BECHYÒSKÝ

MÌSTSKÝ ZPRAVODAJ

PROSINEC 2007

Informace o občanských
průkazech
Mě stský úřad Bechy ně, matrika,
upozorňuje občany, že nejpozději dnem
3 1. p r os i n c e 2 00 7 s k o nč í pla t n os t
občanských průkazů bez strojově čitelných
údajů vydaných do 31. prosince 1998.
Toto se nevztahuje na občanské průkazy
občanů narozených před 1. lednem 1936.
Bližší informace podají pracovnice
matriky osobně nebo na tel. 381 477 028,
381 477 029 D. Cibulková, H. Příhodová.

ŽIVOTNÍ JUBILEA
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Sobíšková Marie
Podlipský Václav
Hlaváček Miloslav
Podhrázská Polana
Přibyl František
Jedličková Anežka
MUDr. Trnka Jindra
Krasanovská Božena
Staňková Marie
Vozábal Jaroslav
Bočková Marie
Hrnčárek Jan
Dokoupilová Eva
Kubíčková Růžena
Langová Lydie
Řehák František
Šutka Ernest

Vážení spoluobčané,
blíží se konec roku 2007 a jistě se všichni budeme zamýšlet nad tím,
jaký byl, co nám dal, co naopak vzal, zda jsme ho prožili relativně
spokojeně, či zda se nám nahromadily zdravotní nebo jiné problémy, které
jen těžko zvládáme a které nám ubírají síly a berou optimismus a životní
pohodu.
Pokud bych měl hodnotit uplynulý rok já, musím konstatovat, že mám
smíšené pocity. V osobním životě i ve funkci starosty jsem letos prožíval řadu
komplikací, nesnází a nepříjemných překvapení, ať už je to např. onkologické
onemocnění v rodině nebo marný boj s lidskou hloupostí, závistí a naprosto
zbytečnou nenávistí.
Na druhé straně samozřejmě nechyběly příjemné prožitky a pocity. Je to zejména pocit
štěstí nad úspěšnou léčbou a překonáním výše zmíněné těžké nemoci, je to
i vědomí toho, že lidská hloupost, závist a nenávist nemohou zvítězit a nemohou převážit
nad zdravým rozumem a pochopením.
Jsem také rád, že se letos podařilo zrealizovat několik akcí, např. dokončení stavebních
parcel v lokalitě U Studen, rekonstrukce části sídliště 5. května, výstavba dětského hřiště na
sídlišti Obránců míru, stavba tělocvičny u Základní školy v Libušině ulici či příprava výstavby
nového domova pro seniory.
Dovolte mi, abych závěrem tohoto předvánočního zamyšlení popřál všem, kteří měli rok
2007 úspěšný, aby pro ně byl stejný i rok 2008 a těm spoluobčanům, kteří neměli tolik štěstí
a problémy prožívali, aby se jim v nadcházejícím roce 2008 vyhýbalo vše nepříjemné, aby to
byl pro ně rok klidný, laskavý a pohodový.
Všem občanům přeji hezké prožití vánočních svátků a hodně štěstí, spokojenosti
a zejména zdravív roce 2008.
Také bych chtěl věnovat tichou vzpomínku všem spoluobčanům, kteří s námi letošní
vánoční svátky již neprožijí a které již v příštím roce nebudeme v Bechyni potkávat.
Jaroslav Matějka, starosta města

Vítání občánků
Dne 15. listopadu 2007 byli přivítáni
starostou města Bechyně, panem Mgr.
Jaroslavem Matějkou, tito noví občánci:
Jan Blažek, Michaela Černá, Markéta
Jandová, Ondřej Kalina, David Klobása,
Martin Kubart, Helena Mikšovská, Barbora
Nekolová, Matěj Pikeš, Tomáš Slavětínský,
Daniel Smrček, Lucie Vesecká, Viktorie
Zelenková.

Krátce z jednání zastupitelstva
31.10. 2007
Schválen zámìr „vytápìní mìsta biomasou“
prostøednictví firmy Erding, a.s., Brno. Návrh
dodatku k nájemní smlouvì mezi firmou Erding,
a.s. a Mìstem Bechynì bude projednán na dalším
jednání zastupitelstva.
Schválen zámìr prodeje èásti pozemku
par.è.2475/1 o výmìøecca 145 m2 a par.è.2475/34
2
o výmìøe80 m vše v k.ú. Hvožïany.
Schválena obecnì závazná vyhláška
è. 2/2007, kterou se mìní a doplòuje obecnì
závazná vyhláška è.7/2003 o místním poplatku za
provoz systému shromažïování, sbìru, pøepravy,
tøídìní, využívání a odstraòování komunálních
odpadù, ve znìní vyhlášky è. 3/2004, 3/2005
a 1/2006. Sazba poplatku pro obèany zùstává i pro

Sáňkování v Bechyni 1942
rok 2008 zachována ve stejné výši.
Schváleno bezúplatné nabytí pozemkù
st.parc.è. 1029/3 a parc.è. 1027/3 v k.ú. Bechynì
z vlastnictví ÈR - Úøadu pro zastupování státu ve
vìcech majetkových do vlastnictví mìsta Bechynì.
Schválena úhrada ztráty spoleènosti Bytenes
Bechynì spol.s r.o. ve výši 803.000,- Kè. Finanèní
prostøedky budou využity na úhradu vyúètování
tepla pro firmu ERDING za r. 2006 ve výši Kè
200.000,-, úhradu faktury mìsta za služby na
bazénu ve výši Kè74.500,-, úhradu faktur mìsta za
prodej movitého majetku ve výši Kè 428.500,a úhradu ostatních nezaplacených faktur ve výši Kè
100.000,-.
Sch válena ob ecnì závazná vyhlášku
è. 1/2007 o zøízení mìstské policie a o podro-

bnostech stejnokroje strážníkù mìstské policie
a jeho nošení. Mìstská policie bude zøízena
vBechyni od1.1.2008.
Schválena obecnì závazn á vyhláška
è. 3/2007, kterou se ruší obecnì závazná vyhláška
è. 35/2001, kterou se vymezuje závazná èást
regulaèního plánu obytnézóny Bechynì.
Schválen prodej dalších parcel pro stavby
rodinných domkù vobytné zónìza sídl. 5.kvìtna.
S ohledem na rozsah nìkterých pøijatých
usnesení není možné všechna zveøejnit ve
zpravodaji (zejména pøijatá rozpoètová opatøení).
Všechna usnesení zastupitelstva jsou zveøejnìna
na úøední desce a na webu mìsta, pøípadnì jsou
knahlédnutí na MìÚ.
(fs)

MEDAILON
MILOŠ SEIFERT
- WOOWOTANNA

(*8.1.1887 Sušice, †3.12.1941)
K do rá d ch o d ív á n a
hřbitovy a hledá hroby
zajímavých osobností,
určitě se setká na starém
b ec h yň s k ém hř bi t ov ě
v Michalské ulici s prostým,
hrubě otesaným kamenem,
kde kro mě sestry Marie
a jejího manžela řídícího učitele
Pánka je vysekáno jméno Miloše
Seiferta.
Jméno vzácného, trochu samotářského
člověka, jméno spojené s učitelským
povoláním, ale hlavně jméno spojené
s českým junáctvím.
Narodil se v r. 1887 v Sušici v učitelské
rodině a byl nejmladším ze čtyř dětí. Otec,
Emil Seifert (nar. 1856 ve Lnářích, zemřel
r.1926) byl vzorným učitelem, vystudoval
reálku a tři roky techniky v Praze. Zakotvil v
Sušici, kde od svého nástupu r.1876 setrval
až do své smrti. Také maloval. Matka, roz.
Poláčková byla literní učitelkou ze Sušice.
Měli, jak už bylo řečeno, čtyři děti: PhDr.
Ladislav Seifert, profesor matematiky na
brněnské universitě, nakonec jejím rektorem;
Jaroslav, legionář, byl profesorem na reálce
v Praze 2 v Ječné ulici, Miroslav (později si
sám upravil jméno na Miloš) byl profesorem
na reálce v Příbrami a na mnoha jiných
místech (Praha - Salmovská ulice, Beroun,
Tábor, Dolní Kubín, Kladno, Most, Užhorod,
Beregzáz, Mukačevo). Marie se provdala do
Bechyně za učitele Pánka, později byl
ředitelem školy. Rodinná soudržnost a důraz
na význam vzdělání byly atributy již dědečka
Seiferta, panského důchodního. Po jeho
smrti se matka odstěhovala do Písku a dala
všechny děti studovat: Emil, otec „našeho“
Miloše se oddal školství, bratr Vilém se stal
notářem, Adolf inženýrem, Viktor stavitelem.
Synové, kteří něčeho dosáhli, byli matčinou
pýchou.
Miloš byl odmala trochu zvláštní dítě,
které se odlišovalo od ostatních, byl stále v
jakési ukřivděné opozici. Touhu po rodinné
vzáje mn os ti n e sd ílel. Tato zvlá štn í
uzavřenost ho po celý život neopustila.
Obecnou školu vychodil v Sušici, gymnázium
vystudoval v Praze-Karlíně a po absolutoriu
studoval na Přírodovědecké fakultě UK (?),
nejdříve u mykologa prof. Velenovského
a u prof. Ve jdovského se prezentoval
vědeckou prací, týkající se anatomie
Nematod (=souborné označení hlístů oblých,
jako je svalovec, škrkavka aj).
Brzy se seznámil s myšlenkou skautingu
a byl jeho předním průkopníkem. Už v roce

SKAUTING V BECHYNI
V letošním roce slavili
skauti na celém světě
10 0 .v ý r oč í s v é h o
založení. Byl to tedy
„S k au t sk ý r o k“ .
Vzpomeňme alespoň toto
vý ro čí n a s t rá n k ác h
naš e ho Zp rav od aj e
v posledním měsíci. Naše
vz p o mí n k y n eb u do u
úplné, protože celá historie
světového i našeho skautingu je velmi

1913 vydal s kolegou Milošem Meixnerem
jednu z prvních skautských příruček
„Kapesní knížka českých junáků. Stručný
přehled nejdůležitějších znalostí a výkonů,
jakož i potřeb skauta v zemích českých.“
Beroun-Praha: Machač 1913. Myšlenka
skautingu jej neopustila, jen se odpoutal od
koncepce Svojsíkova Junáka a založil u nás
(zřejmě ke škodě rozkolu junáctví, ale na
druhé straně k obohacení jeho názorových
proudů) sdružení Ligy lesní moudrosti (The
Woodcraft League) založené na americké
škole výchovy přírodou. Kritizuje spoutání
mladého člověka k rodnému městu, rodině,
špatné škole (rozuměj škole v uzavřených
prostorách místo školy romantické v přírodě).
Nenávidí klerikalismus, je proti měšťanské
morálce. Je pro pacifismus, je bojovníkem za
sociální spravedlnost. Ostře kritizuje BadenPowellův skauting, který připravuje mladého
člověka pro službu ve vojsku a současně
mluví o světovém bratrství. Tyto Seifertovy
kritiky a názory musely nutně vést k rozkolu
se skautingem anglickým, který u nás
zastupovalAntonín Benjamin Svojsík.

