
BETLÉMY VE STODŮLCE
Hvožďany u Bechyně

Jako každoročně bude i letos otevřena výstava betlémů ve
Hvožďanech u Bechyně, č.p.2.

Budou opět vystaveny převážně nové exponáty, které Vás jistě
zaujmou. Výstava potrvá do 7. 1. 2007

Na Vaši návštěvu se těší pořadatelé Jana a Luděk Pokorní.

Zahájení 9. 12. 2006 v 10 hod.
Otevřena bude denně od 10 do 17 hod.

Na Štědrý den a Silvestra pouze do 13 hodin.

M ZÌSTSKÝ PRAVODAJ
BECHYÒSKÝ

PROSINEC 2006

ŽIVOTNÍ JUBILEA PROSINEC 2006
94 let Čeřovská Marie, Sobíšková Marie
92 let Podlipský Václav
87 let Hlaváček Miloslav, Podhrázská Polana
86 let Přibyl František
84 let Jedličková Anežka
82 let MUDr. Trnka Jindra
81 let Krasanovská Božena, Staňková Marie
78 let Vozábal Jaroslav
77 let Hrnčárek Jan
76 let Bočková Marie, Krátká Marie
75 let Dokoupilová Eva, Kubíčková Růžena,

Langová Lydie, Melounek František,
Řehák František

Èinnost sboru pro obèanské záležitosti
Sbor pro obèanské záležitosti (SPOZ) již dlouhou dobu zajiš�uje rozesílání

gratulací nejstarším obèanùm mìsta k životním jubileím. Bohužel, po pøijetí
zákona na ochranu osobních údajù již nemohou být seznamy obèanù, kteøí se
dožívají urèitéhovìku, aktualizovány podle údajù z evidence obyvatel.

Proto si Vás, vážení senioøi, i Vás, rodinní pøíslušníci, stejnì jako loni
dovolujeme touto cestou požádat o pomoc.

Na odboru vnitøních a sociálních vìcí MìÚ v Bechyni u paní Zuzany
Blažkové jsou k dispozici tiskopisy na udìlení souhlasu se zpracováním
osobních údajù. Žádáme obèany, kteøí se v roce 2007 dožijí vìku 70 let a více,
aby souhlas se zpracováním osobních údajù SPOZu imìstskémuúøaduudìlili.
Ti obèané, kteøí souhlas udìlili v minulých letech, nemusí již tento tiskopis
znovu vyplòovat. Pokud však nastala jakákoliv zmìna, napø. se zmìnila adresa
Vašeho souèasného pobytu, ohlašte ji prosím co nejdøíve, aby Vámmohla být
doruèena gratulace. Formuláø pro vyplnìní naleznete i v tomto vydání
zpravodaje.

Z. Blažková, MìÚ Bechynì
František Peterka: Bílý koníček pro štěstí

Veřejné osvětlení města Bechyně
Vzhledem k vysokým nákladům na spotřebovanou elektrickou energii
provedlo město Bechyně ve spolupráci se společností Bytenes
Bechyně úsporné opatření v oblasti veřejného osvětlení. Byla
stanovena následující kriteria:

plně osvětleny zůstanou křižovatky, přechody pro chodce, či jinak
frekventovaná místa a dále centrumměsta Bechyně

v ostatních prostorách budou svítidla vypínána tak, aby bylo
zajištěno orientační osvětlení (např.vypínání svítidel – svítí každý
druhý sloup)

halogenové osvětlení kostela na náměstí bude v provozu
každodenněpouze do 22.00hodin.
V případě nutnosti většího osvětlení konkrétního prostoru po
provedené změně, je možno jednotlivé případy řešit se společností
Bytenes Bechyněspol.s r.o. upanaSoumarač. telefonu 603150510.

!

!

!

Miroslav Král - jednatel

Vážení spoluobèané, dámya pánové,

dovolte mi, abych Vám popøál klidné prožití vánoèních svátkù
a pohodu, štìstí, optimismus a zejména hodnì zdraví do nového
roku2007.

Jaroslav Matìjka

Ustavující jednání zastupitelstva města
Na ustavujícím jednání zastupitelstva, které se uskutečnilo 2. 11.
2006, proběhla volba starosty, místostarosty a dalších tří členů rady.
Pro zvolení musel každý z navržených kandidátů získat nadpoloviční
většinu všech hlasů (zastupitelstvo v Bechyni má 15 členů), tj.
minimálně8 hlasů.
Zde jsou výsledky:
Starosta města: Mgr. Jaroslav Matějka (SNK ED) 13 hlasů
Místostarosta: Miroslav Beneš (Volba pro Bechyni) 13 hlasů
Členové rady: Ing. Jiří Rejlek (SNK ED) 13 hlasů

Ing. Jiří Kokeš (Volba pro Bechyni) 13 hlasů
Mgr. Jan Pazourek (ODS) 11 hlasů



JAK K NÁM CHODÍ MIKULÁŠ ?
Nekdy potichoucku, v noci. To nám nadelí svou vetšinou sladkou

nadílku do puncocha pytlícku, které na nás cekají za oknem; presne v
duchu legendyo jeho dobrocinných skutcích v dávných dobách.

Na pocátku 4.století se Mikuláš stal biskupem v maloasijském
meste Myra, a to velmi zvláštnímzpusobem. Posmrtistarého biskupa
nebylo snadné najít za neho náhradu a tak se verící dohodli, že zvolí
toho, kdonásledující den vstoupí ráno jakoprvnído chrámu.Aprotože
tím byl Mikuláš, putující práve do Palestiny, padla volba na nej. Velmi
záhy po své smrti se stal jedním z nejúctívanejších svetcu
východorímské ríše. Pozdeji, v 11.století, se zacal jeho kult šírit
i v západoevropských zemích. Zásluhu na tom meli hlavne normanští
plavci, kterí si ho vybrali za svého ochránce. Po námornících
a rybárích se Mikuláš stalpatronem prevozníku,ale také mostu.

Svátek svatého Mikuláše byl vždy spojován s bohatstvím
a štedrostí. Dokládá to i rada príhod z jeho života.Pomohl napríklad
trem dcerám zchudlého šlechtice, kterým vhodil oknem tri mešce
s penezi, aby mely na veno. Jindy zase pomohl pri hladomoru
rozmnoženímpecnuchleba a zásobobilí.Atak se postupemdoby stal
Mikuláš tajemným dárcem, který v mnoha zemích nadeluje detem
vánocní dárky. Mikulášská nadílka se ješte koncem 19.století
spojovala s pruvodem s velkýmmnožstvímmasek a muzikou. Casem
se doprovod zúžil na andely a certy. Slavnou tradici mely u nás
mikulášské trhy. Prodávaly se na nich perníky a jiné pecivo, figurky ze
sušeného ovoce, drobné hracky.

Inu, s Mikulášem je to težké,možná prijde, možná ne. On prý byl
Mikuláš pouze jeden a byl to prý biskup myrský a dokonce byl svatý.
Co to znamená být svatý,neumím vysvetlit. I težko ríci,byl-li také
bohatý ci nikoliv,protože bohatství semenilo a mení s casema navíc je
chápemekaždý jinak. Vždyt Vám neumímríci ani kdoje dnes bohatý a
kdo ne. Ale at byl Mikuláš bohatý ci chudý,prý se jednou dovedel
v Patare,kde žil v druhé polovine 3.století,že tamní zchudlý šlechtic
chce zaprodati nevinu svých trí dcer,aby hríšným ziskem zachránil
rodinu pred smrtí hladem.Nu a tak mu Mikuláš vhodil po trikráte vnoci
oknem do jeho príbytku vácek naplnený zlatem. Šlechtic pak rádne
své dcery vyvdal.A tato legenda dala prý podnet k obyceji, že se ve
svatvecer památky svatého Mikulášedávají tajne i zjevne detem dary.
Nu a svatý Mikuláš se prý za svého života tešil velké úcte,byl vzorem
nevinnosti a tak se ctil a ctí ve všechslovanských zemích Evropy jako
patron detí.Takto prý bylo.

enže letos potkáte o Mikuláši všude Mikulášu radu. Ani zde
v Bechyni tomu nebude jinak a buhví,jsou-li všichni svatí nebo ne.
Dokonce jak je tak nekdy o Mikuláši vídávám,pochybuji cím dál
více,že lze dnes svatého najít.Nu a pak si prejte,aby k Vám prišel
Mikuláš!Ale který? Ajak si jej máte vybrat a objednat?Snadzásilkove
nebo na Internetu,ci snad smlouvou v realitní kancelári nebo koupí
v hypermarketu? Nebo opotrebovaného v bazaru,ci se objednávají
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Svatý Mikuláš navšt voval domácnosti
i mén potichou ku, n kdy i hlu n .

Prijde k Vám letos Mikuláš?

