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DUŠE ZEMØELÝCH
Na onom bøehu je øíše nesmrtelných duší,
opustil´s živé, za vodou tì vítají š�astní hosté vìènosti.
Jediná možnost jak pøeplout vodu je bárka starého pøevozníka.
Nevedou tam dálnice, neletí tam letadla ani rakety,
tvá duše se vrací prostá a svobodná, jako když kdysi pøicházela.
Do vesmírných výšek roste strom spasených duší,
ale kam klesají, kam padaj neš�astníci?
V posledním okamžiku už nic nenapravíš.
Pamatuj tedy, že jednou pùjdeš sám bez auta ,bez jízdenky, bez
letenky:
tvou jedinou mincí budou tvé èiny.

Miloš Majka Èech

Redakční rada Bechyňského městského zpravodaje se s Vámi loučí
a přeje nové redakci hodně zdaru, nápadů, trpělivosti, ochotných
spolupracovníků ahlavně věrných a spokojených čtenářů.

Magda Kubešová Anna Plachtová Antonín Zeilinger

Kalendáø akcí na rok 2006
Mìsto Bechynì ve spolupráci s Kulturním støediskemmìsta Bechynì
pøipravuje pro rok 2007 kalendáø kulturních, sportovních a ostatních
spoleèenských akcí. V této souvislosti vyzýváme všechny poøadatele
o pøedání základních údajù o tìchto akcích (datumkonání, název akce,
místo konání, kon takt ) . Mater iá ly posíle j te na e-mail
propagace@kulturnidum.cz , nebo na adresu KS mìsta Bechynì,
U Nádraží 602, 39165 Bechynì.Uzávìrkakalendáøe je 10.11.2006.

Dìkujeme za spolupráci.

Vítání občánků
Dne 3. října 2006 byli přivítáni starostou města Bechyně,
Jaroslavem Matějkou tito noví občánci:
Brušáková Drahoslava, Hladký Vojtěch, Jankovič Štěpán, Jindová
Karolína, Knížová Eliška, Olah Michal, Pítrová Nela, Poulová
Liliana, Vondra Miroslav.

ŽIVOTNÍ JUBILEA LISTOPAD 2006
86 let Vágnerová Milada
84 let Škrétová Marie
83 let Stach Eduard
81 let Čáp Josef, Rychtářová Milada,

Škrétová Blažena
80 let Birko Jakub
79 let Vaníček František
78 let Matuška Jozef, Přesličková Marie,

Zbudilová Jarmila, Zbudilová Marie
77 let Kouba Antonín
75 let Kocourková Růžena, Nejedlý Karel,

Štojdl Karel

2. čtvrtek, 20h

3. pátek, 4. sobota, 20h

6. pondělí, 7. úterý, 20h

9. čtvrtek, 10. pátek, 20h

11. sobota, 20h, 12. neděle 17h

13. pondělí, 14. úterý 20h

18. sobota, 19.neděle, 20h

25. sobota, 26. neděle, 20h

27. pondělí, 28. úterý, 20h

28. úterý, 17h

30. čtvrtek, 1. pátek, 20h

GRANDHOTEL

KLIK - ŽIVOT NA DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

HEZKÉ CHVILKY BEZ ZÁRUKY

STRÁŽCE

MRAVENČÍ POLEPŠOVNA

NABÍT A ZABÍT

HAVANA BLUES

PRACHY DĚLAJ ČLOVĚKA

CASINO ROYALE

ASTERIX A VIKINGOVÉ

WORLD TRADE CENTER

Mládeži přístupno, 96 min, 60,-Kč

Mládeži přístupno, 98min, 65,-Kč

Mládeži přístupno, 108 min, 60,-Kč

Pro děti do 12 let nevhodné, 108 min, 60,-Kč

Mládeži přístupno, 90min, 60,-Kč

Pro děti do 12 let nevhodné, 109 min, 65,-Kč

Pro děti do 12 let nevhodné, 110 min, 65,-Kč

Mládeži přístupno, 110 min, 80,-Kč

Pro děti do 12 let nevhodné, 128 min, 70,-Kč

Pro děti do 12 let nevhodné, 129 min, 60,-Kč

Mládeži přístupno, 78 min, 60,-Kč



SLIPPING MADS
Bechyòská kapela, která vyrostla z trosek pøedešlé formace Pokustone. Na
bicích dodává Robin Soukup, milovník chlazených nápojù. Kytara
je v rukouLukáše Huisla pøezdívaného Kozel, který prosazujeheslobez práce
nejsou koláèe. Karel Hahn zvládá perkusea na zkoušky chodí vždypøipraven.
Basová kytara Josef Øímský alias Kotel. Náš hlas lidu je Pája vlastním
jménem Pavla Vrbická a je to ta hezèí pùlka kapely. Dohromady
nedefinovatelný a nespecifikovatelný styl hudby (nutno slyšet). Kapelamá za
sebou párúspìšnýchkoncertù nejen v našemmìstì ale v celém regionu.

