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91 let Bohuslav Antonín
Kolář Karel

88 let Štumbaurová Ludmila
87 let Kabátová Anastázie
85 let Kriegová Zdeňka
84 let Hruška Ladislav

Šabatková Antonie
83 let Plachta Radko
82 let Hlaváčková Svatava

Toman Václav
Zbudil Josef

81 let Chaloupková Milena
80 let Ing. Procházka Josef

Šťastná Stanislava
79 let Koucký Jan

Krischke Jan
Semrád Karel

78 let Bosák Josef
77 let Dvořáková Verona

Hrušková Marie 
Krischkeová Marie
Sazmová Jiřina 
Vozábalová Alice

76 let Čábela Miloslav
Stachová Anna

75 let Jiříčková Anna

Omlouváme se srpnovým jubilantům, 
jejichž jména nebyla zveřejněna v minulém 
čísle zpravodaje – panu Václavu Tupému, 
který oslavil 77 let, a paní Marii Kojnokové, 
která oslavila 75 let. 

+Vítání občánků

  

Dne 28. června 2011 byli přivítáni 
starostou města Bechyně, panem 
Mgr. Jaroslavem Matějkou, tito noví občánci:
Adamová Veronika, Anděl Nikolas, Chlupáč 
Richard, Kabátová Johana, Kodym 
František, Krystek Lukáš, Kryzanová Nicol, 
Řehák David, Šulcová Agáta. 

+

budou sjednávat na dobu určitou jednoho 
roku. Po uplynutí sjednané doby nájmu 
může být nájemní smlouva i opakovaně 
prodlužována, bude-li nájemce řádně plnit 
veškeré povinnosti, které s nájmem bytu 
souvisejí. Nájemné bude sjednáno ve výši 
nabídnuté nájemcem a bude se zvyšovat od NOVÉ PODMÍNKY 1. 7. kalendářního roku následujícího po 
uzavření první nájemní smlouvy a dále vždy PŘIDĚLOVÁNÍ 
k 1. 7. o míru inflace.MĚSTSKÝCH BYTŮ 

Podmínky přidělování městských bytů 
do nájmu a podmínky pro výměny bytů Radou města Bechyně byly s platností 
platné od 1. srpna 2011 přináší i změny od 1. srpna 2011 schváleny nové Podmínky 
v případě výměny bytů. přidělování městských bytů do nájmu 

Při výměně bytů bude s nájemcem a podmínky pro výměny bytů.
uzavřena nová nájemní smlouva na dobu Město Bechyně zveřejní na úřední 
určitou případně neurčitou, podle toho, desce, na vývěskách u obchodního domu 
jakou smlouvu měl nájemce uzavřenou  Rubín a na sídlišti Na Libuši u prodejny 
před výměnou bytu a podle toho, zda řádně Jednota a na elektronické úřední desce 
plnil všechny povinnosti z nájmu bytu (www.mestobechyne.cz – sekce úřední 
vyplývající. deska) po dobu nejméně patnácti 

Nájemci městského bytu, jež je kalendářních dní nabídku volného bytu 
účastníkem výměny, bude zachováno k pronájmu. U každého záměru pronájmu 
nájemné v té výši, kterou platí v bytě v době bytu bude uvedena nabídka možnosti 
před výměnou, nejméně však částka prohlídky bytu a datum nejpozdějšího 
odpovídající výši tzv. regulovaného podání žádosti o přidělení nabízeného bytu. 
nájemného. S účastníkem výměny jiného Žádost o přidělení bytu do nájmu se 
než městského bytu bude sjednáno podává písemně volnou formou. V žádosti 
nájemné v té výši, jaká je ve směňovaném  zájemce o přidělení bytu uvede své osobní 
městském bytě v době před výměnou. Toto údaje a kontaktní údaje, popíše svou 
nájemné se bude od 1. 7. kalendářního roku bytovou situaci, nabídne městu výši 
následujícího po uzavření první nájemní nájemného, žádost podepíše. Pro rok 2011 
smlouvy k vyměněnému bytu a dále vždy je pro nově přidělované byty stanoveno 

2 k 1. 7. zvyšovat o míru inflace.minimální nájemné 45,-Kč/m , nájemné 
Celé znění nových Podmínek přidě-nabízené nájemcem nesmí být nižší než tato 

lování městských bytů do nájmu a podmínek částka. K žádosti o přidělení bytu musí 
pro výměn bytů je zveřejněno na žadatel připojit vyplněné a podepsané 
www.mestobechyne.cz. Případné informace Prohlášení žadatele o byt. Tento tiskopis je 
zodpoví paní Picková osobně nebo k dispozici na webových stránkách města 
telefonicky na č. 381 477 022. a v tištěné podobě na Městském úřadě 

v Bechyni. Petra Picková
Z došlých žádostí vybere rada města 

Další důležité informace pro nájemníky budoucího nájemce. Nájemní smlouvy se 
najdete uvnitř čísla.

+
přesně předepsány. Některé KNOFLÍKIÁDA
evropské státy se ovšem při 

uniformní knoflíky zavádění uniforem opozdily 
za tehdejší první velmocí Prvními, kdo se v nové módě kovových 
o plných sto let. Uniformy byly knoflíků od 12. století chopili, byla šlechta 
předepsány napřed jen pro a ani vojáci nezůstali stranou.
prosté vojíny. Důstojníci se Dějiny vojenských uniforem v dnešním 
mohli ještě několik desetiletí slova smyslu nejsou příliš staré, počínají 
oblékat podle svého vkusu. teprve v 17. století. Tehdy již zmizel rytířský 
V 18. století vzniká několik krunýř a pokud jej vyšší příslušníci ještě 
nových druhů stejnokrojů nosili, měl symbolický význam. Dragoun 
a jednotl ivé zbraně 16. století byl svým bojovým charakterem už 
a složky se počínají spíše pěšák na koni. Ještě ve třicetileté válce 
odlišovat nejen orga-bylo oblečení všech bojujících armád 
nizačně, ale i vzhledem.různorodé a jediným poznávacím znamením 

Mužský idol do gotické jednotlivých útvarů a pluků byly šerpy. První 
doby nebyl již chrabrý stejnokroje zavedl teprve švédský král 
bojovník oděný do hrubých Gustav Adolf. Avšak již Ludvík IV. nařídil 
vojenských kalhot a škorní. v roce 1670 pro přehlídky svých vojsk 
Muži i jejich oděvy zjemněli.jednotné uniformy. Jejich barva, materiál, 

střih, počet knoflíků, distinkce a ozdoby byly (pokračování na str. 2)
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Z používaných knoflíků vojenských Čsl. Legii, Stráže svobody. Pro četnictvo byly 
uniforem, z těchto drobností, se stala i sběra- používány ve 20. letech knoflíky se lvem.
telská vášeň. Začalo to vojenskými knoflíky „Nádražácké“, tedy železniční; mezi 
s meči. Byly právě kovové s reliéfem, tedy nejstarší patří knoflíky rakousko uherských 
plastickým vzorem, ty, které se používaly na císařsko královských železnic. Samozřejmě 
uniformách a stejnokrojích. Sbírky se dělí na čas šel dál a vše se měnilo. Železnice měla 
vojenské (těch je nejvíce) a námořní, ty, i svou policii OSOŽ (Ozbrojená stráž 
které zahrnují železnici a ostatní dopravu. Ve ochrany železnic), která měla za úkol 
sbírkách jsou ještě děleny podle aversu zajišťovat pořádek na dráze, byla ozbrojena; 
(líce) a reversu (rubové strany). Správný byla to předchůdkyně dnešní Železniční 
sběratel není jen shromažďovatelem, člověk policie. Nosili standardní uniformu Čsl. Drah 
musí mít zeměpisné, historické i politické doplněnou cihlově červenou páskou 
znalosti i znalosti z oblasti technologie s černým nápisem „Železniční stráž“.
knoflíkářského průmyslu. Knoflíky letecké, ne ty vojenské, ale 