ě
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K nám sv.Mikuláš (na pozvání rodicu) prišel ve své skutecné
podobe s andelem a certem. Když jsem byl malý, v Bechyni tohoto
svetce zastupoval, pokud si pamatuji, nejlépe pan Lendr se svým
synem – certem a dcerou – andelem.Byl to pro me spíše umelecký
zážitek a ne strach (i když ten v podvedomí príjemne fungoval).
Mikuláš pusobil dustojne svým perfektním prevlecením, cert se svými
rohy zakoncenými svítícími žárovcickami a andel se zárivou hvezdou
nadcelema vzletnými krídly prekvapive.

Oba, my kluci, jsme sedeli v kuchyni a cekali na tu „svatou“
návštevu.Mikuláš pricházel se slovy:

„Pánbuh dobrý navecer,
prišel jsemk vám
já i cert.“
Po obvyklých, pro nás prihlouplých otázkách (byli jste

hodní?,nezlobili jste?,chodili jste do kostela?,modlili jste se?,…) jsme
dostali mikulášskou nadílku.S tou jsme se celá rodina vecer tešila
a mlsalaa vyprávela.

Jak to bývá pri techto vypjatých situacích, neobejdou se bez
prušvihu.U nás to byly náhodne natažené a zapomenuté šnury,na
kterých se v kuchyni dosušovalo vyprané prádlo.

O ty si sv.Mikuláš shodil dustojnou mitru a my jsme odhalili pana
Lendra;pochopitelne jsme to i predtím tušili.Pro mého bráchu –
vtipálka – to byl popud ke srandickám. Ale nikdy nesklouzla situace
do bezbožnosti, nevážnosti, pustého rádení s nebezpecnou
pyrotechnikou.

Pochopitelne vždy další generace znevažují tradice, ale
v podstate navazujína stredoveké obchuzky mikulášskýchmaškar.Ta
naše lidská spolecnost nebyla, není a nebude pouze vážná
a ušlechtilá.

- R. Plachta

J

dopisem na nebesích? Je moc hezké,když deti píší svá prání
Ježíškovi,ale korespondovat v Cesku s Mikulášem, o tom nic nevím.
Prý je tak

rozpacích, proste nevím!
Snad to za mého detství bývalo snazší. Tehdy prý chodíval po

horní Bechyni také jeden Mikuláš a vedelo se, že tak úplne svatý není.
Ale byl hodný,obdarovával deti,ackoliv každý vedel, že je zatracene
chudý, protože o majetek prišel skrze pokolení ženské a krome detí
vedel každý,kde si jej muže zamluvit a jak to s tím obdarovánímvubec
je. A také bylo známo, že si pan Lenner nebo Lendr, už si presne
nepamatuji, Mikulášem privydelává na lidské živobytí. Ale sám
nechodil, chodíval s ním jeden cert a jeden andel,snad aby to dobro
a zlo bylo v rovnováze.Ale spíše mu jeho deti pomáhaly pri výdelku
a rozhodne nešlo o vácky zlata. Byl to takový rodinný podnik na
vánocní prilepšení.

Nu a dnes je Mikuláš pomalu v každém paneláku,kde jsou
deti,pak jich potkáte nekolik na ulici, ale i v hospode,kde nejsou deti,
urcite i ve vlaku ci v aeroplánu a dejte pozor, at Vás Mikuláš neprejede
autem.A nekdy mívá doprovod veru královský. Tedy nikoliv co do
hodnosti clenu doprovodu,ale spíše co do poctu certu. Inu casy se
mení. Nechce se mi verit,že dnes prevládá na svete zlo, ale spíše že
opilý andel je i dnes trochu nepatricný,kdežto rozverný cert nejak patrí
k ceskému peklu.Ale stejne je mi líto,že nejsem dítetem. Mohl bych se
tešit,že ke mne prijde Mikulášs andelema certem.

P.S. Zatím co já bych krome nejaké dobroty od Mikuláše dostal
urcite od certu narezáno metlou, celá ta mikulášská suita by jiste za
dvermi dostala od rodicu štamprli neceho ostrejšího, jak popisuje další
vzpomínání o dobe ne vždy vážné a ušlechtilé.

Zacal nám poslední mesíc tohoto roku,podmalovaný casto
jiskrivým,ojíneným chladem.Mesíc, ve kterém se oslavují
nejkrásnejší svátky, kdy všichni máme snahu myslet na svoje blízké
a premýšlet, cím jim udelat radost. Predchází jim doba adventu,
rozvecujeme vždy po týdnu jednu svíci na adventním venci a tešíme
se, že ta poslední priblíží Vánoce a Štedrý den. Letos, ta ctvrtá
adventní svíce prichází práve na Štedrý den. Tato tradice Vánoc se
dochovala až do dnešních casu, jen nevím, zda dovedeme našim
detem vysvetlit na cí príchod se tato doba se pripravuje. Stále
radostne zpíváme koledy a svátecní atmosféru prožíváme znovu
aznovu. Lidési prejí hlavne klid,mír, zdraví a štestí.

At i letošní slavnostní aleluja zní v tomto duchu nám všem.
mv

zvykem v Nederlandii, ale verte, když se nepresvedcíte. Opravdu
jsemna

,

(pokračování na str. 4)
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Nebude to vzpomínka poetická,ale naopak naturalistická
a syrová. Ale taková to byla doba a my v ní žili. Byl jsem predsedou
bytového družstva s témer 100 rodinami. A rozhodli jsme se
zorganizovat mikulášskou nadílku. Zajistil jsem jednoho Mikuláše a
dva certy s patricnými kostýmy a patricným hruzostrašným
nalícením.Já byl civilní doprovod a pomáhal nosit nadílku. A vyrazili
jsme.

Jak bylo dobrým sousedským zvykem v každé domácnosti
úcinkující dostávali patricný litkup v podobe tvrdého alkoholu.
A protože nikdy nedojde ke shode v jednotné znacce, bylo prirozené,
že tento smrtonosný koktejl se brzyprojevil.

V jedné domácnosti požádal Mikuláš o vykonání potreby Pri její
realizaci však v oné místnustce usnul a dalo nám znacnou námahu jej
probudit a vysvobodit. Stejne už nebyl použitelný.Na schodištní
chodbe jsme jej nechali vetrat z okna, kde ne zrovna tiše zvracel.
Nezbylo mi nic jiného, než se prevléknout za Mikuláše a pokracovat
vnadílení s dvemaunavenými certy dál.

Další neštestí nastalo pri prechodu z jednoho paneláku do
druhého. Potkali jsme totiž konkurencního Mikuláše, predsedu
obcanského výboru;pri tomto setkání došlo k inzultaci dotycného
retezynašich certu.

Konecnou podobu našeho obsazení nastalo, když jeden z certu
prepadl z podesty a po pádu z 13 schodu narazil dozdi. Jako naprosto
neprovozovatelného jsme jej predali bez výcitek svedomí jeho
manželce Pozdejší nadelování se mi trochu rozmazává. Vím, že
poslední muj cert vždy zavelel, kdy mám zazvonit a pak klesl na
všechny ctyri a z této polohy realizoval celé další strašení, vcetne
i dalšího pití.

Poslední, na co moje pamet stací je to, že jsme sedeli u nás
v kuchyni a muj poslední cert likvidoval mou rezervní zásobu, tehdy
ješte rumu. Toho jsem se však už já neúcastnil.Záverem mohu jen
s povdekem konstatovat, že napadení predsedy obcanského výboru
se ani pozdeji neprojevilo v našich kádrových materiálech.

Takže mohu mu, sice trochu opoždene, touto cestou podekovat.
Dekuji, M.Gärtner, listopad 2006

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

GALERIE U HROCHA

www.kulturnidum.cz

KULTURNÍ KALENDÁØ prosinec 2006

KURZY
ORIENTÁLNÍ A BØIŠNÍ TANCE

Pondělky / 18 a 19 hod. / Klubovna KD
Ideální pohybová aktivita pro ženy každého věku, cvičení pro
zformování Vaší postavy a zvýšení tělesné kondice.
Vyučuje místní lektorka Kristýna Procházková.
Přihlášky a informace: tel 222 523 800, 603 844 424
e-mail: aisha@aisha.cz, www.aisha.cz

4., 11. a 18. prosince

I MYŠ MÙŽE BÝT KAMARÁDKA
Středy: 6., 13., a 20.prosince / Klubovna KD
Tento kurz je již v běhu a je plně obsazen.