dynamiku

ZVOLENÍ ZASTUPITELÉ

Zvolení členové zastupitelstva

První dva náhradníci

Zvolení členové zastupitelstva

První dva náhradníci

Zvolení členové zastupitelstva

První dva náhradníci

Zvolení členové zastupitelstva

První dva náhradníci

Zvolení členové zastupitelstva

První dva náhradníci

Zvolení členové zastupitelstva

První dva náhradníci

Smolák Miroslav 327 hlasů
Drda Karel 305 hlasů

Boháčová Jiřina 337 hlasů
Pluner Jaroslav 393 hlasů

Vlček Josef 227 hlasů
Šanda Luděk 206 hlasů

Vaněk Vladimír 439 hlasů
Haniš Vladimír 430 hlasů

Dvořák Antonín 508 hlasů
Chaloupek Petr 540 hlasů

Honsa Ladislav 476 hlasů
Pospíšilová Jitka 471 hlasů

Vogeltanzová Stanislava 437 hlasů

Filipová Hana 507 hlasů
Válek Josef 489 hlasů
Sedlák Miloš 412 hlasů

Šťávová Nicole Marie-Therese266 hlasů

Pazourek Jan 473 hlasů
Vozábal Jaroslav 457 hlasů

Matějka Jaroslav 1 089 hlasů
Sviták Ladislav 742 hlasů
Vomáčka Václav 576 hlasů
Rejlek Jiří 564 hlasů

Beneš Miroslav 898 hlasů
Kalousek Miroslav 884 hlasů
Beneš Jiří 735 hlasů
Kokeš Jiří 573 hlasů

Česká strana sociálně demokratická

Komunistická strana Čech a Moravy

Občané pro město (US - DEU)

Občanská demokratická strana

SNK Evropští demokraté

Volba pro Bechyni

TŘÍDĚNÝ SBĚR ODPADU

PODLE OKRSKŮ

1 SNK Evropští demokraté 7525 23,88
2 Obèané pro mìsto (US-DEU) 2303 7,31
3 Volba pro Bechyni 7376 23,40
4 KSÈM 5382 17,08
5 ÈSSD 3587 11,38
6 ODS 5345 16,96

CELKEM 3697 5643 3868 5126 6661 5614 909 31518

777 21,02 1376 24,38 992 25,65 1043 20,35 1713 25,72 1352 24,08 272 29,92
285 7,71 323 5,72 199 5,14 441 8,60 424 6,37 517 9,21 114 12,54
989 26,75 1331 23,59 878 22,70 1002 19,55 1617 24,28 1323 23,57 236 25,96
405 10,95 1251 22,17 645 16,68 1212 23,64 1049 15,75 720 12,83 100 11,00
258 6,98 512 9,07 608 15,72 712 13,89 925 13,89 496 8,84 76 8,36
983 26,59 850 15,06 546 14,12 716 13,97 933 14,01 1206 21,48 111 12,21

Okrs.è 1 Okrs.è 2 Okrs.è 3 Okrs.è 4 Okrs.è 5 Okrs.è 6 Okrs.è 7 CELKEM
Èíslo
strany hlasù % hlasù % hlasù % hlasù % hlasù % hlasù % hlasù% hlasù %

Název strany poèet poèet poèet poèet poèet poèet poèet poèet

ÚČAST VOLIČŮ

1 494 263 53,24
2 807 406 50,31
3 715 304 42,52
4 795 372 46,79
5 920 487 52,93
6 735 398 54,15
7 122 70 57,38
Celkem 4588 2300 50,13

Volební Zapsáno Skutečně %
okrsek v seznamu odvolilo účast

POZVÁNKA
Podle § 91, odst.1 zákona č. 128/2000 Sb. v novelizovaném znění

ustavující zasedání Zastupitelstva Města Bechyně, které se
uskuteční

1. Volba starosty
2. Volba místostarosty
3. Volba členů rady města

s v o l á v á m

ve čtvrtek 2. listopadu 2006 od 18.00 hodin ve
velkém sálekulturníhodomu
Program jednání:

V Bechyni 23. 10. 2006 Jaroslav Matějka

VOLBY do zastupitelstva města Bechyně
20. - 21. října 2006 - VÝSLEDKY

(bez záruky)

Číslo
strany strany hlasů

Název počet %

1 7 525
2 2 303
3 7 376
4 5 382
5 3 587
6 5 345

SNK Evropští demokraté 23,88
Občané pro město (US-DEU) 7,31
Volba pro Bechyni 23,40
KSČM 17,08
ČSSD 11,38
ODS 16,96
CELKEM 31 518



Kulturní středisko města Bechyně, U Nádraží 602, tel: 381 213 338, tel./fax: 381 212 433, e-mail: reditel@kulturnidum.cz

VÝSTAVA

www.kulturnidum.cz

KULTURNÍ KALENDÁØ listopad 2006

Výstava potrvá do 5. listopadu
Cyklus ilustrací na keramické dlaždice
k sbírce Verše psané na vodu.

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK
GALERIE JE OTEVŘENA DENNĚ
Pondělí - pátek 15 - 17 hod., sobota - neděle 14 - 17 hod.

Lekce: pátek 3., 10. a 17. listopadu
Velký sál KD / 19.00

Velký sál / 19.00 hodin
Vstupné: 80,- Kč

Ples: pátek 24.listopadu

K poslechu a tanci hraje taneční skupina
MIDI Tábor, ukázky standardních tanců
ATAK Tábor.
Vstupenky si můžete zakoupit v průběhu lekcí.

KURZ TANCE A SPOLEÈENSKÉ VÝCHOVY

ŽIVÉ KVETY

KURZY, DÍLNY...

