné době je v řešení 
„návštěvníků“ zpřevracela a částečně náhrada škody. 
poničila hřiště na minigolf, aby se pak, Je otázkou, jak se k těmto prohřeškům 
posílňujíc se vydatně alkoholem, usadila na postaví rodiče přestupců i sami mladí 
tribuně a rozbila pár skel. Díky všímavosti „pachatelé“. Zda si uvědomí své pochybení, 
okolojdoucích byla skupinka zadržena, byly zamyslí se, třeba i zastydí, anebo si řeknou, 
sepsány výpovědi a věc řešena jako že příště budou opatrnější a nenechají se 

chytit. Možná by někdy stačilo, aby se rodiče 
více zajímali o to jak, s kým a kde tráví jejich 
děti svůj volný čas, možná s nimi jen více 
mluvit a vyžadovat dodržování určitých 
pravidel. Protože nad tím, co některé z nich 
provádějí, občas opravdu zůstává rozum 
stát…

Mgr. Jiří Beneš

PS: Téměř pravidelně pracovníci 
Bytenesu zdvihají po víkendu povalené 
odpadní koše – už ne ty pěkné, keramické, 
se znakem Bechyně, ty už byly rozbity 
alkoholem posilněnými „siláky“ v minulých 
letech, ale náhradní, betonové. Ty zatím 
drží. Zatím.

„Nad lidskou hloupostí se nedá zvítězit, 
nikdy se ale nesmí přestat proti ní bojovat.“

Jan Werich

+Pozvánka do knihovny

Sekce veřejných knihoven SKIP 
vyhlašuje již 15. ročník celostátní akce 
Týden knihoven. Letošní motto zní „15. kraj 
České republiky – kraj knihoven“. V centru 
zájmu jsou nejen uživatelé knihoven, ale 
i ostatní veřejnost. Cílem je podpora knih, 
čtenářství a nabídka atraktivního využití 
volného času. Do bechyňské knihovny opět 
po roce zveme pana Aloise Sassmanna, 
který nám dá nahlédnout do historie předků. 
Připravuje si pro nás opět poutavé 
vyprávění, které jako neúnavný badatel 
čerpá ze zažloutlých pergamenů, pokrou-
cených papírů a zaprášených knih. Otevírá 
před námi tajemství archivů a starých matrik. 
Vrátíme se do minulosti, ke kořenům 
Bechyně a okolí za doby Petra Voka 
z pohledu obyčejných dávno zapomenutých 
lidí z podzámčí. Beseda neúnavného 
genealoga pana Sassmanna se koná ve 
středu 5. 10. v 18 hodin v knihovně. Zveme 
na příjemné posezení, hezké povídání 
s poučením, které v autorových knihách 
Kořeny vždy nacházíme. Všechny díly si 
v knihovně můžete vypůjčit a před koncem 
letošního roku se dočkáme již 4. dílu a měl by 
se věnovat právě Bechyňsku!

Na šikovné a zručné návštěvníky 
knihovny čeká ve čtvrtek 6. 10. v 18. hodin 
rukodělná dílna. Můžete si vyzkoušet 
pletení papírových košíků!!! 

V září jste uhodli: Otto Popper je vlastní 
jméno Oty Pavla.

Otázka na říjen: Znáte původní 
povolání Stanislava Rudolfa?

EH
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+Olympiáda dětí 
a mládeže ČR

v Olomouci i s bechyňskými 
sportovci!

sportovní akci Olomouckého kraje, ale 
počtem účastníků i o dosud nejrozsáhlejší 
českou dětskou olympiádu. Letní olympiáda 
dětí a mládeže se v Česku koná každé dva 
roky, střídá se se zimními hrami.