s ním, ať už Seton žil v Kanadě nebo později
v USA. Při osobním setkání „přátelé již však
nebyli přátelé“ (Niebauer). Seifert zpustlý,
dalo by se říci lidská troska, Seton 76letý
stařík, unavený, ale přesně myslící a bohužel
odmítající Seifertovy výklady svého díla
a myšlenek se slovy:“Ó, ne!“
Od vzniku organizace „Děti Živěny“,
kterou Seifert založil v Berouně r. 1912 na
základě Setonových myšlenek, uplynulo již
24 let. Seifert se Setonovým odmítnutím
nebránil (i když mohl, čerpal z jeho díla), byla
to jeho povaha, ale i ubývající síly. V jejich
korespondenci se nemohl plně objevit rozdíl
náhledu tohoto „zvláštního a svérázného
žáka, ctitele a následovníka“. Seton nemohl
tušit, co Seifert dotáhl, domyslel, doplnil po
svém, tzn.spojení úcty k Setonově autoritě,
ale spojení s „českostí a slovanskostí“. Snažil
se vždy dokázat, že máme dost svých
domácích zdrojů a tradic, kdy ideje z „jiného
světa“ je jen doplňují a aktualizují. Seifert se
po tomto setkání stáhl ještě více do ústraní,
věnoval se tvůrčí práci - v r.1937 vydal knihu
„John Ruskin (1819-1900), apoštol pravdy
a k r ás y. M y š le n k y a d ílo .“ P ra h a :
Jos. Svoboda 1937; svou nejrozměrnější
práci. Napsal mnoho knih, brožur, příruček,
článků do časopisů a do sborníků.
To již tehdy naplno propukla jeho nemoc,
neoperovatelný nádor na mozku. Koupil si
zámeček v Kněžici u Sušice, kde však
nemohl dlouho zůstat sám. Proto jeho
poslední cesta vedla do Bechyně k sestře
Marii, kde také skonal a je pohřben.
Málo je známo, že byl také ženatý
s nezletilou Antonií Paterovou, studentkou
medicíny (*1897), manželství však dlouho
netrvalo. V r.1925 adoptoval chlapce z chudé
vala šské rodiny Zapalačů z Nového
Hrozenkova, kterého dal vyučit zahradníkem.
„Ohlížíme-li se, kudy šla jeho životní
cesta, směřovala k dobrému cíli. Do
„radostného světa“. Takový svět vidí oči dětí
a básníků. Nedošel - zemřel před cílem. Ale
odkazuje nám - tím nejlepším, co je v jeho
díle - velikou touhu po lidskosti, pravdě
a kráse. Je to dobrý odkaz.“ (Jan Niebauer).

Seifert má z a sebou neúnavnou
propagační, organizační i publikační činnost.
Stále je ve styku s mládeží, ať je to
v klubovnách, na výletech či prázdninových
táborech. Tato veškerá práce a i bouřliváctví
ostře kontrastuje s jeho samotářstvím, ale je
pln ě v souladu s jeho filozo fický mi
a morálními názory.
V roce 1936 se sešel v Praze s Ernestem
Thompsonem Setonem, svou celoživotní
láskou a vzorem, kterému přeložil do češtiny
téměř celé dílo (Duch lesů, Indián, Z lesní
ř í š e, D va n ác t ta j e ms t v í l e s a, Za
S a nd h i llsk ý m j e le n e m, Ja k vz n i kl i
Woodcrafterští Indiáni, Svitek březové kůry,
5 dílů Ze života severních zvířat, Katug, dítě
sněhu, Stopami Černého Vlka), dopisoval si

Až se na hřbitově setkáte s tímto hrubě
otesaným kamenem, vzpomeňte.

rozmanitá a má i mnoho „bílých míst“:
anglický skauting podle sira Roberta BadenPowella, na nějž navázal Junák - svaz skautů
a skautek v Če chách pod veden ím
br. Antonína Benjamína Svojsíka, Woodcraft
založený Milošem Seifertem (viz medailon),
Psohlavci, Katoličtí skauti, dokonce i směr
skautingu sympatizující s komunisty,
n e j d ř í v e p ře d s tí r a j íc í s k a u t s k o u
sounáležitost, ale ve skutečnosti směřující ke
komunistickému svazu mládeže. Co těch
zanícených osobností, ať vedoucích činitelů
nebo členů, co předávání morálních
a přírodních zákonů se za touto historií
skrývá! A kolikrát byla tato organizace

rozpuštěna či striktně zakázána, aby se
znovu obnovila.
V Bechyni vznikla organizace skautů již
v roce 1920. Založilo ji několik mladíků, např.
V. Schusswohl, J. Slavík, Z. Pták, R. Suchý.
Klubovna byla nejdříve ve škole v propůjčené
třídě, pak byla získána klubovna Na Táborce,
vzadu ve dvoře ve staré baště. První stan
„Áčko“ byl zakoupen 1.5.1932, později další
stan, kotlík a dvě „kochmašiny“. Po výpovědi
z Táborky se schůzky konaly v bytě
br. V. S c hu s s wo h la (dne š ní d ům s
pečovatel-skou službou na náměstí) a pod
širým nebem u Anděla Strážného v zámku

Použitá literatura:
Niebauer, Jan: Miloš Seifert. Sušický básník
Zamyšlení nad životem a dílem. Holešov:
1979 Ve fondu Městského muzea v Bechyni.
Inv.číslo 1170.
Rusek, Ladislav - Šaman: Miloš Seifert Woowotanna. Galerie junáckých osobností.
In: Wampun neskenonu, str.19
Seifert,Miloš: Přírodou a životem k čistému
lidství. Praha: Nakl.Dědictví Komenského
1920.
Časopis Moudrost lesa, rok 1927.
Sest. -ap -
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KULTURNÍ KALENDÁØ
PRO DÌTI i rodièe
ÈERTOVSKÉ KØEPÈENÍ

Sobota 1. prosince / 15 hodin / Velký sál / Vstupné: 25,- Kč
Křepčení a soutěže pro všechny Mikuláše, čerty i anděly.
Připravilo KS města Bechyně a Vojenský útvar 3517.

prosinec 2007

VÝSTAVA
OBRÁZKY S PØÍCHUTÍ MEDU
Neděle 2. prosince / 16 hodin / Městské muzeum
Výstava potrvá do 31. 12. 2007, vstupné dobrovolné.

Alenka - Václav Kupský

TRADICE
I. ADVENT
Neděle 2. prosince / 16 hod. / Městské muzeum
Vernisáž výstavy Obrázky s pøíchutí medu (perníkové formy,
perník a malované obrázky na skle).
Vánoční trh lidových řemesel a dílna pro děti (malování na sklo)
V 18 hodin starosta města rozsvítí stromeček na náměstí za
doprovodu zpívajících dětí ze Zářečí.
Pořádá KSMB - Městské muzeum

II. ADVENT
Neděle 9. prosince / 17.00 hodin / Zámek Bechyně
Vánoce Petra Voka - Písně 15.-17. stol., čtení z Bible kralické
Pořádá Zámek Bechyně

III. ADVENT
Neděle 16. prosince / 17.00 hodin / Klášter
Divadlo, koncert, výstava... a navíc také domácí vánočka,
punč a čaj s čerstvým ovocem.
Pořádá ZUŠ V. Pichla

IV. ADVENT
Neděle 23. prosince / 17.00 hodin / Nám. T. G. Masaryka
Vánoční troubení koled z věže v podání Swing Bandu Tábor.
Čaj a svařák k zahřátí připraví místní organizace hasičů.
Pořádá Kulturní středisko města Bechyně

HUDBA

JAZZ
EFTERRÄTT

cyklus èb fotografií
Čtvrtek 13.prosince / 19 hod. / CAFE-BAR U HROCHA
Na vernisáži zahraje Cabowitz.

DIVADLO
NOC PASTÝØÙ

Ochotníci Radìtice

Sobota 22. prosince / 19 hodin / Velký sál / Vstupné: 50,- Kč
Divadelní představení v režii Josefa Mazánka nastudoval
divadelní soubor Radětice.
Předprodej vstupenek v CAFE BARU U HROCHA

KURZY, SEMINÁØE
ORIENTÁLNÍ A BØIŠNÍ TANCE
Pondělí 3., 10., 17. prosince / 18. a 19 hodin / Klubovna KD
Úterý 4., 11. a 18. prosince / 18.30 a 19.30 h / Klubovna KD

ANGLIÈTINA
Středa 5., 12., 19. prosince / 18.30 hod. / Klubovna KD
Čtvrtek 6., 13. a 20. prosince / 18.30 hod. / Klubovna KD

TANEÈNÍ PRO VŠECHNY
Zahájení v pátek 11. ledna 2008 ve 20.00 hodin
Pro velký úspěch pořádáme další ročník tanečních pro
všechny. Uzávěrka přihlášek je 20. prosince 2007!!!
Volejte 381 213 338, 776 381 203 nebo pište na e-mail
program@kulturnidum.cz.

PØIPRAVUJEME NA LEDEN 2008
IV. PLES MÌSTA BECHYNÌ
Sobota 12. ledna / 20 hodin / Velký sál / Vstupné: 100,- Kč
Plesovou sezonu zahájí Ples města Bechyně s bohatou
tombolou. K poslechu a tanci zahraje Swing Band Tábor.
Předprodej vstupenek v Knihkupectví Petra Voka od
4. prosince 2007.

O-STO-MYŠ!

Středa 5. prosince / 20 hodin / Malý sál / Vstupné: 80,- Kč
Stále populárnější "Efterrätti" nedávno vydali svou druhou
desku, jejíž zvuk si nechali namíchat ve Švédsku ve stejném
studiu, kde ho míchala například Anastacia nebo Michael
Jackson. Jazz Efterrätt (jazzový zákusek - výraz ze švédštiny)
je pražská hudební formace, která ve svém repertoáru
nadžánrově spojuje prvky jazzu, funky, blues i latiny.
Předprodej vstupenek v CAFE BARU U HROCHA

Pondělí 7. ledna / 9.00 hodin / Klubovna KD
Opět připravujeme ve spolupráci s Attavenou, o.p.s. České
Budějovice počítačový kurz určený maminkám s dětmi do 3 let
(zapojit se mohou i muži v obdobné situaci).
Ke kurzu a projektu proběhne 7. ledna 2008 v klubovně KD
nezávazná informační schůzka.
Počet kurzistů je omezen, tak neváhejte a volejte
Jitku Šimkovou 385 340 579 nebo 777 99 17 42. Informace
získáte také na internetových stránkách
www.attavena.cz.

PODÌKOVÁNÍ

HODNÌ PODNÌ
Čtvrtek 20. prosince / 19 hodin / CAFE-BAR U HROCHA
Zveme na koncert do nově otevřené kavárny s kulturním
informačním
centrem,divadélko
galerií a veřejným
internetemPraha
v KD.
Malé Nosticovo
Pod Čertovkou,
Přes den zde funguje i vybavený dětský koutek.