ORIENTÁLNÍ A BØIŠNÍ TANCE
Pondělky: 6., 13., 20. a 27. listopadu / 18 a 19 hodin /
Klubovna KD
Ideální pohybová aktivita pro ženy každého věku, cvičení pro
zformování Vaší postavy a zvýšení tělesné kondice.
Vyučujemístní lektorka Kristýna Procházková.
Přihlášky a informace: tel 222 523 800, 603 844 424
e-mail: aisha@aisha.cz, www.aisha.cz

I MYŠ MÙŽE BÝT KAMARÁDKA
Středy: 1., 8., 15., 22. a 29. listopadu / Klubovna KD

HUDBA
Vanda Radostová
VERŠE PSANÉ NA VODU

" Marno je na vodu plynoucí psát,
písmena začnou tancovat:
Marnější ještě na duši psát
muže, jenž nechce tě
milovat." Neznámý autor

TRÉNOVÁNÍ PAMÌTI pro seniory
Čtvrtky: 2., 9., 16., 23. a 30. listopadu / 16.00 / Klubovna KD
Kurz je již plně obsazen.

JAK SE HLEDAJÍ PRINCEZNY
Sobota 25. listopadu /15.00 hodin / Malý sál KD / 25,-Kč

Hraje Divadlo Bořivoj Praha.
Půvabná hra s maňásky podle pohádky „Dlouhý, Široký
a Bystrozraký“.

PRO DÌTI

Živé kvety hrají s takovou samozřejmstí, jako by hudbu prostě
dýchaly. A s takovou radostí, jako by dýchaly čerstvý horský
vzduch. Tahle bratislavská pětice nedělá zdánlivě nic
převratného: píše chytlavé songy, které by zněly stejně dobře v
akustickém sólo přednesu, jako když je hraje takhle
plnokrevná kapela. Nad jejich čtvrtou deskou si vzpomenete
na country období Rolling Stones, angažovaný folk 60. let a
dravost i intimitu písničkářek od Patti Smith přes Lucindu
Williams až po Sheryl Crow. Živé kvety totiž vede zpěvačka
Lucia Piussi a ženský element v jejich muzice nelze
přehlédnout. To, co však z Živých kvetů dělá jednu z nejlepších
slovenských skupin, je schopnost psát hymny: songy, které
vás po pár taktech přimějí zbystřit uši, narovnat záda a opřít se
do života.

recenze: Vojtěch Rynda

KUM NYE
Čtvrtek 30. listopadu až středa 6. prosince / Prostory KD

TANEC V JETELI
Sobota 11. listopadu / Malý sál / 19.30 / Vstupné 49,90 Kč
Úspěšná kapela hraje vlastní skladby autorského dua Fuka &
Rajdl ve folkovém stylu s lehkou inspirací klasickým blues.

Neděle 3. prosince / 17.00 hod. / Nám. T.G.M.
I. ADVENTNÍ ZASTAVENÍ

Vystoupení Divadla Kvelb spojené se slavnostním
rozsvícením stromečku starostou města.

TRADICE

Sobota 4. listopadu / Přísálí / 20.00 hod. / Vstupné: 80,-Kč

mailto:reditel@kulturnidum.cz
mailto:e-mail:aisha@aisha.cz,www.aisha.cz


Metodistická modlitebna
Čechova ulice 284

Po rozpadu Rakouska-Uherska a vzniku samostatné
Československé republiky v roce 1918 nastal v našich zemích boom
protestantských církví, hlásících se k reformaci. Byl to vlastně projev
odporuk důsledněkatolické habsburskémonarchii.

A tak vedle evangelické církve českobratrské, která vyšla
z ilegality po tolerančním patentu Josefa II. z roku 1781, vzniká
v novém státě církev Československá husitská a také evangelická
církev metodistická, jejíž ideje k nám přišly z USA; traduje se, že
hlavnědíkyAlici Masarykové,dceřiT.G.Masaryka.

Bechyně, ač tak blízko husitského Tábora, byla vždy katolická,
nebyla zde žádná protestantská tradice. Snad proto evangelizace
(zvěstování evangelia s pozváním do církve) evangelické církve
metodistické (dáleECM) měla zde úspěch.

Podle kroniky z ústředí církve se poprvé konala evangelizace
v Bechyni 24.4.1921 na Protivínce, tehdy se po kázání kazatele
Dobeše k církvi přihlásilo 58 osob. V roce 1923 měla už ECM kolem
200 členů. Bohoslužby se konaly nejprve v keramické škole, poté
v měšťanské škole. „Později jsme si opatřili malou, ale útulnou
modlitebnu“ -citát z kroniky z r. 1923.

Budova modlitebny byla postavena jako rodinný dům p.Karlem
Klímou(syn věžníka a ševce), nar. 1864; sám se vyučil také tomuto
řemeslu, ale více ho zajímal obchod s realitami.Kromě této stavby
postavil v Čechově ulici další domy,Jitka - zde bydlel prof.Haškovec,
tzv. Slepičárnu a jiné stavby, rád a zřejměúspěšněpodnikal.

V patře původního rodinného domu byl byt 2 + 1 se spíží,
v suterénu prádelna a sklepy. Když církev budovu získala, upravila v
patře ze dvou pokojů sálek pro bohoslužby a z bývalé kuchyně
místnost pro faráře(na přespání či letní byt). V suterénu zůstal sklep
na otop a vedle něj byly zbudovány dvě obytné místnosti s předsíní.
V každé místnosti žila jedna rodina, v rohové paní Zbudilová se
synem, vedle čtyřč lenná rodina Kocourková. Pan Kocourek byl
správcem, topičem,údržbářem a zahradníkem v jedné osobě. Po
druhé světové válce se Kocourkovi odstěhovali do Ústí n.Labem
a správcovství i uvolněnou místnost dostali Zbudilovi. Vdova po
synu pí Zbudilové „správcovala“ až do r. 1994, kdy se v bytě objevila
dřevomorka, a tak se musela vystěhovat. Od té doby je modlitebna
i zahrada u ní bez stálého správce a bez soustavné údržby chátrá.
Není se co divit, poslední důraznější oprava domu byla provedena
v r. 1948; církev naopravy nemá finanční prostředky.

