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Kurzy pomohou při vstupu 
do podnikání

Jihočeská hospodářská komora je 
jedním z realizátorů tříletého projektu 
Podnikání bez překážek. Tento projekt je 
zaměřen na podporu začínajících podni-
katelů z několika cílových skupin, kteří se 
rozhodnou vyřešit tíživou situaci v podobě 
nezaměstnanosti právě podnikáním. 

Kurz pro začínající podnikatele je 
bezplatný, má celkem 90 hodin rozdělených 
do 15 dní. Jednotlivá témata zahrnují 
například tvorbu podnikatelského plánu, 
práci s účetními tiskopisy, marketingové 
strategie, informace o povinnostech 
podnikatele a další. Výstupem z kurzu je pro 
každého účastníka zpracovaný vlastní 
podnikatelský plán a osvědčení o 
absolvování kurzu.

Účastníci kurzu mají k dispozici veškerý 
servis spojený se vstupem do podnikání, 
který jim poskytují BENEFIT kontaktní místa. 
Ta fungují při oblastních kancelářích 
Jihočeské hospodářské komory v několika 
regionech. V těchto kontaktních místech se 
účastníkům dostane i ročního bezplatného 
poradenství a propagace jejich výrobků 
a služeb v pěti podobných místech 
Jihočeského kraje.

Další kurz začíná 1. dubna. Zájemci se 
mohou přihlásit v kanceláři Jihočeské 
hospodářské komory nebo na telefonním 
čísle 381 251 570.

Martina Basíková, BENEFIT 
kontaktní místo Tábor

Žižkovo nám. 11

Pomlázka se čepejří, ať nám dceruška nevěří: budem ji honit ze dveří
Poběhnem za ní do kuchyně, třeba tam byla hospodyně;

 a z kuchyně do pokojíčku, až dostaneme po vajíčku
(z Táborska)

Pracovníci finančních úřadů 
budou pomáhat daňovým 

poplatníkům

V rámci zlepšování svých služeb Česká 
daňová správa připravila pro letošní rok 
celou řadu opatření, která vycházejí vstříc 
poplatníkům daně z příjmů fyzických osob. 
Přiznání k této dani budou vybírána nejen na 
finančních úřadech, ale i na všech obcích s 
pověřeným obecním úřadem ( tzv.  
dvojkových obcích). 

Na uvedených obcích přitom nepůjde o 
prostý výběr přiznání k dani z příjmů 
fyzických osob, ale budou zde poskytovány i 
relevantní informace potřebné pro jejich 
vyplnění. 

Na Městském úřadu v Bechyni budou 
pracovníci Finančního úřadu v Táboře 
posky tova t  i n fo rmace  k  uvedené  
problematice ve dnech 19. března 2008 
(středa) a 26. března 2008 (středa) vždy od 
12.00 do 17.00 hodin. Připomínáme, že zde 
nebude možné daň zaplatit v hotovosti, ale 
platbu lze provést daňovou složenkou na 
pobočkách České pošty, tato forma placení 
je osvobozena od poštovních poplatků.

Od 15. února 2008 jsou na Městském 
úřadu v Bechyni k dispozici tiskopisy přiznání 
k daním z příjmů, dále informační letáky 
a daňové složenky pro platbu daní na České 
poště.

Pro úplnost připomínáme, že podání 
daňového přiznání (včetně jeho příloh) lze 
učinit též elektronicky formou datové zprávy 
opatřené nebo neopatřené zaručeným 
elektronickým podpisem a to ve tvaru 
a struktuře a za podmínek zveřejněných 
Ministerstvem financí v aplikaci Elektronické 
podání pro daňovou správu, která je 
k dispozici na internetových stránkách 
Ministerstva financí (www.mfcr.cz).

Více informací najdete na internetových 
stránkách České daňové správy 
(http.//cds.mfcr.cz). 

ŽIVOTNÍ JUBILEA 
BŘEZEN 2008

90 let Horáková Josefa
89 let Šafránková Josefa
88 let Hájíčková Božena
87 let Valentová Růžena
86 let Píšová Marie
85 let Bílková Květa
83 let Balatá Věra

Jelínková Marie
82 let Kuchválek Jaroslav
80 let Boček Jiří

Hruška Josef
79 let Blahoutová Vlasta

Holub Jaroslav
Horáčková Marie
Ryšavá Marie

78 let Bílek Jaroslav
Ing. Málek Jiří
Ing. Matějka Josef

77 let Malík Bohumil, 
Svobodová Alenka
Váňová Jarmila

76 let Železná Helena
75 let Chmelař Josef

Novotný Bohumil
Sukup Karel

Vítání občánků

Dne 19. února 2008 byli přivítáni 
s tarostou města Bechyně,  panem 
Mgr. Jaroslavem Matějkou, tito noví občánci:

Nina Davidová, Vendula Doleželová, Jan 

Kohout, Veronika Kožená, Stanislav Kožený, 

Marcela Křížová, Lilian Lenghardtová, 

Ondřej Liška, Lukáš Macek, Eliška Palová, 

Nicole Rybová, Ondřej Veselý.



KUDY UŽ NECHODÍME

VILLA LOUISA

Můj dědeček pocházel ze Sedlčanska 
a měl dalších deset sourozenců. Jeho otec, 
dámský krejčí, zemřel ve svých 98 letech. 
V 27 letech nastoupil jako učitel na 
keramickou školu v Bechyni do sádrovny 
a získal přezdívku „tygr“. Do roka se oženil 
s Aloisií, rozenou Černou, dcerou čestného 
občana Bechyně a jednoho ze tří 
zakládajících akcionářů Křižíkovy elektrické 
dráhy a městského radního. Byl synem 
obecního kováře v Nuzicích.

Dle svatební fotografie byl děda velmi 
hezký, urostlý muž a babička drobná, malá, 
nepříliš pohledná žena. Podezírám svého 
dědu, že si bral spíše ženu zámožného 
radního a majitele villy Louisy, než dívku 
svého srdce. Ale kdo dnes ví? Koneckonců 

obloukovou pilou rozřezala na koze napůl, se sušívalo na půdě, kde to proto krásně spolu zplodili jediného syna, mého otce, který 
pak se půlky klíny železnými či dřevěnými vonělo. Na lipový květ jsem musel s dědou se stal nejen doktorem práv, ale asi hlavně 
z třešně trhaly na čtyři či více dílů a posléze chodit na sokolské hřiště. To děda zakládal známým bechyňským tenistou.
se sekerou štípaly na špalku na polínka, a stavěl s ostatními sokoly. Vždy tvrdil, že na „Villa Louisa“ byla jedna z prvních 
která se napříč po jednotlivých vrstvách ten lipový květ má přednostní právo, protože patrových budov na Libušině třídě. Byla to 
skládala do štosů, aby proschla. Zákonem ty lípy sázel. Později, o prázdninách, dělal honosná budova s nesmírně složitým 
bylo, že zásoba nesměla klesnout pod dva správce hřiště a jako náčelník Sokola byl krovem, krásnou štukovou výzdobou 
roky. Dříví se pak štípalo přes hranu špalku obdarován velkým, barevným, ozdobným a dvěma vyřezávanými dřevěnými 
do košíku či nůše tak, aby se vešlo do děkovným diplomem, který visel ve verandami. Samozřejmě, že střechu kryly 
ohniště. Byla to práce bohulibá a úmorná. Ve svátečním pokoji. Teprve po deseti letech si bechyňské háky. Jednou z mých nepsaných 
sklepě byla sice hromádka uhlí a dokonce babička, když na něm utírala prach, všimla, povinností bylo čistění okapů od nánosů 
i přesný počet briket, ale ty se používaly že ve jménu František chybí „t“.a spadaného listí. Okapy byly nepřístupné, 
pouze na noc v zimě při velkých mrazech. Na A pak? Pak přijely buldozery a místo „villy a tak mě, coby lehké dítě, přivázali za nohu 
podpal se štípaly v kuchyni nožem loučky. Louisy“ dnes stojí panelák.a spustili, obvykle hlavou dolů k okapu. 
Jednalo se o zvlášť smolné a tudíž vzácné Smělo se šlapat pouze na hřbety háků, aby Martin Gärtner, listopad 2007
dříví, které se nechávalo ještě pod pecí se nepoškodily, a já, vybaven velkou 
dosušit (smolničky). V létě si babička dělala keramickou špachtlí, svědomitě, ale také pod Představujeme vám krásnou a záslužnou 
„strejčka“. Večer vybrala popel a připravila si dohledem pucoval všechny žlaby od té publikaci autorů Evy Erbanové, Milana Šilhana, 
papír a loučky na ráno. Někdy se jí ovšem eklhaft hmoty do kbelíku visícího na provaze. Rostislava Šváchy a fotografa Hugo Moce „Slavné 
stalo, že „strejček“ do rána shořel.