Knoflíky ve sbírkách dělíme podle země známých dopravních společností byly 
původu, podle časového období i podle většinou na uniformách námořních mocností 
zastávaných hodností. Takže se setkáme světa, franc. Cizinecké legie, letectva 
s knoflíky uniforem granátníků z pluku Kanady aj.
Napoleona, s kolekcí prusko-rakouské bitvy Samozřejmě nemůžeme opominout 
u Hradce Králové, s francouzským tažením knoflíky u stejnokrojů poštovních zaměst-
na Krym, s obdobím rakousko-uherské nanců, nejdříve v soukromých rukách (viz 
armády, pruské armády, praporem polních Paarové, kteří měli tyto složky pod svou 
myslivců v Polsku, pluky určenými na frontu správou v celém Rakousku-Uhersku 
v Bosně a Hercegovině, pluky na frontě i v Německu), pak ve státní správě. I sem 
v Haliči, s knoflíky z uniforem carské armády, kroje. A jsem hrdá na naši současnou hradní patří knoflíky s vyraženými znaky. 
říční mariny, knoflíky z uniforem 1. a 2. stráž, která je oblečena do uniforem podle Pamatujete si ještě na listonoše s typickou 
světové války, Wehrmachtu, Rudé armády, návrhu pana Teodora Pištěka. Jsou trochu brašnou a pelerínou, kteří museli překonávat 
knoflíky z výstroje Čsl. armády, ze divadelní, ale důstojné a nahrazují kilometry za každého počasí? 
Svobodovy armády, knoflíky RAF, kde předchozí šeď. Se vznikem sborů hasičů vznikaly 
působilo mnoho českých vojáků, Battle Krásní jsou i členové Královské hasičské stejnokroje, také se svými 
Dress Uniform – bojové uniformy, s knoflíky kanadské jízdní policie, která vznikla r. 1920 speciálními knoflíky.
poválečnými až do současnosti. Cenné jsou a byla největším policejním sborem Kanady. Dále to byly knoflíky livrejové, s pan-
knoflíky starých koloniálních pluků z konce Uniforma je jasně červená doplněná skými erby. A jistě i mnohé další.
19. a 20. století a mnoha jinými. kovbojským kloboukem s plochým okrajem. Snad tato malá exkurze postačí pro 

Vskutku lze v této práci vyjmenovat jen Samozřejmě všechny jmenované základní přehled vybraných knoflíků. Děkuji 
namátkově zástupce celé mohutné řady i nejmenované uniformy jsou doplněny za pozornost.
vojenských knoflíků. knoflíky. –ap–

Raritami jsou knoflíky z uniforem Vojáci si vždy potrpěli na svůj vzhled. 
národních gard a hradních stráží. Nejzná- Proto také, když přijeli do některé garnizony, POUŽITÁ LITERATURA:
mější je anglická Královská garda, stačila by stali se zdrojem obdivu a pozornosti všech Internet
jen zmínka o Buckinghamském paláci dívek i žen. O tom nás přesvědčují i mnohé Kol. autorů: Od zbroje ke stejnokroji. 
a jejích členech v červené barvě, kteří romány a povídky. Ilustr. Jiří Petráček.
vypadají na první pohled všichni stejně; mezi Teď již opravdu stručně: následují Praha, Naše vojsko, 1988.
jejich uniformami jsou rozdíly v pěti oddílech. uniformy s patřičnými knoflíky – policejní Kybalová, Ludmila – Herbenová, Olga – 
Dále je stráž v Toweru, jejich gardisty známe (státní policie), ČS a četnické. V podstatě Lamarová, Milena: Obrazová encyklopedie 
z viněty ginu „Beefeaters“. střihem a vybavením odpovídají těm módy.

Řekové při střídání stráží mají téměř vojenským. Knoflíky ČS byly používány pro Praha, Artia, 1973.
legrační uniformy, vycházejí však z lidového armádu, policii a četnictvo, finanční stráž, 

jihu. Prvním zmiňovaným je jistý Jan, syn stal hrad majetkem pánů z Rožmberka. 
Dobroňův. V roce 1322 je zmiňován Diviš Oldřich z Rožmberka přestavěl tvrz v pevný 
z Dobronic, jehož potomci drželi hrad až do hrad. Ti jej ale prodali svému purkrabímu na 
počátku 15. století. hradě Choustník Vítovi ze Rzavého; tehdy 

Jan z Dobronic podepsal r. 1415 byl pozdně goticky přestavěn. Rod ze DOBRONICE U BECHYNĚ – 
protestní list sněmu Kostnickému pro Rzavého byl starobylý, jejich rytířský rod HRAD – PAPÍRNA – upálení Mistra Jana Husa a uvěznění pocházel z kolébky vsi Rzavá u Chotovin. 
Jeronýma Pražského. Následovali další Potomek Víta, rovněž Vít prodal r. 1534 myslivna, plavecká 
vlastníci (např. Kraselovští z Kraselova, polovinu hradu s podhradím, kaplí, hospoda, přívoz, hájenka
Sedlečtí od Dubu) a v letech 1455–1459 se poplužním dvorem aj. Volfovi, Jindřichovi 

Tentokrát se vydáme na přespolní cestu 
k našim sousedům do Dobronic. Není nám to 
cizí místo ani z pohledu historie.

Nejdříve se zmíním stručně o hradu 
DOBRONICE, pak bude řeč o bývalé 
technické památce PAPÍRNA, kde naváži na 
myslivnu, plaveckou hospodu, přívoz 
U Koníčků a hájenku Na Lišce.

„Dobronice patří k nejstarším osadám 
v Čechách. Zbytkem pravěku jsou četné 
mohyly v okolí, nalezen byl i zlatý římský 
peníz z doby před Kristem. Vesnicí protéká 
řeka Lužnice a Dobronický potok, který se do 
Lužnice vlévá.“ (viz Kofroň, V. citované 
literatury). 

Původně bylo asi místo hradu opevněné 
hradiště. Hrad se připomíná již za krále 
Václava I. (první zmínky z r. 1220). Byl 
sídlem vladyků, pánů z Dobronic, kteří 
náleželi k nejpřednějším rodům na českém 

KUDY CHODÍME



a Jiřímu Hozlaurům z Hozlau. Roku 1592 rekreační místnost, terasy a 
prodali bratří ze Rzavého i druhou polovinu hlavně spousta místa pro 
hradu Magdaleně Malovcové z Lišova. stany. Vystavěné objekty 
Hozlauerové koupili později i tuto polovici nevynikají velkou krásou, 
a stali se pány celého hradu. Byla to stará nejkrásnější je zde příroda – 
rytířská rodina z Rakous, rozmohla se l esy,  t ravna tá  p locha  
a držela v Čechách mnoho statků. Za jejich nenásilně udržovaná a řeka. 
vlastnictví majetek vzkvétal, mimo jiné Součástí je zbytek náhonu a 
založili v hradním hospodářství pivovar. Po jez zvaný Papírenský.
Bílé hoře rodina Hozlauerů o většinu Na druhé straně Lužnice 
majetku přišla a zbylou část zatížila dluhy. Ty (pravé) byla i plavecká 
se nepodařilo uhradit, a proto v roce 1636 hospoda (vedle myslivny) 
propadá zbytek majetku Královské komoře. rod iny  Mácha lů ;  j ako  
V zápětí je ale prodán Ferdinandu hospoda bylo toto stavení 
Pruggerovi z Greinberku, v r. 1691 pak dcera využíváno ještě v r. 1953. Od 
Ferdinanda Pruggera Anna Jakoba prodává té doby se již neplavilo. 
hrad i panství Tovaryšstvu Ježíšovu. Jezuité Vaziště vorů v Dobronicích 
pravděpodobně na hradě zřizují kancelář bylo „U Bouchala“ a „Na 
panství, ale současně v nedalekých Papírně“. Odtud pluly vory 
Opařanech budují zámek. Když je v r. 1727 po Lužnici a dále. Do 
zámek dokončen, stěhují se jezuité tam 1 . s v ě t o v é  v á l k y  s e  

papírníka Antonína Zeiskeho a dalších jeho a hrad je ponechán opuštěný. Ale až do používalo k vázání vorů houžví, poté drátů, 
kolegů z 25.února 1796 na nedostatek hadrů zrušení řádu jezuitů v r. 1773 je uváděn jako bylo to rychlejší a ušetřilo se i hromadné 
jako důsledek výstavby obnovení papírny pevný. Po r. 1773 znovu připadá pod státní mýcení mladých smrkových stromků.
v Dražici a založení papíren v Černovicích, správu do majetku Studijního fondu Plavci z Dobronic: 
Chlumu a Černěticích. Papírníka Zeiskeho královské komory. Bárta, Frant. nar. 1900 – vrátný
najdeme ve schematismech až do roku V r. 1792 nechává vrchnostenský Dejmek, Frant. nar. 1892 – plavec
1832, v letech 1833 až 1837 je zde jako správce František Halbiger strhávat střechy Hána, Frant. nar. 1904 – plavec
papírník uváděn Josef Kerl a v letech 1840 a vylamovat kvalitnější kameny a prodává je Hána, Josef nar. 1901 – plavec
až 1851 Jan Wagner, který zde v posledních jako stavební materiál. Následně otevřený Hořejší, Alois nar. 1917 – plavec
letech zřejmě pracoval pouze jako a částečně rozebraný hrad je ponechán Jindrák, Frant. nar. 1896 – vrátný
dílovedoucí, protože v roce 1848 přechází svému osudu a stává se zdrojem materiálu Losos, Frant. nar. 1872 – plavec
ruční papírna v Dobronicích z majitele pro okolní vesnice. I v Bernaticích je z něho Mrzena, Frant. nar. 1891 – plavec
Israela Wodiczky na jeho syna Emanuela. postavena kašna. Skala, Frant. nar. 1900 – vrátný
Ještě předtím, v roce 1845 byla papírna V r. 1825 kupuje již torzo hradu kněžna Smrž, Jan nar. 1876 – plavec
mimo provoz. Quidobaldina Paarová a přičleňuje zbytky Plavci z Křídy: 