HUDBA

VÁNOÈNÍ JARMARK

TRÉNOVÁNÍ PAMÌTI pro seniory
Čtvrtky : / 16.00 hod. / Klubovna KD
Kurz je již plně obsazen

7., 14. a 21. prosince

III. PLES MÌSTA BECHYNÌ
Sobota 13. ledna 2007 / 20.00 hodin / Vstupné: 100,- Kč
Plesovou sezónu zahájí Ples města Bechyně s bohatou
tombolou. K tancia poslechu hraje Réva.
Předprodej vstupenek v Knihkupectví Petra Voka od 4.12.2006

PØIPRAVUJEME NA LEDEN

KUM NYE
Čtvrtek 30. listopadu - středa 6. prosince / Prostory KD
Tibetská léčebná metoda, spojující jedinečným způsobem po
tisíce let rostoucí tradiční buddhistické poznatky, cestu
meditace a vývoj ducha, s poznatky moderních západních
metod zabývajících se terapií těla a práce s energiemi.
Uvolňováním tělesných i psychických blokád uvádí do
harmonie naše tělo, mysl a smysly, zvyšuje celkový
energetický náboj a vede k vnitřnímu klidu a otevřenému
smyslovémuvnímání.
Zahrnuje techniku dýchání, meditace, automasáž a řadu
speciálních cvičení, která vedou k vyrovnání, stimulaci
a transformaci tělesných apsychických energií.

ACOUSTIC IMPACT
Čtvrtek 7.prosince / 19.00 hod. / Malý sál / Vstupné: 50,- Kč

Po vydání desky následovala série koncertů v Táboře, Brně
a Praze, kde CD postupně pokřtily kapely a osobnosti jako
Jana Koubková s EU Bandem (v Praze), Jiří Levíček se
skupinou Samamba (v Brně) a Dan Bárta s Yvonne Sanchez
a skupinou Robert Balzar Trio (v Táboře).

ACOUSTIC IMPACT hrající směsici jazzu a flamenga po
několika letech vydali své debutové album „For John“. Je
věnované legendárnímu jazzovému kytaristovi Johnu
McLaughlinovi a kapela jej nahrála v Kulturním domě
vBechyni.

Neděle 3. prosince / 17.00 hod. / Náměstí T. G. Masaryka
I. ADVENTNÍ ZASTAVENÍ

Vystoupení Divadla Kvelb a Sboru učitelů ze „staré školy“ pod
vedením Libuše Martínkové a Mgr. Jana Ingra.
Vánoční program bude zakončen slavnostním rozsvícením
stromečku starostou města. Zahřát se můžete svařáčkem,
který již tradičně připraví místníorganizace hasičů.

TRADICE

Nabízíme prostory Galerie U Hrocha všem, kteří
mají zájem prezentovat a prodávat své řemeslné

výrobky a typické vánoční zboží za velmi
výhodných podmínek.

Informace tel: 381 213 338 nebo e-mail: program@kulturnidum.cz

TANEÈNÍ PRO VŠECHNY
Určené pro absolventy základních kurzů a také pro ty, co
již většinu zapomněli... Zkrátka, přihlaste se do tanečních
PRO VŠECHNY
Zahájení kurzu plánujeme v lednu 2007. Uzávěrka přihlášek je
15. prosince, volejte 381 213 338, 776 381 203 nebo pište
program@kulturnidum.cz

II. ADVENTNÍ ZASTAVENÍ
Neděle 10. prosince /17.00 h /Klášterní kostel Nanebevzetí
Panny Marie / Vstupné dobrovolné
Vystoupení Scholy Týnského chrámu z Prahy, na programu
Rorate -Adventnízpěvy 16. století.

PRONÁJEM

III. ADVENTNÍ ZASTAVENÍ
Neděle 17. prosince /15.30 h /Klášterní kostel Nanebevzetí
Panny Marie
Prevážn barokní adventní zastavení pod t etí svící, s hudbou,
slovem a obrazem v klášterním kostele Nanebevzetí Panny
Marie v Bechyni, L.P. 2006

ě ř

Nabízíme k dlouhodobému pronájmu pro podnikatelské
účely klubovnu v 1. patře KD o rozloze 28,5m

Dále nabízíme zájemcům možnost pronájmu velkého
sálu k uspořádání OSLAVY SILVESTRA
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(pokračování ze str. 2)
Na príchod Mikuláše jsme se vždycky moc tešili. Pro nás, malé,

teprve tímto svátkem zacínala radostná adventní doba, plná
ocekávání a velkých prání. Pripravovali jsme drobné dárecky pro
rodice i kamarády a sami jsme nedockave cekali na ten den. – Když se
pak objevil ve dverích tajemný úctyhodný svetec v doprovodu andela
a certa,bývali jsme okouzleni.

S napetím jsme ocekávali,zda jsme byli po celý rok dost hodní a
co nám proto Mikuláš prinese. Pricházel v doprovodu nekolika
hudrujících certus rachotícími retezy a andelem,který býval vždy
pouze jeden.

V mládí jsme prožívali v predvecer svátku spoustu legrace
v ulicích našeho mesta a pri mikulášských tanecních zábavách.

O generaci pozdeji jsme mikulášskou tradici udržovali v rodine
sami a tojen dodoby,kdy se našemumalému podariloutrhnout certovi
ocas. Díte se moc vystrašit nedalo, zato cert byl dost vydešený.

Poté nás prestal Mikuláš se svojí družinou navštevovat a zustaly
jenhezkévzpomínky s nadílkoumezi okny.

m.p.

MIKULÁŠ
D kujeme našim nejmladším p isp vatel m,

žák m3.t íd Základní školy v Libušin ulici a jejich
u itel m pí. Jar.Hrn árkové a p.P.Volfovi.
P ísp vky jsou otišt nyv autentické podob ,nejde
tedy o chyby tisku ani o redak ní šlendrián, jde o
p vabd tského vid nía jehovyjád ení.

Zadání dobrovolných p ísp vk zn lo: Jste o
20 i více let starší,jste nositelé Nobelovy ceny a
známénoviny cht jí vydat vaše vzpomínky

Takže vzpomínky v našich známých novinách
od laureát s názvem: „M j Mikuláš a erti.“

Když jsem byl malý,bál jsem se ert . M l jsem strach,že m
odnesou do pekla. P esto jsem se t šil na Mikuláše s and lem. Byl
jsem u kamarádky a ekal až p ijdou. Pod okny zazvonil zvone ek a
byli tu. P ipravili jsme si váno ní písni ku. Teta je pustila
dovnit .Všechno jsem najednou zapom l! Pak ekl Mikuláš,že mám
zaspívat alespo Skákal pes. Tak jsem to zaspíval.Pak jsme dostali
nadílku. Dnes si vzpomínám na tuto: Mikuláš ztratil pláš ,Mikuláška
sukni,hledali,nenašli,bylioba smutní.

Nikdy jsem se net šil na 5.prosince,protože to k nám vždycky
p išli erti. Už z venku jsme slyšeli,jak k i í,hudrují a cinkají
et zy.Minulý rok k nám p išlo 13 ert ,jeden Mikuláš a and l. S mou

sest i kou Kikinkou jsme se jich báli,proto jsme byli schovaní za
maminkou. Mikuláš byl na nás hodný,proto jsme mu zazpívali
písni kya íkali básni ky.Dostali jsme od n ho plnou taškudobrot. Na
erty už sice nev ím,ale i tak seuž bojím,jak zase p ijdou.
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Na Mikuláše jsme bývali s Katkou každý rok v Borotín . A tak to
bylo i p ed dvaceti lety. Ten rok tam s námi byli i Pepa s Adélkou.
Všichni ty i jsme se t šili na ve er. Když jsme objevili kousky uhlí v
pokoji,za ali jsme se bát. Pak se setm lo a my vylezli na okno.
Pozorovali jsme erty b hající po návsi. Najednou rána. Jeden ert
nás zahlédl a zabouchal na okno.S k ikem jsme utekli. Za chvíli jsme
vylezli z úkrytu a šli znovu pozorovat. V tom chodbou prob hl ert.
Babi ka vzala košt a vyhnala ho. My šli opatrn za ní a našli jsme
spoustu dobrot od Mikuláše. Všichni jsme se radovali. Jen babi ka ne.
M la celý erný koberec.

Dne 5.prosince je pro m vždy velkým dnem.Ráno jdu do
školy,odpoledne,když se vrátímz družiny,ud lámsi úkoly,nau ímse a
pak pozoruji,jak se venku za ne stmívat.Kolem p l šesté jdeme s
maminkou a tatínkem k tet Pavle. Teta Pavla má dv d ti,Vaš íka a
Pavlu. Chvíli si s nima pohraju,ale stále poslouchám cinkání z venku.

ím více se cinkání blíží,tím více se bojím.Maminka mi vždy
íká,neboj se, hodnéd ti si neberou,ale m vždy tak siln buší srdí ko

a klepouse minohy. Za chvíli se rozezvonízvonek a erti už jsou tady.
Jako první p ib hne ert a za ním jde mikuláš s and lem.Zeptají se
m ,jestli umím básni ku a zda jsem byla hodná. eknu básni ku a
ert m pochválí a mikuláš mi dá tašku plnou sladkostí a ovoce.

Pod kuji a ert s mikulášem odcházejí. Pak jdu s rodi i dom a t ším
se zase na další rok.