vily Jihočeského kraje“, kterou v roce 2007 
Dalším obřadem byla hygiena. Děda se 

vydala Umělecká agentura FOIBOS a.s., Národní především na neděli holil; břitvou, kterou 
památkový ústav, územní odborné pracoviště obtahoval na koženém řemeni a kterou otíral 
v Českých Budějovicích. Najdeme v ní vily do nařezaných novin, které připravit byla 
novorenesanční, secesní, novoklasicistní, moje povinnost. Mytí do půl těla se konalo 
funkcionalistické… Je věnována „minulým rovněž k neděli. U stojacího lavoru jsem mu 
a současným majitelům vil, kteří s nemalým úsilím kartáčem dřel záda, a protože jsem ho 
a náklady uchovali architektonické a umělecké nešetřil, řval jako tygr. Koupelna nebyla, a tak 
hodnoty domů…“ Přiblíží nám i bechyňské vily. se celkové mytí, tak jedenkrát za měsíc, 

odbývalo ve vytopené kuchyni v sedací vaně, Rádi bychom vydavateli v pokračování této práce 
kam se voda ohřívala na peci. U toho jsme pomohli vytipováním zajímavých vil v Bechyni, 
samozřejmě neasistovali. Záchod překva- informacemi o architektech, maj i te l ích 
pivě byl k dispozici. V zimě se však trubky a samozřejmě fotografiemi a plány. Získané 
obalovaly proti mrazu a buď svíčkou či materiály využije naše Městské muzeum do svého 
hrůzostrašnými elektrickými ohřívadly se archivu. Pomůžete?
přitápělo. Noční malá potřeba se však konala 
do pod postelí připravených nočníků. Údajně 
z důvodu chladných dlaždic na chodbě. 
Skutečnost však byla prozaičtější. Ráno se 
tyto noční nádoby vynášely na kompost, kde 
vytvářely ty nejlepší předpoklady pro růst 
zeleniny na záhonech. 

Ještě snad o jedné zvyklosti. Při narození 
se zasazoval na zahradě strom. Otec byl 

Vzhledem k tomu, že děda byl vyučený velký smrk čnící hned u zdi Čihákovy 
kamnář, byly všechny místnosti zařízeny hospody. Matka byla krásná velká bříza. 
krásnými kachlovými kamny. Život se však Trochu mi vrtalo hlavou, jak mohli vědět, kdy 
odbýval především v kuchyni, hlavně ze ji zasadit, když se vlastně přivdala. Ale bylo to 
šetrných důvodů. Nejdůležitějším zařízením stejně jedno, protože, když se rodiče 
byla pec vybavená dvěma troubami. Topilo rozvedli, byla bříza nemilosrdně poražena. 
se samozřejmě dřevem. Kromě toho, co se Údajně pro nepořádek, který činila a pro 
nanosilo z lesa, šlo především o metrové ohrožování střechy domu. Mně bylo však 
dříví z uhelných skladů, kam se jezdilo jasné, že rozvod ukončil její krásný mladý 
jedenkrát za rok. Děda si vzal sako, čepici život. Můj bratr byl urostlou jabloní a já, 
a jednu ze svých holí a my, vybavení taková hubeňoučká třešnička, na které bylo 
trakařem, vyrazili s ním. Ve skladech jsme maximálně pět třešní a ty stejně sežrali 
lezli jako opice po hromadě dříví a děda holí špačci.
určoval, která polena se mají vybrat. Polena Babička si dělávala lipové thé, bylo tam 
se navozila na dvorek před dřevník a tam se také trochu třezalky a bůhví, co ještě. To vše 
celé léto zpracovávala. Napřed se ruční 

František Gärtner 
a Aloisie roz. Černá
svat. foto 17.7.1906



tipměsíce

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

www.kulturnidum.cz

KULTURNÍ KALENDÁŘ březen 2008

Pátek 7. března / 20.00 hodin / Velký sál KD
Pátek 14. března / 20.00 hodin / VS KD / závěrečný ples
Vstup pouze pro frekventanty a zvané.

TANEČNÍ PRO VŠECHNY

Začátečníci:
pondělí 3., 10., 17., 24. a 31. března / 18.00 h / Klubovna KD
Pokročilí II:
pondělí 3., 10., 17., 24. a 31. března/ 19.00 h / Klubovna KD
Mírně pokročilí I:
úterý 4., 11.,18. a 25. března / 18.00 hodin / Klubovna KD
Mírně pokročilí II: 
úterý 4., 11. ,18. a 25. března / 19.00 hodin / Klubovna KD
Přihlášky a bližší informace : Raeesah - Kristýna Procházková 
tel. 721 503 325 a nebo na  stránkách www.raeesah.wz.cz

ORIENTÁLNÍ A BŘIŠNÍ TANCE

Středa 5., 12.,19. a 26. března / 18.30 hodin / Klubovna KD
Čtvrtek 6., 13., 20. a 27. března / 18.30 hodin / Klubovna KD

ANGLIČTINA

VÝSTAVA

Vernisáž v pátek 28. března / 17.00 hod. / Městské muzeum
Vystoupí Josef Veselý - zpěv
Výstava bude probíhat do 30. května 2008
Městské muzeum letos zahajuje sezonu s nově otevřeným 
dvorem, který má sloužit nejen k relaxaci, ale bude využíván 
i pro nejrůznější akce. Navštivte nás.

KURZY, SEMINÁŘE

Pátek 7., 14., 21.a 25. března / 1. skupina od 8 hodin, 
2. skupina od 13 hodin / Klubovna KD

O-STO-MYŠ! 

Pátek 4. - neděle 6. dubna / Prostory KD
Krajská jihočeská přehlídka dětských divadelních, 
loutkářských a recitačních kolektivů, ze které postupují nejlepší 
dětské kolektivy na Dětskou scénu. Hlavním cílem přehlídky je 
ale poznávání práce druhých, konzultace a inspirace. 

BECHYŇSKÉ JARO (XVI.)STŘÍPKY ZMIZELÝCH VĚKŮ 

z nových archeologických 

poznatků o pravěku Bechyňska

PLESOVÁ SEZÓNA

HASIČSKÝ PLES 8. března

Sobota 15. března / 15 hod. / VS / Vstupné: 70,- 60,- 50,- Kč
Hastrman Tatrman bydlí v rybníčku na kraji lesa. Tam ho mají 
všichni rádi, nejvíce však víla Malvína. Jemu to ale nestačí. 
Chtěl by se stát vodnickým králem a bydlet v rybníku Svět.
A jak to všechno dopadne se dozvíte, když se přijdete podívat 
na výpravnou pohádku Divadelní společnosti Julie Jurištové. 
Předprodej vstupenek v Cafe-Baru U Hrocha

DOBRODRUŽSTVÍ HASTRMANA 

TATRMANA - minimuzikál 

PŘIPRAVUJEME NA DUBEN

Sobota 1. března / 15 hod. / Velký sál KD / Vstupné: 30,- Kč
Již tradičně proběhne v kulturním středisku dětské maškarní 
odpoledne, kterým nás letos provede divadélko Kos z Českých 
Budějovic. Čeká nás zase spousta zábavy a her.

MAŠKARNÍ ODPOLEDNE 

PRO DĚTI a rodiče

Pátek 21. - neděle 30. března / prostory KD
Tibetská léčivá jóga Kum Nye u nás takřka neznámá, pochází z 
prastaré klášterní tradice. Skládá se s tělesných a dechových 
cvičení, automasáží a meditace. Zvláštností Kum Nye je, že 
síla cvičení probouzejících energie se spojuje s buddhistickou 
meditací pozornosti. Účelem je oživit tělo a otevřít duši, aby 
sjednocený člověk mohl hlouběji vnímat zázrak existence. 
Bližší informace na ekonom@kulturnidum.cz

KUM NYE

Tvoříte? Uspořádáme Vám výstavu v prostoru 
Café-baru U Hrocha

Pište na propagace@kulturnidum.cz, volejte 381 213 338

motto: „Internet- výhoda pro znevýhodněné“
- základy práce s PC a internetem pro seniory…dle zájmu, 
internetový kvíz pro návštěvníky.