Papírna se udržela při střídání různých panství k opařanskému velkostatku. Teprve Ťoupal, Frant. nar. 1879 – plavec
majitelů až do roku 1940, kdy vyráběla v r. 1810 jsou provedeny záchranné práce, V Bechyni je poslední vorař na Vltavě 
pouze ruční lepenku v týdenním objemu 25 aby se hrad nesesunul do řeky. Další pak Václav Husa z Hladné, nar.1930 z plavecké 
metráků a v červenci 1940 byla výroba na provádí v letech 1922–23 Klub českých rodiny, jeho otec byl vrátný.
dvou „deklovkách“ až 50 metráků za týden. turistů. Po znárodnění paarovského panství Na pravé straně Lužnice kromě 
V roce 1948 byla nařízením ministerstva v r. 1948 je hrad ve státní správě a není mu plavecké hospody byl přívoz a hlavně velká 
techniky zrušena. V současné době se věnována žádná péče. Až v r. 1971 jsou myslivna, která se v r. 1988, kdy patřila 
v areálu zaniklé papírny nachází rekreační provedeny zabezpečovací práce, bohužel lesům Třeboň, přestavovala. Po r. 1989 byla 
středisko a pouze zbytky základového zdiva dost neodborně. Dnes je zřícenina hradu ve přestavba ukončena, objekt vrácen a. s. 
a náhonu připomínají zaniklou ruční papírnu. správě a. s. Panství Bechyně a je Paarů (Panství Bechyně) a od této doby 
Dodnes místní jez má název „Papírenský“. nepřístupná. rekonstrukce nepokračuje. Okna jsou zabitá 

Filigrány této zaniklé ruční papírny se prkny a bůhví, jaký bude další osud této 
zachovaly až z počátku 19. století. Text příspěvku o Papírně je od pana velké budovy. V Bechyni žije paní Věra 
Dvoučlenný filigrán má na prvním půlarchu Františka Schussera, bohužel se tento Šonková, provd. Simotová, jejíž otec 
kartuš s poštovní trubkou a pod ní A. Zeiske přispěvatel na naše výzvy neozval. s rodinou zde působili téměř padesát let. Pak 
a na druhém půlarchu DOBRONITZ. tam byla rodina Kardů, dcera je provdána 

ZANIKLÁ RUČNÍ PAPÍRNA Kratochvílová, která nám poskytla cenné František Schusser
informace i fotografie. Děkujeme.V DOBRONICÍCH U BECHYNĚ (regionální historik, Loučovice)

Posledními uživateli byli Valentovi, kteří 
Ruční papírna v Dobronicích byla na také vzpomínali na myslivnu. Všichni Další informace o papírně poskytla paní 

řece Lužnici 6 km od Bechyně a vznikla mezi jmenovaní bydlí v Bechyni.Kardová – Kratochvílová:
léty 1782 až 1787. Ve výkazu z roku 1782 Na této straně je i chaloupka paní „Stará továrna – papírna, kdy ještě 
ještě není a ve výkazu z roku 1787 již je. Ve Hroníkové a pana Koníčka. U Koníčků právě v roce 1954 byla zachována budova a kde se 
zprávě z roku 1787 slibuje papírník provozovali přívoz. Odtud pochází i paní dříve sušil papír, byla také asi v roce 1958 
z Dobronic, že vyrobí kvalitnější papír. učitelka Hana Koníčková.stržena.“ Majka Čechů bydlel Na Papírně 
Zřejmě se při „rozjezdu“ ruční papírny Asi 1,5 km proti proudu je další hájenka v letech 1956–1958; tehdy v polesí 
potýkal s kvalitou. V stejném roce 1787 „Na Lišce“.Dobronice, v pronajatých stájích pro koně  
gubernium prošetřovalo příčiny nedostatku Na pravostranném břehu nad jezem je měl brigádnické ubytování. Ještě něco bylo 
papíru a jeho vysoké ceny a papírník Jan sportovní a studijní centrum tří pražských v původním stavu: olejnice se zbytkem 
Högenbartl uvedl, že cena hadrů se lékařských fakult UK.strojního vybavení, stodola a maštal. 
zdvojnásobila. Ke konci 18. století převzal Pamatuje si v kůlně za války viset asi Použitá literatura:papírnu v Dobronicích Antonín Zeiske, který dvoumetrové plachty hrubého papíru, které Chleborád,  Arnoš t :  Pop is  okresu v roce 1794 vyrobil 229 balíků a 11 rysů se tam sušily. Na místě Papírny bylo bechyňského, Bechyně, Okresní záložna a v následujícím roce 1795 182 balíků a 9 postaveno rekreační středisko podnikem hospodářská, 1928.rysů. Sníženou produkci zdůvodňuje Zeiske Stavby silnic a železnic. To skončilo Schusser, František: článek Zaniklá ruční opravou. V roce 1798 vyrobila tato ruční v nedávné minulosti. Poté koupil středisko papírna v Dobronicích u Bechyně - neznám papírna 9 balíků velkého, 47 balíků Josef Kočka známý z provozovací činnosti zdrojstředního a 20 balíků malého kancelářského Matějské poutě v Praze, snažil se Na Kardová, M.: Písemný příspěvek k historiipapíru, 23 balíků poštovního a 20 balíků Papírně provozovat kemp, ale neúspěšně. Čech, Miloš Majka: Písemný příspěvekhrubého. Dohromady to bylo 167 balíků Nyní je objekt pronajat Holanďanům Harry Internetv širokém sortimentu. V té době na papírně and Hetty Leijstra. Kofroň, V: Dobronice. In: čas. Lázně byli mimo mistra papírníka 3 tovaryši Kemp o rozloze takřka 3 ha mezi lesem Bechyně, čís. 11, srpen 1931a 4 pomocné síly. Zachovala se i negativní a Lužnicí, jehož část se nachází přímo na 
reakce gubernia na stížnost zdejšího –ap–ostrově uprostřed řeky a kde jsou chatky, 
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Přinášíme dokončení článku z letního smrti Petra Voka. Rudolf II. dohodu změnil bohoslužby a od té doby byl nemocen, 
čísla, který jsme uveřejnili v rámci vyhlášení a podle smlouvy z 24. října 1601 musel zemřel 6. listopadu 1611 ve 4 hodiny. 
Rožmberského roku při příležitosti výročí rožmberský vladař odevzdat krumlovské 15 minut.
400 let od úmrtí Petra Voka a námi panství s okamžitou platností Rudolfovi II, 31. ledna 1612 se vydal pohřební průvod 
pořádaných slavností Petr Vok na Bechyni. ten převzal rožmberské dluhy – 340 000 kop. s rakví Petra Voka z Třeboně do Vyššího 

Krumlov jako svoje rodové sídlo Rožm- Brodu, kde byla l. února po vykonání 
berkové užívali 300 let – od r. 1302. Bylo to posledních ceremoni í  u ložena do Bechyně 
určitě pro Petra Voka velmi těžké rozhodnutí. rožmberské hrobky. Takový byl život 

a poslední Kromě řešení dluhů měl další starost. posledního vladaře rodu Rožmberků.
V r. 1596 se ve větší míře začala projevovat dvanáctý vladař Použitá literatura:
duševní nemoc jeho manželky Kateřiny 

Březan, V.: Život posledních Rožmberků II, rodu Rožmberků z Ludanic, která zemřela na Krumlově 
Praha 1985

22. června 1601.
Stejskal, A., Pouzar, L.: Renesanční Petr Vok se nevěnoval jenom stavbě Rožmberský vladař si vybral po ztrátě 
Bechyně, Panství Bechyně 1998zámecké rezidence, ale nechal postavit Krumlova jako svoji rezidenci Třeboň, kam 
Dějiny a současnost, č. 4, 2011 (soubor vodovod, který přiváděl do zámku vodu se počátkem dubna 1602 přestěhoval 
5 článků na téma Poslední Rožmberk)z pramenů od Sudoměřic (1591), také zřídit a prakticky až do své smrti přestavoval 

na zámku lékárnu, která tu fungovala až do Jiřina Trčkováa rozšiřoval třeboňský zámek. Zámek musel 
doby, kdy se Petr Vok přestěhoval na odpovídat jeho společenskému postavení 
Krumlov, r. 1586 nechal založit rozsáhlou a byly také potřeba prostory pro jeho knihy 
oboru u Sudoměřic. Petr Vok z Rožmberka (uvádí se 11 000 ks), jeho sbírky. Vzhledem 
byl znám jako sběratel a také jako milovník k situaci v rakouském císařství a střední 
knih. Celou řadu různých předmětů a hlavně Evropě se jako nekatolík cítil ohrožen 
knih si přivezl ze své „kavalírské cesty“ do a nechal Třeboň opevnit. Mohli bychom si 
Nizozemí. Své knihy měl na Bechyni, myslet, že po zbavení se dluhů bude 
v r. 1573 jeho bechyňská knihovna stárnoucí vladař žít na Třeboni v klidu. Ani 
obsahovala 243 knih. Bechyně v době jeho poslední desetiletí to nebyl život 
pobytu mladšího Rožmberka byla místem zatrpklého starce. Když si přečteme kroniku 
bujarého veselí a hodování. Ale i při tom Václava Březana, zjistíme, že na Třeboni si 
všem plnil Petr Vok své dvorské povinnosti, „podávali“ dveře vysoce urození pánové. 
velmi často jezdil na jednání do Prahy Takže i když rožmberský vladař v r. 1603 
a právě v „bechyňském období“ se Petr Vok úplně přerušil své cesty do Prahy, byl velmi 
stal i dobrým hospodářem, o čemž svědčí dobře informován o všem, co se v habsbur-
snížení jeho dluhů. ské monarchii a ve stř. Evropě děje. V době 