V Bechyni nikdy nebyla evangelická fara, faráři sem vždy
dojížděli. Po kazateli Dobešovi v roce 1923 se kazatelé střídali
téměř po roce. Od roku 1931 do roku 1936 byl kazatelem v Bechyni
farář Kocourek, který byl současně pověřeným správcem letního
tábora pro sirotky v Poušti.Od roku 1936 do roku 1967 dojížděl
z Týna n.Vlt. do Bechyně farář Příhonský, v letech 1967 - 1979
taktéž z Týna farář Efler, 1980 - 1994 farář Voříšek z Českých
Budějovic. Potom připadla bechyňská modlitebna pod farnost ECM
v Protivíně. Od r. 1994 do r. 1996 sem dojížděl kazatel Bosák, poté
necelý rok kazatel Sumcov. Od r. 1997 do r. 2003 zde působila
farářka Kašparová, pozorní čtenáři bechyňského Zpravodaje si jistě
vzpomenou na její články; provdala se do východních Čech, tím
přišla fara v Protivíně o spolehlivou farářku. Rok sem dojížděli ze
staršovstva z Protivína. V r. 2005 byl ustanoven kazatelem
v Protivíně i v Bechyni nově vystudovaný absolvent teologické
fakulty UK Filip Jandovský.

Od předválečných let působí vedle ECM ve zdejší modlitebně i
Českobratrská církev evangelická a to tak, že se bohoslužby
pravidelně střídají o nedě lích. Protože obě církve mají stejný základ
a téměř stejnou liturgii, zúčastňují se bohoslužeb každou neděli
příslušníci obou církví. Českobratrští faráři dojížděli vždy z Tábora.
Ve třicátých až 50. letech minulého století to byl farář Souček
a kazatel Lutovský, od padesátých po sedmdesátá léta farář ThDr
Miřejovský, od sedmdesátých let po současnost farář Soběslavský.

Bohužel, víry i věřících ubývá, z původních 200 členů zbyla po
roce 1989 sotva desetina.

Před válkou a po válce se v modlitebně konaly také bohoslužby
církve Československé husitské, která byla po dobu nacistické
okupace zakázána.

Touto exkurzí jsme vám chtěli přiblížit budovu, kolem které jistě
často chodíte a asi většina obyvatel nezná její historii. Informace
vám podané pocházejí z ústředí ECM,její kroniky, a od pamětníků,
bez kterých bychom se neobešli. Děkujeme paní Zbudilové a paní
Hynkové.

- MK -

Dne 7.října 2006 proběhlo vysvěcení výklenkové kapličky na
schodech do Zářečí. Jedná se o tu kapličku, která je zabudována ve
zdi po levé straně. Původně tam byla namalována Panna Marie,
později více či méně zdařilé repliky, v poslední době nic. V mysli tří
dobrodinců, kterým nejsou lhostejné ani církevní památky ani naše
okolí, vznikl nápad kapličku opravit a osadit v ní nový obraz i kříž.
Takže spoluprací režiséra a herce p.Jana Kačera, ak.sochařky
Heleny Shoonerové - Schmausové a keramičky Anny Bosákové -
Malcové a šikovných řemeslníků byla kaplička opravena, dorsální
kříž v omítce nahrazen dřevěným, ze stejného materiálu osazen
výklenek. Uvnitř niky místo pro obraz obloženo modrou keramickou
mozaikou. Obraz znázorňuje svatého Františka z Assisi se zvířátky.
Je z keramického materiálu; na bílém podkladě malován
kobaltovými barvami se zlatou svatozáří. Pod obrázkem jsou dvě
keramické destičky s modrými nápisy:

Bože, dej nám milost přijmout
s klidem vše,co nelze změnit,
odvahu změnit věci,
které by se změnit měly
a moudrost odlišit
jedno od druhého.

Druhá destička je opatřena nápisem: Městu Bechyni věnují:
Helena Shooner-Schmausová
Anna Bosáková - Malcová
Jan Kačer A.D. 2006

Zasvěceno sv.Františku z Assisi

Po proslovech bechyňského pátera Josefa, pana starosty Jar.
Matě jky a Neny Vydrové - Schmausové byla kaplička p.páterem
vysvěcena.



TOČÍŘSKÁ SOUTĚŽ JUBILUJE
Ve dnech 2. a 3. listopadu 2006 pořádá Střední průmyslová

škola keramická v Bechyni již 10. ročník točířské soutěže pro žáky
středních výtvarných škol, kteří studují obory zaměřené na výtvarné
zpracování keramiky.

S nápadem uskutečnit soutěž v točení na hrnčířském kruhu
z volné ruky, která by poskytla možnost srovnání úrovně dovedností
žáků českých a moravských středních škol, přišel v r.1997 učitel
vytváření na bechyňské keramické škole Jan Vančura. Soutěž byla
od počátku koncipována jako celostátní přehlídka, na niž se
kvalifikují maximálně tři nejúspěšně jší točíři z každé ze
zúčastněných škol. Soutěž vyhodnocuje komise složená
z odborných učitelů jednotlivých škol a předsedá jí nezávislý
odborník, jímž je každoročně některý z významných českých
sochařů a keramiků. V jubilejním ročníku bude v této funkci působit
Miroslav Páral, ředitelAgentury českého keramického designu.