KNIHOVNA

BŘEZEN - MĚSÍC INTERNETU

BESEDY PRO DĚTI
Besedy pro děti - život a dílo K.Čapka, čtení ukázek, pravidla 
bezpečného internetu.

NOC S ANDERSENEM
Pátek 28. března / od 17 hodin / Knihovna
Lákavý večerní a noční program pro děti od 7-12 let se čtením 
pohádek, soutěžemi, hrami a spoustou překvapení! Přihlášky 
v knihovně, losování 15 dětí proběhne 25. března.



Hledá nové 
pracovníky 

na tato volná
pracovní místa

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

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

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

Czech Republic, spol. s r.o.

TECHNICKÁ PODPORA 
ODDĚLENÍ PRODEJE

- SŠ  VŠ 
- 

NABÍZÍME ZAJÍMAVOU PRÁCI V 
MLADÉM KOLEKTIVU S MOŽNOSTÍ 

PROFESNÍHO RŮSTU.
NÁSTUP MOŽNÝ IHNED!

  

příp. tech. směru
komunikativní znalost NJ nebo AJ, 

ochota prohlubovat si nadále odborné 
i jazykové znalosti
- Práce s PC: Windows, MS Office, 
Corell Draw, Powerpoint
- komunikativnost, příjemné 
vystupování, ochota příležitostně 
cestovat

Nabídka práce:
Kulturní středisko města Bechyně přijme 

do hlavního pracovního poměru ÚČETNÍ, 
nástup 7. 7. 2008

Požadavky:
�nutná praxe v oboru
�dosažení minimálně středoškolského 

vzdělání
�morální a občanská bezúhonnost
�dobrá znalost práce na PC 

(Windows, MS Office, Internet)
�spolehlivost a flexibilita
�samostatnost v rozhodování
�zařazení do platové třídy 9

Přihlášky s požadovanými doklady 
doručte osobně, popřípadě zašlete 
nejpozději do 31. 3. 2008 do 12.00 hod. na 
adresu: Kulturní středisko města Bechyně, 
U nádraží 602, 391 65 Bechyně.

Podrobnější informace k náplni práce 
podá ředitel KSMB Mgr. Štěpán Ondřich, 
telefon: 381 212 433, 606 911 007
Přílohami přihlášky jsou:
1. strukturovaný životopis
2. výpis z evidence Rejstříku trestů ne 
starší než 3 měsíce (originál nebo ověřená 
kopie); u cizích státních příslušníků též 
obdobný doklad osvědčující bezúhonnost 
vydaný domovským státem (pokud takový 
doklad domovský stát nevydává, doloží se 
bezúhonnost čestným prohlášením)
3. ověřená kopie dokladu o nejvyšším 
dosaženém vzdělání
4. souhlas se zpracováním osobních 
údajů *)

*) ke stažení na www.kulturnidum.cz nebo 
k vyzvednutí v kanceláři KSMB.

předmětu. Byly postupně zdokonalovány 
vyvažovacími a posuvnými závažími. Jsou 
navzdory času přesné a spolehlivé v lékařské 
praxi, pro listovní zásilky, zde v kuchyňském 
využití.

Jejich součástí je krabička se sadou 
byla předložena ke kontrole. Po roce 1918 se mosazných  závaží. Závaží jsou základní 
vedle punců rakouských objevuje také pomůckou při užívání vah. Jsou stejně stará 
československý lev. Sady se zinkovými jako váhy, proměňoval se jen použitý 
závažími pocházejí většinou z posledních let materiál (mosaz, litina, zinkové slitiny). 

KUCHYŇSKÉ VÁHY druhé světové války a zachovalo se jich Obvykle v krabičkách bývají závaží o těchto 
v dobrém stavu jen málo. s mosaznými miskami, též váhy stolní. hmotnostech: 1 x 20 dkg, 2 x 10 dkg, 

-ap-Zákony mechaniky využívají paralelní použití 1 x 5 dkg, 1 x 2 dkg, 2 x 1 dkg a 1 x 0,5 dkg. 
Použitá literatura:váhových misek založených na využití Některá mají vyraženy puncy. Pro 
Knápek, Zdeněk: Rukověť starožitností. rovnoramenné páky, kterou roku 1669 obchodníky to znamenalo pravidelnou 
3.díl. Olomouc, Rubico 1999.vynalezl Francois Gilles de Roberval. kontrolu. Závaží vyrobená do roku 1918 mají 
Kronika nápadů, které změnily svět. Praha, Umožňují přesné vážení, aniž se musí dbát vyraženu rakouskou orlici a dvoučíslí 
Fortuna Print 2002.na umístění závaží nebo váženého rovnající se poslednímu dvoučíslí v roce, kdy 

Ze starého světa věcí kolem nás

Co možná netušíte...
Informace pro občany 
se sluchovými vadami

Zástupci organizace pro zdravotně 
postižené občany se sluchovými vadami 
z Tábora budou mít konzultační hodiny 
i v Bechyni v těchto dnech:
25. 3., 27. 5., 24.6., 26.8., 21. 10., 16. 12. 
2008. Zástupci organizace budou poskytovat 
poradenství a služby v klubovně č. 401 
v Domě s pečovatelskou službou v Bechyni 
vždy od 9.30 hodin do 11.00 hodin.

 Poskytují tyto služby:

�Možnost zapůjčení kompenzačních 
pomůcek

�Poradenství a zprostředkování kontaktů 
na firmy zajišťující kompenzační 
pomůcky odstraňující bariéry pro 
sluchově postižené 

�Zprostředkování oprav kompenzačních 
pomůcek a sluchadel ve spolupráci se 
specializovanými firmami

�Zapůjčení sluchadel po dobu opravy
�Pomoc při zprostředkování příspěvku 

na kompenzační pomůcku z odboru 
sociálních věcí obce či magistrátu

�Prodej baterií a tvarovek a dalšího 
příslušenství ke sluchadlům

�Čištění tvarovek a výměna hadiček ke 
tvarovce

Telefonický kontakt na odpovědnou 
pracovnici paní Entlicherovou: 381 231 122

Městská policie

Jaroslav Matějka

S platností od 1. ledna 2008 byla 
v našem městě zřízena městská policie. 
V průběhu roku 2007 proběhlo výběrové 
řízení a na jeho základě se stali strážníky 
městské policie Petr Chudlařský a Petr 
Halama, kteří v době od 7. ledna do 28. února 
2008 absolvovali školení městských 
strážníků v Příbrami a v březnu 2008 zahájí 
činnost v Bechyni. Sídlo bechyňské Městské 
policie bude v Novodvorské ulici čp.301 
v objektu bývalého Domu služeb. Věřím, že 
se díky činnosti městské policie v Bechyni 
zlepší veřejný pořádek a že se sníží projevy 
vandalismu a ničení městského, ale 
i soukromého majetku.

Městské muzeum děkuje
panu Novotnému, Bechyně, Písecká 

ul. za bohatý dar. Obdrželi jsme např. 
formy na bábovky, keramický cedník, 
špuntovačku a jiné. Předměty obohatí naši 
sbírku. Děkujeme.

Zároveň oznamujeme, že na podzim 
tohoto roku chystáme výstavu věnovanou 
výročí Bechyňského mostu, elektri-
fikované trati, místní ZŠ Libušina ul.. 
Prosíme všechny, kdo doma vlastní 
fotografie, dokumenty či obrázky 
související s těmito tématy, nebo by nám 
chtěl např. o stavbě mostu a dalším něco 
říci, ozvěte se na 774 911 067 nebo 
muzeum@kulturnidum.cz.



naučí vyhledávat na pracovních portálech, 
správně formulovat životopis, dozví se jak 
uspět u přijímacího pohovoru, apod. Pokud 
se některá potýká s probíranou látkou, 
ochotně pomůže nebo poradí asistent Jiří 
Krystek, který je u výuky přítomen a je 
účastnicím vždy „k ruce“. Kurz je 
akreditovaný u MŠMT a je spolufinancován 
Evropskou unií a státním rozpočtem České 
republiky. Po splnění dvou základních 
podmínek, kterými jsou docházka a složení 
závěrečného testu 25. dubna, obdrží 
účastnice již jako absolventky Osvědčení 
o rekvalifikaci platné pro celou Českou 
republiku.