Petr Vok si celá desetiletí žil jako sporu mezi Rudolfem II. a Matyášem v letech 
venkovský šlechtic, do politiky se nehrnul, 1608–1609 se Třeboň proměnila v místo 
dokázal si poradit s dluhy, které mu hlavně politických schůzek urozených hostů 
v 70. letech 16. stol. značně znepříjemňo- z Římsko-německé říše, rakouských 
valy život, jeho hospodářství začalo být a českých zemí, kde jednali o společném 
prosperující a on se mohl věnovat postupu v otázkách víry a řešení krize uvnitř 
společenskému životu a sběratelské vášni. vládnoucí habsburské dynastie. Petr Vok byl 
Těžké časy na něho dolehly onemocněním spíše nezúčastněným pozorovatelem 
jeho bratra Viléma, který začal postonávat již velkých politických a náboženských střetů, 
v r. 1591, smrtelně se roznemohl v srpnu ne jejich organizátorem. Měl jiné starosti. Ani 
r. 1592 a zemřel 31. srpna 1592. Úmrtí on, ani jeho bratr Vilém neměli dědice, 
Viléma z Rožmberka přineslo do života naděje byla, že dědic vzejde z manželského 
Petra Voka velikou změnu. Skončila doba svazku synovce Jana Zrinského ze Serynu 
ústrků a podřízenosti druhorozeného, ale s Marií Magdalenou Novohradskou 
také skončilo vcelku šťastné, klidné životní z Kolovrat, ale ani z tohoto manželství se 
období, které prožil pod ochranou staršího nenarodil dědic rodu Rožmberků. R. 1609 se 
vysoce postaveného bratra. Po Vilémově Petr Vok rozhodl pro obnovení starších 
smrti se stal 12. vladařem rožmberského smluv ohledně dědictví mezi Rožmberky 
rodu, v té době (1592) mu bylo 53 let, byl a Švamberky a dědicem většiny svých 
vlastně stařec a on začal novou kapitolu panství stanovil vlivného evangelického 
svého života. Musel se ujmout mnoha šlechtice Jana Jiřího ze Švamberka.
povinností, které z jeho postavení vyplývaly. Od začátku roku 1610 přicházely do 
Mezi českou šlechtou ale neměl takovou Třeboně zprávy o shromažďování žold-
autoritu jako Vilém. Mohli bychom si myslet, néřského vojska na území pasovského 
že když Petr Vok získal ohromný majetek, biskupství, které povolal do zbraně arcikníže 
mohl si užívat života podle svých představ. Leopold. Poslední rožmberský vladař 
To je ale velký omyl. Zlý sen, který ho věnoval velkou pozornost obraně své 
pronásledoval celá 90. léta 16. stol., se rezidence, obával se, že žoldnéři prokopou 
jmenoval „Vilémovy dluhy“. 12. vladař hráze velkých rybníků a voda zaplaví 
rožmberského rodu zdědil sice veliký Třeboňskou pánev a zničí jeho sídlo, a proto 
majetek, ale i dluhy svého bratra a ty byly poskytl Matyášovi velkorysou finanční 
obrovské. K 6. 1. 1596 to činilo 699 257 kop půjčku na vyplacení zadrženého žoldu. 
37 gr. míšeňských, přidáme-li k tomu dluhy Mince k výplatě pasovských vojáků přikázal 
Petra Voka, věřitelé požadovali zaplatit razit ze stříbrného pokladu svých předků. 
téměř milion kop grošů míšeňských. Petr Tímto činem nechránil jen svůj majetek, ale 
Vok jako stoupenec nelegální Jednoty prokázal tak, že jednou z povinností i před-
bratrské, který ještě k tomu neměl žádný vliv chozích generací rožmberských vladařů je 
na vládu v zemi, se stal pro lichváře vítanou spoluzodpovědnost za ochranu obecního 
kořistí a ti byli neodbytní. Trvalým řešením dobra v zemi a svých poddaných. Jednání 
byl rozprodej části dominia, zvláště o vyplacení pasovského vojska probíhala od 
okrajových panství (r. 1596 i Bechyně). I po 6. května do 7. června 1611 na Třeboni. Žold 
rozprodání části rožmberských statků byl vyplacen 9. června a pasovské vojsko 
zbývalo r. 1599 zaplatit přes 400 000 kop. rozpuštěno. To byl poslední velký čin 
Toho využil Rudolf II. a uzavřel s Petrem 12. vladaře rodu Rožmberků, Petra Voka. 
Vokem nejdříve dohodu o krumlovském Nejdéle žijící vladař rožmberského rodu – 72 
panství – mělo přejít do majetku císaře až po let – se 12. 9. 1611 nemohl zúčastnit 

Jako houby po dešti - aneb
Knižní novinky 
    z jihočeského
      regionu

„Soběslav – město pětilisté růže“ Soubor 
pohlednic s rožmberskou tématikou:

I soubor pohlednic patří do doku-
mentárních publikací. V r. 2011 u příležitosti 
výstavy vydalo Blatské muzeum ve 
spolupráci s Husitským muzeem v Táboře. 
Výstava se koná v době rožmberských 
slavností v jižních Čechách při 400. výročí 
smrti Petra Voka z Rožmberka. Výběrově se 
seznámíme s kostely sv. Marka a sv. Víta, 
celkovými pohledy na město, Rožmberskou 
školou, Smrčkovým domem aj. Děkujeme za 
přiblížení pozoruhodných památek v redakci 
Mgr. Petra Lintnera.

ZAHRAŇME DOMINANTY o. s. s putovní 
výstavou NECHÁME TO TAK ?

Jistě naši věrní čtenáři a lokální patrioti 
po vydání brožury „Sakrální památky 
Bechyně a blízkého okolí“ ocení brožuru 
Zachraňme dominanty vydanou občanským 
sdružením, které se snaží obnovit vztah lidí 
k sakrálním památkám. V Klášterní ulici 
v Bechyni byla uspořádána putovní výstava 
k rožmberskému výročí pro ty z nás, kterým 
není lhostejný osud křížů, kaplí a kapliček, 
Božích muk, soch a kostelů. Jsou to objekty, 
které vtiskly ráz české krajině.

Bohužel oba totalitní režimy způsobily 
velkou devastaci nejen movitých památek, 
především však devastaci duchovní 
a morální. Dodnes jsme se s tímto stavem 
nevyrovnali. Proto všichni, kdo ocení 
význam těchto památek, jsou potěšeni 
dalším přiblížením. 

Podrobně jš í  in formace na 
www.zachranme-dominaty.cz  nebo 
adamek308@centrum.cz

–ap–

+



KURZY, SEMINÁŘE, DÍLNY

PRO DĚTI

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

ŠÍPKOVÁ RŮŽENKA
Sobota 17. září / 10.00 hodin / Malý sál / Vstupné 35 Kč
Divadlo matky Vackové Praha přiveze dětem klasickou 
pohádku, kde jedna uražená a nepřející sudička chce ublížit 
Šípkové Růžence. Ovšem, jak už to bývá, vše dobře dopadne. 
V pohádce vystupují marionety se živými herci a je protkána 
zpěvem a hrou na kytaru.

První herna v novém školním roce otevřena 
již v pondělí 12. září – vstup pro všechny zdarma!
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.

BURZA PODZIMNÍHO A ZIMNÍHO OBLEČENÍ
Sobota 24. září od 9 – 11 hodin v přísálí KD. Věci si každý 
prodává sám, pro prodávající je prostor otevřen od 8.30 hodin. 
Poplatek za stůl činí 50 Kč nebo 25 Kč za polovinu stolu.