V listopadu r. 1997 se v Bechyni konal za účasti škol z Bechyně,
Českého Krumlova a Hodonína 1. ročník soutěže. Ta měla mít
původně putovní charakter a v jejím pořádání se měly jednotlivé
školy střídat. Vzhledem k tomu, že bechyňská škola má ze všech
zúčastněných škol k dispozici největší množství hrnčířských kruhů
i dobré možnosti pro ubytování soutěžících, se organizátoři dohodli,
že se soutěž bude pravidelně i v dalších letech konat pouze
v Bechyni. Postupem doby prestiž soutěže rostla a přibývaly
soutěžící z dalších škol (Uherské Hradiště, Ostrava, Luhačovice,
Velké Opatovice, Praha- Hollarovonáměstí).

Nedílnou součástí soutěže je každoročně i doprovodný
program. Předseda hodnoticí komise nebo jiný pozvaný host vždy
absolvuje besedu se žáky bechyňské keramické školy. Pro soutěžící
i jejich učitele je také pravidelně pořádán společenský večer
s hudbou v hotelu Jupiter. 10. ročník soutěže bude navíc zpestřen
vloženým kláním soutěžících o „Velké ucho“, tedy o vytvoření
nejdelšího taženého ucha ke džbánu.

Snahou pořadatelů bylo od počátku díky soutěži popularizovat
na veřejnosti nejen krásné keramické řemeslo, ale i bechyňskou
školu a město Bechyni, o čemž svědčí každoroční pozornost, kterou
soutěži věnují regionální i celostátní média. Jsme rádi, že dobré
jméno bechyňské školy v očích veřejnosti podporují svými výkony
i soutěžící z řad žáků SPŠK v Bechyni, neboť se pravidelně umísťují
na medailových pozicích.

Celou akci, hlavně pak finanční odměny pro vítěze a náklady na
ubytování a stravování soutěžících, není možné financovat
z prostředků školy, proto je soutěž každoročně zajišťována ze
sponzorských příspěvků. Ty škole poskytují většinou drobní výrobci
keramiky a bechyňští podnikatelé, pravidelnou dotací podporuje
soutěž i Městský úřad v Bechyni. Všem touto cestou za jejich pomoc
upřímně děkujeme.

Závěrem bychom rádi vyslovili přání, aby se i 10. ročník točířské
soutěže povedl a byl všestranně příjemným setkáním lidí, jejichž
život se nějakým způsobem točí kolem keramiky.

Milan Vágner

mv

Nový obor na SPŠ keramické v Bechyni
SPŠ keramická v Bechyni by ráda informovala bechyòskou veøejnost o

zavedení nového studijního oboru na své škole, a to oboru
Na tento obor, stejnì jako na další dva

výtvarné obory (výtvarné zpracování keramiky a porcelánu - vytváøení
keramiky; tvarování prùmyslových výrobkù - prùmyslový design), je nutno
podat pøihlášku na ZŠ do 15.11.2006. Žáci jsou na všechny výtvarné obory
pøijímáni na základì talentových zkoušek z kresby, malby amodelování, které
sebudou konat 15.1.2007.

Na chemický obor aplikovaná chemie je nutno podat pøihlášky na ZŠ do
28.2.2007. Bez pøijímacích zkoušek jsou na tento obor pøijímáni žáci s
prùmìrným prospìchem do 1,2, ostatní pak konají pøijímací zkoušku z
matematiky a chemie, a to23.4.2007.

propagaèní
výtvarnictví - propagaèní grafika.

KŘTÍME NOVOU TŘÍDU
Naši letošní páťáci začínali školní rok v novém prostředí. Rodiče

se totiž rozhodli zasponzorovat vymalování a novou výzdobu třídy.
Zmizely latexové nátěry, na stěnách vznikly mořské vlny, po kterých
plují lodě s napnutými plachtami, na stěnách visí rybářské sítě,
námořnická trička. Celá třída se proměnila v přímořskou pláž, na
stěnách se houpají mušličky, létají rackové. Nový školní rok děti
začínaly křtěním třídy. Byl připraven grog, děti přišly v námořnických
tričkách a šátcích, celý den se vyučování toč ilo kolem historie
námořní plavby, četby s pirátskou tematikou, kluci se zajímali
o námořní bitvy v době válek, pracovalo se s kompasem, zjišťovaly
se významy slov s námořní tematikou.

Celý den měly děti plné ruce práce, a to si řadu materiálů
připravily již doma.

Toto téma neopustily ani další den, kdy pan uč itel připravil celou
řadu matematických příkladů a vět , se kterými děti pracovaly. Ve
výtvarné výchově si ještě namalovaly na stěny mořské ryby
a živočichy. V hudební výchově se naučily pirátskou písničku
a pokusily se zatancovat pirátský tanec. Projektový den se vydař il.
Nová třída byla řádně pokřtěna.

ZŠ Školní ulice

BURZA ŠKOL PRO 9. ROÈNÍKY

Dne 12.10.2006 se na naší škole již pravidelnì ve spolupráci se školou
Libušina uskuteènila Burza škol. Pozvání na akci pøijalo celkem 20 škol
a uèiliš�. Akce se uskuteènila v tìlocviènì školy. Zájem žákù devátých tøíd
a jejich rodièù byl znaèný. Zástupci škol pøivezli øadu materiálù, ukázek prací
a byli ochotni podat co nejvíce informací o svých školách. Podìkování tedy
patøí jim, ale i všem, kdo se pøišli podívat.

ZŠ Školní ul.

Život nebo smrt?

Sugestivní otázku z titulku si døíve nebo pozdìji musí položit každý,kdo
podá vstøícnou ruku omamným látkám a jejich zneužívání. Ilegální distribuce
drogpøedstavuje celý rozsáhlý mezinárodní byznis.