Službou, která je neodmyslitelnou 
součástí tohoto typu kurzu je hlídání dětí. Ty 
hlídají během výuky školené asistentky, které Maminky v Bechyni 
s sebou vozí hračky, knížky a různé hry. Dětí „zasedly“ k počítačům
na hlídání je v Bechyni poměrně hodně, proto 
jezdí dvě hlídačky a odpoledne jim pomáhá Úvodní teorii a pár lekcí již mají za sebou 
třetí. „Do Bechyně jezdím hlídat ráda. Je tam mamky z Bechyně a okolí, které navštěvují 
příjemné prostředí a dobrá skupina dětí. rekvalifikační počítačový kurz společnosti 
Právě na příští hodinu plánujeme pro děti Attavena z Českých Budějovic. S novým 
tematické hry o krtečkovi.“ říká Katka rokem jich zasedlo do pomyslných školních 
Klempová, studentka VŠ, která hlídá lavic hned 22 a pod vedením zkušeného 
v odpolední skupině. lektora Michala Stříteského se začaly učit 

základům práce s počítačem. Účastnice Kurzy se uskutečňují v Bechyni díky 
dvou kurzů, které začaly 11. ledna, se schází opětovné spolupráci KD Bechyně a Attaveny. 
k výuce každý pátek v prostorách KD Ta má se vzděláváním dlouhodobé 
Bechyně, který poskytl zázemí pro výuku. zkušenosti a to už od roku 1999. Projekt, 

v rámci kterého jsou kurzy realizovány se Celý kurz zahrnuje celkem 53 lekcí 
tentokrát jmenuje „O-sto-myš!“ a je třetím a maminky ještě čeká MS Word, MS Excel, 
projektem zaměřeným na výuku maminek. Email a Internet, který se prolíná celým 

kurzem. Součástí kurzu je také lekce Za tým Attaveny
Orientace na trhu práce, během níž se ženy Jitka Šimková

Co, kdo, kde, kdy... KINO BECHYNĚ 
BŘEZEN 2008

1. sobota 17h
ŘÍŠE HRAČEK

Premiéra filmu USA v českém znění
Dustin Hoffman a Natalie Portmanová 

v hlavních rolích filmové komedie
Mládeži přístupno, 94 min, 65,-Kč

2. neděle 3. pondělí 20 h
VÝCHODNÍ PŘÍSLIBY

Premiéra filmu VB, USA a Kanady
Každý hřích zanechá svou stopu. 
Filmový thriller režiséra Davida 

Cronenbergra s Viggo Mortnsensem
Do 15 let nepřístupno, 100 min, 60,-Kč

7. pátek 17h
ALVIN A CHIPMUNKOVÉ

Premiéra filmu USA v českém znění
Rodinná komedie je kombinací hraného 

a animovaného filmu.
Mládeži přístupno, 87 min, 60,-Kč

8. sobota 9. neděle 20 h
TOUHA, OPATRNOST

Premiéra barevného filmu USA a Číny
Eroticky laděný špionážní thriller.

Do 15 let nepřístupno, 157 min, 60,-Kč

10. pondělí 20h, 11. úterý 17h
ASTERIX A OLYPIJSKÉ HRY

Premiéra filmu Francie v českém znění
Filmová komedie pro celou rodinu.
Mládeži přístupno, 117 min, 65,-Kč

13. čtvrtek, 14. pátek 20h
NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ

Premiéra českého barevného 
širokoúhlého filmu

Vzrušující souboj s divokým přírodním 
živlem, samozvanými strážci zákona 

i hranicemi vlastních možností v novém 
filmu Filipa Renče.

Mládeži přístupno, 92 min, 75,-Kč

16. neděle,17h
PAN VČELKA

Premiéra filmu USA v českém znění
Včelka vždycky v čele. Animovaná 

rodinná komedie.
Mládeži přístupno, 86 min, 65,-Kč

17. pondělí 20h
ONCE

Premiéra barevného filmu Irska 
Jednoduchý hudební příběh o lásce 
a porozumění mezi mladými lidmi.

Do 12 let nevhodné, 90 min, 60,-Kč

21. pátek, 22. sobota 20 h
LÁSKA ZA ČASU CHOLERY

Premiéra širokoúhlého filmu USA
Jak dlouho byste dokázali čekat na 

lásku? Výpravný romantický film 
z exotického prostředí Latinské Ameriky.

Do 15 let nepřístupno, 90 min, 65,-Kč

23. neděle, 24. pondělí 20h
MONSTRUM

Premiéra barevného filmu USA
100% adrenalinový zážitek ve sci-fi 

thrilleru režiséra Matta Reevese 
a producenta J. J. Abramse.

Do 15 let nepřístupno, 113 min, 65,-Kč

29. sobota, 30. neděle 20h
LOVCI POKLADŮ: KNIHA TAJEMSTVÍ

Premiéra širokoúhlého filmu USA
Pokračování akčního filmu s N. Cagem.

Mládeži přístupno, 124 min,70,-Kč

představení, se kterým může, ještě před 
výběrovými postupovými krajskými 
přehlídkami, ledacos pozitivního provést.

Osobně jsem se potěšil ze třech 
představení. Prvé bylo živé předvedení 
ztřeštěné komedie  Lékařem proti své vůli již 
zmíněným DS Tábor (kdo neviděl, může 
spatřit na DIVADLE NA NÁVSI 19.7.2008 ve 
21,00 v Sudoměřicích u Bechyně), druhým 
pak byla komedie Ach ta něha našich dam, 
která byla hereckým koncertem tří dam na 
jevišti. (I toto představení jsme pozvali na 
DIVADLO NA NÁVSI. Žel až na rok 2009.) 
Třetím souborem, který mi dělá radost 
každým svým představením, je pak Divadlo 
Kámen Praha. Ten i letos přišel s vlastním 
absurdním kusem blížícím se poezii v próze.

Perlení bylo, tak jako vždy, skvělé. 
Mnozí, kteří se ho poprvé zúčastnili (např. 
Divadélko MÚZIKA) se divili jak slušně lze 
hovořit i o negativních stránkách probírané 
inscenace. Potěšení tedy bylo na všech 
stranách. A když jsme se v neděli kolem prvé 
hodiny ranní, řádsky properleni rozcházeli, již BECHYŇSKÉ PERLENÍ
jsme se těšili na PERLENÍ 2009.Perlami perlivě properlený víkend

Josef BrůčekV městském Kulturním středisku (kdysi 
Kulturním domě) v Bechyni patří každoročně 
první únorový víkend amatérskému divadlu. 
Tak tomu bylo i letos. Již po čtrnácté tu 
proběhla celostátní přehlídka amatérské 
divadelní tvorby. Potěšilo, že mezi osmi 
soubory, které se PERLENÍ zúčastnily, byly 
i dva soubory z táborska.  Přehlídku začínalo 
Divadélko MÚZIKA ze Sezimova Ústí Králem 
Lávrou a hned po nich DS Tábor o.s. zahrál 
Lékařem proti své vůli. 

Hlavním důvodem, proč soubory z celé 
republiky touží po zařazení do programu 
PERLENÍ je „Povídání o viděném“. Zkušení 
lektoři vedou debatu, které se účastní všichni 
přítomní. Tak dostává každý soubor 
okamži tou zpětnou reakci  na své 



nebráníme informace i názornou instruktáž Zveme: Děti od 7-12 let, které se nerady Měsíc březen v městské 
poskytovat každému z právě jmenovaných nudí a touží zažít něco neopakovatelného, 

knihovně skupin během celého roku. Záleží pouze na zveme na poslední páteční noc 28. března 
individuální domluvě s knihovnicemi. 2008 do knihovny, kde se v 17 hodin 