Každý rok se t šim na5.prosince. Když jsem byl malý každý rok v
tento denp išli erti a Mikuláš. Jak sesetm lo,vyhlížel jsem je z okna.
Hrozn jsem se bál.Um l jsem vždy pisni ku i básni ku. Když
zazvonili,schoval jsem se za ta ku.Rychle jsem od íkal básni ku a
ekal co dostanu. Slíbil jsem,že budu celý rok hodný,že budu

poslouchat rodi e.Pak jsem celý ve er prohlížel dobroty které jsem
dostal.
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Jako malá,když mi byly 4 roky tak jsem se strašn bála ert .
Bála jsem se ert do 8 let,pak už moc ne. Pamatuji si žemi každý rok
mikuláš p inesl nadílku nejvíc ovoce a zeleninu. Jednou m cht la
moje sestra a z jejími kamarády vystrašit ale já jsem se nedala
protože jsem je poznala podle bot. I já jsem jednou šla za and la
možná i víckrát. Jednou mi p inesli 3 brambory. I mi jednou p inesly
plyšového pejska. Obvykle jsem na erty musela uklízet
pokoj.Jednou u nás byla kamarádka na erty. Vždycky k nám chodila
babi ka.I ostatní babi ky k nám jezdily. Ob as jsemdostala n jakou
korunu. Ta ka m vylekal když jsem šla na záchod.P išli erti i k nám
do školy. Víc vám ne eknu protože moje d ti mají hlad. Tak se m jte
nashledanou.

Bylo práv 6.12.2002. Celý den jsem se t šil na ve er.až p ijde
ert a Mikuláš. V tomto roce mi byly 4 roky. Kone n se

setm lo.Najednou jsem uslyšel zvonek.Vzal jsem maminku za ruku
a šel jsem se strachem otev ít dve e. Stál tam vysoký Mikuláš s
brýlemi jakonosí m j bratr,And l a t i erti. Mikuláš se m zeptal,jestli
umím básni ku nebo písni ku. Pamatuji si,že jsem zpíval n jakou
písni ku. Hrozn jsem se bál ert . Nakonec m Mikuláš pochválil a
dal mi spoustu dárk . Až když mi bylo 7 let,zjistil jsem,že opravdu byl
tenkrát za Mikuláše p estrojený m j bratr Michal.

Každého 5.prosince k nám chodí Mikuláš a ert.Dokonce sebou
vzali i and la. Pokaždé se moc t ším,ale mámi trochu strach. ert je
fakt dost d sivý.Mám pro n p ichystanou báse nebo píse a n jaký
obrázek.Doufám,že od nich také n co dostanu.Je pravda,že trochu
zlobím.Ale jinak jsem hodná a dost pomáhám mamince.Nakonec to
vždycky dob e dopadne.Mikuláš má i pro m p ichystanou sladkou
odm nu.

Každý rok 5.prosince chodí Mikuláš a erti. Když se
setmí,vyhlížím je.Vtrhnou do domu tak,že celý duní.Když jsou
kone n za dve mi nechceme s bráchou otev ít a schováme se za
k eslo.Rodi e otev ou dve e a já se tam bojím jít.Brácha jde první a já
jdu za ním. erti se vždycky ptají,jestli zlobíme.My ekneme že ne a
íkáme básni ky. Dostaneme ponožky plné sladkostí.Pak rychle

zav em dve e,abychom už erty nevid li.Vždy jich k nám chodí
hodn .Celou noc se mipak onichzdá.
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Na Mikuláše chodíme každý rok k babi ce a d dovi.Když se
setmí,tak jdeme spole n ven. Pokaždé je venku spousta d tí a my
ekáme na první ertíky,Mikuláše a and ly.Honí nás, straší a p itom

hartusí. N kterým blikají o i a rohy. Ty vypadají opravdu
strašideln .K i íme a bojíme se. To už zasahuje and l s
Mikulášem.Chce slyšet básni ku nebo písni ku,a ten nás pak
odm ní n jakou sladkostí. Pak už se t ším dom .P ijde pro nás
mamka s ta kou. Doma utíkám do pokojí ku podívat se za okno,kam
jsem si se sestrouden p edem schovaly pun ochu. Vždy je napln ná
dobrotami,ovocem,ale nechybí tam uhlí ani brambora.To proto,že
ob as zazlobíme. Už se letos t ším až znovu vyrazíme prohán t
pekelníky.

Když jsem byl ješt ve školce. Tak jsme se každý báli ert . To je
snad jasné,že ano nebo snad né.Budu vám vypráv t p íb h.Ve
školce jsme se hodn báli. Na jednou se zhaslo sv tlo všichni se lekli
a v tom p išli erti,and l a Mikuláš.P e íkali jsme basni ky a oni nám
dali sladkosti. A doma p išlo to samé. Ale nep išli a našel jsem za
oknemponožku plnou sladkostí.Atím kon í m j p íb h.

Když jsem byla malá,chodívali 5.prosince po
Bechyni Mikuláš, ert a and l.Ale k nám na V trov
nezašli.Proto jsem jezdila do Sudom ic u
Bechyn k tet . Se svojí sest enicí jsem ekala až
p ijde Mikuláš a erti. ert p išlo asi 10. M li
et zy a hudrali. Se sest enicí jsme se p ed erty

schovávaly za k eslo. Teta erty vyhnala
ven.Abychom dostaly n co od Mikuláše,musely
jsme ob íkat básni ku.Moje oblíbená básni ka
byla: Nikomu tak dob e není,jako ert m v

pekle.D íví nikde nekupují a sedávaj v teple.Za básni ku jsem
dostala ovoce,o íšky a okoládu a n kdy i brambory.Když erti
odešli,hned jsme se sest enicí sn dly spoustu okolády. Ráda na
Mikuláše a erta vzpomínám.

Když jsem byla malá,bála jsem se ert ,protože byli hrozn
oškliví.Nejrad ji jsem m la a stále mám ráda And la,protože byl a je
moc hezký,milý a hodný. Mikuláši,And lovi a ertovy jsem musela
každý rok íkat básni ku nebo zpívat písni ku.Strašn jsem se t šila
na Mikuláše a And la,protože mi dal sladkosti a and l m
pochválil.N kdy jsem v balí ku našla troši ku bramboru.And l má
rád hodné d ti, a erti nosí št stí.Ale také jsem se bála ert protože
m li velikánský pytel a et z.
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Jak jsme lovili školní duchy
Když jsme 1. listopadu přišli do školy, museli jsme nejprve prolézt
tunelem do tmavé chodby, kde svítily jen svíčky a hrála strašidelná
hudba. Převlékli se do černého oblečení, aby nás duchové neviděli
a s baterkami se vydali hledat starý pergamen, truhlu s pokladem a
plnili úkoly. Četli jsme strašidelné příběhy. Také jsme chytili ducha,

který občas u nás ve třídě zlobí. Na tabuli vždy pomotá, co paní
učitelka napíše. Za trest musel sedět na stole, aby už nezlobil. Na

lov duchů jsme přišli pěkně vybavení. Měli jsme ochranné štíty,
pouta, lana, chrániče, kouzelné kameny a pláště. Přišly se na nás
podívat děti ze školky. Kreslily si a po tmě chodily pro sladkosti.

Takové strašidelné učení bych chtěla mít pořád.
Zuzanka Vandrovcová 3. třída

Pohádkové dopoledne v knihovně
Žáci 3.A a 3.B ze „staré“ školy se zapojili do celostátního projektu

Cesta do knihovny. Svoji cestu do bechyňské knihovny si zpříjemnili
nejprve soutěží v okolí kulturního domu. Zde museli prokázat znalosti
pohádek a večerníčků. Potom společně s dětmi mateřských škol
vyzdobili chodník pohádkovými postavami. Celé dopoledne se
vydařilo a děti si jistě svoji cestu doknihovny ake knize najdou.

Zprávičky z Jahůdky
Dne 1.11. 06 navštívily předškolní děti základní školu Libušina ul.,

kde je p. učitelka Hrnčárková přivítala na Halloweenské slavnosti, děti
se zapojily do hledání duchů a strašidel.Dne 2. 11. 06 navštívily
základní školu Školní ul., kde se s p. učitelem Oplatkem vydaly do
pohádky a v 1. třídě u p. učitelky Ingrové zasedaly do lavic a zapojily
se do školnívýuky. Dětem sev obou ZŠ velmi líbilo.

Jednou ve er jsem šla spát,ale brzo ráno jsem vstala. Akdyž jsem
šla do kuchyn ,vid la jsem st l plný dobrot. Potom m nachytala
mamka. Dostala jsem perníkového erta. A plnou mísu ovoce. Ale
divila jsem se jak se to tam vzalo? Myslela jsem si že tam p ilet l
and l.(Mám i fotku.) Nejvíc mi chutnal velký Mikuláš. I jednou jsem
dostala plný košík. Byl tamhradplnýkindr vají ek.Nejvíc jsem se bála
ert .