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

(dnes zcela zničen). 1.oddíl Junáků skautů
Republiky česk oslovensk é u spořádal
8 . pros in c e 1 9 3 3 v eře jn é d iva d el n í
představení hry „Noční lov“ od Richarda
Válka. V r.1934 se br. Slavík a Suchý
zúčastnili JAMBOREE (= mezinárodní
celostátní sraz se stanováním) ve Spale v
Polsku. Pořádaly se tábory o patnácti
účastnících ve třech stanech, r.1934 v Údolí
běsu (u Hutí), 1935 a 1936 u rybníka Starého
(Rytíře).Asi v r.1936 byla zásluhou Jaroslava
Musílka získána klubovna na dnes již
neexistující lázeňské plovárně.To již byly dvě
družiny: Tygři (rádce Václav Dvořák) a Lišky
(rádce František Kraus). Oddílový rádce je
Jirka Dorňák, skautským jménem Popelec
a vedoucím vlčat Jan Pavlín z bechyňské
fary. Vedoucím oddílu je Ruda Suchý
a vedoucím střediska Vlast.Schusswohl.
Skautů je již 25! K narozeninám T.G.M. byl
uspořádán 6.3.1936 oslavný večírek a v létě
1936 je uspořádáno sportovní utkání ve
volejbalu s letním táborem evangelické
mládeže v Poušti. V zimě se klubovna nedala
vytápět, proto se schůzky konají u Kyrianů na
půdě (Široká ulice). Právě Ladislav Kyrian je
rádcem Lišek. Vlast.Schusswohl nezvládl

tábor u Červeného mlýna a proto br. Václav
Dvořák, J.Pavlín a R.Musílek zakládají
v r.1937 katolický skauting, který má tři
družiny: Tetřevů, Jelenů a ? Šátky mají
modré.
V r.1937 se stává vedoucím svazového
oddílu učitel Jarka Lenc, rádcem Lišek
Ladislav Pichl a Tygrů Oldřich Plachta, který
je zároveň vedoucím vlčat. Oddílovým
rádcem zůstává Jirka Dorňák, vedoucím
střediska je kníže Alfons Paar. Aktivity družin
jsou omezeny nastá vající mo bilizací
vedoucích (v r.1938 věrní skauti pěšky
doprovázejí Jarku Lence). Skauti drží
hlídkovou službu při leteckém dni v Bechyni
r.1938 a odměnou je jim i let nad Bechyní.
Poslední klubovna svazových skautů před
válkou byla v domě na náměstí, v bývalé
kuchyni p.učitele Pánka (dnešní muzeum).
Katoličtí skauti mají klubovnu v přízemí fary.
Dochází ke spřátelení skautů, bohužel příliš
pozdě (v r.1939 odchází Jirka Dorňák a Láďa
Pichl a rádcem Lišek se stává Evžen Illín).
Ve doucím l . odd ílu b yl J arka Len c,
zástupcem Oldřich Plachta, tajemníkem
Láďa Kyrian a vedoucím instruktorské
družiny br.Matoušek. V létě 1939 mají oba
oddíly společně u Starého rybníka velmi
krásný tábor, po nich pak skautky a vlčata. Na
podzim 1939 je Junák německými úřady
rozpuštěn. Je to poprvé, ale bohužel ne
naposledy. Komunistický režim dokáže
později totéž ještě dvakrát.
V období okupace (1938-1945) přesto
podle pamětníků pokračovala tajná činnost
skautů v malé skupince zásluhou profesora
Josefa Langa (Papá, důvěrně Papík, roč.
1913). Byl předválečným členem duchovní
rady ústředí Junáka a vedoucím skautského
oddílu (vodáků?).
Předválečný tábor umístil nedaleko
Poradní skály pod Obůrkou. Z tohoto období
se patrně datuje i jeho spolupráce
s majitelem zámku a Okresním velitelem
Junáka br. Alfonsem Paarem-Aloušem. (Pod
Obůrku měli katoličtí skauti své tábory - Legia
angelica). V době nacistické okupace se br.
Papá stává učitelem paarovských dětí:
Alfonse, Karla a Eleonory. Po celou okupaci
hrával při nedělní mši v klášteře na varhany.
Nikdy neopomenul uprostřed mše zahrát
i melodii skautské hymny. Možná právě proto

Splnilo se Písmo svaté,
radujme se v Pánu,
slunko spásy světu vzešlo
z nadehvězdných stanů.

Z Panny čisté narozen,
v jesličkách je položen,
temná noc se proměnila
divem Božím v jasný den.

Prof. Antonín Benjamín Svojsík

se kolem něho soustředila skupina skautů,
kteří se scházeli v jeho zámeckém bytě.
Pravděpodobně v roce 1942 Němci nařídili
organizovat mládež - tzv. Kuratorium pro
výchovu české mládeže s povinnou účastí.
Tehdy si Papík uvědomil hrozící nebezpečí,
kdy nacisti mohli prostřednictvím této
organizace ovlivňovat mládež. Proto svolal
tajnou schůzku do altánku v zámeckém
parku nad Zářečím, na kterou pozval asi
deset skautů a dva nebo tři keramiky. Zde si
je nejprve zavázal slibem mlčenlivosti a poté
jim vysvětlil všechny stránky hrozícího
nebezpečí při ignorování německé snahy.
Doporučil skautům vstup do tohoto hnutí, ale
zároveň je upozornil na všechna nebezpečí
vyplývající z členství v této organizaci i na to,
že ani v budoucnu nemohou očekávat
ocenění za tuto činnost. Pak nechal
rozhodnutí na každém jednotlivci - všichni
souhlasili. V průběhu okupace byl úkol
splněn, pouze jeden člen ze skupiny odpadl.
Z povinného členství v této organizaci se
stala dobrovolná účast, i když se udávala
vždy stoprocentní účast (skutečnost 50-60
procent). Papík vyloučil nepřijatelnou
ideologii z činnosti oddílu a zabýval se
skautskou tématikou - výlety a hry. Ve své
klubovně - v šatně u tenisových kurtů na
bývalém sokolském cvičišti (dnešní Kulturní
dům a park před ním) - byla celou dobu pod
Svatováclavskou orlicí umístěna i skautská
lilie. Nenápadná propagace skautské
činnosti byla na veřejnosti uspořádána
besídka v sále na Protivínce, kde se program
skládal z národních písní a básniček a byl
zakončen písní Čechy krásné, Čechy mé.
Podle pamětníka MUDr. Čámského byla
činnost skupiny správně pochopena.
Že skautský duch a myšlenky byly vždy
živé, svědčí okamžité navázání ať v roce
1945 nebo 1968. Po válce v letech 19451948 bylo podle ekonomů v celé Evropě
období velice nepříznivé, ale pro skauty i jiné
zakázané organizace plné elánu, života,
rozmachu a plánů. V pamětech této
generace to byly ty nejkrásnější klubovny,
nejkrásnější schůzky, výlety a tábory. Člověk
se mohl nadechnout svobody, touhy, krásně
prožitých chvil.
Z deníku jednoho tábora:
„TÁBOR NA ŠUMAVĚ“ na tom by
konečně nic nebylo, ale…
že tj. v roce 1946, kdy pohraničí a tedy
i Šumava jest ještě plna Němců, že přípravou
na něj bylo začato právě týden před
odjezdem… že přes všechny potíže se stany
stál pobyt pouze 250,-Kč a tak se vydařil, že
chlapci tam chtěli zůstat ještě alespoň
o týden déle a teprve, když je Pedro ujistil, že
příští tábor bude delší, svolili s odjezdem
domů… A to, že prý na Šumavě „řádí Němci“,
to bechyňským skautům z 2.oddílu vůbec
nevadilo. Vždyť s nimi jede Pedro a Majka
a Němců se přeci nebudou bát. A pak, vždyť
budou pást dobytek a jezdit při tom na
koních! A jsou tam prý i starší honáci, a to je
přece něco!
Sám tábor, který sestával ze třinácti
stanů, byl postaven na čtvercové planince,
kterou na západě a na jihu ohraničoval lesík,
na východě řada vysokých smrků, za nimiž
se táhla chudá políčka a na severu, kam se
tato planina mírně svažovala, zurčel horský
potůček plný pstruhů. Za ním pak byly
rozsáhlé pastviny, na nichž chlapci zažili
nejedno dobrodružství. Tábor měl podobu
podkovy, jejíž otevřenou stranu uzavíralo
zábradlí a šrák - brána. Táborový kruh, kde
se hrdě vypínala „pumpa“, tedy totem, byl
vybudován v lesíku za táborem a právě tak
i kuchyně se zásobním stanem a s ledničkou

byla vzdálena asi 70 kroků od tábora. Tábor
stál v údolí a kolem dokola byl obklopen
věncem hor a lesů. Do nejbližší vesnice
Velislavic, která byla na vrchu, bylo asi 2 km.
Tak si tam bechyňští Junáci žili
a nestarali se o nic jiného, než o stádo, které
jim bylo svěřeno. A bylo těch skautů 24.
Vedoucím tábora byl Evžen Illín, skautským
jménem Pedro, 22 letý chlapec, hudebník
a pravý skautský dědeček. Jeho zástupcem
byl Zdeněk Trešl, zvaný Čučkin, povoláním
„řezník“;vlastně abyste rozuměli, studující
medicíny, proslulý od táborových ohňů.
Vedoucím 2.oddílu byl 18letý Miloš Čech
neboli Majka, starý zálesák a nově
vyzkoušený kuchař. Zástupce František
Kocourek a jednoduše Máca je student a tak
trochu taky trubač. No a jinak nejproslulejší
postavou tábora byl Jan Kunc, Kid, 18letý
muž hrubých rysů, ještě hrubších vousů, ale
dobrého srdce. Byl to vlastně náš host,
protože bydlel s rodiči již kdesi daleko na
severu, ale pro své kamarády vážil dalekou
cestu „napříč republikou“, aby se mohl
zúčastnit tohoto tábora.
A dalšími hrdiny, o kterých se dočtete, jsou:
Jaroslav Kopecký - seržant, Miroslav
Mikšovský - Miki, Jiří Hlas - Icik, Karel Šonka,
Milan Feikl - Pifka, Karel Vrůbl - Špicl, Václav
Janko, Ladislav Kolář - Kolda. Jan Přibyl Francesbír, Lubomír Kos, Jiří Trojáček,
Dušan Nový, Miroslav Drha, František
Trojáček, Ruda Bakule , Josef Liška, Zdeněk

Novák - Rolf, Václav Hanketa, Milouš Vazda Bacil
Ještě o tom novopečeném kuchaři, Majkovi:
Je třeba poznamenat, že Majka, který vaří
čím dál líp, se dneska zvlášť obědem
vyznamenal. Oběd byl jedna balada. Někteří
chlapci jsou ale takoví, že by jim oběd
nechutnal, kdyby nevěděli, jak se jmenuje
a obtěžují Majku zbytečnými otázkami.
Majku to hrozně míchá, hlasitě láteří
a prohlašuje, že tady není žádný hotel a tak
dále. Dnes bylo právě maso a chlapci se
hádali o to, zda je to roštěnka nebo filé, což
Majku přivádělo do zuřivosti. Ode dneška se
budou dávat určité názvy všem jídlům, např.:
JÍDELNÍČEK

Další historii z těchto krásných let,
i pozdější, někdy smutnou, někdy veselou,
ale vždy nadějnou a tvůrčí, skautskou,
za z na m e ná m e p říš tě . L o učí m e s e
s pokřikem oněch let:

Snídaně: káva míchaná klackem,
chléb s UNRA marmeládou
Svačina: sýr Horal ve staniolu,
chléb uříznutý bajonetem
Oběd: maso nadivoko a la Hírna-Hóóbrýý
polévka a la H2O + louka zelená
Svačina: vdolky „Už né jako lóni“
s marmeládou „je jí málo“
Večeře: bramborový guláš se salámem
Značka „Kdo to tak vo-pep-řil?“
A je to.
Odpoledne byl nácvik morseovky, uzlů,
písní, Kimova hra apod. jako včera s první
skupinou.
Večer vyhnal Pedro chlapce na plíženou,
aby měl na chvíli od nich pokoj. Pak večerka
a spánek s revolverem!“

2. neděle, 3. pondělí, 20h
KRÁLOVSTVÍ
Premiéra širokoúhlého filmu USA
Do 15 let nepřístupno, 109 min, 60,-Kč

„Skauti byli, jsou a budou,
nezemřeli nikdy nudou.
Jedno heslo znají jen,
A to zní: Buď připraven!“
Pozn. Autory textů uvedeme po ukončení.