Mnohé české knihovny Zábavný Internetový kvíz prověří znalosti odstartuje IV. Noc a Andersenem. 
se každoročně hlásí k Březnu těch, kteří už běžně tuto neomezenou síť sítí Připravujeme opět lákavý večerní a noční 
- měsíci Internetu. Letošní, už používají. program se čtením pohádek, soutěžemi, na 
11. ročník probíhá pod S blížícím se jarem zveme do knihovny řadu se dostane i pokec přes internet, děti si 
stejným heslem jako vloni: na besedy děti ze základních škol a mateřské budou moci díky internetu v průběhu noci 
In ternet  -  výhoda pro školy. Seznámíme se s životem a dílem Karla sdělit dojmy s kamarády. Stačí si vystřihnout 
znevýhodněné. Pro skupiny Čapka, přečteme si ukázky. Má pro každého zde nebo vyzvednout v knihovně přihlášku, 

obyvatelstva jako jsou lidé se zdravotním něco a letos kulaté výročí. Podpoříme tak vyplnit s rodiči a čekat na vylosování 
postižením, senioři, ženy na mateřské kampaň ČČČ (Česko čte Čapka). Vždyť 25. března 2008! 
dovolené, nezaměstnaní apod. má nebo společné hlasité čtení je spolehlivý a účinný Letošní „duhová noc“ by neměla být 
může mít internet velký význam. Jeho způsob, jak se může čtení knížek stát stejně strašidelná, přesto pro 15 nocležníků přinese 
prostřednictvím si mohou vyhledat pomoc přitažlivým nebo ještě přitažlivějším než nečekaná překvapení!!! Za zkoušku to stojí, 
i poznat nové přátele. Bechyňská knihovna televize a počítačové hry. To je ta správná nemyslíte?! 
se také zapojuje, ale podotýkám, že se cesta! EH

N  O  C    S         A N D E R S     E N E M  
KSMB - Městská knihovna 

Přihlašuji 
svou dceru/svého syna………………………………………..,věk dítěte ……let 

Adresa …………………………………………………, telefon…………………

 
Podpis rodičů………………….................................

------------------------------ zde odstřihněte a odevzdejte v MěK Bechyně     ------------------------------

Přihlášky slosujeme 25. března 2008 ! Vylosovaní budou telefonicky informováni!
Nocovat může maximálně 15 dětí (věk 7-12let).
Začátek : v pátek 28. března 2008 v 17 hodin 

Konec :  v  sobotu 29. března 2008 v 8 hodin 

Telefon do knihovny :  381  213  508
Děti  budou  potřebovat  :  spací  pytel,  karimatku,  oblečení  na  hraní  a  na  spaní,

 

hygienické potřeby, ručník, přezůvky, kartu zdravotní pojišťovny, zápisník,  psací
 

potřeby, malé  občerstvení  a
  
D O B R O U     N Á L A D U!

datum téma schůzky místo konání edukátor

11. 3. od 15.00 Psychické zatížení diabetika Hotel Jupiter - salonek MUDr. Jan Petr

10. 4. od 15.00 Pohyb jako prevence neuropat. stavu Hotel Jupiter - salonek Mgr. Zuzana Vlková

22. 5. od 15.00 Zásady péče diabetika o dolní končetiny Hotel Jupiter - salonek MUDr. Polidarová

12. 6. od 15.00 Péče diabetika o chrup Hotel Jupiter - salonek MUDr. Stanislav Kukrál

 4. 9. od 15.00 Nákup potravin – DIA potraviny Hotel Jupiter - salonek pí. Marie Haškovcová

16. 10 od 15.00 Kožní komplikace diabetika Hotel Jupiter - salonek pí. Martina Kratochvílová

14 . 11 .od 9.00 Den zdraví – hojení ran Kulturní dům Bechyně p. Váňa

11. 12. od 15.00 Pády (úrazy) seniorů Hotel Jupiter - salonek MUDr. Helena Ingrová

Informace o činnosti Svazu diabetiků v Bechyni

I v letošním roce je připravena řada akcí pro naše spoluobčany, kteří trpí diabetem, ale nejen pro ně.
 

Plán schůzek edukačně motivačního programu v roce 2008

Na tuto činnost zatím sponzorsky přispěli: Micro Epsilon Czech Rebublic, Zámečnické a železářské práce Josef Drda, Firma Tomáš Štach, 
kterým mnohokrát děkujeme.

Rádi mezi námi přivítáme nové členy. Registrace může být provedena na členské schůzi, která se koná v úterý 11. března 2008 od 15 hodin 
v salonku hotelu Jupiter. Přijďte mezi nás!

Zve výbor Svazu diabetiků



ÚSPĚCH V MATEMATICKÉ 
OLYMPIÁDĚ

Ve středu 23.ledna 2008 se v Táboře na 
ZŠ Helsinská uskutečnilo okresní kolo 
v matematické olympiádě žáků 5.tříd. Sešlo 
se celkem 27 chlapců s děvčat. Z naší školy 
postoupily do okresního kola dvě dívky. 

Výborného výsledku dosáhla ELIŠKA 
KOTOUNOVÁ, která osadila třetí místo. 
ANEŽKA HOLUBOVÁ obsadila pak pěkné 
9.-11.místo. Oběma dívkám blahopřejeme 
k výraznému úspěchu. Poděkování patří také 
třídnímu učiteli Mgr. Janu Morkesovi, který 
dívky připravoval.

Whitehall. Zde jsme shlédli výměnu jízdní 
gardy. Prošli jsme St. James´s Park a dostali 
se k Buckinghamskému paláci. Obdivovali 
jsme fontány a Nelsonův památník na 

CESTA ZA POZNÁNÍM Traflgarském náměstí, Leicesterské náměstí 
a Piccadilly. Svezli jsme se dvouposcho-

Ve dnech 20. - 25. ledna 2008 se ďovým autobusem do Natural History  
uskutečnil zájezd žáků obou základních škol Museum, v jehož expozici jsou například 
v Bechyni za poznáním do Anglie. dinosauři.

Navštívi l i  jsme př ímořské lázně Ve čtvrtek následoval Greenwich se 
Hastings, zříceninu hradu a poté jsme si známým nultým poledníkem. Cestovali jsme 
prohlédli pašerácké jeskyně, kde nám byl nadzemní dráhou přes Docklands do City of 
zajímavým a zábavným způsobem ukázán London. Zde jsme viděli Bank of England, 
život těch nejchudších obyvatel, kteří si St. Paul´s Cathedral, HMS Belfast, Tower 
přivydělávali pašováním koření, látek, Bridge. Velkým zážitkem bylo shlédnutí 
drahých kamenů atd. korunovačních klenotů v Toweru.

Další den jsme zavítali do Windsoru, Pobýval i  jsme a s t ravoval i  se 
sídla anglických panovníků. V zahradách  v anglických rodinách. Procvičili jsme si 
zámku Hampton Court již v tuto dobu kvetly angličtinu a získali mnoho cenných 
narcisy, sněženky a petrklíče. zkušeností.

Ve středu nás čekal Londýn. Velkým Tato cesta bude zajisté povzbuzením 
zážitkem bylo Londýnské oko, odkud je k dalšímu studiu anglického jazyka.
pěkný výhled na City of Westminster a celé 
centrum Londýna . Cesta nás dále zavedla Mgr. Miroslava Mičanová
k Wesminster Abbey, Horse Guards ve 

a uplatnění na trhu práce. Kurz tak přispívá grafických programů aplikovaných do výuky.Podařilo se nám...
k udržení konkurenceschopnosti českých Kurz byl připravován ve spolupráci se 
designérů.  zaměstnavateli, kteří mají zájem posílat své Střední průmyslová 

Vzorový pilotní kurz absolovalo zaměstnance na podobné vzdělávací akce. škola keramická v Bechyni 
11 účastníků např. zaměstnanci firem, ženy Škola v Bechyni proto plánuje takové kurzy připravila nový vzdělávací 
na mateřské dovolené, pedagogové a další nadále organizovat a nabízet zájemcům, program pro průmyslové 
zájemci z oboru. Seznámili se s novými kteří potřebují doplňovat svoje znalosti designéry. Počátkem února 
technologiemi a nejnovějšími grafickými potřebné pro práci v průmyslovém designu.byl slavnostně ukončen 
programy pro designéry, získali poznatky Průmyslový design je také jedním první tzv. pilotní kurz. 
v oblasti teorie i dějin designu a výtvarné z výtvarných oborů bechyňské školy. Součást í  závěrečného 
kultury, technického kreslení, technologie, Absolventi tohoto oboru mohou pokračovat semináře byla výstava prací 
modelování a počítačové grafiky. Nejvíce ve studiu na vyšších odborných a vysokých absolventů kurzu a fotografií 
hodin bylo věnováno praktické výuce školách výtvarného zaměření (VŠUP Praha, z průběhu výuky. Velmi 
v dílnách. Celkem kurz trval 260 hodin UJEP Ústí nad Labem, Brno, Zlín aj.)zajímavé byly přednášky, 
a probíhal formou třídenních víkendových prezentace novinek v oboru a následná Mgr. Jana Krejčová
soustředění. Výuka se uskutečni la beseda s profesionálními designéry, kteří byli koordinátorka projektu
v učebnách a dílnách keramické školy. na závěr kurzu pozváni.  
Účastníci hodnotili jeho průběh velmi Nakonec udělil Doc. Ak. soch. Pavel 
pozitivně.Jarkovský z UJEP Ústí nad Labem všem Talent Jihočeského kraje 