Významným partnerem při zajištění 
zdárného průběhu her byla olomoucká Již po páté v historii se rozhořel oheň 
Univerzita Palackého. Sportovci, vedoucí letní olympiády dětí a mládeže, jejímž 
výprav a trenéři byli ubytováni na vysoko-hostitelem byl v letošním roce Olomoucký 
školských kolejích a v menzách se účastníci kraj. Olympiáda byla zahájena 21. 6. 2011 
her stravovali. v 19:30 hodin na Andrově stadionu 

Jihočeský kraj reprezentovalo také nastoupením reprezentantů všech krajů 
5 žáků bechyňských základních škol, Filip a hlavního města. Olympijský oheň zapálil 
Zvolánek v kanoistice (slalom, sprint), oštěpař Jan Železný. Sportovci ve věku od 
Tomáš Kratochvíl v atletice (skok vysoký, vrh 11 do 15 let se zde utkali ve dvaceti 
koulí), Jakub Veverka v atletice (skok sportovních a dvou kulturních disciplínách. 
vysoký), Štěpán Kodad v atletice (skok do V nich se představilo 3531 dětí a doprovod 
dálky, běh na 60 m) a Honza Fuka v judu. jim tvořilo 676 trenérů a jejich asistentů. 
Nominace na tyto závody jim byla odměnou Jednotlivé kraje byly zastoupeny 300 až 350 
za jejich dosavadní tréninkové úsilí. Závody účastníky. Podle organizátorů šlo o největší 

SHOTOKAN KLUB KARATE 
– NÁBOR 

NOVÝCH ČLENŮ

                       
Do konce října 

probíhá nábor nových 
členů. Cvičení je

 pro každého 
od 6 let věku.

Termín schůzky pro nové zájemce:

každý čtvrtek od 16 hodin 
v nové hale v areálu „staré školy“.

Bližší informace: Petr Cibulka 
725 849 520

e-mail:p.ciba@seznam.cz

TĚLOVÝCHOVA & SPORT

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

nalézt a vyřešit podle zákonných postupů.

�Slunné počasí vyzývalo ke koupeli, 
kterou někteří mladiství pojali po svém. 
Využili MVE v Zářečí jako součást 
„aquaparku“ na řece, zařízení a vybavení 
nemovitosti k hrátkám ve vodě. Díky 
zajištění fotodokumentace se podařilo 
výtržníky usvědčit. Rodiče posléze museli 
uhradit opravu poničených věcí. 

�Uskutečnily se již tradiční součinnostní 
akce MPB s OO PČR Bechyně, konkrétně 
při zajištění veř. pořádku při konání akce na Události, aktuality
bývalém letišti, měření rychlosti ve výběr červen–srpen 2011:
spolupráci s DI PČR Tábor, popř. za účasti 

�Od měsíce června se strážníci zaměřili 
VP Tábor. 

na veřejný pořádek. Teplé počasí, delší den 
Další společnou akcí byly kontroly nočních vedlo většinou nezletilé a mladistvé osoby 
podniků se zaměřením na podávání k porušování zákona – znečišťování 
alkoholu nezletilým osobám. Mezi tyto akce veřejných prostranství nebo k popíjení 
patřila i kontrola mládeže na konci školního alkoholu. Jednalo se o známé lokality – 
roku. Ve většině případech nebyl porušen klášterní zahrada, hráz rybníka Trubný, 
zákon.Křižíkův park a jiné. Ve většině případů toto 

bylo řešeno blokovou pokutou. �K pravidelným akcím patří i smíšené 
hlídky policistů a strážníků, ve většině �Dne 8. 6. 11 byl požádán strážník 
případech pěší. Tyto hlídky se osvědčili o vyřešení přestupku na I. ZŠ Bechyně, kde 
hlavně kombinací pravomocí a napomůže i k byla zjištěna osoba, která opakovaně bez 
doplňování personální stránky obou orgánů vědomí vedení školy odebírala
policie.pitnou vodu. Žena trpící dlouho-

době psychickou poruchou byla upozorněna �Začátkem léta na podnět zastupitelstva 
na porušení zákona a vykázána z prostoru a z rohodnutí vedení MP strážníci začali 
školy. vykonávat namátkové směny i v odpoled-

ních či večerních hodinách. Většinou jeden �Při pochůzkové činnosti dne 7. 6. 2011 
strážník sloužil během dne, druhý nastoupil byla zjištěna skládka v lokalitě Plechamr. 
odpoledne. Cílem byla zvýšená kontrola V průběhu místního šetření a zjištění 
lokalit a města se zaměřením na veřejný přestupce byla skládka odklizena.
pořádek, jak pěší tak cyklo hlídkou. Během 

�MPB řeší i problémy s nálezy předmětů 
letních měsíců strážníci celkem nastoupili na 

(kola, občanské průkazy, mobilní telefon...). 
11 mimořádných směn, během kterých 

Ve většině případů je nález odevzdán na 
zjistili 63 různých porušení či řešení.