KINO BECHYNÌ
PROSINEC 2007

7. pátek, 8. sobota, 20h
ZBOUCHNUTÁ
Premiéra barevného filmu USA
Do 15 let nepřístupno, 129 min, 60,-Kč
9. neděle, 10.pondělí 20h
MEDVÍDEK
Český barevný film
Do 12 let nevhodné, 98 min, 70,-Kč
13. čtvrtek 14. pátek, 20 h
GYMPL
Český barevný film
Mládeži přístupno, 105 min, 70,-Kč
15.sobota, 16.neděle, 20h
PROBUZENÍ TMY
Premiéra širokoúhlého filmu USA
Mládeži přístupno, 99 min, 60,-Kč
Do 31. prosince dovolená

Zápis do 1.tøídy - pravidla
pøijímání žákù
1.Každáškolaotevøepouzejednu prvnítøídu.
(usnesení radymìstaBechynì zedne 22.11.2006)
2.Nejvyšší poèet žákù ve tøídì je 30.
(vyhláška è.48/2005 Sb. o základním vzdìláváním
a nìkterých náležitostech plnìní povinné školní
docházky)
Tento poèet nesmí pøesáhnout hygienické
požadavky na tøídu pøíslušné školy.

Juchú, škola plná duchů
1. listopadu by „Stará škola“ jistě vyhrála
ně jaký rekord. V tento den zde byla nejv ětší
koncentrace duchů v celé České republice.
Na vyuč ování přišlo 120 nejrůznějších duchů
a strašidel, čarodějnice, skř ítci, bílé paní,
černokn ěžníci, kostlivci a mumie. Neodradila
je ani děsivá hudba dunící po chodbách.
Každý si potmě namaloval svého ducha,
dostal sladkou odměnu a pak se všichni
rozešli do tříd, kde na ně čekaly strašidelně
př evleč ené paní učitelky.
Z rozvrhu namátkou vybíráme:
1.A
Strašidelná matematika
2.A
Soutěžíme se strašidly
3.A
Vyprávění o strašidlech a Dušičkách
4.A
Monster Song
4.B
Vědecká konference - Duchové
u nás a v cizině
Všichni, malí i velcí, jsme dokázali, že MY se
o Dušič kách nebojíme.

ZÁPIS
dětí do prvních tříd
narozených v době

od 1. 9. 2001 do 31. 8. 2002
proběhne v pátek

18. ledna 2008 od 14. do 18. hodin

na obou bechyňských školách.
Na nové škole (Školní ul.) v hlavní
budově. Ve staré škole (Libušina ul.) v
přístavbě - vchod zezadu od Křižíkovy
vilové čtvrti.
S sebou si přineste občanský
průkaz, rodný list dítěte, případně
vyplněný zápisový list.
Žáci budou přijímáni za základě
usnesení rady města Bechyně, vyhlášky
o spádových obvodech č.29/98 ze dne
18.12.1998 a podle dohodnutých pravidel
pro přijímání žáků na obě školy.

3. Rodièe mohou pøihlásit dítì k zápisu na školu,
kterou si vyberou.
4. O zaøazení žáka do 1.tøídy pøíslušné školy
rozhodnou podle poøadí tato pravidla:
a) spádovost obvodù (vyhláška è.29/98
ze dne 18.12.1998)
b) dohodnutá výmìna
c) dìti zamìstnancù školy
d) sourozenci (2 a více)
e) sourozenci (1)
5. V pøípadì velkého zájmu budou pøednostnì
pøijati žáci z pøíslušného spádového obvodu
(vyhláška è.29/98 zedne18.12.1998)
6. Oznámení o pøijetí (pøípadnì o nepøijetí z dùvodu
naplnìné kapacity tøídy nebo neodpovídající
spádovosti žáka) bude rodièùm oznámeno ve
správním øízení (podle § 37 školského zákona
è.561/2005, viz § 165 odst. 2 podle § 9 správního
øádu).
Bc. Mgr. Jan Ingr, ZŠ Libušina
Mgr. Jan Pekaø, ZŠ Školní

Co, kdo, kde, kdy...
Zveme Vás na již 12.výstavu

“Betlémy ve stodůlce”
Hvožďany č.p.2, Bechyně

Výstavu můžete navštívit
od 8.12.2007 do 6.1.2008
od 10 do 17 hodin
Na Štědrý den a Sivestra do 13 hodin.

NOVOROČNÍ BECHYŇSKÁ
VYCHÁZKA
Klub českých turistů - odbor Bechyně si
Vás dovoluje pozvat na tradiční Novoroční
odpolední vycházku spojenou se sbírkou pro
N ad a č ní f on d Č e sk é h o r oz h l as u
„ SV ĚT LU Š KA“ u rč en ou n a po mo c
nevidomým a těžce zrakově postiženým
„NOVOROČNÍ ČTYŘLÍSTEK“.
Sraz účastníků je v úterý 1.1.2008 ve
13.00 hodin před Hotelem „U Draka“.
Připraveny budou dvě vycházkové trasy
okolím města Bechyně (krátká trasa 5 km
- Bechyňské výhledy, dlouhá trasa 12 km).
S přáním spokojeného prožití roku
nastávajícího a pevného zdraví na cestách
které Vás čekají.
Za Klub českých turistů - odbor Bechyně
Petr Chaloupek - předseda odboru
Poděkování
Děkujeme všem dobrým lidem, kteří
přišli doprovodit pana Karola Šoóše na
jeho poslední cestu, za projevy soustrasti.
Zarmoucená rodina

S PŘÍCHUTÍ MEDU
Mě st s ké
muzeum v neděli
2. prosince zapálí
p r v ní a dv e nt n í
sv íci a s vo u
v ý s t a v o u
„ O b r á z k y
s příchutí medu;
Perníkové formy,
perník a podmalby
na skle“ nabídne další poklady z muzejní
sbírky.
D ře v ě n é fo rm y n a vy t lač o v an ý
nezdobený perník jsou pro nás dnes
důkazem lidové tvořivosti, úrovni řezbářství,
obliby perníku v té které době a také
dokladem o myšlení tehdejších lidí. Perník
byl ve starších dobách chápaný jako lék
a spíše „luxusní zboží“, později zlidověl
a objevoval se na jarmarcích, na poutích.
Takový dárek mohl skrze vyobrazený symbol
mnohé vypovědět. Milenecká témata jsou
celkem průkazná, ale co třeba znamenal
šašek (lehkovážnost, ztrátu panenství atd.),
že jelen, kohout, také nůžky, šavle, jsou
symbolem muže, proč dávali rodiče dětem
perníkovou abecedu, to už každý neví. Na
výstavě jsme chtěli ukázat formy z muzea,

PERNÍKOVÁ POHÁDKA
Každé malé dítě tuto
k ou z e ln o u p o há d ku
provoněnou perníkem zná
a i my dospělí si ji rádi
připomeneme při pohledu
na vystavované medové
perníky dekorované bílou
polevou v Městské knihovně od
4. 12. do 21. 12. 2007.
Návštěvu Vám také zpříjemní
výtvarné návrhy perníkového zdobení dětí
I.stupně základních škol a Speciální školy,
dále si můžete prohlédnout další výstavu
fotografií pana M. Gärtnera “I stromy mají
emoce.”
Pro školní děti jsme až do Vánoc
zorganizovaly dopolední předčítání dětských
knih v rámci akce Česko čte dětem, kdy
oslovení dospěláci upozorní na oblíbené
knihy svého dětství.
A ještě poznámka na závěr: perníkem
voní i Městské muzeum, kam jsme zapůjčily
na doplnění výstavy knihy o perníkách
a perníkářích! Přijďte si zpříjemnit volnou
chvilku a načerpat inspiraci v předvánočním
shonu, vždyť perníčky k českým Vánocům
neodmyslitelně patří!
Za Městskou knihovnu srdečně zve
Houdková Eva
Knihovna bude mít ZAVŘENO
od 21. 12. 2007 do 2. 2. 2008

Knihkupectví a galerie m
zve na prodejní exozici obrazů autorů,
kteří přijali naše pozvání. Jsou to tito:

Josef Chrt
Václav Švejcar
Tomáš Pitlík
František Pon
Karel Příhoda
Mgr. Marie Hudečková
Lydia Šimonová
Na Vaši návštěvu se těší Milada Štachová
z nich jsme nechali upéct tradiční perník
a n ak o n ec jsm e tu t o č á st do p ln il i
keramickými odlitky z forem jiných, které
kdysi byly vyrobeny na Keramické škole.
Formy dřevěné (nejčastěji z tvrdého dřeva
ovocných stromů) odrážejí větší či menší
profesionalitu svého autora. Ty nejstarší jsou
často velmi propracované, můžete z nich číst
detaily šatů či účesu na postavách, detaily
obličeje a jiné. Řezba takové formy
vyžadovala vysokou manuální zručnost
a velkou sílu v prstech. Obrázek je vyřezaný
v několika hloubkových rovinách a jaké
neskutečné detaily jsou nakonec na perníku
k vidění se můžete přesvědčit v muzeu.
První perníkáři přišli do Čech kolem roku
1300 z Německa (známý Norimberský perník
atd.). Dříve zůstávali řemeslníci jedné
profese ve stejné ulici. V Praze to byla ulice
dnes známá Celetná (pekaři-caletníci). První
písemná zmínka o perníkářích pochází
z roku 1335 z města Turnov. Receptů na
perník existuje nespočetně. Základem je
dobrý med, mouka a hlavně nepočítaně
koření (pepř, skořice, kardamon, vanilka,
koriandr a další). Samotná přípra va
představoval spolu s receptem tajemství.
Těsto se nechávalo i více let uležet pak se
znovu zpracovávalo.
Roz voj perníku a jeho zlidově ní