RODIČOVSKÉ CENTRUM 

www.kulturnidum.cz

KULTURNÍ KALENDÁŘ září 2011

PŘIPRAVUJEME NA ŘÍJEN

ORIENTÁLNÍ A BŘIŠNÍ TANCE
Pondělí 5., 12., 19., 26. září / od 19.00 hod. / Klubovna KD
Přihlášky a bližší informace: Kristýna Kvardová, 
tel. 721 503 325 nebo www.raeesah.wz.cz

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 vstupenek od 19. září v kanceláři KD.

KURZ TANCE 

A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY
Zahájení kurzu v pátek 16. září v 19 hod. ve velkém sále KD
Další termíny 23.a 30. září
Lektoři kurzu Jiří Beneš a Jana Mikulová.
Kurzovné 1.100 Kč, gardenka 400 Kč. Obsahuje zápisné, 
kurzovné jednotlivých lekcí. V ceně není zahrnuto vstupné na 
prodlouženou a věneček.
Vstupné pro garde na jednotlivé lekce 90, prodlouženou 100 
a na věneček 120 Kč.
Jednotlivé lekce 19.00 – 21.45 hodin
Prodloužená 19.00 – 22.45 hodin
Věneček 19.00 – 23.45 hodin
Přihlášky ještě stále k dispozici v kanceláři KD, 381 213 338, 
email program@kulturnidum.cz

CVIČENÍ SE SLUNÍČKEM

ZUMBA S GÁBINOU
Oblíbené cvičení se sluníčkem plánujeme otevřít od 4. října 
v čase od 16.00 do 16.45 hodin. 
Zumba s Gábinou začíná od 4. října v době 18.00 – 19.00 hod.
Přihlásit se lze na gabusa@centrum.cz, tel. č. 725 20 70 29. 
Bližší informace na www.cviceniprodeti.cz.

FAUSTOVÁNÍ
Pátek 30. září – neděle 2. října / Prostory KD 
Víkendová inspirativní dílna na téma „Taneční divadlo“. Dílna 
je určena pro všechny amatérské loutkaře.
Více informací najdete na www.artama.cz

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.

III. ZUMBAMARATON
Sobota 10. září / 14.00–17.30 hod. / Vel. sál / Vstupné 130 Kč
Po letní přestávce se opět ponoříme do oblíbených rytmů 
zumby. Rezervace přes www.kulturnidum.cz nebo na e-mail: 
program@kulturnidum.cz

VĚRNÍ ABONENTI
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Vážení návštěvníci Městského muzea, 
děkujeme za vaši podporu během 
prázdninových akcí a těšíme se na vás 
i v měsíci září, kdy připravujeme přednášku 
dr. Aleše Stejskala „Petr Vok a Bechyně“ 
(podrobnosti se dozvíte z plakátů) a setkání 
s Majkou Čechem, který naváže na dvě 
úspěšná letní vystoupení a v neděli 4. září 
v rámci oslav svých 82. narozenin uspořádá 
na dvorku muzea od 10 do 17 hodin Den 
otevřených dveří s filmy, obrazy a šansony.

JŠ

+Městská knihovna

„Umět se radovat. Ze všeho. Nečekat, že 
v budoucnu přijde něco, co bude to pravé, 
protože je možné, že to pravé přichází právě 
teď a v budoucnu nic krásnějšího už 
nepřijde.“

(Otto Popper)

Tato slova napsal velmi známý 
spisovatel, jehož vlastní jméno je uvedeno v 
závorce pod citátem. Uhodnete jméno, pod 
kterým publikoval své knihy?

Přestože nám o letošních prázdninách 
sluníčko moc nepřálo, věřím, že jste si i tak 
letní dovolenou užili a radovali se z každé 
prožité maličkosti v kruhu rodiny i vašich 
přátel. Nabídli jsme vám možnost využívat 
služeb knihovny během celých dvou letních 
měsíců, rozšířili jsme nabídku knih 
o výpůjčku z výměnného fondu Městské 
knihovny v Táboře a podíleli jsme se na 
organizaci akcí pořádaných kulturním 
střediskem. 

Od září se vracíme k tradiční výpůjční 
době. Čeká nás provedení revize 
knihovního fondu, a proto bude 

od 19. 9. do 23. 9. zavřeno!
Zároveň se uskuteční i aktualizace 

fondu. Slibovaná beseda v rámci oslav 
Rožmberského roku s panem Aloisem 
Sassmanem o bechyňských rodopisech 
a době Petra Voka proběhne v říjnu!!! Bližší 
informace se dočtete na plakátech.

Dětem přejeme do dalšího školního roku 
šťastné vykročení a nezapomínejme umět 
se radovat!

EH

+

představíme vzácné artefakty ze školního 
depozitáře a připomeneme některé 
významné osobnosti spojené se školou.

25. – 28. srpna jsme se zúčastnili 
tradiční výstavy květin v areálu zámecké Léto v SUPŠ Bechyně
zahrady v Čimelicích. V letošním roce byl 
naší škole nabídnut samostatný prostor pro 
výstavu a prezentaci.Letní prázdniny nejsou pouze dobou 

Školní rok začínáme 5. září a již na odpočinku, ale také dobou, kdy probíhá 
7. září připravujeme výstavu v Galerii M leccos zajímavého. V naší škole začaly již 
v Milevsku. Zatímco v Českých Budějovicích tradičními letními kurzy pro veřejnost. Letos 
budeme představovat historii, zde naopak je absolvovalo více než osmdesát 
chceme ukázat současnost a výstavu frekventantů. Poprvé jsme otevřeli kurz 
založíme na nejnovějších grafických počítačové grafiky a základů digitální 
a designérských maturitních pracích. fotografie, ale nešidili jsme ani ty ostatní – 
Výstava potrvá do 29. září; srdečně zveme kresbu a malbu, dekoraci keramiky, 
na vernisáž ve středu 7. září v 17 hodin.modelování, točení a sádrování.V červenci 

Na závěr si dovolím uvést to nejdů-proběhla také výstava na státním hradě 
ležitější. 18. srpna byl podán projekt ve výši Nové Hrady. Konala se ve spolupráci se 
více než 22 milióny korun v rámci sdružením Česká řemesla a spojili jsme ji 
Operačních prostředků životního prostředí s ukázkami točení na kruhu – dvě 
na kompletní opravu budov naší školy. červencové soboty přímo na novohradském 
Projekt zpracovala firma CEFA zastoupená hradě, jednu sobotu v Rychnově u Nových 
paní ing. Neuwirthovou. Zdůrazňuji, že jde Hradů.V rámci rožmberských slavností 
zatím „pouze“ o podání projektu. Pokud by druhou srpnovou sobotu jsme do školy 
byl úspěšný, byla by reálná naděje začít pozvali řemeslníky z Českých řemesel 
s opravami na jaře 2012. Pokud v této výzvě a školu jsme otevřeli veřejnosti a návštěv-
úspěšný nebude, jsme připraveni jej upravit níkům Bechyně.
a podat do další výzvy během podzimu Nyní chystáme v Komorní galerii 
letošního roku. Fakt, že zřizovatel školy, tedy u Schelů v Českých Budějovicích výstavu, 
KÚ Jihočeského kraje, se zpracováním kterou jsme nazvali Rodinné stříbro s podti-
projektu vyjádřil souhlas, je zásadní a pro tulem Bechyňská keramika – řemeslo, 
naši školu povzbudivý. osobnosti, tradice. Potrvá od 25. srpna do 

17. září a pojmeme ji jako čistě historickou: Jiří Novotný, ředitel SUPŠ

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

Na sídlišti mezi nádražím a prvními 
bloky sídliště byla zahájena stavba 
20 garáží pro soukromou potřebu členů 
Svazarmu – automotoklubu. Garáže 
zůstanou majetkem Svazarmu. Bylo již 
známo několik roků, že počet vozů na 
sídlišti a v  městě převyšuje počet 120, 
a pro tyto jsou v  městě pouze k pronajmutí 
garáží u autodopravce Štangmüllera 
u hřbitova v počtu 10. Jinak jsou vozy 
uskladněny po stodolách, v průjezdech ve 
městě a v různých provisoriích.

Zahájení výuky průmyslové školy 
keramické – začátek školního roku bylo již 
ve zlepšených podmínkách nově 
provedené školy v Písecké ulici, která tvoří 
nyní vstupní areál průmyslovky. I když je 
dosud budova úplně nedokončená 
podmínky výuky budou podstatně lepší, 
neboť situace při zpožděné výstavbě 
a rekonstrukci byla opravdu kritická. 
Podstatně lepší budou možnosti praktické 
výuky. V  příštím roce je ještě nutno provést 
rekonstrukční práce staré budovy, včetně 
výměny podlah za parkety, výměna starých 
oken za nová typizovaná dle jednotné 
architektonické úpravy s novou částí, 
oprav omítek, obkladu soklu a celkové 
úpravy fasád.