Jednou jsme šli s ta kou ven na erty. Potkali jsme hodného erta
amikuláše. M li jsme zazpívat báse . Pak jsme šli
dál. Uvid li jsme pár skupinek s erty a
mikuláši.Vzali jsme to zadem. Šli jsme dál až jsme
uvid li plnou ulici ernou. To erné byli erti a
trochu bílích mikuláš . Museli jsme p ejít na
druhou stranu.Tam jsme museli chvíli z stat.Pak
všichni erti a mikulášiodešli a mi jsme mohli p ejít
spátky.A po ád jsme obcházeli baráky. Nikoho
jsme nevid li.Tak jsme šli dom . A pokoj byl celí
plný dárku igelitekplných sladkostí. Konec.

Na Mikuláše chodíme k tet ,protože víc d tí se mí bojí.A nás je
tam i osm. Jednou nesl ert v pytli Tadeáše. Poznala jsem totiž jeho
boty na pun ochá ích visících z pytle,který nesl. Když ekáme,tak si
hrajeme.A to je zábava. Horší bývá cesta p es celé m sto po tm . Ale
držím semámy nebo tátyza ruku,a tak se nebojím.

Za pár dní p ijde zase ert a mikuláš.Moc se na to s Lukáškem
t šíme. S Lukáškem se bojíme erta,aby nás nevzal do pytle jako v
loni. Ur it dostaneme zase plno dobrot,ale i uhlí a brambory. Už
máme p ipravené básni ky a prázdnépun ochy.

KDYŽ P IŠLI ERTI
TAKJSEMBYL
SKOVANÝV POKOJÍ KU.
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Šli jsme s maminkou a tatínkem najít mikuláše,and la a erta.
Potkali jsme jen samé erty.Šlo za nimi hodn d tí a tak jsem šla
nap ed.Od jednoho erta jsem dostala et zem p es ruku. Dost to
bolelo. Potom jsme šli dom . Tam jsem našla tašku sesladkostmi. Od
té doby v ím na Mikuláše i když vím,že venku chodí p evle ení lidi.
Psi doma hlídali a nikoho by dom nepustili.Bylo zam eno. Už se
t ším naMikuláše.

Jednou jsem potkal erta a vypadal jako doopravdický.Nejd ív
jsem se trochu bál,ale pak jsem si uv domil,že erti neexistujou. M l
jedno kopyto aroztrhanoubotu, M l kníra apo ádnej pytel.Nejd ív m
cht l dátdo pytle.Adokonce nam jednouvybafnul za rohem ert a já
se hrozn lekl.A jednou m j ta ulda se oblékl dokostýmu erta.

Jednoho ve era knám p išli erti a zazvonili. A cht li zaspívat.A já
jsem zaspívala:Utíkej ká o utíkej honí t kocour divokej ká a utíká
com že kocour ji chytit nem žea erti tancovali. A dali mi balí ek. A to
je konec.
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Adventní dílničky
V čase předvánočním si dovolujeme pozvat všechny děti, rodiče

a přátele naší školy na tradiční Adventní dílničky. Uskuteční se 19.
prosince 2006 v prostorách „ nové“školy od 15. hodin.

Jako vždycky si u nás můžete vyzkoušet několik neobvyklých
výtvarných technik, letos například leptané skleněné svícny, ozdoby z
kovové fólie, anděla z přírodnin aj., proto věříme, že budou dílničky
zajímavé pro nové i pravidelné návštěvníky. Ke sváteční náladě jistě
přispěje i ochutnávka domácího cukrovía vánočního punče.

Výbor SRPDŠ při škole Školní ulice

Týden knihoven v bechyòské knihovnì

Malování nachodník,výroba větrníků

Výsledky říjnovéankety „Není cesta jako cesta“

V øíjnu pøed kulturní dùm pøivedlo naše téma„Cesta do knihovny“ nejdøíve dìti
z mateøské školky spolu s tøe�áky ze základní školy Libušina a potom ještì
školáky z družiny ze Školní ulice. Usadily se na schodech nad parkovištìm a
mohla zaèít beseda ocestách, cestování. Díkyobsahu pohádkového kufru jsme
si pøiblížili cestování v pohádkách. Dìti se tak snadno pøenesly do pohádkové
øíše a mohly zaèít tvoøit! Vznikla spousta známých køídových postavièek, jenž
vyzdobila tmavý asfaltový chodník podél celého parkovištì. Naše galerie sice
dvakrát díky dešti zmizela, ale opìt se obnovovala, takže ji mìlo možnost
shlédnout dost kolemjdoucích. Na žáky 3.tøíd èekal pohádkový závod kolem
knihovny a všem zúèastnìným závodníkùm se úkoly podaøilo splnit na
jednièku. Svou šikovnost si pøišly vyzkoušet i dìti speciální školy z Libušiny
ulice. Seznámily se s vyhledáváním knih pomocí elektronického katalogu a
vyrábìly netradièní vìtrníky s korkovou zátkou, které se jim podaøilo roztoèit.
Malování, soutìžení i vìtrníkování se vydaøilo a všem šikulùm i jejich uèitelùm
upøímnì dìkujeme za spolupráci.

-v knihovnì chybí bufet…více knih v originále…katalog pro starší generaci…
sedací nábytek pro
zdravé sezení pøi ètení…
to, co hledám…
A perlièka na závìr, která
potìší: nechibí tady nic!
Zveme è t enáø e do
vánoènì vyzdobené
knihovny...

Zúčastnilo se celkem knihovny
(nejmladší 8 rokůa nejstarší86 let).
Museli ujít celkem a tato dlouhá cesta jim trvala .
Většina přišla pěšky, několik lidičekpřijelo na kole a
4autem. Pouze 14využívá internet.
Výběr některých zajímavýchodpovědí:
- uklidňující literaturu… lehčí literaturu…
cokoli… různé knihy, podle toho na co mám chuť… knihy, které mě
upoutají obalem…české autory…knihydle zájmu…

61 návštěvníků

75 810m 661minut

v knihovně si vybírám

E.H.

Firma S.O.S. DIFAK, s.r.o.
přijme pro svoji provozovnu ve Slapech u Tábora
zaměstnance na pozici:

- vyučení v oboru
- znalost čtení strojírenských výkresů
- samostatnost, spolehlivost, odpovědnost

- zázemí prosperující a úspěšné české firmy
- nadstandardní platové ohodnocení
- další firemní výhody
- možnost získávání odborných znalostí
- nástup možný ihned

V případě Vašeho zájmu o nabízenou pozici nám zašlete
strukturovaný životopis
na e-mailovou adresu: slapy@difak.cz. Osobní pohovor je
možno sjednat na tel. čísle 381 278 940 nebo 602 122 480
s p. Růžkem.

Operátor obráběcích strojů
Požadujeme:

Nabízíme:

mailto:slapy@difak.cz


Velká podzimní výprava za pokladem
Podzimní prázdniny jsou na staré škole vždy ve znamení

pohybu. V minulých letech probíhaly v okolí Bechyně hry v přírodě,
které byly kombinací přespolního a orientačního běhu s atraktivním
doplňkem různých poznávacích, obratnostních či silových soutěží. I
přes úspěšnost těchto akcí přišli tradiční organizátoři ( škola, školní
klub, družina) pro letošní rok s novinkou, a sice s VELKOU
VÝPRAVOU ZA POKLADEM!!!

„Velká výprava za pokladem“ vypukla 26.října před 8.hodinou na
vlakovémnádraží. Zde sesešli všichni zájemci o turistickouvycházku
spojenou s cestou „Bechyňkou“, hrami v lese, pečením buřtů, jízdou
na koni ahledáním pokladu. V 8:05, kdy se vláček dal do pohybu, měl
na své paluběvíce než padesátúčastníkůnaší expedice.