V rámci dlouhodobého preventivního programu, zamìøeného proti
zneužívání drog, uspoøádala SPŠ keramická 16.X. 2006 besedu s Radkem
Hanykovicsem. V Thajsku byl odsouzen k padesáti letùm vìzení za pašování
omamných láteka po amnestii zbytek trestu absolvujev Èechách.

V souèasnosti krátkodobì pùsobí jako protidrogový aktivista. Jeho
vlastní životní pøíbìh, autentické vyprávìní se sugestivními zážitky z jednoho
z nejhorších thajských vìzení, spojené s výrazným varováním a výzvou proti
zneužívání drog, vzbudily mezi žáky živý ohlas, spojenýs mnoha dotazy.

V preventivním programu budeSPŠ keramická nadále pokraèovat.

Karel Klaška, uèitel SPŠK

Kulturní středisko města Bechyně
NABÍZÍ K PRONÁJMU

klubovnu č.1, vhodné pro podnikatelské účely
bližší info na tel: 606 911 007, e-mail: reditel@kulturnidum.cz

nebo přímo v Kulturním domě.

!pozor!pozor!pozor!

!pozor!pozor!pozor!

Nový časopis na SPŠK v Bechyni
Na SPŠ keramické vBechyni spatřil světlo světanovýobčasníkA5.
Děkujeme Vidličce, Lžíci aNoži.

mailto:reditel@kulturnidum.cz


TÌLOVÝCHOVA & SPORT
UŽ TO ZAČALO !

1. kolo - 1. jčdivize: 8. října 2006

2. kolo - 29. října 2006 :

1. kolo - 3. jčdivize: 14. října 2006

2. kolo - 11. listopadu 2006 :

QCCČeské Budějovice B 3,5
Šachový spolek Reality Horňák BechyněA 4,5

Pája Houdek Venca Hašek

3,5 : 4,5

Šachový spolek Reality Horňák BechyněA-Český Krumlov B

Spartak MAS Sezimovo Ústí B 2
Šachový spolek Reality Horňák BechyněB 3

Honza Marek Jarda Alexa

2 : 3

Šachový spolek Reality Horňák BechyněB - Veselí n./Lužnicí B

S koncem babího léta přišla nová šachová sezóna a los soutěže
nám pro první kolo určil nelehkého soupeře z Českých Budějovic.
Přesto jsme do krajského města jeli optimisticky naladěni a věřili
jsme, že i bez dvou hráčů z popředí naší sestavy splníme úlohu
favorita a vyhrajeme. Ale už začátek zápasu ukázal, že naši
kamarádi a přece jenom chybí a utkání
bylo vyrovnané aždo konce.

Žel, jako první skončil svou partii , který hru
rozehrál dobře, ale potom doplatil na pěšcové slabiny a soupeř se
ujal vedení - 1 : 0.

Naštěstí své kvality potvrdili a . Oba
své protihráče převálcovali soustředěným útokem, a tak se skóre
otočilo - 1 : 2.

A pak už jsme jenom chodili okolo zbývajících partií a počítali.
odehrál poklidnou partii a udržel remízu.

tahal celý čas za kratší konec, ale soupeř jeho obranu
nezdolal a souhlasil s remízou. se přepočítal, hned v
začátku přišel o figuru, ale bojoval a dokonale využil svého volného
pěšce. V závěru partie musel o remízu bojovat soupeř a přesnou
hrou ji udržel. v zahájení získal výhodu, ale přišel o ní,
a i když měl protihráč pěšce navíc, věžovou koncovku sehrál náš
hráč bravurně a dovedl ji do remízového konce. Za dané situace
navrhl remízu i , přestože stál trochu aktivněji. Po
sérii remíz tedy nakonec zápas skončil v náš prospěch,
bechyňští šachisti tak získali první tři body v nové sezóně a mohlo se
slavit.

Přijďte se podívat do klubovnyv Kulturním domě nad knihovnou.

Necelý týden po úvodním zápase 1. divize se dočkala i naše
rezerva a rozehrála svou soutěž ve 3. divizi. Obě utkání měla však
mnoho společných rysů. I v béčku chyběli dva hráči základní
sestavy a - a i v tomto zápase jsme
začali nešťastnou prohrou, když v dobré koncovce
přehlédl figuru - 1 : 0. Nutno však podotknout, že Láďa už dlouho
nehrál a přijel až z Českých Budějovic, aby vypomohl kamarádům.
Ještě déle nehrál další hráč, , který však pozornou a
trpělivou hrou přehrál soupeře a vyrovnal na 1 : 1. Své kvality
prokázal , využil nepřesnosti ve hře protihráče a
převrátil misky vah na naši stranu - 1 : 2. V partii na první desce sice

získal mírnou materiální převahu, ale protivník se
zabarikádoval a udržel remízu - 1,5 : 2,5. To nám však moc nevadilo,
protože v poslední skončené partii také remizoval,
když měl od začátku mírnou aktivitu a udržel pro násvítězství .

Přijďte se podívat do klubovny vKulturním doměnad knihovnou.