Dne 9. 9. 1961 konala se slavnostní 
oslava „DOŽÍNEK“ pracovníků čsl. 
Státního statku Bechyně na Panské. 
Letošního roku se Československý státní 
statek mimořádně organisovaností zaslou-
žil o urychlené provedení sklizně v rámci 
ČSSS – Soběslav a byl jako 1. statek 
v okresu Tábor odměněn uznáním ONV. 
Taktéž pracovníci statku byli za dobrou 
práci odměněni peněžními odměnami.

Vybral Martin Gärtner

KINO BECHYNĚ
ZÁŘÍ 2011

1. č , 2.  20 h

JANA EYROVÁ
Premiéra filmu Velké Británie.

Romantické drama s Miou 
Wasikowskou. 

Do 12 let nevhodné, 70,- Kč

6. úterý, 17 a 20 h

AUTA 2
Premiéra širokoúhlého filmu USA 

v českém znění.
Skvělá jízda kolem světa. 

Mládeži přístupné, 110 min, 70,- Kč

9. pátek, 10. sobota 20 h

MUŽI V NADĚJI
Premiéra českého filmu.

Bolek Polívka a Jiří Macháček v nové 
komedii Jiřího Vejdělka. 

Do 12 let nevhodné, 115 min, 80,- Kč 

13. úterý, 17 a 20 h

ŠMOULOVÉ
Premiéra filmu USA v českém znění.

Nejšmoulovatější dobrodružství 
všech dob.

Mládeži přístupné, 102 min, 70,- Kč 

tvrtek pátek

120 min, 
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Komorní galerie u Schelů
České Budějovice
zve na výstavu

RODINNÉ STŘÍBRO
bechyňská keramika

do 17. září
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Pak představil postupně spolu s Lucii Márovou a Václavem 
k a ž d o u  k a p e l u ,  t a k  j a k  Kašparem. Právě tato kapela získala nej-
vystupovaly za sebou, v pořadí větší ohlas u publika za svůj perfektní výkon 
Libkovanka s ka pelníkem a písničky, které si spoluzazpívali jako sbor.
Zdeňkem Benešem, zpěváky Přínosem pro posluchače byla vědo-
V e n d u l o u  K o r a n d o v o u ,  mostní soutěž v přestávkách mezi účinku-

edělní odpoledne dne 7. 8. 2011 patřilo 
Veronikou Rubešovou a Jakubem Jírů, jícími kapelami, kterou připravil Petr Nv Bechyni již 19. ročníku setkání 
Babouci s kapelníkem Petrem Shýbalem, Kronika, a vítěz obdržel dárky od ČRo 

dechových hudeb.
Blatničku z Blatnice s kapelníkem České Budějovice.

Na místním fotbalovém stadionu 
Miroslavem Zalubilem a zpěváky Mirkou Co říci závěrem, festival se vydařil 

připravili pořadatelé z Kulturního střediska 
Zalubilovou, Pavlou Holubčíkovou, a i přes špatné počasí přišlo mnoho diváků, 

Města Bechyně kryté podium pro účinkující 
Markem Válkem, Járou Valným a Václavem kteří se již v minulosti přesvědčili, že o ně 

a bylo to velice prozřetelné, neboť prakticky 
Janásem, teprve desetiletým zpěváčkem, bude řádně postaráno, že uvidí mnoho 

celé odpoledne propršelo. Krytá tribuna pro 
Šumavskou osmičku z Českých Budějovic hezkých tváří, uslyší mnoho krásných 

diváky a posluchače se proto zaplnila do 
s kapelníkem Otakarem Havelkou a písniček a to se také vyplnilo, za což mohu 

posledního místa a nic nebránilo tomu, aby 
zpěváky Ivanou Zemanovou, Dagmar za všechny přítomné vyslovit velké díky 

tuto přehlídku zahájili místostarosta 
Babánkovou a Petrem Mrkáčkem, všem, kteří se spolupodíleli na tom, že tak 

MěÚ Mgr. Jiří Beneš a ředitel Kulturního 
Keramičku – jihočeskou kapelu s hezké setkání se vydařilo. Díky Městu 

střediska Mgr. Štěpán Ondřich, kteří 
kapelníkem Petrem Törökem a zpěváky Bechyni a Kulturnímu středisku města 

přivítali účinkující i posluchače. Poté se ujal 
Drahomírou Duškovou, Ivanou Törökovou, Bechyně a všem sponzorům. Nashledanou 

slova redaktor ČRo České Budějovice Petr 
Josefem Duškem a Pavlem Hantákem. za rok při jubilejním 20. Bechyňském 

Kronika, který nejprve přivítal čestné hosty, 
Poslední  účinkuj ící  kapelou byla festivalu dechových hudeb.

textaře Jaroslava Hájka a hudebního 
Chodovarka z Chodové Plané s kapel-

pedagoga, velkého muzikanta a dlouho-
níkem Věrou Kestřánkovou, která zpívala Karel Novotný – Klub přátel dechovky 

letého uměleckého vedoucího Mladé 
Leština u Světlé

muziky pana Josefa Ištvánka ze Šardic.
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Kulturní středisko města Bechyně děkuje Panství Bechyně, ZUŠ 
Václava Pichla, Městskému úřadu Bechyně, Farnosti Bechyně, 
Městské policii, Policii ČR, ZŠ Školní, ZŠ Libušina, SUPŠ Bechyně, 
Divadelnímu spolku Lužnice, Šachovému spolku Reality Horňák, 
kapelám O106, Deep Silent, Waterpipe, Počkej si, Mulisi Mulisi, 
Monotonic Stereotype a DDT Poleno za pomoc při realizaci 
rožmberských slavností Petr Vok na Bechyni 12.–13. 8. 2011. 

Za KSMB 
Štěpán Ondřich 



+
Bude-li nájemce chtít prodloužit nájem UPOZORNĚNÍ 

bytu, nesmí v průběhu posledního 
NÁJEMCŮM nájemního období zaplatit opožděně více 

než dva nájmy. K doplacení celého dluhu MĚSTSKÝCH BYTŮ
včetně poplatků z prodlení musí dojít ještě 

Rada města Bechyně schvál i la před uzavřením nové nájemní smlouvy. 
s účinností od 1. 8. 2011 nové Podmínky Město Bechyně poskytne na uzavření nové 
přidělování městských bytů do nájmu nájemní smlouvy max. 15 dní od skončení 
podmínky pro výměny bytů. nájmu. Důrazně upozorňujeme všechny 

Nově se stanoví podmínky, za kterých nájemce, kteří mají nájem bytu sjednaný 
bude město Bechyně obnovovat stávající na dobu určitou jednoho roku, že 
smlouvy o nájmu bytu uzavřené na dobu v případě nedodržení shora uvedených 
určitou jednoho roku. podmínek bude město Bechyně 

požadovat vyklizení bytu!Smlouva na dobu určitou jednoho 
roku bude nájemci obnovena či Ti, kdo mají nájem bytu sjednán na dobu 
prodloužena, pokud po celou dobu trvání kratší než jeden rok, mají individuálně 
nájmu nájemce byt řádně užíval a řádně a určené podmínky, za kterých jim město 
včas platil nájemné a zálohy na služby. nájem obnoví či prodlouží. Tito nájemci, kteří 
K prodloužení nájmu musí dojít již mají individuálně dané podmínky, 
nejpozději do 15 dní od jeho skončení. nemohou využít možnosti zaplatit dvakrát 
Město Bechyně bude za řádné a včasné nájemné a zálohy na služby opožděně.
placení nájemného a záloh na služby 
považovat maximálně dvě opožděné platby V. Fišerová
v průběhu naposledy sjednaného /prodlou-
ženého nájmu.

+Rekultivace skládky 
Senožaty 

Začátkem listopadu loňského roku byly 
započaty práce na rekultivaci bývalé skládky 
na tuhý komunální odpad u obce Senožaty. 
Skládka sloužila od roku 1962 k ukládání 
komunálního odpadu z města Bechyně 
a blízkého okolí, byla uzavřena k 31. prosinci 
1994. Účelem uzavření skládky bylo 
zabránit potencionálnímu poškození nebo 
ovlivnění složek životního prostředí. 

Rekultivace skládky je z 90 % 
financována z Fondu soudržnosti EU 
a Státního fondu životního prostředí ČR 
v rámci Operačního programu Životní 
prostředí a z 10 % z rozpočtu města 
Bechyně. 