Cestovalo se však jen krátce, protože Sudoměřice u Bechyně
jsou nedaleko. Na výletníky, mezi nimiž vedle žáků a učitelůškolybylo
i několik rodičů a dětí – předškoláků, čekalo asi pět kilometrů pěšího
pochodu do Bechyňské Smolče. Počasí se postupně zlepšovalo,
takže putování probíhalo v naprosté pohodě. V polovině trasy si děti
zatrénovaly hledání pokladu, hra na hledače diamantů určitě všechny
pobavila. Druhá část cesty utekla jako voda, takže za chvíli celá
výprava dorazila na hřiště ve Smolči, kde „podpůrný tým“ již připravil
ohniště a občerstvení v podobě buřtů a horkého čaje, což jistě všem
přišlo vhod. Po posilnění se všichni vyřádili na blízkém dětském hřišti
a už na ně čekaly dva opravdové vrcholy celého výletu: nejprve se
všichni projeli v „kočáře“ taženém bílým poníkem Bleskem, poté se
všech 50 dětí vrhlo na prohledávání louky, na které byl ukryt
POKLAD!!! Po jistém váhání a tápání se poklad podařilo najít Tomáši
Harsovi, ale zkrátka nepřišli ani ostatní hledači, takže spokojení byli
snad nakonecvšichni…

A pak už zbývala jen cesta domů… A co by to bylo za turistickou
výpravu, kdyby se jen nastoupilo do vlaku a dojelo až do Bechyně!
Hezky pěkně znovu přes les do Sudoměřic a až zde se nastoupilo do
vláčku, aby si leckteré už unavené nožky mohly odpočinout…

Při vystupování v Bechyni svítilo sluníčko a všichni, co měli za
sebou náš výlet, si mohli říci: „To nám ty podzimní prázdniny ale
krásně začaly!!!“

My, divadelní ochotníci
vás všechny, mladíky a mladice i vás středněvěké, kteří chcete, ale

stále váháte, srdečně zveme mezi nás.
Přijďte prožívat s námi mnohá dobrodružství lidských osudů, jak

je napsali naši i světoví dramatici.
Přijďte nahlédnout do krásného a magického světa divadla,

ochotného hrát jen tak pro radost, za trochu potlesku a skromná slova
díků.

Přijďte si prožít nové zážitky při cestování v čase, poznat nové
přátele, poznat jiný svět.

Ať už vás láká hrát, tvořit scénu a kostýmy nebo zatím jen tak
přihlížet,velmi rádi vás mezi sebou přivítáme.

Opona je otevřená, našesrdce jsoudokořán
….stačí vzít za kliku.

Bechyňský divadelní spolek LUŽNICE, občanské sdružení připravuje
v lednu 2007 pro všechny zájemce o ochotnické divadlo akci s
názvem

V tento den vás kromě našich usměvavých tváří čeká pestrý
program, prostřednictvím kterého se seznámíte s fenoménem

zvaným „divadlo“ a vším, co s ním souvisí.
Moc se na vás těší

Karel Vontroba, Ivča Balatá, Jarda Mrzena, Míla Vybíhalová, Čenda
Roubal, Jarka Janoušková, Vláďa Maňák, Péťa Juricová, Petr
Halama,Radka Bosáková, Jirka Beneš….a další.

Bližší informace najdete ve vývěsce BDS Lužnice, o.s. (vedle
obchodního domu Rubín a na stránkách www.mestobechyne.cz,
nebo vámbudou sdělenyna tel. číslech 603 586334 (KarelVontroba),
605479 442 (Jaroslav Mrzena), 604 241 347 (Čeněk Roubal).

¨

„Den otevřené opony“

BDS Lužnice o.s. přeje všem spoluobčanům krásné prožití
vánočních svátků a mnoho úspěchů v novém roce 2007.

Dramaťák ve Slaném
20. až 22. října se dramatický kroužek naší školy zúčastnil

divadelní dílny ve Slaném. Navázal na spolupráci s tamější základní
školou, v níž pracuje velmi kvalitní dětský divadelní soubor.

Programem byla práce na divadelní improvizaci a tvorba jednoduché
inscenace. Všichni účastníci byli rozděleni do dvou skupin, kde se
cestou dramatických cvičení a etud dostávali k samotné divadelní
improvizaci a práci na jednoduchém jevištním tvaru. Východiskem pro
tato představení byly obrazy slavných malířů. V sobotu večer pak
proběhla veřejná ukázka výsledků práce dílen v divadelním sále
místní školy. Toto vystoupení bylo přijato mnoha diváky s velkým
nadšením. Všemse akce velmi líbila nejen kvůli samotné činnosti, ale
i kvůli navázání přátelských kontaktů s lidmi se stejnými zájmy a
seznámení se s rozdílnými styly dramatické práce.

F. Oplatek
ZŠ Školní ulice

AKCE STONOŽKA 2006
V týdnu od 31.10. do 3.11. 2006 proběhl jako každým rokem na

naší škole Stonožkový týden .
Letos to byl již jedenáctý v pořadí. Vyrobili jsme spoustu

překrásných keramických stonožek, napekli linecké koláčky a
napsali pěkná přáníčka. Částku 7000,- Kč, kterou se nám podařilo
získat tento rok, Hnutí na vlastních nohou pošle do Bosny dětem,
které chtějí chodit doškoly stejně,jako my.

Děti,pracující v Hnutí na vlastních nohou
při ZŠ Bechyně, Školní 293

Co možná netušíte...

Op t o vandalismu.ě
Jedná se o nicení za bílého dne,
když poškozená informacní
tabule na zacátku lázenského
parku byla obnovena, bohužel,
nevydržela ani tri hodiny, a to v
odpoledních hodinách. To snad
nikdo vandala nevidel? Ani
vtipné to není, jde o pouhé
nicení. Samozrejme jsou tyto
informacní tabule pojišteny
spolu s ostatními objekty;
pojištovna škodu zaplatí,ale kdo
ji vlastne zaplatí? My všichni.
Nebudme proto lhostejní a
nevšímaví k tomu, co se kolem
nás deje.

KINO BECHYNÌ
V mìsících prosinec a leden kino
z provozních dùvodù nepromítá

http://www.mestobechyne.cz


10. rocník tocírské souteže na keramické škole
Ve dnech 2. a 3. listopadu 2006 se konal na Strední prumyslové škole

keramické v Bechyni jubilejní 10. rocník tocírské souteže pro žáky stredních
výtvarných škol, kterí studují obory zamerené na výtvarné zpracování
keramiky.

Zúcastnila se ho zatím nejvetší konkurence 18 soutežících ze šesti škol
z celé CR (Bechyne, Ceský Krumlov, Hodonín, Ostrava, Luhacovice, Velké
Opatovice). I presto vítezství zustalo doma, a dokonce dvojnásobné! Se
shodnýmpoctemboduse totiž na 1. míste umístili Michal Celoud aJirí Kaman,
oba z porádající bechynské školy. Tretí místo pak obsadila Martina Vlková
z Luhacovic. Poslední bechynskou soutežící, Elišku Hanzlíkovou, pripravil
o lepší umístení fakt, že se jí nepodarilo dokoncit jeden ze soutežních úkolu
v casovémlimitu.

Michal Celoud zvládl bravurnepredevším povinný úkol, jímž bylo vytocení
láhve a mísy co nejpresneji podle výkresu. Jirí Kaman zaujal pro zmenu
nejzdarilejším provedením volného úkolu, v nemž meli soutežící podle
vlastního návrhu vytocit konvici pojatou bud jako užitkový predmet, nebo jako
volný výtvarný objekt.

Jirí Kaman navíc zvítezil i ve vložené, recesne pojaté souteži „Velké ucho“.
V ní meli úcastníci vytvorit tažením co nejdelší ucho, ci presneji receno
keramického „hada“. Vzhledem k tomu, že se tato soutež konala vubec poprvé,
hledali soutežící nejprve pro tento úkol co nejvhodnejší hlínu i techniku
provedení. Jirí Kaman pak vytáhl svého vítezného „hada“ až na úctyhodnou
délku 549,5 centimetru.

V dobe, kdy soutežící pracovali, ucitelé výtvarných predmetu
zúcastnených škol spolecne se studenty výtvarných tríd bechynské školy
vyslechli prednášku predsedy hodnoticí komise, významného ceského
sochare a keramika Miroslava Párala, reditele Asociace ceského keramického
designu. Ten na rade fotografických ukázek predstavil velmi poucnou
a soucasne i zábavnouformou vývoj své vlastní tvorby.

Všichni úcastníci tocírské souteže byli s prubehemjejího10. rocníkuvelmi
spokojeni, a proto prislíbili úcast i na jejím 11. rocníku, který se bude konat
opet v Bechyni ve dnech1. a 2. listopadu 2007.

Milan Vágner

„Bechynské muzeum jede….“
Tak si tak nejak myslím, že bechynské muzeum se dnes nachází

opet na samém svém zacátku. Jak vypadal ten zacátek zásadní, si
mužeme pripomenout necelé století po založení Muzejního spolku.
Stalo se tak roku 1911. Motiv byl jasný, „zachránit co se dá“. V tu dobu
se totiž rozmáhal sber cenných vecí po celé zemi, sberatelé levne
kupovali od venkovanu relativne bezcenné predmety a ty pak mizely
v podstate pryc z okresu.Aktivita vzešlaz rad profesoru odborné školy
keramické, ti se následovne stávali i dobrovolnými správci muzea.
„Muzejními otci“ jsou v pramenech nazýváni profesor Václav Maran,
profesor Eduard Hauptmann, s pocátecním sberem pomáhal také
profesor František Kopecký. Sám tehdejší starosta Karel Plananský
jim poskytl duležitou financní i duchovní podporu a do zacátku
i prostory v budovách radnice. A tam se práve shromaždoval ten
puvodní sber, ten radostný prísun vecí nabytých darem, koupí, velmi
aktivním, svérázným sberem, spojeným casto s nekonecným
premlouváním. Urcitou predstavu o tom, jak muzeum získalo své
první položky, si mužeme udelat ze vzpomínek ucitele Arnošta
Chleboráda, dalšího z clenu Muzejního spolku.