ZVÍŘECÍ POHÁDKY
ANNY BLAŽÍČKOVÉ
Není to první knížka Anny Blažíčkové,
napsaná pro citlivé období lidského života dětství. Děti i mládež pobavily a jistě i poučily
již její předchozí prózy- Směr Červený Újezd
a Kdo nesází, nevyhraje aneb dostane se
Honza k počítačům. A připomeňme i její
zatím nejvyzrálejší prózu, ovšem pro
dospělého čtenáře - Psí víno, která je
poetickou sebevýpovědí o jejím mládí
a lidech jí tehdy blízkých v jihočeské
Bechyni.
K dětem se nyní autorka vrací knížkou
Zvířecí pohádky, kterou se zdařilými
ilustracemi Pavla Šťastného posílá v těchto
dnech na pulty našich knihkupectví.
Předkládá jim sedm poetických příběhů,
jejichž hrdiny jsou - až na slona a medvěda obyčejná zvířata všedního dne. Myška, co
slavila Štědrý den, zajíčkové, kteří se o sebe
dovedli postarat, aby neumřeli hlady, kachny
z e dv or a, k te r é z á v idě l y d i vo k ý m
kachničkám, že umějí létat, medvídek, co si
koupil automobil a učil se na něm jezdit,
chytrá vosa, která naučila kluky počítat,
a pejsek, jenž si spletl v dobré vůli pomoci
svému dětskému příteli poštovní známky
s těmi, co nosí psí plemeno na krku. Všechny
příběhy jsou v podstatě o kamarádství těchto
zvířátek s dětmi, která s nimi rozmlouvají
a prožívají legrační situace a příhody, opřené
o značnou dávku fantazie. Tyto pohádky
spojuje jeden základní znak - jsou psány
s láskou a něhou., s porozuměním pro
citlivou dětskou duši.
Je dobře, že taková knížka pro děti
vychází. Je totiž protipólem všech těch hrůz
a násilí, které na mladou generaci chrlí
zejména televize. Zvířecí pohádky přinášejí
mladým lidem aspoň trochu jasu, pohody,
poezie a krásy, hodnoty tolik potřebné pro
jejich život.
Dne 9. prosince 2007 vysílá Čs. rozhlas
na stanici Vltava v 9.30 hod. v relaci
“SOUZVUK”
pořad o ANNĚ BLAŽÍČKOVÉ
se čtením z její knihy “Psí víno”
sledujeme po Třicetileté válce (17. stol.)
a souvisí mimo jiné s rozvojem chovu včel.
Následuje doba, kdy se jarmarky, trhy, poutě
plní stánky s perníkem. Takový dárek
zůstával v domě jako upomínka nebo také
jako hračka pro děti. Konec předminulého
století znamená úpadek tradičního perníku
vykrajovaného z forem. Konkurencí se mu
staly kavárny, cukrárny a taky fakt, že díky
kypřidlům do těsta a vykrajovadlům se
zpřístupnilo pečení všem domácnostem.
Perník je v této době zdoben sklíčky,
marcipánem, papírovými obrázky tak, jak jej
známe dnes. I takový perník můžete na naší
výstavě vidět. A že řemeslo tradičního pečení
z forem nezaniklo, hlásají perníky pana Aleše
Vostřeze z muzea perníku u Kunětické Hory,
které jsou vystavené vedle nich.
Výstavu Obrázky s vůní medu můžete
vidět v Městském muzeu od 2.12. do 31.12.
2007. Otvírací doba: po, út, čt, pá: 8-15, st,
so, ne 13-17hod, (24.12.-31.12. 13-17hod)
vstupné dobrovolné. Zahrňte nás například
o Štědroveče r ním odp oledni do své
procházky a přijďte se podívat nejen na
výstavu, ale také na vyzdobený průjezd, na
kterém se budou podílet děti z různých
institucí a klienti Domova pro seniory.
Hezké vánoce JJ, správce muzea

V Bechyni vzniklo nejdelší
keramické ucho na svìtì
Ve ètvrtek a v pátek 1. a 2.
listopadu 2007 se na Støední
prùmyslové škole keramické
v Bechyni konal již 11. roèník
toèíøské soutìže pro žáky
støedních výtvarných škol, kteøí
studují oboryzamìøené na výtvarné
zpracování keramiky.
Zúèastnila se ho zatím nejvìtší
konkurence 19 soutìžících ze sedmi škol z celé ÈR
(Bechynì, Èeský Krumlov, Hodonín, Ostrava,
Luhaèovice, Velké Opatovice a poprvé i Svìtlá nad
Sázavou). I v takto nabité konkurenci obstáli
bechyòští toèíøi na výbornou! S pøehledem zvítìzil
Petr Schandl (107 bodù) pøed dalším domácím
borcem Petrem Pichem (101 bod).Nezklamal však
ani tøetí reprezentant SPŠK Libor Hošek (96 bodù),
který ztrácel na 4. místì na medailovou pozici
Michala Waltera z Èeského Krumlova pouze jediný
bod. Tímto umístìním se bechyòští žáci postarali
o druhé nejúspìšnìjší vystoupení školy v celé
historii soutìže. Lepší byla Bechynì jenom ve
4. roèníku v roce 2000, kdy naši žáci obsadili
všechna tøi první místa, ovšem ve výraznì slabší
konkurenci.
Petr Schandl zaujal pøedevším nejzdaøilejším
provedením volného úkolu, v nìmž mìli soutìžící
podle vlastního návrhu vytoèit nádobu s víkem
pojatou buï jako užitkový pøedmìt, nebo jako
volný výtvarný objekt. Svým øešením prokázal
nejen vysokou míru øemeslného mistrovství, ale
I notnou dávku výtvarného vtipu. Petr Schandl
zvládl nejlépe také jeden z povinných úkolù, a sice
vytoèení mísy co nejpøesnìji podle výkresu. Druhý
povinný úkol zase pro zmìnu bravurnì zvládl Petr

Keramická škola opìt stoupá
(vstupuje) na výsluní
Všeobecnì známá nejstarší èeská støední
keramická škola v Bechyni v posledním období
opìt získává svými úspìchy vìhlas doma i v zahranièí. Zdá se, že pøevážnì její zásluhou se mìsto
Bechynì znovu stává „Mekkou keramikù“.
Vedle mimoøádných úspìchù v soutìžích
mladých designerù vèetnì letošního vítìzství
v mezinárodní soutìži „Mladý obal 2007“ byla
škola v minulém roce úspìšná i pøi získávání dotací
z EU na realizaci projektu „Další profesní
vzdìlávání“ v oboru prùmyslový design. Na
realizaci projektu získala škola z evropských fondù
t
é
m
ì
ø
2 000 000 Kè.
Pilotní kurz prùmyslového designu
Tento vzorový kurz byl ve školním roce 20072008 zahájen již 31.8.2007 a bude ukonèen
v prvním ètvrtletí roku 2008. Kurz probíhá
v prostorách støední keramické školy a úèastníci

Pich. Dokázal totiž nejpøesnìji ze všech soutìžících
vytoèit podle výkresu džbán zvaný „sova“. Tento
typ èásteènì uzavøeného džbánu býval umísován
na moravských vinicích, aby svým zvukem
vyvolaným vìtremplašil ptáky.
Již loòský roèník toèíøské soutìže obohatila
vložená, recesnì pojatá soutìž „Velké ucho“, v níž
mìli soutìžící za pomoci jednoho asistenta vytvoøit
tažením z 15 kilogramù hlíny co nejdelší ucho, èi
pøesnìji øeèeno keramického „hada“. Vzhledem
k tomu, že nám není známo, že by kdekoli na svìtì
ještì nìkdo podobnou soutìžní disciplinu
provozoval, rozhodli jsme se na soutìž pozvat
pelhøimovskou agenturu Dobrý den, povìøenou
oficiálním registrováním nejrùznìjších rekordù
v Èeské republice. Soutìž se konala v hlavní
chodbì školy, což se ukázalo vzhled em
k pøedvedeným výkonùm jako nezbytnost. Loòský
nejlepší výkon Jiøího Kamana (549,5 cm) totiž
výraznì pøekonalo hned osm soutìžících!
Pøítomnost Luboše Rafaje z agentury Dobrý den,
který dohlížel na regulérnost rekordních pokusù,
jsou ubytování v (internátním) domovì mládeže.
Kurz i ubytování jsou zdarma. Cílem probíhajícího
vzdìlávacího programu je umožnit úèastníkùm
(vybran ým záj emcùm ) zvýšení kvalifikace
v oborech: teorie designu, výtvarné kultury,
technického kreslení, modelování, technologie
konstrukce a poèítaèové grafiky. Mimoøádný dùraz
je zde kladen na praktická cvièení. Absolventi kurzu
získají nové dovednosti nejen v moderním oboru
prùmyslového designu, ale i v navazujících
oborech. Koordinátorkou tohoto projektu je Mgr.
Jana Krejèová, profesorka SPŠK Bechynì.
Program „Pilotního kurzu“
1.Teoretická pøíprava
a)
Historie designu, teorie designu
b)
Technické k reslení (norm alizace,
zásady zobrazování, kreslení øezù a prùøezù, zásady
kótování a další.
c)
Materiály a jejich povrchové úpravy
2.Praxe - zák lady p rùmyslového designu
s praktickými pøíklady
a)
Návrh konkrétního pøedmìtu a výroba

zpùsobila, že se soutìžící vypjali k témìø
nadlidským výkonùm. Dlouho to vypadalo, že se
rekordmanem stane nìkterý z bechyòských žákù,
nebo Petr Pich dosáhl délky 1616 cm a po nìm
Petr Schandl úctyhodných 1974 cm. Všechny však
v pozdním veèeru pøekonal Michal Walter
z Èeského Krumlova, který svého „hada“ natáhl až
na tìžko uvìøitelných 2050 cm! Tento výkon bude
také zapsán do èeské databáze rekordù jako
základní rekord v tažení keramického ucha aknižnì
bude publikován v novém díle knihy èeských
rekordù v r. 2009. Držitel rekordu se rovnìž mùže
pyšnit certifikátem od agentury Dobrý den, který
ho opravòuje užívat titulu rekordmana Èeské
republiky v této disciplinì.
Toèíøská soutìž byla doplnìna i dalším
programem. Ve ètvrtek to byl taneèní veèírek
v hotelu Jupiter, na nìmž hudbu jako každoroènì
obstarali bez nároku na odmìnu bývalí absolventi
keramické školy. V pátek pak vyslechli studenti
výtvarných tøíd bechyòské školy v novì
vybudované multimediální uèebnì pøednášku
pøedsedy hodnoticí komise. Tím byl v letošním
roce doc. akad. sochaø Pavel Jarkovský, vedoucí
katedry designu a ateliéru design keramiky FUUD
UJEP v Ústí nad Labem. Ten spolu se svými
asistenty pøedstavil na øadì fotografických ukázek
èinnost katedry i výsledky výtvarné práce jejích
studentù, z nichž mnozí jsou absolventy SPŠK
v Bechyni.
Závìrem bychom rádi zdùraznili, že takto
nároènou akci, jakou celostátní toèíøská soutìž je,
není v souèasné dobì možné realizovat bez
pøispìní sponzorù. S potìšením konstatujeme, že
v letošním roce se o sponzorování soutìže
zasloužili pøedevším bechyòští podnikatelé. Náš
veliký dík tedy patøí Mìstskému úøadu v Bechyni,
místním soukromým firmám (SNN Bechynì a.s.,
Elexpres-elektroservis s.r.o., Josef Fábera keramik-modeláø, Zahradnictví a kvìtináøství
U Benešù, Pavel Ursíny - Optik, Reality Horòák
s.r.o., Petr Kabát - keramika) a keramickým firmám
absolventù SPŠK (Keramika z podloubí - Petr Uhlíø
z È.Budìjovic, Egon I. Werner z Nového Drahova,
Vìra Pichová- Ateliér Radost z Milevska).
Pevnì vìøíme, že tito sponzoøi zùstanou naší
akci pøíznivì naklonìni i v pøíštím roce, v nìmž se
12. roèník toèíøské soutìže bude konat 6. a 7.
listopadu 2008. Všechny letos zúèastnìné školy
již na nìm pøislíbily svoji úèast, takže vìøíme, že
pøíští pokraèování soutìže, jejíž program chceme
ještì zpestøit, bude stejnì pøíjemnou událostí,
jakou byly všechnyroèníky dosavadní.
M. Vágner
modelu
b)
Sádrový model a výroba formy na lití
c)
Výroba loga
d)
Výroba pøedmìtu laminováním
3. Práce na PC
a)
Informaèní a komunikaèní technika
b)
Práce s programem pro designéry
- základy zobrazování práce v 2D a 3D programu
c)
Grafický design
- úprava vektorové grafiky
- Zásady úprav grafiky
- Photoshop
- Kompletace obrazu a textu
Kurz bude ukonèen
závìreènou prací.
Abs olventi obdrží certifikát o absolvování
a úspìšném zakonèení kurzu. Stávající úèastníci
kurzu hodnotí dosavadní prùbìh vzdìlávání velmi
pozitivnì a oèekávají, že jeho úspìšné dokonèení
jim umožní zlepšení výchozí pozice pøi uplatòování
na pracovním trhu v daném (oboru) i souvisejících
oborech.
Ludvík Jankù
èlen silikátového svazu a emeritní

Ptali jste se
Bydlíme v bytě na Písecké, který
máme možnost odkoupit. Bydlíme tady
3 roky a nabídku ke koupi jsme dostali při
nastěhování. Chtěla jsem se zeptat, jestli
platí kupní cena, která byla před těmi
3 lety nebo by nyní byla už vyšší? Dům
zateplený nemáme a okna také ne.
Křížová Věra: Nabídka na odkoupení
bytu pro stávající nájemníky stále platí za
podmínek, které jsou v zaslané nabídce.
Rozdíl je pouze v domech, kde si SVJ
odhlasovalo vyšší příspěvky do fondu
oprav(FO) než byl nájem. V tom případě se
vypočítá měsíční rozdíl X počet měsíců, od
kdy je příspěvek do FO vyšší a tento rozdíl se
doplácí ke kupní ceně. Pro podrobné
i n fo r m ac e m i m ů ž et e z a v ol a t n a
tel.:381477020, nebo osobně navštívit na
MěÚ.
Chtěla bych se zeptat, zda neuvažujete o značce obytná zóna na sídl. 5.
k vě t n a. N ěk te ří ř idi č i tam j e zd í
s nákladními vozy dost rychle a mohlo by
dojít k úrazu dětí, které tam bydlí.
V době, kdy se připravoval projekt
I. etapy rekonstrukce komunikací sídl.
5. května, byla jednou z variant, aby celé sídl.
5. května bylo obytnou zónou. Tato varianta
však neby la P olicií ČR, do prav ním
i n sp e kt o r á t e m T á b o r s c h v á l e n a .