MěÚ Bechyně a je informována veřejnost.
�Tak jako každoročně MP asistovala při 

�Mezi ostatní činnosti, které řešila MPB, 
konání různých akcí. Převážně formou 

patřil úklid kadavéru hrdličky, doručení 
regulace dopravy, hlídkovou činností. Šlo 

písemností, spolupráce s odborem životního 
o tradiční KOLOBĚŽKY, DIVADLO 

prostředí (průřezy, nebezpečné přesahy 
V TRÁVĚ, FESTIVAL DECHOVÝCH 

větví, vytipování a doporučení lokalit na 
HUDEB, letos navíc přibyly SLAVNOSTI 

opravu komunikací a dopravního značení).
PETRA VOKA. Při těchto akcích výrazně 

�MPB ve spolupráci s OO PČR Bechyně napomohla pověřená osoba – dobrovolnice, 
šetřila i krádež kola ve spojitosti se zatajením která má proškolení v dopravě a v průběhu 
nálezu. Jednalo se o mladistvého, který školního roku dohlíží u přechodů.
odcizil horské kolo. Přestupce se podařilo 

 ve velkém 
množství 

�Mezi další činnosti během léta patřilo 
řešení dvou vraků, odchyt zvěře či pomoc při 
jejím odchytu v šesti případech, instalace 
mobilní kamery, která v drtivé většině slouží 
jako preventivní prvek (klášterní zahrada, 
sídliště ve městě, náměstí  atd).

Výběr činností na další období září–říjen:
Z důvodu zvýšeného nápadu přestupků a ze 
zkušeností z letních měsíců MP  
pokračovat v namátkových odpoledních 
směnách se zaměřením na veřejný pořádek, 
jak popíjení alkoholu, tak i znečišťování 
veřejného prostranství. 
Dále budeme pokračovat v součinnostních 
akcích s OO PČR Bechyně a VP Tábor při 
měření rychlosti, kontroly podniků, smíšené 
hlídky při pochůzkové činnosti a přidáme 
i kontrolu chatových oblastí. 
Na úvod školního roku proběhne na obou ZŠ 
seznámení prvňáčků s BESIPem.

 nebo na 
emailové adrese. Pravidelně aktualizujeme 
web. stránky.

Aleš Kabelka DiS, 
vedoucí strážník MP Bechyně

bude 

PO, ÚT, ČT, PÁ 7.00–15.30 hod.

ST 7.00–17.00 hod.
(úřední hodiny 8–17 hod.)

Namátková směna je od 13.00–21.30hod.

Můžete nás kontaktovat na telefonních 
číslech uvedených v záhlaví

+Den otevřených dveří 

V rámci týdne sociálních služeb 
České republiky se 

Domov pro seniory Bechyně 
zapojil do akce Den otevřených dveří 
v sociálních službách. U nás budou 

dveře návštěvníkům otevřeny 
12. října 2011 od 13 do 17 hodin.

Srdečně zveme spoluobčany k návštěvě 
a prohlídce zařízení.

Mgr. Alena Sakařová
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PODLAHÁŘSTVÍ
VZORKOVÁ PRODEJNA

www.podlahy-tyn.cz

koberce (výběr z 350 vzorů), lina - 
šíře 1,5 m, 2, 3, 4m (výběr z 500 
vzorů), plovoucí podlahy, dřevěné 
podlahy, podlahový a obkladový 

korek, podlahářská chemie 
a podlahářský materiál, vyřezávání 

obrazců
PRÁCE PO CELÉ ČR

      

Provedení rozpočtu 
a možnost pokládky

    

Provozní doba:
Po - Pá 9.00 - 11.45, 14.00 - 

17.00, So 9.00 - 11.00
Tel. 776 022 403, 776 698 744

Adresa provozovny:
Vinařického nám. 209, 

Týn nad Vltavou

OČNÍ OPTIKA
Soběslav, Palackého 64

Tel:    381 214 996
www.mmoptik.cz

Sleva  30%  
na sluneční brýle

Po, ST:
Út, Čt,  Pá:
So:

9 – 13    14 – 18
8 – 13    14 – 17
8 - 11

Objevte v nových brýlích čarovné 
barvy podzimu.
My Vám můžeme zaručit, že v nových 
brýlích budete nejen skvěle vidět, ale 
i perfektně vypadat.