Rostlo vehementne. Sbírkám za nejaký cas podstoupené
prostory nestacily. V roce 1938 následovalo radostné stehování do
dnešní budovy, kterou mesto získalo odkazem JUDr. Adolfa
Zahradníka.

Dnes jsme, zdá se,opet nekde na zacátku. Sbírky ceká inventura,
následovnebude každé z položek hledáno své místo v nove vzniklém
depozitári. Nekteré z nich budou vyžadovat záchranný zásah, jiné
minimálne ocištení. Ve dnech budoucích pak bude vznikat nová, již
v moderním programu uložená evidence muzejní sbírky. Casto se ve
svém okolí setkávám s tou klasickou, s lehkostí položenou otázkou
„Kdy už teda otevreme… .“ Verte, že vytvorit expozici je jen konecný
stupen všech vyjmenovaných a dalších cinností. Prozatím budme
štastni za zámer mesta potažmo Kulturního strediska muzeum
vzkrísit. Nechystám se v brzké dobe objíždet okolnívsi s vozem, i když
do budoucna bude sbírka nesmírne vdecná za každý prírustek. Vím,
že bude také trvat, než si muzeum získá duveru verejnosti a prosím
o shovívavost. A že ješte potrvá, než si já budu moci s klidem ríct,
vposunutémslovasmyslu, „Bechynskémuzeum jede“.

Brzy byli tito pánové známi v každé vsi, kam chodili, hledali,
kupovali a i vyžebrali toho, co dnes tvo í p ekrásné bechyn. museum.
Jak byli tito pánové svou inností známí, sv d í nap . toto: Šli jsme
v ned li do ernýšovic, nebo m l tam prof. Hauptmann n co
vyhlédnuto. Šly i naše ženy. Na návsi hrála kupa chlapc s mí em
a jak nás zpozorovali, volali: „Bechy ské muzeum jede.“ Tak bechyn.
museum rostlo.
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JJ, správce muzea
Použitá literatura:
CHLEBORÁD, Arnošt – MARAN, Miroslav: Životopis Arnošta
Chleboráda. Bechyne 1940.
CHLEBORÁD, Arnošt: Popis okresu Bechynského. Bechyne 1928.
MARAN, Václav: Museum mesta Bechyne. Úvaly 1939.

Instalace muzea před r.1938

“NOVOROČNÍ ČTYŘLÍSTEK”
Klub českých turistů - odbor Bechyněsi Vás dovolujev duchu přísloví
„Jak na Nový rok, tak po celý rok“, pozvat na Novoroční odpolední
vycházku spojenou se sbírkou pro Nadační fond Českého rozhlasu
„SVĚTLUŠKA“ určenou na pomoc nevidomým a těžce zrakově
postiženým „NOVOROČNÍČTYŘLÍSTEK“. Srazúčastníků je

Připraveny budou dvě vycházkové trasy okolím města Bechyně
(krátká trasa 5km - Bechyňské výhledy, dlouhá trasa 12 km).
S přánímspokojenosti a pevného zdraví donastávajícího roku

v neděli 1.1.2007 ve 13,00 hodin před Hotelem „U Draka“.

Za Klub českých turistů - odbor Bechyně Petr Chaloupek -
předseda odboru

NOVÁ ADRESA!
Libušina 171

(vedle kina)
BECHYNĚTel: 777 266 437, 777 266 433



Šachový spolek Bechyn hledá posilyě
Bechy ští šachisté pat í už dlouhá léta mezi krajskou špi ku. V

minulosti dosáhli na mnoho úsp ch v sout žích družstev i
jednotlivc . M li ale jeden veliký dluh v i Bechyni i v i sami sob .
Práce s mládeží bylanulová. Spoléhalo sena p íchodhotových hrá ,
které vždy dodávalo letišt . Mladíky nakonec p ivedla až práce Mildy
Hrubantaz bernartickéhošachovéhokroužku.

Zdá se ale, že se všechno obrací k lepšímu. V roce 2003 zahájil
Štefan Bernáth práci s d tmi v šachovém kroužku a díky pochopení,
zájmu a vst ícnosti editele 1.ZŠ pana Peka e získal pro za átek
vynikající základ – šachové vybavení a hlavn klubovnu. P es
problémy, které samoz ejm rozjezd innosti p inesl, se za aly
objevovat první nad jné výsledky. A letošní rok potvrdil, že se práce s
d tmi vyplatila. Honzík Š astnýskon il 5.-6. na slavné Táborské v ži.
Pé a Byrtus uhrál neuv itelných 5 bod z p ti partií na první
šachovnici v okresním p eboru škol. Ve druhém klasifika ním turnaji
krajského p eboru pak Radek Š astný získal mezi 16 ú astníky
báje noubronzovoumedaili! Všem blahop ejeme.

Kroužek bechy ských šachových nad jí se schází vždy ve st edu
v „nové škole“ a je otev en všem d tem z prvních stup obou
bechy ských škol. Nejsouale samoz ejm jen zájemci z ad mladších
d tí. Cht li bychom p ilákat k šach m i žáky druhého stupn ZŠ, t eba
i st edoškoláky a samoz ejm i všechny dosp láky, kte í mají o šachy
zájem. Oslovili jsme editele kulturního domu pana Ond icha a i tady
jsme se setkali se zájmem a pochopením. Velká klubovna, kde
hrávámesvá mistrovská utkání, náma hlavn vám bude k dispozici i v
úterky od18 hodin.

V íme, že ti z vás, kte í byste si rádi šachy zahráli a nemáte
možnost, si ur it najdete as. V klubovn vás rádi uvítají hrá i
našeho spolku a mohou být i pomocníky p i vašem potýkání se
záludnostmi naší krásné hry.
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V.Š astný, starosta Šachového spolku Bechynť ě

OBLASTNÍ KOLO PŘEBORU ŠKOL
V ŠACHU

V úterý 7.11. 2006 se v Táboře
konalo okresní kolo přeboru škol v
šachu. Kategoriemladších žáků (1.– 5.
třída) se zúčastnilo i družstvo 1.
Základní školy Bechyně ve složení
Petr Byrtus 4.a, Vladislav Vanýsek 3.a,
Martin Slaboň 3.a, Aleš Makovec 3.a.
Naši malí šachisté vstoupili do soutěže
slibně, když v prvním kole vyhráli 3:1.
Potom ale prohráli s největším
favoritem a pozdějším vítězem 1:3.
V dalším kole remizovali 2:2a stále byli
ve hře o postup do krajského kola.
Poslední dva zápasy ale prohráli 1:3
a 1,5:2,5 a klesli až na 5. místo.
Výsledek nijak světoborný, ale všichni

hráči si zaslouží pochvaluza bojovnost.
Apředevším je potřeba vyzvednout výkon Petra Byrtuse, který na

1. šachovnici, kde se potkávali ti nejsilnější šachisté z jednotlivých
družstev, vyhrál všech pět svých partií!!!

Jan Sváček

Rekordní výhra
2. kolo - 1. jè divize: 29. øíjna 2006
Šachový spolekRealityHoròák Bechynì A 8
Èeský Krumlov B 0

Šachisté èeskokrumlovské rezervy pøijeli znaènì oslabeni a hráèská
pøevaha našehomužstva se postupnì projevilana všech šachovnicích, a tak se
zrodil rekordnì vysokývýsledek, což se nestávákaždýden. Domácínastoupili v
základní sestavì a už po pùl hodinì Pavel Malý „oblafnul“ soupeøe o dámu a
upletl matovou sí� kolem jeho krále – 1:0. Svého protihráèe jasnì pøehrál i
Vašek Hašek a vnesl do našich øad pohodu, protože po hodince hry bylo 2:0.
Krásnì si zakombinoval Pepík Janeèek, zavázal protihráèi nìkolik figur,
nedovolilmu rochovata králeuprostøed šachovnice sidoslova vychutnal– 3:0.
Lojza Bartoš jednoznaènì dokázal, že soupeø dané pozici nerozumí, zablokoval
mu dámské køídlo a potom promìnil svou pøevahu v další bod – 4:0. Vrá�a
Š�astný svou obranou hrou podpoøenou konkrétními hrozbami vyprovokoval
svého protivníkak nepodložené obìti, která však byla jen zoufalýmpokusem o
záchranu – 5:0. Pavel Houdek vylepšoval svou pozici tah po tahu, pohrozil

útokem na královském køídle a pak „vyzobal“ pìšce na oslabeném dámském
køídle a získal vítìznou pøevahu – 6:0. David Mazurod zaèátku dával najevo, že
pùjde soupeøi pøímo po králi, vyhrnul na nìj pìšáky, po té obìtoval figuru, aby
rozboural jeho obranný kryt a obnažený král už byl lehkou koøistí – 7:0. Štefan
Bernáth nikam nespìchal, pomalu pøesunul své „vojsko“ na královské køídlo,
využil zaváhání soupeøe pøi obranné høe a vyhnal jeho krále až naopaèný konec
šachovnice, kde s ním lehce skoncoval – 8:0. Tato jednoznaènávýhra nás díky
skvìlémuskóre katapultovala naprvnímísto v tabulce.