Adopce na dálku
Z n át e nì k o h o , kd o
adoptoval na dálku nìjakého
toho malého èlovíèka? Zajímá
Vás takovýto druh pomoci
všem tìm malým dìtem, kteøí se
smutnì koukají z fotografií. Chtìli
byste se dozvìdìt více informací?
Nyní v èase pøedvánoèním, èase
dobrých skutkù a pøedsevzetí si
neodpustíme trochu sentimentu na zaèátek. Když
do internetového vyhledavaèe vypíšete slova
„adopce na dálku“ a rozkliknete odkaz, který se
Vám na obrazovce objeví, pøeètete si prvních
nìkolik slov a pøitom Vás z obrazovky sledují malá
èerná kukadla na fotkách, pak se Vám zaène svírat
srdce smutkem a zároveò úlevou nad tím, že Vás
od tìchto dìtí dìlí nìkolik tisíc kilometrù. Napadne
Vás, že by bylo krásné, pokud by se ty tváøièky dìtí
usmívaly. Díváte se dál do jejich osudù a prosebnì
hledáte sami v sobì možnost, jak jim alespoò
trochu pomoci. Vrátíte se ve vzpomínkách do
lavice první tøídy nad písmenka ve slabikáøi, do
množin plných jablek a hrušek a napjatého
oèekávání. Pøedstavujete si, jak by asi byly udivené
oèi tìchto dìtí, které možnost vzdìlání nemají
a o možnost navštìvovat školu musí žádat. Zdá se
to až nepøedstavitelné. Pøi první návštìvì tìchto
stránek máte chu adoptovat všechny dìti a poslat
je do škol … a nejen to. Rádi byste jim dali více než
jen požadovaný obnos na školné, který roènì èiní
pøibližnì od šesti do sedmi tisíc korun roènì.
Postaèí na úhradu školného, uèebních pomùcek
a školní uniformy. Pro Vaši pøedstavu tato èástka
èinícenu jednékávy dennì.
I my jsme tímto zpùsobem „adoptovali“
malého klouèka. V lednu letošního roku po
loòských svátcích jsme si øekli, že bychom trochu
té radosti mohli dopøát i nìjakému malému dítìti
v A f r i ce . P ø e s i n t e r n e t o v é st r á n k y
www.humanisti.cz jsme adoptovali „našeho
kluka“, jménem Mohamed. Je mu 5 let a žije
v mìstì Conakry ve státì Guinea. Pochází z rodiny,

V r eko n struova n é čá sti oko lo firmy
E L EXP RE S - EL E KT R OS E RV IS b u de
omezení rychlosti na 40 km/h a v ulicích, jejiž
povrch je ze zámkové dlažby, 30 km/h.
Chci se zeptat, kdo zodpovídá za úklid
k o mun ika c e ( k on ré tn ě ch o dn ík u)
přiléhající k nemovitosti. Případně, jaká
norma tuto problematiku řeší a upravuje.
Problematiku úklidu chodníku přiléhající
k nemovitosti řeší Vyhláška města Bechyně
č. 17/96 o ochraně veřejného pořádku,
životního prostředí a čistotě města-část II,
čl.5. Dále tuto problematiku řeší zákon
13/1997 Sb.,o pozemních komunikacích,
§27 odst. (4), který zní: Vlastník nemovitosti,
která v zastavěném území obce hraničí se
silnicí nebo s místní komunikací, odpovídá za
škody, jejichž příčinou byla závada ve
schůdnosti na přilehlém chodníku, která
vznikla znečištěním, náledím nebo sněhem,
pokud neprokáže, že nebylo v mezích jeho
možností tuto závadu odstranit; u závady
způsobené povětrnostními situacemi a jejich
důsledky takovou závadu zmírnit.
Chtěla bych se zeptat z jakého důvodu
se bude příští rok zdražovat nájemné?
Město Bechyně pronajímá byty, ve
kterých je z předchozích dob stále sjednáno
regulované nájemné. Ani poté, když se
nájemné uvolnilo a město mohlo s novým
nájemcem sjednat nájemné smluvní (tedy
jakékoliv a třeba i mnohem vyšší než
nájemné regulované), město této možnosti

nevyužilo a ve všech bytech i smluvní nájmné
stále sjednává ve stejné výši jako nájemné
regulované. Město tedy drží nájemné ve
všech bytech (kromě půdních vestaveb
a domu s pečovatelskou službou) na úrovni
regulovaného nájemného a chová se velmi
sociálně. Nyní zákon dává možnost
regulované nájemné opět zvýšit od 1. ledna
2008. Město tedy využilo možnosti, kterou
mu dává zákon.
Kam uložit odpad ze zahrádek když,ve
švestkové áleji byla skládka ukončena?
Skládka ve švestkové aleji nebyla nikdy
oficiálně povolena a z tohoto důvodu bylo
přikročeno k její likvidaci a úpravě terénu.
Odpad ze zahrádek je možno odvést na
Sběrný dvůr spol. Bytenes a to v pracovní
dny v době od 8.00-15.00 hodin.
Prosím o informaci, kdy a za jakých
podmínek bude možné odkoupit půdní
vestavby Na Libuši 615-617.
Půdní vestavby se mohou prodat až po
20 letec h od jejich výstavby, proto
o podmínkách prodeje zastupitelé ještě
nejednali.
Rád bych věděl od kdy bude fungovat
nová sportovní "hala" u staré školy.
Tělocvična u staré školy by měla
fungovat od ledna 2008. Jediné, co by mohlo
tento termín posunout na jaro 2008, by bylo
nedostatečné vyschnutí stavby pro pokládku
sp o rto v n íh o po v rch u p o d la h y (l i t ý
polyuretan).

která se nachází v obtížné životní situaci a nemá
dostatek penìz na placení školného. Mohamed
žije v jedné místnosti spolu s rodièi a tøemi
sourozenci.
Kdo jsme my? Prùmìrná rodina se dvìma
dìtmi, které navštìvují základní školu, s prùmìrnými pøíjmy, žijící v Èeské republice uprostøed
srdce Evropy, daleko od Afriky, daleko od
Mohameda.
Nyní již s netrpìlivostí èekáme na nìjaké
zprávy o nìm. Víme jen, že chodí do školy, ale dále
nic více. To by se mìlo teï na konci roku zmìnit.
Pracovníkùm humanistického hnutí se podaøilo
odletìt do Guiney, což od zaèátku letošního roku
nebylo možné. V zemi došlo k nìkolika politickým
konfliktùm. Od ledna byly ve støetech s policejními
a vlá d n ím i jed n o tkam i za bit y de sít ky
demonstrantù, další byli uvìznìni. V únoru
prezident vyhlásil stanné právo, obyvatelstvo
nesmìlo vycházet z domu, moc byla pøedána do
rukou policie a armády.
Dostali jsme zprávu, že dopis s malým dárkem
a fotografiemi našich dìtí došel do Prahy vèas,
dostal se na palubu letadla a snad udìlal radost
i malému Mohamedovi.
Všem pøejeme klidné prožití svátkù vánoèních
a hodnì zdraví do novéhu roku. Více informací
o adopci mùžete získat na adrese:
www.humanisti.cz
www.adopceafrika.cz
www.novyhumanismus.cz.
JK

SVAZ DIABETIKÙ
14. listopadu vyhlásila svìtová organizace
diabetikù dnem proti diabetu. Vyzvala všechny
organizace, aby v tento den pøipomnìly obèanùm
symbolickým pochodem a edukaèní èinností. Této
výzvy uposlechla místní organizace Svazu
diabetikù ÈR v Bechyni. Kromì zorganizování
pochodu pøipravila též ve spolupráci s Kulturním
støediskem mìsta Bechynì Den pro zdraví.
Dopoledne pøipravila pro úèastníky dvì pøednášky,
mìøení glykémie, cholesterolu a krevního tlaku
a odpoledne „Pochod pro zdraví.“
Dr. Stejskalová, specialistka z oddìlení
klinické výživy informovala pøítomné o novinkách
ve výživì diabetikù a seniorù a MUDr. Indrová
o možných nervových poruchách pøi diabetu.
Mnoho následných dotazù odbornì vysvìtlily.
Biochemická laboratoø paní Špaèkové po
odbìru krve hodnoty glykémie a cholesterolu
55 pøítomných vyhodnotila a po hodinì úèastníky
s výsledky seznámila.
Že se chutnì a zdravì mohou diabetici
stravovat dokázaly místní èlenky organizace
a pøipravily k ochutnání 8 druhù dia-jídel.
Ve 13 hodin jako i v jiných místech naší
republiky a jiných státech se 36 bechyòských
seniorù vydalo na POCHOD PROTI DIABETU
Dìkujeme Všem, kteøí pomohli pøi realizaci
pøíjemného dne.
Výbor ÚO svazu diabetikù

ÈINNOST SBORU PRO OBÈANSKÉ ZÁLEŽITOSTI
Sbor pro obèanské záležitosti (SPOZ) již dlouhou dobu zajišuje rozesílání gratulací nejstarším
obèanùm mìsta k životním jubileím. Bohužel po pøijetí zákona na ochranu osobních údajù, již nemohou být
seznamy obèanù, kteøí sedožívají urèitého vìku, aktualizoványpodleúdajù zevidence obyvatel.
Proto siVás, vážení senioøi, i Vás, rodinní pøíslušníci, dovolujemetouto cestou požádat o pomoc.
Na odboru vnitøních a sociálních vìcí MìÚ v Bechyni, u p. Pickové, jsou k dispozici tiskopisy na
udìlení souhlasu se zpracováním osobních údajù. Žádáme obèany, kteøí se v roce 2008 dožijí vìku 70 let a
více, aby souhlas se zpracováním osobních údajù SPOZu i mìstskému úøadu udìlili. Ti obèané, kteøí udìlili
souhlas se zpracováním osobních údajù v loòskémroce,nemusí již tento tiskopisvyplòovat.
Tiskopis najdete i zde na str 11.