Práce na rekultivaci skládky byly 
dokončeny letos v červnu. Rekultivací dojde 
k zamezení negativního vlivu skládky na 

+
klientovi. V DpS Bechyně chceme posky-Projekt E – Qalin 
tovat sociální služby ve vysoké kvalitě, 

v Domově pro seniory a proto jsme přivítali, když nás zástupce 
Asociace poskytovatelů sociálních služeb v Bechyni 
ČR oslovil s nabídkou vstupu do pilotního 

Vážení spoluobčané, projektu. Už tento fakt je pro nás důležitý 
dovolte mi, abych Vás seznámila s a současně zavazující. Základem E-Qalinu je 

nejnovější novinkou v Domově pro seniory proces sebehodnocení v managementu 
Bechyně. S potěšením Vám sděluji, že kvality zařízení. Toto sebehodnocení 
Domov pro seniory Bechyně (dále jen DpS) provádějí kontinuálně určení zaměstnanci, 
se zapojil do pilotního projektu E-Qalin, ve což vede ke zvyšování kvality poskytované 
kterém se jedná o zavádění evropského služby bez vnějších zásahů do fungování 
modelu měření a zvyšování kvality domova. To je také smyslem celého projektu, 
v sociálních službách. V České republice je tedy zvyšování kvality v pobytových 
realizován prostřednictvím Asociace zařízeních sociálních služeb v souladu 
poskytovatelů sociálních služeb ČR, za s evropskými standardy. 
podpory Evropského sociálního fondu S metodou E-Qalin bylo seznámeno 
(Operační  p rogram L idské zdro je  30 zástupců poskytovatelů z 15 pobytových 
a zaměstnanost). Tento model je úspěšně zařízení v České republice. Těchto 
realizován v několika státech Evropské unie 30 zástupců se stalo procesními manažery 
(Německo, Rakousko, Lucembursko, zavádění systému ve svých zařízeních. 
Francie, Velká Británie, Itálie, Slovinsko, Procesní manažeři prošli školením, kde byli 
Belgie). E-Qalin byl vyvinut v rámci seznámeni s filosofií metody a ve druhé části 
evropského pilotního projektu Leonardo da se seznámili s jednotlivými kroky a funkcemi 
Vinci v roce 2002. Jedná se o model, který je v procesu zavádění metody v pobytovém 
zaměřený na každodenní činnosti a potřeby zařízení. Na konci srpna se uskuteční tzv. 
klientů, jejich příbuzných a zaměstnanců. reflexní den, při kterém si procesní manažeři 
Systém prověřuje a kontroluje jednotlivé prověří správnost svého postupu při 
procesy, struktury a výsledky v organizaci za zavádění projektu ve své organizaci.
pomoci sebehodnocení a učení se. Tím Věřím, že jsme využili správné příležitosti 
podporuje tvůrčí inovativní potenciál ke na cestě k rostoucí kvalitě námi poskytované 
zlepšení a zvyšování kvality služby. Celý služby a že naši klienti budou spokojeni ještě 
systém je založen na respektu a úctě ke více, než jsou dnes. Ačkoliv jsme měli v DpS 

+Výzva spoluobčanům

Milí spoluobčané, máte doma nebo 
u příbuzných staré „šťouchadlo“ na 
brambory, cedník z minulého století, zouvák 
na boty, dřeváky na dvorek, tabatěrku po 
dědečkovi, dobové zrcátko babičky, kabelku 
„pompadurku“ či staré pouzdro na brýle? 
Potřebujete se zbavit starých drobných 
předmětů z  kuchyně, z  domácnosti, či 
starých drobných osobních předmětů 
a doplňků a je Vám líto je vyhodit? Přineste je 
k nám do domova pro seniory. My Vám 
budeme za ně vděčni. Všechny takové 
předměty upotřebíme v rámci reminiscenční 
(vzpomínkové) terapie s našimi klienty. 
Mnohokrát Vám děkuji a těším se na Vaši 
spolupráci.

Mgr. 
ředitelka DpS

Alena Sakařová

nastavený vlastní vnitřní hodnotící systém, 
rádi jej vyměníme za model nový, moderní a 
osvědčený v zemích Evropy. Doufám, že 
takto nastavené sebehodnocení přinese již 
brzy své kladné výsledky v podobě větší 
spokojenosti našich klientů a jejich 
příbuzných.

Mgr. Alena Sakařová
ředitelka DpS
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životní prostředí. Po dosažení přede-
psaného tvaru skládky byla provedena 
technická a biologická rekultivace. V rámci 
technické rekultivace byl povrch bývalé 
skládky zakryt minerálním těsněním pro 
zamezení vnikání srážkových vod, po 
obvodu skládky byly vybudovány 2 záchytné 
příkopy povrchových vod. Z důvodu zajištění 
zamezení úniku skládkových plynů byl 
vybudován odplyňovací systém s kokso-
kompostovým filtrem ve 2 nádržích. Dále 
v prostoru pod skládkou byla umístěna 
plošná drenáž pro zajištění stability čela 

skládky a vyloučení rizika nastoupání 
podzemní vody do tělesa skládky při 
extrémních klimatických podmínkách. 
Biologická rekultivace pak představovala 
celoplošné zatravnění rekultivované plochy. 

Účelem rekultivace je vytvoření 
vhodných technických podmínek pro 
následné využití území. Cílovým stavem je 
začlenění rekultivované plochy do krajiny s 
možností využití území pro další účely.

Ilona Zvolánková
odbor investic MěÚ Bechyně



Změny v z. č. 361/2000 Sb. 
o provozu na pozemních 
komunikacích.
  

Od 1. 8. 2011 došlo ke změnám v zákoně 
o provozu na pozemních komunikacích 
a tyto změny se netýkají pouze bodového 
systému, ale také například měření rychlosti 
obecní policii či dopravně psychologického 
vyšetření.

Body za více přestupků, které se 
projednávají ve společném řízení, se už 
nebudou sčítat, ale do systému se připíšou 
body za nejpřísněji postižitelné jednání. 
V přehledu jednotlivých bodově hodno-
cených protiprávních jednání zjistíme, že 
celkový výčet se zúžil, ale bodové 
hodnocení některých jednání se zpřísnilo. 
Například ze šesti na sedm bodů se bude 
postihovat:

-  otáčení,  couvání nebo j ízda 
v protisměru na dálnici nebo silnici pro 
motorová vozidla

- řízení vozidla pod vlivem alkoholu nebo 
jiné návykové látky s více než 0,3 promile

- řízení motorového vozidla řidičem, 
kterému byl zadržen řidičský průkaz

- předjíždění vozidla v případech, ve 
kterých je to zakázáno

- vjíždění na železniční přejezd 
v případech, ve kterých je to zakázáno

- a nově se také bude postihovat sedmi 
body neposkytnutí účinné pomoci při 
nehodě, i když nejsme účastníkem nehody.

Zcela ze zákona vymizí jednobodové 
postihy. Žádnými body se například nebude 
postihovat překročení rychlosti v obci až 
o 5 km/h a mimo obec až o 10 km/h. 

Novela se také týká nové povinnosti 
řidiče, který bude muset na sobě mít oděvní 
doplňky s označením z retroreflexního 
materiálu, například reflexní vestu, a to vždy, 
pokud se bude nacházet mimo vozidlo na 
pozemní  komunikac i  m imo obec ,  
v souvislosti s nouzovým státním, to neplatí 
pro řidiče motocyklu, mopedu a nemoto-
rového vozidla.

Dopravně psychologické vyšetření 
řidičů, která se doposud vztahovala pouze 
na řidiče nákladních aut a autobusů, budou 
nově podstupovat všichni řidiči, kteří budou 
žádat o vrácení řidičského oprávnění, které 
pozbyli v důsledku dosažení maximální výše 
12 bodů. Toto vyšetření budou moci 
provádět pouze osoby, kterým Ministerstvo 
dopravy udělilo akreditaci.

Úseky měření rychlosti již nebude muset 
obecní policie označovat přenosnými 
dopravnímu značkami. Jednou z novinek je 
v § 6a uvedeno, že řidič bude povinen při 
kontrole technického stavu vozidla nebo 
jízdní soupravy zajet k zařízení pro 
provedení kontroly technického stavu, kde 
mu policista vydá doklad o provedené 
kontrole. Pokud se při ní zjistí vážná nebo 
nebezpečná závada, je řidič povinen uhradit 
náklady spojené s touto kontrolou. Dále je v 
§ 47a stanoveno, že řidič nesmí na dálnici, 
silnici a místní komunikaci použít vozidlo k 
účasti na sportovních a podobných akcích, 
jestliže by jimi mohla být ohrožena 
bezpečnost silničního provozu.

npor. Bc. František Filip 
vedoucí oddělení

POLICIE INF  RMUJE

+
nizační podporu také patří předsedovi Tenisová sezóna 2011
oddílu Ing. Renému Hartlovi.

Na závěr sezóny se ještě na září plánuje 
deblový turnaj Štola Open, turnaj Zbytku 

Letošní sezóna v tenisovém oddílu TJ světa a turnaj současných i bývalých 
Jiskra Bechyně byla pro závodní družstva závodních hráčů oddílu zvaný Betl. Veřme, 
úspěšná. V jarní části se konaly soutěže že se i zbytek sezóny vydaří. 
smíšených družstev. Družstvo A v jihočeské 

Za TO Jiskra Bechyně: divizi obsadilo 5. místo, družstvo B 
Ing. Zuzana Folprechtováv krajském přeboru I. skončilo v tabulce na 

4. místě. Družstva C a D hrála v okresním 
přeboru. Na místních kurtech se v dubnu 
hrály také okresní přebory dospělých, 
kategorii mužů vyhrál Jan Kubeš, který letos 
posílil tým Bechyně, a kategorii žen Jitka 
Lišková, také z Jiskry Bechyně.