ÈZ Strakonice 3
Šachový spolek Reality Horòák Bechynì A 5

Zápas ve Strakonicích se pro nás nevyvíjel pøíznivì. Venca Hašek sice
pøeválcoval svého soupeøe– 0:1, ale Pepík Janeèekpodal snad nejslabší výkon
za posledních mnoho let a bylo 1:1. Ne úplnì zdravý Pišta Bernáth dal svou
partii za remízu – 1,5:1,5 a vìøil, že Lojza Bartoš svou riskantnì rozehranou
partii vyhraje, což se nakonec podaøilo – 1,5:2,5. Vynikající výkon dnes
pøedvedl Vrá�a Š�astný a krásnou pozièní hrou strhl vývoj skóre na naší stranu
– 1,5:3,5. Za tohoto stavu mohla David Mazur dát svou partii, ve které se nic
zajímavého neodehrálo, za remízu – 2:4. Pavel Malý obìtoval v úvodu pìšce,
ale k oèekávanému útoku se vùbec nedostal a partií se doslova protrápil – 3:4.
Nemuselo ho to až tak mrzet, nebo� Pája Houdek už v té dobì kráèel k vítìzství,
když ve støední høe hezkým obratem získal pìšce a pøesnou hrou v koncovce
stanovil výsledek –3:5.

Tato výhra nás udržela v tabulce naprvnímmístì. Pøíštì hrajeme doma 26.
listopadu 2006 s Pískem, nejvìtším favoritem soutìže, který je na druhém
místì shoršímskóre.

Šachový spolekReality Horòák Bechynì B 5
Beseda Veselí nad Lužnicí C 0

Ve druhém kole 3. jè divize zavítalo do Bechynì družstvo, které mìlo v
sestavì tøi žáèky, i když malá Maøíková patøí ve své vìkové kategorii mezi
nejlepší v republice. Zkušenost na konec jednoznaènì zvítìzila a nejvíc nás
potìšila výhra Jirku Habeše, který hrál soutìžní zápas po 16 letech. První ale
skoncoval se svýmprotihráèemMíla Hrubant a hned na to DavidMazur. Odpor
nadìjné šachistky zlomil Jarda Alexa a Pišta Bernáth zakonèil svou partii
matem.

Úspìšný víkend
3. kolo -1. jèdivize: 12. listopad 2006

2. kolo -3. jèdivize: 11. listopad 2006

Š. Bernáth

Keramici na cestách za fotbalem
Stredoškolská fotbalová liga chlapcu - 2. 11. 2006

Dívcí prátelský fotbal - 24. 10. 2006

SPŠK Bechyně – SOŠe COP Hluboká nad Vltavou 3:7 (2:4)
Branky: M. Prachař, P. Hrubeš, T. Kovařík
SPŠK Bechyně – Gymnázium Týn nad Vltavou 5:10 (2:4)
Branky: 3 - T. Kovařík, 1 – P.Hrubeš, J.Horký
Sestava: L. David - J. Horký, P. Hrubeš, M. Keller, T. Kovařík, M.
Majer, M. Prachař, T. Svoboda, M. Vaculík

V prvním kole středoškolské futsalové ligy nehráli naši kluci
špatný fotbal, na lepší soupeře to ale nestačilo. Na protivnících byla
znát větší zkušenost hry v hale a s trošku nezvyklým míčem. Vyhráli
ale zaslouženě. Je také na místě zmínit výkon Ládi Davida v naší
brance. Sklízel slova uznání nejen od svých spoluhráčů, ale i od
soupeřů. Chytal skvěle a některé jeho zákroky byly přímo fantastické.
Ve zbývajícím zápase vyhrála Hluboká nad Týnem 10:5. Do dalšího
kola postupují obanašisoupeři.

Gymnázium Soběslav – SPŠK Bechyně 1:17 (0:10)
Branky: 5 – Š.Hůrková, 4 – G.Hůrková, 2 - Ranglová, P.Hrychová a
A. Majerová,
1 – Vávrová a Kopfová
Sestava :
vbrance se vystřídaly Markéta Souhradová a Hanka Kabelová
v poli - Pavla Hrychová, Margita Hůrková, Štěpánka Hůrková,
Markéta Kalivodová ©,
Adéla Kopfová, Andrea Majerová, Eliška Majerová, Soňa Márová,
Jana Nováková,
Karolína Ranglová, Markéta Souhradová, Markéta Vávrová

Na výletě za přátelským zápasem naše holky dosáhly
jednoznačného vítězství nad začínajícím soupeřem. Kdyby ještě
proměnily hejno naprosto jasných šancí, mohlo být skóre vysoko nad
20. Zápas ale určitě byl výborným tréninkem a byl začátkem fotbalové
spolupráce mezi našimi školami.

Je určitěna místě zdůraznit, že i když zápas vypadá jednoznačně
na záležitost útočníků, hra zadáků je jasně převyšovala a hlavně díky
jejich výborné hře je rozdíl ve skóre tak jasný.

TÌLOVÝCHOVA & SPORT



SOUHLAS SE SHROMAŽÏOVÁNÍM A ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJÙ

MÌSTSKÝ ÚØAD BECHYNÌ
nám. T.G.Masaryka 2, 391 65 Bechynì
TEL. 381 211 012, FAX 381 213 389

ODBOR VNITØNÍCH A SOCIÁLNÍCH VÌCÍ

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

Uzená vepř.krkovice b.k. 1kg
Moravské uzené zlaté 1kg
Klobása sváteční 1kg
Salám salátový 500g
Vlašský salát speciál 480g,LV Slapy

99,90
115,90
79,90
19,00

67,90Kachna bez drobů mraž. 1kg
Sýr Mazdamer 45% 1kg
Aspikový dort 700g, LV Slapy
Chlebíčky 10ks šunka+poličan, LV Slapy
Utopenci 1,7kg, LV Slapy
Vánočka 600g
Sovetskoe Igristoe 0,75 l

42,90

119,90
68,50
99,00
99,90
27,90
79,90

Cenová nabídka je platná od 1.do 31.12.2006 (případně do vyprodání zásob)

www.jednota-tabor.cz

www.jednota-tabor.cz

Děkujeme zákazníkům a členům družstva
za jejich přízeň a všem přejeme krásné
prožití vánočních svátků. Do nového
roku 2007 hodně osobních i pracovních
úspěchů a pevné zdraví.
Těšíme se na Vás i v roce 2007!

http://www.jednota-tabor.cz
http://www.jednota-tabor.cz
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HYPOTÉKA S GEPARD FINANCE
+

+

+

+

vybereme nejvýhodnější typ financování pro Vás
kompletně a bezplatně celý úvěr za Vás vyřídíme
poskytujeme zvýhodněné podmínky úvěrů
a nejnižší úrokové sazby
zajištění financování pozemků i na 100% ceny
bez nutnosti zástavy nemovitostí

Kontakty:
Lenka Svobodova, tel.: GSM: +420 605 179 066,
e-mail: lenka.svobodova@gpf.cz
Jitka Habajová, GSM: +420 603 990 689,
e-mail: j itka.habajova@gpf.cz
Tábor, Palackého 357, tel.: +420 381 251 486,

www.gepardfinance.cz

VÝUKA ČESKÉHO JAZYKA PRO CIZINCE

Multikulturní centrum –
České Budějovice
Občanské sdružení

v rámci projektu z fondu
Evropské unie pořádá výuku českého jazyka pro
cizince. Výuka probíhá za finanční podpory
NROS, Ministerstva kultury ČR, Jihočeského
kraje a Magistrátu městaČeské Budějovice.
Pro otevření kurzu ve vašem městě se můžete
zaregistrovat po telefonu : 387718203 (tel.
z á z n am n ík/ f a x ) n e b o 7 7 4 2 0 0 5 5 5 ,
info@multik.cz.

Městské muzeum
nutně potřebuje vyřazené skříně i plechové, regály železné i dřevěné.Pokud můžete cokoliv ze zmíněného nabídnout,

kontaktujte paní Janu Janáčkovou na tel: 774 911 067

mailto:lenka.svobodova@gpf.cz
mailto:jitka.habajova@gpf.cz
http://www.gepardfinance.cz
mailto:info@multik.cz