absolventům certifikát o absolvování kurzu. Design nového výrobku se vyvíjí nejen roku 2007Pro přípravu vzdělávacího programu s cílem jedinečnosti vzhledu, aby tak 
získala Střední průmyslová škola v Bechyni výsledný designový produkt přinesl výrazné Žákyně 4. ročníku SPŠ keramické v 
finanční prostředky evropského fondu ESF. odlišení od konkurenčních produktů, ale Bechyni  Marta Palasová, která zvítězila v 
Celý projekt se nazýval „Další profesní především jde o vylepšení požadavků na prestižní mezinárodní designérské soutěži 
vzdělávání v oboru průmyslový design“. Jeho ergonomii, funkci výrobku a zároveň na jeho Mladý obal 2007 a jež se stala Talentem roku 
záměrem bylo podpořit odborníky v oboru, environmentální vhodnost. Tento projekt 2007 v táborském regionu, obsadila v soutěži 
aby mohli neustále doplňovat a rozšiřovat umožnil absolventům nahlédnout do Talent Jihočeského kraje roku 2007 3. místo 
svoji odbornost. V důsledku znamená každé problematiky tohoto oboru a jedním z přínosů v umělecké kategorii.
zvyšování kvalifikace zlepšování postavení projektu byla dostupnost nejnovějších Milan Vágner



TĚLOVÝCHOVA & SPORT
Veliká gratulace 10. února 2008 - 8. kolo: 1. jč divize

Reality Horňák Bechyně A Šachový kroužek při „nové“ bechyňské 
- Spartak MAS Sez. Ústí 7,5:0,5ZŠ už zaznamenal za krátkou dobu svého 

Dnešní zápas byl jednoznačnou záležitostí trvání několik výborných úspěchů. Patří mezi 
domácích, kteří si tak uchovávají šanci bojovat ně určitě zisk umístění na stupních vítězů 
o první místo. Jen Štefan Bernáth nedokázal v okresních i krajských soutěžích jednotlivců, 
s černými figurami získat aktivitu a přijal někdy to byly i stupínky nejvyšší. V pondělí 
remízovou nabídku soupeře. (A musel si 21. ledna ale dosáhli malí bechyňští šachisté 

úspěchu největšího, stali se vítězi krajského vyslechnout jízlivé poznámky o zkaženém 
přeboru družstev! výsledku.) Ostatní hráči využili svou herní převahu 

Chci poděkovat řediteli ZŠ p. Pekařovi za a postupně vyhráli všechny zbylé partie. Pepík 
přístup a zázemí a rodičům za velikou Janeček a Lojza Bartoš „zmastili“ své protihráče 
podporu. Největší uznání a dík patří hráči hned v zahájení, Vašek Absolon a Pavel Malý získali 
našeho šachového spolku, vedoucímu rozhodující výhodu ve střední hře, Venca Hašek 
kroužku, Štefanu Bernátovi za úsilí a čas, využil špatné postavení protihráčových pěšců, 
který dětem věnuje. Tento úspěch je pro Vráťa Šťastný při přechodu do koncovky získal 
něho určitě největší odměnou.Kluci to dokázali!!! vítězného pěšce a Honza Marek využil volné 

A úspěšným klukům moc a moc 
sloupce a jeho věže zasadily protivníkovi smrtelný 

gratulujeme a doufáme, že tento ohromný Nečekaný  a  vyn ika j íc í  úspěch úder. Jednoznačná výhra nás tři kola před koncem 
úspěch bude novým impulsem do další zaznamenalo družstvo 1. Základní školy udržela na druhém místě v tabulce, ale v posledním šachové kariéry. Celý šachový spolek se v Bechyni v kategorii mladších žáků (1. - 5. kole nás čeká vedoucí celek soutěže.upřímně raduje!třída), když v krajském finále přeboru škol Štefan BernáthV.Šťastný, starosta Šachového spolku v šachu ve Strakonicích obsadili 1. místo 

Reality Horňák Bechyněa vybojovali si postup na mistrovství 
republiky!

9. února 2008 - 7. kolo: 3. jč divizeJako jediní neprohráli v turnaji ani zápas, 
i když tentokrát byly důležitější body na Real. Horňák Bechyně B- Sokol Tábor senioři 3:2
šachovnicích, protože ty se počítaly do Důležitý boj o první místo v tabulce vyhrálo 
hodnocení. Naši malí šachisti postoupili ze naše družstvo a vystřídalo svého dnešního 
skupiny do finálové čtyřky se dvěma body za soupeře na čele soutěže. Míla Hrubant s vidinou 
remízu se ZŠ České Budějovice a hned příznivého vývoje zápasu dal svou lepší pozici za 
v prvním zápase překvapivě rozdrtili remízu. Potom David Mazur potvrdil letošní 
největšího favorita, trojnásobného účastníka vynikající formu a zvítězil. Honza Marek ztratil 
republikového finále ZŠ Helsinská Tábor pěšce, ale aktivní hrou donutil protihráče 
3,5:0,5 a tento výsledek se ukázal jako k opakování tahů - další remíza. Nerozhodný 
rozhodující. Helsinská totiž ve svém výsledek své partie udržel i Pavel Malý, a tak byl 
posledním zápase vyhrála nad ZŠ 4:0, ale 

Jarda Alexa donucen spoluhráči dát za remízu svou 
naši kluci zabojovali a porazili ZŠ Strakonice 

dámskou koncovku s dvěma pěšci navíc. 
3:1 a v celkovém pořadí získali o pouhý 

K vysněnému postupu chybějí už jen dva krůčky.půlbodík! víc.
Největším bodovým vkladem přispěl do Reality Horňák Bechyně C

celkového účtu Vladislav Vanýsek, který na  - Beseda Veselí n. L. B 0,5:4,5 
2. šachovnici vyhrál všech svých sedm partií Pracovní povinnosti a prázdniny zapříčinily, že 
a jako jediný ze všech hráčů uhrál 100% se ani tentokrát naše céčko nesešlo kompletní 
bodů. Méně se dařilo Petru Byrtusovi, získal a dokonce nastoupilo jen s trojicí hráčů, což je 
3,5 bodu, ale hrál na 1. šachovnici velice smutné. Vláďa Vanýsek nestačil na svého 
s nejlepšími hráči jednotlivých družstev. 

soupeře a po dvaceti tazích musel vzdát. Zdeněk 
Výborné výsledky dosáhli Martin Slaboň 4,5 

Vanýsek bojoval jako lev, ale nedostatek zkušeností 
bodu a nejmladší Jakub Mikula 5 bodů. Kluci 

nakonec znamenal přehlídnutí figury a ztrátu se „rozbíhali“ pomalu, ale jejich výkon se 
partie. Honza Malý nedovolil svému zkušenějšímu zlepšoval a ve finále vybojovali největší 
protivníkovi získat žádnou výhodu a udržel remízu. úspěch své krátké šachové kariéry. 
Jeho největším problémem ale nyní je zlepšit Blahopřejeme!
docházku svého družstva. Štefan Bernáth

FLORBAL

Dne 26. 12. 2007 se uskutečnil jubilejní 
5. ročník Vánočního florbalového turnaje 
v Bechyni. Zúčastnilo se 24 florbalistů z Bechyně 
a Tábora rozdělených do 7 družstev. Hrálo se systé-
mem každý s každým jeden zápas po 5 minutách.

Na 1. místě se umístil tým ve složení: kapitán 
Toman Petr, Toman Václav, Novotný Jan, Martínek 
Jan. Na 2. místě tým ve složení: kapitán Hanáček 
Jiří, Hanáček Jan, Novotný Jiří, Paletář, Kiss 
Ondřej. Na 3. místě tým ve složení: kaptitán Vitha 
Petr st., Vitha Petr ml., Vrbický Luboš. 4. místo 
obsadil tým: kapitán Linha František, Linha Pavel, 
Šimek Petr. 5. místo tým ve složení: kapitán 
Urbánek Tomáš, Mik Petr, Smetka. 6. místo tým: 
kapitán Hořejší Jiří, Šimák, Kříž. Na posledním 
7. místě se umístil tým obhájců loňského 
prvenství ve složení: kapitán Brynych Ladislav, 
Cikánek Jaroslav, Zářecký Zdeněk.