Spolupráce s Nadací ČEZ
nadále úspěšně pokračuje
Město Bechyně s
Nadací ČEZ aktivně
spolupracuje od roku
2004. V letošním roce
s e dík y n ad ač ním
příspěvkům podařilo
realizovat tyto akce:
Galerie u Hrocha - Kavárna a Kulturní
infocentrum KS města Bechyně.
V bývalém prostoru Galerie u Hrocha
došlo k drobným úpravám. Galerie u Hrocha
se proměnila v ka várnu a Kulturní
infocentrum, prostor slouží také jako galerie
a předprodej vstupenek na kulturní aktivity
KSM Bechyně. Cílem projektu je zajištění
kvalitní kavárny, která by se měla stát
z á z e m í m p r o m a mi n k y s d ě t m i ,
středoškoláky ale i všechny občany města a
v neposlední řadě i pro turisty, kteří zde
získají základní informace o městě, kulturním
dění, apod. Toto by mělo přinést celkové
zkvalitnění služeb v oblasti cestovního ruchu.
Rekonstrukce veřejného osvětlení
sídl. 5. května - I. etapa
Od května tohoto roku probíhá na sídl.
5.května I. etapa rekonstrukce vodovodu,
kanalizace a komunikací na sídl. 5. května.
V rámci této akce bylo zrekonstruováno také
zastaralé a často opravované veřejné
osvětle ní. Došlo k výměně zemního
kabelového vedení, osazení nových stožárů
včetně o s vě tlo va cí ch t ěle s. Kro mě

TÌLOVÝCHOVA & SPORT
Keramici na cestách za fotbalem
Støedoškolská fotbalová liga chlapcù - 6.11.2007
Èeskomoravský fotbalový svaz ve spolupráci
s ministerstvem školství, mládeže a tìlovýchovy
poøádá celostátní soutìž støedních škol v sálovém
fotbale Støedoškolskou futsalovou ligu. V úterý
6.11.2007 se v Týnì nad Vltavou hrál turnaj 1. kola
jihoèeské divize za úèasti družstev domácího
gymnázia, gymnázia Vodòany a SPŠK Bechynì.
Náš cíl? Po nepøíliš vydaøeném loòském
úèinkování v soutìži sepokusit o postup.Postupují
dvì družstva, úèinkování v bechyòské lize bylo
dobrou pøípravou, takproè ne?
Naše sestava: v brance L. David, v poli R.Baroch,
A.Hanzlík, J.Horký, M.Keller, P.Kopaèka, T.Kovaøík,
M.Majer, P.Pich,M.Prachaø, T.Svoboda, A.Trbušek

estetického vzhledu a lepší funkčnosti je
jedním z přínosů také to, že dojde ke snížení
spotřeby elektrické energie. Bývalá svítidla
měla spotřebu 210-250 W, nově osazená
osvětlovací tělesa mají spotřebu 70 W a 150
W. Svítidla byla osazena zdroji sbílým
světlem, které zaručují lepší světelnou
pohodu než původní zdroje.

města Bechyně a v listopadu tohoto roku bylo
na sídl. Obránců míru „Oranžové hřiště“
vybudováno. Jedná se o dětské hřiště
s herními prvky, jak pro ty nejmenší, tak pro
děti ve věku okolo 10 až 13 let. Výstavbou
nového dětského hřiště chce město dětem
poskytnout různorodou a přitom bezbečnou
venkovní zábavu a sportovní vyžití a podpořit
tím aktivní životní styl dětí v době, kdy se na
pohybové aktivity zapomíná a děti jsou stále
častěji upoutány televizními či počítačovými
obrazovkami. Zároveň doufáme, že na hřišti
nalezne důstojné zázemí i dospělý doprovod.
Vzhledem k poloze sídliště je hřiště snadno
dostupné i pro děti z okolních částí města.
Přejeme všem dětem, aby si hřiště užívaly ve
zdraví, a doufáme, že si budou nového hřiště
vážit a uvědomí si, že hřiště si budou moci
plně užívat jen v případě, že ho nebudou
ničit, ale udržovat v čistotě a pořádku.
dostupné i pro děti z okolních částí města.
I.Z.

Oranžové hřiště
Nadace ČEZ se dlouhodobě věnuje
podpoře sportovních a volnočasových aktivit
dětí a mládeže. V posledních letech stoupají
nároky na bezpečnostní a hygienické normy
dětských a sportovních hřišť. Obce se na
tomto poli dlouhodobě potýkají s nedostatkem financí a proto jim Nadace ČEZ
vychází vstříc s projektem podpory výstavby
dětských a sportovních „Oranžových hřišť“.
Grantovým řízením na rok 2007 prošla
úspěšně také žádost o nadační příspěvek

SPŠKBechynì - Gymnázium Týn n/Vlt. 4:6 (1:5 )
Branky: 2-J.Horký, 1-M.Majer,R.Baroch
V prvním zápase jsme se po vyrovnaném
zaèátku ujali vedení brankou Jirky Horkého, ale pak
pøišla èerná desetiminutovka a ètyøi góly v naší síti.
Pak se hra zase vyrovnala. Skóre poloèasu bylo
vzhledem k pøedvádìné høe dìsivé. Ve druhé pùli
kluci trpìlivou hrou nepouštìli soupeøe do šancí
a sami z brejkù hrozili. Napøed snížil výbornì
hrající Jirka Horký, za chvíli nahrál krásnì Mirkovi
Majerovi na hlavu, bylo to 5:3 a mìli jsme zase o co
hrát. Pár nevyužitých šancí a gól soupeøe nám ale
šanci vzal. Urputnì vybojovaný poslední gól Radka
Barocha užpøišelpozdì.
Škoda. Kluci hráli dobrý fotbal, na lepší
soupeøe to ale nestaèilo. Na protivnících byla znát
vìtší zkušenost hry v hale a vyhráli zaslouženì.
Navíc nevyužili i oni pár jasných šancí, vìtšinou ale
díky bájeèným zákrokùm Ládi Davida v naší
brance.

SPŠK Bechynì - Gymnázium Vodòany5:4 (4:2)
Branky: 2 - T.Kovaøík, 1 - P.Kopaèka, J.Horký,
T.Svoboda
Zápas o šanci! Když prohrajeme, se soutìží se
louèíme, pøi výhøe iremízejsmeve høe. Zápas zaèal
náramnì. Než se vodòanští rozkoukali, vedli jsme
2:0 po brankách Petra Kopaèky a JirkyHorkého. Za
chvíli soupeø snížil, ale dva krásné góly Tomáše
Kovaøíka zvyšovaly naše šance. Jenže…. Ještì
pøed poloèasem soupeø snížil a hned z rozehrání
dal na 4:3 a nebylo jasné vùbec nic. A v té dobì
zaèal èarovat Láïa David v brance. Pochytal pár
ohromných šancí, ale vyrovnání 5 minut pøed
koncem nezabránil. Smolný obrat kluky nezlomil,
bojovali dál a 3 minuty pøed koncem Tomáš
Svoboda propasíroval do branky vítìzný gól. A pak
už kluci velicetaktickou hrou zápas dohráli kvytouženému vítìzství. A zaslouženì,protože byli lepší.
Ve zbývajícím zápase vyhrál Týn nad Vodòany
10:1 (6:1) a stvrdil tím svùj i náš postup do dalšího
k
o
l
a
.

Tìžké je vyzdvihovat jednotlivce. Výbornì
zahráli již zmínìní Láïa David a Jirka Horký a také
Míra Majer a Adam Trbušek. Všichni ostatní kluci
ale podali také výborné výkony a patøí jim uznání
a podìkování zadobrou reprezentaci našíškoly.
Pøátelskéutkání v dívèím fotbale -6.11.2007
Gymnázium Sobìslav- SPŠK Bechynì 1:16 (0:7)
Branky:4-K.Ranglová, 3-Š.Hùrková, 2-A.Kopfová,
M.Souhradová, G.Hùrková, 1 - M.Kalivodová,
P.Hrychová, B.Kylsánová
Sestava:v b rance se vystøídaly Markéta
Souhradová a Jitka Nguyen.
v poli - K.Hlaváèová, M.Hliòáková, Pavèa

Další úspìch mladých šachistù
Po skvìlých výkonech v turnajích jednotlivcù
se dostavil i úspìch kolektivní, když družstvo
mladších žákù 1. ZŠ Bechynì obsadilo v okresním
kole pøeboru škol krásné druhé místo mezi osmi
zúèastnìnými školami a poprvé si vybojovalo
postup do krajského kola.
Vynikající výkon pøedvedli Petr Byrtus, který
opìt vyhrál první šachovnici se ziskem 6,5 bodu ze
7 možných a Vladislav Vanýsek, který na druhé
šachovnici podlehl jen nedávným medailistùm z
pøeboru Èech a získal 5 bodù ze sedmi. Ètveøici
hráèù perfektnì doplnili Jakub Mikula a Martin
Slaboò, když obashodnì uhráli po 4 bodech.
Soutìže se zúèastnilo i družstvo 2. ZŠ Bechynì
a pøesto, že jsou to kluci, kteøí zaèali chodit na
šachy teprve v záøí a hráli oslabeni o jednoho hráèe,
obsadili pìkné šesté místo, když do spoleèné
kasièky pøispìli Jakub Vozábal 3 body, Jakub
Machart 3,5 body a Aleš Mayer 4 body. Za
bojovnostjim patøí díka pochvala.
Dík taky patøí panu Vanýskovi, který se ujal
dítek místo nemocného vedoucího kroužku.
ROZPIS ZÁPASÙ PRO SEZONU 2007 - 08
1. jihoèeská divize
7.10. 2007 Reality Horòák Bechynì A - ÈZ
Strakonice B
21.10. 2007 ŠK Týn nad Vltavou - Reality Horòák
Bechynì A Reality Horòák Bechynì A - Sokol
Tábor C
25.11. 2007 Reality Horòák Bechynì A - Beseda
Veselí nad Lužnicí
9.12. 2007 QCC Èeské Budìjovice C - Reality
Horòák BechynìA
6.1. 2008 Reality Horòák Bechynì A - ÈZ
Strakonice A
20.1. 2008 Sokol Platan Písek B - Reality Horòák
Bechynì A
10.2. 2008 Reality Horòák Bechynì A - Spartak
MAS Sezimovo Ústí
24.2. 2007 ŠK Èeský Krumlov - Reality Horòák
Bechynì A
9.3. 2008 Reality Horòák Bechynì A - Slovan
Jindøichùv Hradec
30.3. 2008 QCC Èeské Budìjovice B - Reality
Horòák BechynìA
3. jihoèeská divize
27.10. 2007 Reality Horòák Bechynì B - Reality
Horòák BechynìC
10.11. 2007 Suchdol nad Lužnicí - Reality Horòák
Bechynì B
Šachklub TáborB - Reality Horòák Bechynì C
24.11. 2007 Reality Horòák Bechynì B - Sokol
Tábor jun.
Reality Horòák Bechynì C - Suchdol nad Lužnicí
8.12. 2007 Slovan Jindøichùv Hradec B - Reality
Horòák BechynìB
Sokol Tábor jun.- Reality Horòák BechynìC