Vráťa Šťastný

Pepík Janeček Pavel Malý

David Mazur Pišta
Bernáth

Honza Marek

Lojza Bartoš

Vašek Absolon

Láďa Havlík

Ivan Horňák

Míla Hrubant

Pišta Bernáth

David Mazur

KANOISTIKA TJ JISKRA BECHYNÌ

SLALOMaSJEZD

Tomáš Macášek
Mistrovství ÈR

pøeborníkem ÈR
LuïouMedøickým

T. Macášek ,
Jan Zvolánek

Jožka Macášek

Mistrovství republiky veteránù
bratøi Mìš�anové

MARATÓNY

Veselskýmaratón 55 km

Saša Soldátová - Jan
Pazourek

Mezinárodní Krumlovský vodácký maratón

36 km

Petr Veselý
s Janem Pazourkem

Pavel Pazourek
Silvie a RomanMayerovi

V konèící sezónì 2006 dosáhl dalších skvìlých výsledkù nejlepší kajakáø
oddílu . Pøestože je ještì v žákovském vìku, startoval na
dorosteneckém v Roudnici nad Labem. V závodì hlídek, kdy
spoleènì jedou tøi lodì, se stal spoleènì s deblkanoisty
z USK Praha. Se svýmpar�ákem byli nominováni do týmu
olympijských nadìjí a zúèastnili se mezinárodních závodù v polském
Krakovì. Za úèasti kanoistù z Polska , Slovenska a SRN si naši deblíøi dojeli
provýborné !

Opravdu skvìlé výkony na závìr sezóny! Všechno je samozøejmì
výsledkem poctivého a systematického tréninku! Jak øíká klasik : Bez práce
nejsou koláèe! Pøedevším vesportuto platí dvojnásob!

Posledním slalomovým závodem sezóny byly závody v Tøebechovicích
pod Orebem (30.9.-1.10.). I zde bechyòští kanoisté zanechali výraznou
stopu. byl druhý na kajaku, v deblech s L.Medøickým zvítìzili

v kategorii mladších žákù vybojoval pìkné 2. místo. I pøedseda
oddílu okupoval po delší dobì stupnì vítìzù sobotním
3.místemv kategorii veteránù.

Na bechyòský oddíl reprezentovali
pouze na deblkanoi. Na øece Moravì v Hynkovì
uOlomouce získali solidní 5.místo ve sjezdu a6.místove slalomu.

V netradièním øíjnovém termínu ( kvùli jarním povodním ) se konal
. Závod dlouhý startuje v Suchdole n/Lužnicí a cíl je

ve Veselí n/Lužnicí. Vodáci tak mají možnost ponoøit svá pádla do tøí øek :
Lužnice, Nové øeky aNežárky. Vítìzem tohoto nesmírnì nároènéhozávodu se
stala v kategorii deblkanoí bechyòská posádka

. Trasu zdolali za 6 hod 20 min, což je za nízkého stavu vody velmi
kvalitní výkon.

pøitáhl na start IV. roèníku
200 posádek, které pøedstavují témìø 600 aktivních úèastníkù! Mezi nimi
øadu medailistù z MS na divoké vodì, i spoustu zahranièních borcù
z Nìmecka, Maïarska, Dánska èi Švédska. Tra� mìøí a nejlepší borci ji
upádlují zadvì hodiny!Startuje seve Vyšším Brodì a po pøekonání devíti jezù
závodníci uvidí (i když rozmazanì) cíl pod Èeskokrumlovským zámkem.
V kategorii deblkanoí získali støíbrnou medaili ( Dolní Kounice )

, kteøí za vítìznou lodí zaostali o jednu minutu. Krásné
10.místo mezi kajakáøi vybojoval i pøes sacharidovou krizi .
Smíšená posádka stateènì bojovala s dramaticky
poškozenou lodí ( jakoústa staré squaw ) témìødo poloviny závodu, nakonec
bohuželmuselavzdát. I takový je vodáckýsport.

tøetímísto

za oddíl kanoistiky pazi

PØEDSTAVUJEME HC- BECHYNÌ
Možná nìkteøí z nás a to i sportovní pøíznivci ani netuší, že v Bechyni

pùsobí již 7. rokem oficiální sportovní oddíl, jehož náplní je nejúspìšnìjší
národní sport posledních let - lední hokej.

Zaèátky o nìkolik let døíve byly nenápadné: Nìkolik nadšencù, do tédoby
hrajících pøevážnì na rybníku,vìtšinou bez poøádné výstroje jen v
„teplákách“, dostalo chu� vyzkoušet si své umìní na „opravdovém“ zimním
stadionì. Nápad se líbil a vytvoøila se parta lidí, kterým nevadily buï velmi
brzké ranní nebo velmi pozdní noèní tréninkové èasy. Postupem èasu se
stabilizoval hráèský kádr a rostla chu� porovnat svoji sílu i s jinýmimanšafty.

Jednu sezónu jsme zkusili okresní soutìžodehrávající se vMilevsku, zde
jsme však, vzhledem k naší nezkušenosti a faktu, že ostatní mužstva byla
složena z bývalých aktivních hokejistù, nedosáhli žádných povzbudivých
výsledkù.

V roce 2000 vzniká oficiální hokejový klub HC Bechynì - již se všemi
náležitostmi sportovního klubu (výkonný výbor, èlenství v ÈSTV…),
pøicházejí noví hráèi a zlepšuje se jak herní kvalita, tak i vybavenost. Od
tohoto roku se rovnìž úèastníme okresní soutìže hrané na zimních

stadionech v Táboøea Sobìslavi.
V sezónì 2001/2002 jsme dosáhli zatím nejlepšího výsledku celkového

tøetíhomísta.Mimo jiné i díky tomuto úspìchu se námpodaøilo získat nìkolik
sponzorù, jejichž pøispìnímbylomožné zaøídit dostateèný poèet tréninkù.