Nejlepšímí střelci turnaje byli vyhlášeni Linha 
Pavel s 11 brankami, Vitha Petr ml. se 7 brankami 
a Vrbický Luboš se 6 brankami.

Všem florbalistům bych rád poděkoval za 
účast na Vánočním florbalovém turnaji. Naše díky 
patří také panu Mikovi za občerstvení 
a generálnímu sponzorovi Keramice Barták za 
vynikající medaile.

Za pořadatele Vitha Petr st., Linha František

na sídl. Obránců míru není ve výhledu Fotovoltaická elektrárna by měla být na 
několika následujících let na programu, a to Šibeničním vrchu (první kopec za Bechyní 
i z toho důvodu, že byly na obnovu směrem na Senožaty) v tzv. zóně obchodu, 
panelových domů čerpány dotace. služeb a podnikání vedle trafostanice.Jak daleko je plán s úpravou náměstí? 

Jak dopadlo výběrové řízení na firmu Zajišťuje v Bechyni nějaká organizace Když u mne byla na návštěvě švagrová 
na odvoz odpadků a kdy bude Bechyně službu rozvážky obědů domů pro a při procházce městem jsme došli na 
třídit veškerý tříditelný odpad? Původní důchodce?náměstí, jen zareagovala:"To je náměstí? 
příslib byl někdy začátkem loňských Pečovatelskou službu pro Bechyni To je lázeňské město? Kdejaká vesnice 
letních prázdnin, pak se posunul na nový a místní části Senožaty a Hvožďany zajišťuje vypadá na návsi líp než tady to." Bohužel 
rok a stále nic. a provozuje Město Bechyně. Stačí jsem jí musela dát za pravdu.

Výběrové řízení vyhrála firma COMPAG zatelefonovat na tel. číslo 381 477 027 Město Bechyně bude začátkem března 
Votice. Počítali jsme s tím, že s touto firmou a dohodneme se, kdy naše pracovnice 2008 podávat na rekonstrukci náměstí 
uzavře město smlouvu s účinností od 1. 1. navštíví žadatele doma a sjednají s ním T.G.Masaryka a okolí žádost o dotaci z fondu 
2008. Firma Rumpold se však odvolala proti podmínky služby.EU. Pokud dotaci získáme, do konce roku 
výsledku výběrového řízení k Úřadu pro Dobrý den, neuvažuje městský úřad 2008 proběhne administrativní příprava na 
kontrolu hospodářské soutěže a my jsme o zřízení služby "rozesílání bezplatných realizaci, tzn. výběrové řízení na dodavatele 
museli čekat na jeho rozhodnutí. Podle informačních sms/e-mailových zpráv" stavby (rozpočet je 85 mil. Kč) a technický 
sdělení úřadu jsme neporušili Zákon pro občany, kteří by se zaregistrovali, tak dozor investora. Realizace akce by pak měla 
o zadávání veřejných zakázek a je možné jak to dělají některé obce?proběhnout v letech 2009-2010/2011.
smlouvy s firmou COMPAG podepsat. O této službě jsme uvažovali v minulosti Chtěla jsem se zeptat, jestli se plánuje 

Všude se dočítám, že má být pouze vzhledem k nebezpečí povodní, ale odprodej bytů na sídlišti Obránců míru. 
v Bechyni fotovoltaická elektrárna, v loňském roce jsme v ohrožených lokalitách popř. za jak dlouho?
i v městském zpravodaji. To je sice pěkné, zřídili bezdrátový rozhlas, který je možné Na tento dotaz bylo v minulosti 
že napíšete číslo pozemku, ale mnoho lidí obsluhovat pouze pro uvedené oblasti a lidi odpovídáno již několikrát a od té doby 
nemá přístup ke katastr. mapám, tak nám varovat. V jiné souvislosti o podobné službě k žádné změně nedošlo. Takže, prodej bytů 
přibližně vysvětlete kde to má být, děkuji. neuvažujeme.

Ptali jste se



finále zdolali kluci z Pedagogu do té doby Nohejbalový turnaj 
výborné a bezchybně hrající Vodňany (2:0), a 

KATEŘINA BAR zejména v druhém setu zcela eliminoval 
útočnou kreativitu soupeře. 

 V sobotu 16.února se konal již třetí ročník 
KONEČNÉ POŘADÍ:Zimního turnaje trojic v nohejbale, pořádaný 
1. místo - Pedagog 2 (Petr, Richter, Krása, Nohejbalovým klubem Stadion Bechyně. 

Čábela) Opět byl výborně obsazen, jak místními 
2. místo - Vodňany 1 (Šinoník, Jareš, amatérskými týmy, trojkou z Měšic, tak 

Kvěch) dvěma soutěžními týmy z Vodňan. 
3. místo - Měšice (Noháč, Noháč, Bačís) Tyto řekněme lokální turnaje zde mají 
4. místo - Vodňany 2 (Babický, Babický, dlouholetou tradici a své stálé příznivce 

Köller) a nabízejí výbornou úroveň hry a dramatické 
5. místo - Pedagog 1 (Pekár, Bauer, okamžiky. Škoda jen, že místní tělocvična 

Wágner) nové školy neumožňuje svými rozměry 
6. místo - Stadion / Kateřina Bar (Kadlec, prostor pro diváky. Ale i tak o diváckou kulisu 

Dvořák, Hrubant) a místy velmi bouřlivou atmosféru není nouze 
7. místo - Jelínek / Praha (Mojto, Dudek, a měšická trumpeta, vyrobená z plastové 

Květák) el.spojky je již legendární. 
8. místo - Stadion 1 (Horák, Petřík, Vičan) Přestože tento krásný sport vznikl u nás a 
9. místo - Stadion 2 (Hurtík, Demko, česká reprezentace patří spolu se 

Kožený) slovenskou k absolutní světové špičce, je 
10. místo - Týn (Hornát, Šabatka, Buber, škoda, že dostává prostor v médiích jen velmi 

trenér Mikolášek) zřídka a téměř se o něm neví.  
 Turnaj se hrál ve dvou skupinách po pěti 

Nejstarším hráčem turnaje byl vyhlášen týmech (každý s každým), postupovali tři 
turnajový veterán Milda Čábela,  nejmladším týmy z každé skupiny, vítězové skupin přímo 
patnáctiletý Lukáš Köller z Vodňan. do semifinále, druzí a třetí se o ně spolu utkali 

 

křížem. Ve finálových bojích měla hra NK Stadion Bechyně touto cestou děkuje 
vysokou úroveň a byla divácky velmi svému sponzorovi  M.Ouškovi, provozovateli 
zajímavá. V závěrečné zápletce se mezi Kateřina Baru, a dále kamarádkám 
nejlepší čtyři probojovaly, dle očekávání, oba V.Janečkové, M.Stejskalové, J.Vičanové 
soutěžní týmy Vodňan, Měšice a pozdější a J.Klůfové za vzorně vedené občerstvení. 
vítěz, zlepšující se domácí Pedagog 2. Ve 

Za NK Stadion Bechyně Martin Hrubant

TOMCAT  
â

                              

Kvalitní a levný, mnohdy značkový 
módní textil second hand a nové 

výprodejové oděvy outlet z Anglie

STÁLÝ VÝPRODEJ
10 - 90 Kč/kus (mimo výběru a outletu)

                              

 Chcete přežít zdražení 2008?  U nás 
ušetříte nejvíce  Nejsme normální second 

hand  Jsme stálý výprodej nadbyteč-
ných zásob velkoobchodu  Dovážíme 
kamiony přímo z Londýna  Proto máme 
nejlevnější ceny široko daleko  Jinam 

chodit nemusíte  Tradice od roku 1991 

                                 

                       

Bechyně, Na Libuši 634
Po – Pá 9 – 12, 14 – 17, So 8 – 11

                       

Můžete přijet i do prodejny v naší centrále

SUPERMARKET LEVNÉ MÓDY
Písecká 264, Týn n/V. Po-Pá 9-17, So 9-13
200 m2, velké parkoviště, nejširší sortiment
Internetový obchod www.levnamoda.cz