Letní část sezóny byla jako vždy ve 
znamení tenisových soustředění a tra-
dičního celostátního turnaje mužů 
„Lázeňáku“, který letos vyhrál Pavel Mojha 
z Českých Budějovic. 

Za pozornost také stojí srpnový 
2. ročník turnaje smíšených dvojic nazvaný 
SaZe Open, který měl letos dvojnásobnou 
účast. Hrálo 17 dvojic, místních i přes-
polních. Po celodenních lítých bojích 
v horku nakonec vyhrála mladá dvojice 
z Walesu Braunerová/Davis. O veselou 
společenskou atmosféru a množství 
věcných cen se zasloužili hlavní pořadatelé 
- Igor Szabo, Martin Zelenka, Jiří Růžička 
a Ladislav Sviták. Poděkování za orga-

TĚLOVÝCHOVA & SPORT

+Koloběžková grandprix

Poslední červencovou sobotu se 
uskutečnil 39. ročník Koloběžkové GP 
Bechyně. Závodu se zúčastnilo 139 
dospělých (73 závodních strojů) a 219 dětí. 
Závodníkům počasí moc nepřálo, přesto 
většina z nich odjížděla spokojená. Nakonec 
bychom chtěli poděkovat sponzorům a 
všem, kteří pomáhali uspořádat tuto 
populární akci.

Zbytek světa Bechyně

fotografie Jan Klein
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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

Klinická logopedie v Bechyni, 
Mgr. Pavla Blahová

Oznamuji zahájení provozu klinické 
logopedie, Čechova 300, Bechyně. 
Vždy ve středu 9–11.30   12 17

 v pátek 8 12
Termíny dle objednání, 
tel.:723 124 284.
Smluvní vztah je uzavřen s Oborovou 
zdravotní pojišťovnou 207, Českou 
národní 205 a Zdravotní pojišťovnou 
ministerstva vnitra 211, smlouva 
sVoZp 201 je v jednání. 
Klienti Všeobecné ZP za přímou 
úhradu.
Péče se týká dětí i dospělých pacientů 
v celé šíři logopedických diagnóz. 

–
–

Pomoc a Péče Slunečnice Jana Vodičková
Dříteň 162, 373 51
tel. 723 900 285, 732 902 969
e-mail: papslunecnice@seznam.cz
IČO: 75 146 339 
www.papslunecnice.webnode.cz

Pomoc a Péče Slunečnice je soukromá organizace, která poskytuje sociální služby 
osobní asistence.

Je to terénní služba, jejímž posláním je poskytnutí pomoci lidem, kteří sami nezvládají 
svou sociální a zdravotní situaci. Je určena zvláště seniorům, zdravotně, tělesně a 
duševně postiženým lidem a dále dospělým, kteří potřebují pomoc jiné osoby při zvládání 
každodenních úkolů v péči o sebe sama, svou domácnost a své osobní záležitosti.

Služby vykonáváme v přirozeném prostředí našich uživatelů – doma, v místě jejich 
bydliště. Prostřednictvím osobní asistence chceme lidem poskytovat služby tak, aby 
mohli co nejdéle zůstat ve svém známém prostředí, samostatní a vitální a mohli žít stejný 
život jako jejich vrstevníci. 

V našem týmu pracuje jedna sociální pracovnice a tři asistentky, které jsou vždy 
ochotné Vám pomoci zvládat běžné každodenní činnosti (mytí, celková koupel, péče o 
domácnost, nákupy, praní a žehlení, doprovod k lékaři, na úřady, dohled a další činnosti) a 
pomohou Vám zmírnit Vaše problémy a starosti. 

Kontaktovat nás můžete kdykoli na telefonním čísle 723 900 285 nebo v našem sídle 
každý všední den od 7:00 do 15:00. Po domluvě jsme schopni Vám poskytnout pomoc i od 
15:00 do 20:00 a o víkendu či svátku.

Veškeré informace o nás najdete na www.papslunecnice.webnode.cz a nebo na 
stránkách www.tnv.cz.

Turistický pochod Bechyňská osma 2011
Klub českých turistů - odbor Bechyně si Vás dovoluje pozvat 

na pěší turistický pochod 
a cykloturistickou jízdu Bechyňská osma.

Termín konání:  sobota 10. září 2011

Start pochodu: od 07:00 do 09:15 hodin od Muzea turistiky – Široká ulice.
Cíl pochodu: tělovýchovný stadion Bechyně, Písecká ulice, uzávěrka cíle v 17:00 
hodin (uzávěrka cíle pro trasu 50 km v 18:00 hodin).
Trasy pochodu pěší: 5 – 50 km, cyklotrasy: 10 – 100 km.

Jednotlivé trasy vedou okolím Bechyně, údolím řeky Lužnice a potoka Židova 
strouha. Navštívit můžete Týn nad Vltavou, Koloděje nad Lužnicí, hrad Dobronice, 
Radětice a rozhlednu nad Raděticemi, přírodní lesopark Plziny, horu Tábor 
u Nemějic, Hvožďany a také Muzeum turistiky v Široké ulici!!!

K účasti Vás srdečně zve pořádající Klub českých turistů – odbor Bechyně, o.s.

Informace:
Petr Chaloupek – předseda odboru, Bechyně, 5. května 779

Telefon: 737 529 220, 
E-mail: chaloupek.velo@seznam.cz
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ČISTÍRNA PEŘÍ
PÉŘOVÉ VÝROBKY
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�Bechyně - 
bývalý dům služeb

tel: 602 659 011 

�Malšice - bývalý Bazar

Autohas

p. Dlouhá

tel: 604 925 690

Městský zpravodaj č.9/2011, den vydání: 1. 9. 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. září. Tisk RAIN TISKARNA, s.r.o.,Pravdova 568/II, 377 01 Jindřichův Hradec.

POHŘEBNICTVÍ
Josef Buřič

Novodvorská 301,  391 65 Bechyně

tel. 381 215 537
mobil 602 279 102

non stop služba 602 447 007
e-mail ps.bechyne@seznam.cz 

Koupím dobové historické fotografie 
z května 1945, které zachycují 
revoluční události (+ příjezd Rudé 
armády) v Bechyni a okolí. 
Zavolejte 723 316 057, přijedu a určitě 
se domluvíme.

 

Netradiční kurzy angličtiny
Potřebujete se domluvit?

 

Výuka zaměřená na mluvené slovo
Kurzy pro úplné i věčné 
začátečníky, pokročilé 
Celoroční kurzy  

září 2011 - červen 2012  
místo výuky -

 
Bechyně, Tábor

 Kontakt: telefon 604 375619
 info@myslianglicky.cz

Brýle sluší každému

Jen u nás se můžete vidět najednou 

ve čtyřech různých obrubách na čtyřech 

fotografiích nebo na čtyřech sekvencích 

videa.

Velké množství kvalitních brýlových 

obrub, 3D diagnostika systému Visioffice 

a naše znalosti a zkušenosti jsou pro Vás 

garancí, že v nových brýlích budete nejen 

skvěle vidět, ale i perfektně vypadat.

Těšíme se na Vaši návštěvu!

www.mmoptik.cz

Zatočte s CELULITIDOU a TUKY
v problémových partiích

BOKY – BŘICHO – HÝŽDĚ – STEHNA!!
V BECHYNI nově přístroj 

¬VACUSHAPE¬
Při kombinaci podtlaku a pohybu na 
běžeckém pásu se tuk spaluje za 
mnohem kratší dobu. Díky silnému 
prokrvení pokožky přístroj aktivuje 
i LYMFATICKÝ SYSTÉM a KREVNÍ 
OBĚH, kůže je při pravidelné aplikaci 
hladší a jemnější. 
¬1. hodina za ½ cenu

¬ZDARMA zahřátí na válečkovém 
masážním přístroji BODY ROLL 
(lze navštěvovat i samostatně!)

¬SLEVOVÝ BALÍČEK

¬po dobu pobytu klienta hlídání 
dítěte ZDARMA 

¬vhodné i pro MUŽE → zvýšení 
kondice, zpevnění postavy, 
rozproudění lymfy, úbytek váhy

Podrobné informace na 
www.vacushape.cz

Objednávky na tel. 777 601 633

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

Prodej st. pozemku se stodolou 
2o celkové rozloze 1444 m  a prodej 

2oplocené zahrady o rozloze 1156 m  na 
Plechamru v obci Bechyně. Více 
informací na www.andelreality.com 
nebo na tel. 774 616 800.