Letos jsme naèali již sedmou sezónu v neustále se rozrùstající okresní
soutìži. Bohužel aktivní hráèský kádr je docela úzký (i když se to podle
oficiální soupisky napohled nezdá) s pomìrnì vysokým vìkovýmprùmìrem.
Proto bynás velmi potìšil zájem všechnových hráèù, ale i dalších pøíznivcù.

Rovnìž bychom rádi oslovili také všechny potencionální sponzory s
možností jejich prezentace na oficiálních dresech i stránkách HC Bechynì.
Díky jejichpodpoøe bypak bylo možno ještì zkvalitnit èinnost oddílu.

Naší snahou v tomto èlánku bylo rozšíøit povìdomí o existenci
fungujícího sportovního klubu, dobré pøíležitosti k vyplnìní volného èasu
sportem,který vposledních letech zaznamenal tolik úspìchù.

Chtìli byste vìdìt víc? Právì pro vás jsme vytvoøili webovou stránku
kde se mùžete doèíst více o našich prùbìžných

výsledcícha získáte další dùležité informace ohokejovém dìní v Bechyni.

Za HC Bechynì J.K.; M.

www.hcbechyne.wz.cz,



Rychlé šípy v Bechyni
Ve dnech 12. - 15. října proběhl v Bechyni celostátní seminář

cvičitelů Asociace sportu pro všechny - cvičení a pobyt v přírodě
zaměřené na orientační běh. Akce probíhala formou strukturované
hry, která vycházela z idey Jaroslava Foglara a jeho Rychlých šípů
zdatných, čestných, s přírodou spjatých chlapců.

Program, jenž připravili lektoři Mgr. Pavla Trčková a Ing. Martin
Smrž byl vskutku nabitý. Ve čtvrtek večer v různých koutech
Bechyně tvořily pětice - kluby Rychlých šípů. V každém byl Mirek
Dušín, Jarka Metelka, Jindra Hojer, Červenáček i Rychlonožka,
někdy i přítel Pátek a všichni stáli př ipraveni na startu páteční velké
hry o poklad. Ta vypukla v 6.00 hodin ráno, kdy město ještě halila
tma. Hráči se rozběhli nebo rozjeli po bechyňsku a plnili dobré
skutky. Proto bylo možno v pátek 13. října vidět po okolí Bechyně
skupinky lidí oblečených v typicky barevných kombinacích jak
putují, stopují, utíkají, pracují a pomáhají.

Za organizárory akce děkujeme všem, kteří byli ochotni se na
naší akci podílet paní Benešové ze ZŠ Sudoměřice u Bechyně,
panu Souhradovi a paní Fedákové z Bernartic, panu Kolářovi
z Dražíče, panu Vaníčkovi z Hvožďan, paní Trčkové ze Srlína a paní
Ingrové a kolektivu zaměstnanců Domova důchodců Bechyně.
Stejně tak děkujeme všem ochotným obsluhám z bechyňských
restauračních zařízení, kteří nám velmi pomohli s večerní částí
programu.

Poklad - truhla poživatin - byl nakonec samozřejmě nalezen
a představte si, našly ho Rychlé šípy! Lektoři celé akce, převlečeni
za Bratrstvo kočičí pracky (Dlouhé bidlo, Štětináče a Bohouše) jim
mohli zatleskat.

V sobotu odpoledne se potom uskutečnil tradiční závod
v orientačním běhu, nesoucí punc neoficiálního mistrovství CPP
České republiky, jenž seodehrá v radětické Poušti.

V kategorii mužů zvítězil Roman Štěpánek, mezi ženami byla
nejrychlejší Pavla Sedláková.

Všichni aktéři semináře byli v Bechyni moc spokojeni
a obdivovali nejen město, ale i okolní přírodu, která je skutečně
nádherná. Účastníci jen neradi opouštěli Bechyni, ale už se všichni
těšili za rok zase na další srazv jiném místěČeské republiky.

PRODÁM REKREAČNÍ CHATU V BECHYNI
zastavěná plocha 55 m2, zahrada 800 m2. Vlastní studna,
elektřina, možnost výstavby
rodinného domu. Tel: 731 573 408
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MEDITAČNÍ CENTRUM BUDDHISMU
DIAMANTOVÉ CESTY

LINIE KARMA KAGJÜ
Vás zve na pravidelné přednášky a meditace v Bechyni

Info - tel: 723 404 282, e-mail: bechyne@bdc.cz, www.bdc.cz

Město Bechyně pořádá

Vstupenky na tuto oblíbenou akci si mohou občané v
důchodovém věku vyzvedávat od 20. listopadu 2006 na

Městském úřadě v Bechyni u paní Zuzany Blažkové (1. patro).
Vstup zdarma. Vstupenky se vydávají jen do vyčerpání

celkového počtu míst k sezení. Občerstvení bude zajištěno.
Kulturní program připraví Kulturní středisko Města Bechyně.

12. prosince 2006 od 17,00 hodin v KD v Bechyni
PŘEDVÁNOČNÍ SETKÁNÍ SENIORŮ.

V. FišerováKontakt: p. Vacek

Hledá nové
pracovníky

na tato volná
pracovní místa

Na Libuši 891, 391 65 Bechyně
Tel.:+420 381 213 011
Fax:+420 381 211 060

email: info@micro-epsilon.cz
http://www.micro-epsilon.cz

MICRO-EPSILON
Czech Republic, spol. s r.o.

Czech Republic, spol. s r.o.

VÁNOČNÍ SETKÁNÍ RODÁKŮ A PŘÁTEL BECHYNĚ SE KONÁ 2. PROSINCE 2006 VE 14 HOD. V HOTELU JUPITER.
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