Hrychová, Gita Hùrková, Štìpi Hùrková, Marís
Kalivodo vá©, Adu š Ko pfová, D. Królo vá,
B.Kylsánová, Ajša Majerová, Jana Nováková, Kája
Ranglová, Markéta Souhradová, Markéta Vávrová
Na výletì za pøátelským zápasem naše holky
dosáhly jednoznaèného vítìzství nad nemocemi
oslabeným soupeøem. Kdyby ještì promìnily
hejno naprosto jasných šancí, mohlo být skóre
vysoko nad 20.
Zápas byl urèitì výborným tréninkem
k zahájení halové sezóny. Holky si s chutí zahrály
a zastøílely, o pìkné kombinace nebyla nouze.
Ètyøka P.Hrychová-M.Kalivodová-A.KopfováK.Ranglová hraje fotbal, na který je radost se dívat.
Za zmínku stojí výborný výkon M.Vávrové,
5.1. 2007 Reality Horòák Bechynì B - Šachklub
Tábor A
Reality Horòák Bechynì C - Slovan Jindøichùv
Hradec B
19.1. 2007 Veselí nad Lužnicí C - Reality Horòák
Bechynì B
Šachklub Tábor A - Reality Horòák BechynìC
9.2. 2008 Reality Horòák Bechynì B - Sokol Tábor
sen.
Reality Horòák BechynìC - Veselí nad Lužnicí C
23.2. 2008 Spartak Sez. Ústí B - Reality Horòák
Bechynì B
Sokol Táborsen. -Reality Horòák Bechynì C
8.3. 2008 Reality Horòák Bechynì B - Šachklub
Tábor B
Reality Horòák BechynìC - Spartak Sez. Ústí B
27. øíjna 2007 - 1. kolo:3. jè divize

støelecké probuzení Š.Hùrkové i návrat po zranìní
G.Hùrkové. Velmi dobøe si vedlai A.Majerová, která
hrála na nezvyklém postu. A parádní zápas hrála
M.Souhradová. V první pùli pøedvedla v bránì pár
svých tradièních prima zákrokù, suverénnì
promìnila penaltu a ve druhé pùli byla výborná
i v útoku.
S potìšením mùžeme oznámit, že jsme
s sebou vzali i zaèínající fotbalistky-prvaèky. Aby
vidìly, jak to starší holky pìknì hrajou, ale aby si to
už taky samy zkusily. Premiéra se nejvíc povedla
Jitce Hguyen v brance(!) a D.Królové, dobøe ale
zahrály i K.Hlaváèová, M.Hliòáková a B.Kylsánová
(ta daladokonce i gól).
Po všech stránkách vydaøená pøíprava.
dokázali vyhrát, ale Honza Marek lepší pozici jen
zremizoval a Míla Hrubant dokonce prohrál.
O úspìch se ještì pokoušel Karel Karafiát, ale partii
neudržel a domácí vyrovnali na celkových 2,5:2,5.
Šachklub Tábor B -Reality Horòák BechynìC 4:1
Naši „zaèáteèníci“ ani ve druhém kole nestaèili
na své protihráèe a prohráli stejným rozdílem jako
v kole prvním. Žáci z táborské šachové školy naše
hráèe pøehráli a postupnì své partie ztratili Honza
Malý, Marcel Ouška, Michal Smrèek i Jindra Stach.
Jediný úspìch bechyòského družstva zaznamenal
náš nadìjný mladý šachista Petr Byrtus, který za
Bechyni nastoupil poprvé.
Pøíští kolo (24.11. 2007): Reality Horòák Bechynì
B - Sokol Tábor junioøi
RealityHoròák Bechynì C- Sokol Suchdol n.L.

Reality Horòák Bechynì B - Reality Horòák
Bechynì C 4:1

11. listopadu2007: 3. kolo - 1.jè divize

Dne 27. øíjna 2007 se konala nìkolikanásobní
premiéra. Poprvé hrálo nedávno vzniknuvší
bechyòské „céèko“, poprvé nastoupili za Bechyni v
soutìži družstev všichni jeho hráèi a poprvé se v
jedné soutìži utkaly dva týmy našeho oddílu. Obì
družstva dávala dohromady sestavy na tento zápas
s problémy, ale nakonecnastoupila kompletní.
Zkušení harcovníci z „béèka“ mìli od zaèátku
navrch a pøehrávali (až na jednu výjimku) své
zaèínající kolegy, kteøí ještì nejsou zvyklí na
soutìžní tempo a hráli zbyteènì rychle.
Míla Hrubant rychle na svém mladém soupeøi
vykombinoval figuru a náš nadìjný žáèek Vláïa
Vanýsek užjen sbíral zkušenosti - 1:0.
Pavel Malý od zaèátku útoèil a bránicí se
jmenovec Jan Malý záhypøišel o vìž- 2:0.
Také na 5. desce rozhodovaly velké zkušenosti
a Karel Karafiát získal figuru, o kterou naopak
pøišel jeho protihráè Zdenìk Vanýsek - 3:0.
Jarda Alexa po soupeøovì nesprávném
otevøení hry na e5, každým tahem zhoršoval pozici
èerného a Michal Smrèek se pøed matem vzdal 4:0.
Jen na druhé desce hrající Marek Brèák se
nechal zaskoèit (podceòovat se nevyplácí) a
výbornì hrající Marcel Ouška už v 11. tahu získal
figuru. Ani útok tìžkých figur na královském køídle
partiinezachránil- 4:1.
Více se o èinnosti našeho oddílu doètete na
nových stránkách, o které se stará Jarda Alexa:
http://www.volny.cz/sachbechyne

Ve tøetím kole jsme pøivítali v Bechyni dosud
neporažený vedoucí celek z Tábora a koneènì se
nám podaøilo nastoupit v základní sestavì. Zápas
byl podle oèekávání vyrovnaný a skonèil pro nás
neèekaným úspìchem a posunul naše družstvo na
druhou pøíèku tabulky.
Pavel Malý povolil soupeøi vybudovat
nadìjnou pozici, alepostupnì hru vyrovnal a partie
skonèila remízou - 0:0,5.
Štefan Bernáth hrál opìt variantu s opaènými
rošádami, ale pøíliš se zahledìl do pozice
a najednou mu chybìl èas. V rychlosti pak špatnì
spoèítal obì figury, kterou mu protihráè lehce
vyvrátil a zvítìzil - 0,5:1,5.
Pavel Houdek se nezalekl královského
gambitu a aktivní protihrou udržel soupeøe na
uzdì, takže partie skonèilaremízou - 1:2.
Venca Hašek nechal protivníka získat prostor,
ale skvìlou souhrou svých figurek postupnì získal
materiální pøevahu a tím idùležitý bod - 2:2.
Lojza Bartoš a jeho sympatická soupeøka
dlouho „kopírovali“ partii na první šachovnici, ale
potom pustil táborskou šachistu do aktivní
protihry a partie skonèila remízou - 2,5:2,5.
Pepík Janeèek v partii dvojèeti hrál jinak a po
obìti figury se dostal do drtivého útoku, kterému
èerný neodolal a souboj jednièek vyhrál náš hráè 3,5:2,5.
To už se schylovalo k pøekvapení a David
Mazur potvrdil naše neèekané vítìzství, když
chladnokrevnì odrazil útok soupeøe a využil slabé
postavení jeho krále- 4,5:2,5.
Vráa Šastný už jen potvrdil náš plný bodový
zisk, když se v uzavøené pozici dobøe orientoval a
nepustil protihráèe do vytouženého útoku. Partie
skonèila remízou - 5:3.
Další kolo hrajeme 25. listopadu 2007 doma s
Veselím nad Lužnicí.

Jaroslav Alexa, Štefan Bernáth
10. listopadu 2007 - 2. kolo: 3. jè divize
Suchdol nad Lužnicí - Reality Horòák Bechynì B
2,5:2,5
Bechyòské béèko v v tomto kole nepotvrdilo
roli favorita, i kdyžo remízu museli bojovatdomácí.
Jarda Alexa a Marek Brèák sice svoje partie

RealityHoròák Bechynì A - Sokol Tábor C 5:3

Štefan Bernáth

"
MĚSTSKÝ ÚŘAD BECHYNĚ
NÁM. T.G. MASARYKA 2, 391 65 BECHYNĚ
TEL. 381 477 010, 381 477 022 FAX 381 477 049
ODBOR VNITŘNÍCH A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
Souhlas se shromažďováním a zpracováním osobních údajů
Já, podepsaná(ý)_________________________________, datum narození______________,
bydliště___________________________________________________________________,
dávám tímto souhlas, aby Městský úřad v Bechyni a Sbor pro občanské záležitosti v Bechyni
shromažďoval a zpracovával moje osobní údaje.
Tento souhlas dávám pro účely:
vedení seznamu seniorů a rozesílání gratulací k životnímu výročí,*)
- uveřejnění mého jména a příjmení při dosažení věku 75 let a více v kulturní rubrice Bechyňského
městského zpravodaje.*)
Tento souhlas dávám na dobu neurčitou a platí až do odvolání výhradně pro potřeby
Městského úřadu v Bechyni a Sboru pro občanské záležitosti v Bechyni.

*) nehodící se škrtněte

__________________________________
podpis

PRODÁM POZEMEK 10.000 m2
u hl. silnice Týn - Bechyně u Jarošovic
50 Kč / m2
tel: 723 233 165

PŘENE CHÁM DVOJH ROB
v 1. části hřbitova u hlavní cesty
tel:
mobil:

274 861 552
603 159 201

po 18 hodině

Pracovní doba na MěÚ
Bechyně během Vánoc
27.12. 7.00-11.00
12.00-15.00
28.12. 7.00-12.00
31.12. 7.30-11.00 (podatelna+pokladna)

Ztracené hudební tradice
Půvo dně jsem na článek Josefa
Černocha, prom.ped.v.v. - Ztracené hudební
tradice - nechtěl vůbec reagovat. Je přeci
roztomilou výsadou stáří se slzou v oku
vzpomínat na časy, kdy vše bylo jinak
a hlavně nějaké „lepší“. Protože se však
v ed le v ýš e zmí ně ný ch n eš k o dn ý c h
vzpomínání v textu objevila i značná část
nepřesných, zkreslujících a zavádějících
informací, které jistě původně neměly za cíl
nic jiného než postesknutí si a pochopitelnou
touhu, alespoň na papíře, vrátit vše tam, kde
to znal, a mlčení by pro někoho mohlo
znamenat „souhlas“, rozhodl jsem se
poskytnout aktuální informace pro ty z Vás,
kte ří mají c huť více nah lédn out do

skutečného současného stavu uměleckého
vzdělávání v Bechyni a to nejen do jeho
„ztracených hudebních tradic“.
Tyto informace pokládám za nezbytné
uvést v plném znění, bez nutnosti se
omezovat redakčními možnostmi rozsahu
Městského zpravodaje, a samozřejmě
nechci obtěžovat ty, které toto téma
nezajímá, nebudu je zveřejňovat na tomto
místě, ale můžete si je přečíst na naší vlastní
současné informační platformě - tedy na
http://www.klaster-bechyne.org. Pokud
nemáte přístup k tomuto médiu, jsou
k dispozici též v tištěné podobě v Městské
knihovně a v Bechyňském klášteře - sídle
ZUŠ.
PaedDr. Jan Svoboda
ředitel ZUŠ Václava Pichla v Bechyni

DÌKUJEME VŠEM NAŠIM
ZÁKAZNÍKÙM ZA PROJEVENOU
DÙVÌRU A PØEJEME VESELÉ
VÁNOCE, ŠASTNÉ A ÚSPÌŠNÉ
VYKROÈENÍ DO
NOVÉHO ROKU 2008
TÌŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTÌVU
V ROCE 2008
Váš autorizovaný prodejce vozù Škoda
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