                           

medaile!!! Konkurenta nenalezl ani na 60 m osobní rekordy (54,15 s na 400 m, 2:05,49 na Devět medailí z haly 
(osobák 8,52 - loni nad 9 sekund…), ani ve 800 m). Hvězdou šampionátu byl Lukáš 

do Bechyně výšce („jen“ 145cm), ani v kouli, kde jeho Šťastný z Dukly Praha, který zaběhl český 
vítězný výkon 11,48m znamenal kromě zlata rekord na 200 m (21,92 s). V roce 2005 však 
překonání krajského rekordu o téměř coby hostující závodník nosil dres BAK Osobní rekordy na mistrovství ČR
2 metry!!! Navíc všechny soupeře porazil Bechyně.Atletická sezóna 2008 začala halovými 
o více jak 3 metry, včetně Honzy Zvolánka, přebory Jihočeského kraje. V pražské hale Za BAK Bechyně R.Blažekkterý byl za výkon 8,19 m stříbrný!!! na Strahově se 19. ledna utkali dospělí 

O pátou medaili se postaral Lukáš a závodníci juniorských a dorosteneckých 
Tácha, který skončil na 3. místě v běhu na kategorií, mladší žactvo spolu se starším pak 
60 m překážek. Blízko k medaili měl i ve o týden později 27.ledna. 
výšce, kde i přes osobák 160 cm, skončil Starší a zkušenější reprezentanti 
čtvrtý. Nepopulární 4. místo obsadili i Láďa vycestovali v počtu osmi zástupců a pouze 
Hemer ve výšce, Pája Vlčková také ve výšce ten nejméně zkušený, debutující Marek 
(kromě starších žákyň obsadili ve všech Kořánek, se vracel bez medaile, zbylých 
kategoriích výškařských soutěží 4. místa sedm se podělilo o čtyři cenné kovy. 
atleti z Bechyně…) a na 60 m překážek. Na Z matematického hlediska je jasné, že jedna 
dohled medaili byli i na 5. místech Tomáš z medailí musela být kolektivní, tj. ze štafety. 
Kratochvíl ve výšce, Milan Sedlak na 300 m, Stříbro na 4x200m vybojovalo v novém 
štafeta M. Sedlak, J. Košata, Š. Zelenka na oddílovém rekordu 1:39,52 kvarteto Lukáš 
3x300 m (ti prohráli boj o 4. místo o pouhou Killian, Václav Toman, Jakub Homolka 
setinu sekundy!!!) Šestí skončili ve svých a Tomáš Krejčí. Starý rekord zlepšili skoro 
disciplínách i Hedvika Peterková v kouli, o 4 sekundy!!! 
Jirka Karkule na 800 m, jen o stupínek hůř se 

Druhé stříbro, také v rekordu BAK, získal umístil Martin Kiss v kouli i ve výšce. 
Michal Háša v běhu na 3000m (v hale tato 

Kvalitní výkony podal i benjamínek trať obnáší 15 kol), když dosáhl času 9:49,59. 
výpravy Natálie Ďurechová. Její osobák na 

Zbylé dvě medaile znamenaly titul 60 m 9,27 je jen 0,39 s za krajským rekordem 
krajského přeborníka. První, od roku 1999 přípravek!!! 
desátou v řadě, "vybojoval" Ruda Blažek ve 

Halová atletická sezóna vyvrcholila vrhu koulí výkonem rovných 13 metrů. 
o víkendu 16. a 17. února mistrovstvím 

Druhé zlato získala výškařka Martina České republiky dorostu a juniorů, které se 
Drdová, která suverénně zvítězila výkonem konalo v Praze ve Stromovce. Barvy 
168cm s náskokem 7 cm. 168 cm je po bechyňské atletiky hájili Martina Drdová 
dvouletém čekání Martinin nový osobák…!!! a Tomáš Krejčí a také Jarda Drda, který ale 

Z výkonů, které sice nepřinesly medaili, už o loňské sezóny závodí v dresu VS Tábor. 
ale jsou víc než kvalitní, stojí za povšimnutí V konkurenci nejlepších mladých atletů 
čas 7,49 Tomáše Krejčího na šedesátce či se Bechyňáci rozhodně neztratili: Martina 
4:32,89 Michala Háši na 1500 m. Kvalitní Drdová i přes čtrnáctidenní tréninkový 
jsou i osobáky Vaška Tomana v kouli (9,74) výpadek zaviněný nemocí vybojovala 
a Kuby Homolky ve výšce (170). výkonem 162cm 4. místo mezi juniorkami, 

Žactvo bylo o jednu medaili úspěšnější, Tomáš Krejčí si na šedesátce zlepšil o setinu 
jejich výprava početnější (13 atletů a atletek), osobní rekord na 7,48 s a skončil na 
také rekordních výkonů dosáhlo o něco více. 11. místě. Jarda Drda nastoupil v „divoké“ 

kombinaci 400 m a 800 m během jedné Jasnou jedničkou byl mladší žák Marek 
hodiny, v obou závodech si však vytvořil Olejarčík, který tři starty proměnil ve tři zlaté 

KSMB - Městské muzeum Bechyně 
přijme pracovníka do prodejní místnosti 

muzea. Úvazek ½, pracovní doba po 
dohodě, většinou út - pá 13(15)-17, 

(so, ne dle dohody). 
Požadujeme: základní znalost světového 

jazyka, prácena PC, flexibilitu.
Bližší informace: 774 911 067 nebo

muzeum@kulturnidum.cz
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Pedikúra, manikůra, 
reflexní masáže plosek nohou

D     JANA HLADKÁ     
Telefon: 728 778 996

D

Máte 2 hod. denně čas?
Pracovní příležitost na PC -

www.pracezdomu.com

Poradíme, jak zhubnout snadno 
a bezpečně a hlavně, jak si váhu udžet.

Poradenství

ZDARMA.www.hubni.eu
tel:776 085 308

Do znovu otevíraného Hotelu Panská na 
náměstí v Bechyni nabízíme následující 
pracovní pozice:
 

  • šéfkuchař, kuchař/ka
  • číšník / servírka
  • pomocné síly do kuchyně a úklid

Požadujeme: praxe v oboru, osobní 
vztah k vašemu zaměstnání, příjemné 
vystupování, znalost NJ a AJ výhodou.
Nabízíme: dobré pracovní ohodnocení, 
možnost profesního růstu a dobré 
pracovní klima, možnost přenocování 
i ubytování.

Kontakt: Filip Vystavěl
vystavel@westbohemiahotels.cz
Telefon: 774 662 614

Oprava: 
Přišla na mne ta nemilá povinnost, kterou 
bych chtěla opravit chyby v článku 
o pokračování bechyňského skautingu 
(Městský zpravodaj, únor 2008). Nebyl to 
jen tak „zanedbatelný“ šotek, ale přímo šik 
těchto zlomyslných bytostí. Moc mě mrzí 
a prosím o opravy: svazový oddíl skautek 
byl na táboře na Otavě v r. 1946 (ne 
v r.1947). Dále někde správně, někde 
špatně jsou vytištěná jména: br. Pázler 
(ne Tázler) br. Vontor (ne Kontor) a bří 
Vozábalovi (ne Vozívalovi).

Děkuji za pochopení
 - ap -

Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda:

Kombinovaná spotřeba a emise CO

Tour 1,2/40 kW a 1,2/47 kW: 5,9 l/100 km, 142 g/km

Kombinovaná spotřeba a emise CO 2 modelu 

Fabia: 4,6–6,9 l/100 km, 120–165 g/km  

LIMITOVANÁ NABÍDKA VOZŮ 
ŠKODA ZA VYNIKAJÍCÍ CENY

VYUŽIJTE ČASOVĚ 

OMEZENOU NABÍDKU 

NOVÝCH, SKLADOVÝCH 

A PŘEDVÁDĚCÍCH VOZŮ 

ŠKODA U VAŠICH 

PRODEJCŮ

Přijďte si například pro vůz 

Škoda Fabia Ambiente, 

ke kterému nyní dostanete 

sportovní styling kit  zdarma. 

Nebo si vyberte jiný vůz 

Škoda s cenovou výhodou 

od 30 000 Kč. Nenechte si ujít 

tuto skvělou nabídku, která 

platí do vyprodání zásob. 

Těšíme se na Vás.

SIMPLY CLEVER
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