Pro účastníky olympijských her byl kanoistů se odehrávaly v mlýnském 
připraven také bohatý doprovodný program: náhoně před loděnicí SK UP Olomouc. 
filmová představení v multikině Cine Star, Filip Zvolánek se zúčastnil závodů 
návštěva ZOO Svatý Kopeček, na Horním celkem ve čtyřech disciplínách. 
náměstí po medailových ceremoniálech V kategorii K1M slalom žáci mladší 
koncerty, návštěva aquparku, návštěvy obsadil 7. místo, v C1M slalom žáci 
muzeí, ohňostroj na Andělově stadionu atd. mladší obsadil 14. místo a v kategoriích 

Mladí sportovci ze 14 krajských výprav K1M a C1M sprint žáci mladší obsadil 
se rozloučili s největším letošním mládež-12. místo. Atletické závody probíhaly na 
nickým sportovním svátkem v podvečer stadionu TJ Lokomotiva Olomouc. 
26. 6. 2011. Pořadatelem budoucí olympiády Tomáš Kratochvíl zde závodil ve skoku 
bude Moravskoslezský kraj. do výšky, kde obsadil celkově 13. místo 

a ve vrhu koulí byl sedmnáctý. Štěpán 
Výše jmenovaným žákům děkujeme za Kodad reprezentoval Jihočeský kraj ve 

reprezentaci našeho města v rámci skoku do dálky, kde obsadil 11. místo. 
Jihočeského kraje a přejeme jim, aby vytrvali Se štafetou 4×60 m postoupil také do 
ve svém tréninkovém úsilí, aby za čas mohli finále, ale jihočeská štafeta byla 
bojovat o nominaci na některou z příštích diskvalifikována. Největšího úspěchu 
olympijských her dospělých, kde budou z bechyňských závodníků dosáhl Jakub 
nastupovat v národních dresech, které Veverka, který získal ve skoku vysokém 
vystřídají za ty dnešní krajské.v kategorii žáků mladších bronzovou 

medaili. Závody v judu probíhali v olo-
Ilona Zvolánkovámoucké sportovní hale a Honza Fuka 

Mgr. Rudolf Blažekskončil s jihočeským týmem judistů na 
nepopulárním 4. místě. 
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ČISTÍRNA PEŘÍ
PÉŘOVÉ VÝROBKY

w
w
w
.c
is
ti
rn
ap
e
ri
.t
a
b
or
sk
o.
co
m

�Bechyně - 
bývalý dům služeb

tel: 602 659 011 

�Malšice - bývalý Bazar

Autohas

p. Dlouhá

tel: 604 925 690

Městský zpravodaj č.10/2011, den vydání: 1. 10.2011. Měsíčník. Vydává Město Bechyně, IČO: 00252069, nám. T. G. Masaryka 2, 391 65. 
2Vychází v Bechyni 1. den v měsíci. Ev.č. period. tisku 37/97. Náklad 2400 výtisků. ZDARMA. Inzerce (15 Kč/cm ) a příspěvky na tel: 381 213 338,

e-mail: propagace@kulturnidum.cz. Uzávěrka příštího čísla 18. října.Tisk RAIN TISKARNA, s.r.o.,Pravdova 568/II, 377 01 Jindřichův Hradec.

Milevsko, Nám. E. Beneše 123
tel.: 777 194 706, 382 523 223
e-mail: karel.prasek@qick.cz

GE    DETICKÉ PRÁCE
Ing. Karel Prášek

zaměření staveb
vytyčení hranice
rozdělení pozemku
podklady pro projekt

termín 
a cena

 dohodou

Prodám byt DB 3+1 po rekonstrukci na 
Malé Straně v Týně nad Vltavou. 
Cena dohodou. Tel.: 607 804 256. 
Volejte po 17.00 hodině.


