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+Vítání občánků

Dne 25. listopadu 2008 byli přivítáni 
starostou města Bechyně, panem 
Mgr. Jaroslavem Matějkou, tito noví 
občánci:

Alexová Petra, Barborová Tereza, 
Douda Jakub, Honsa Adam Jiří, Kabele 
Matěj, Kol iha Josef, Matějka Vít,  
Ondřichová Anežka, Růžička Michal, 
Štefanová Natálie, Vrzalová Magdaléna. 

Připomeneme si historii našeho města pro 
někoho nedávnou, pro někoho hodně 
vzdálenou. Fotografie nebudou popsány, Vážení čtenáři, v tomto novém roce Vás 
všechny osobnosti jsme neurčili a bylo by chceme v našem Zpravodaji provázet 
nespravedlivé ty neindifikované nepopsat. reprodukcemi starých fotografií s názvem 
Takže jen pro potěšení a vzpomínky.„ V t a k o v é  k r á s n é  s p o l e č n o s t i “ .  

Paže tuž - vlasti služ!

V takové krásné společnosti

PF2009

+Životní jubilea 
leden 2009

94 let Jelínková Anna
93 let Kovaříková Marie
91 let Zíková Anežka
85 let Kabát Karel
84 let Kavanová Božena
83 let Berka Jan

Písaříková Pavla
Vanková Helena

82 let Jánská Milada
Jedličková Marie
Pluhař Pravdomil

81 let Matoušková Božena
Menšíková Věra

80 let Lukášová Ludmila
Pokorný Bohumír
Zíková Věra

79 let Krajcar Otto
Kuděj Vladislav,
Sirovátka František
MUDr. Trnková Olga

78 let Bartoš Oldřich
Koliha Miroslav
Ing. Soukup Jiří

76 let Králová Božena
Waldhaus Otto

75 let Ing. Jachan Josef
Mašková Jaroslava
Vestfál Vladimír
Zavadilová Božena

77 let Kaslová Olga

Vážení občané,

jsme na začátku nového 
kalendářního roku 2009. Bilancujeme 
ten předcházející, jaký byl, co nám 
přinesl a s novou nadějí a s opti-
mismem se upínáme k tomu novému 
a věříme, že bude lepší.

V roce 2008 jsme v Bechyni 
udě la l i  řadu  d robných  oprav  
a prováděli jsme pravidelnou údržbu 
zeleně, veřejných prostranství a budov 
v majetku města, připravovali jsme 
studie a projekty na zlepšení dopravní 
situace na sídl. Obránců míru a na sídl. 
Písecká. V polovině roku se podařilo 
předat do užívání novou tělocvičnu 
u Základní školy v Libušině ulici a téměř 
v jeho závěru jsme díky dotacím mohli 
začít s rekonstrukcí chodníků na sídlišti 
Na Libuši, s rekonstrukcí mateřské 
školy Jahůdka a s dalšími úpravami na 
stadionu. Mrzí nás, že jsme dvakrát 
neuspěli se žádostí o evropské peníze 
na rekonstrukci náměstí a jeho okolí. 
V roce 2009 to samozřejmě budeme 
zkoušet znovu a já věřím, že tuto smůlu 
konečně prolomíme a s rekonstrukcí 
budeme moci skutečně začít.

Někdo z vás hodnotí změny 
v Bechyni kladně, někomu je to 
naprosto lhostejné, někdo nám za vše 
nadává a nemůže nám přijít na jméno. 
Je to život, je to pochopitelné a pravdě-
podobně to nikdy nebude jinak.

Závěrem mého povídání bych 
vám všem chtěl do roku 2009 popřát 
hodně zdraví, štěstí, spokojenosti, 
pevných nervů, optimismu a dobré 
pohody. Ať se vám vyhýbá vše zlé a ať 
vás potkávají jenom samé dobré 
zprávy a dobré věci.

Jaroslav Matějka
starosta města



+
 

lavný

zpěváků a učitelů, kteří nás učili lásce 
k hudbě; dnes jsou to většinou anonymní 
osobnosti.

Zmíníme se však i o slavných Bechyně hudební
osobnostech, které se zapsaly do historie 
města. Je to především Václav Vavřinec 
Pichl, hudební skladatel (1741-1805). 
S jeho bustou od prof. Bohumila Dobiáše Jistě v nás ještě tiše pulzuje krásný čas 
staršího se můžeme setkat při příjemném vánoční a novoroční. Nedovedeme si jej 
posezení v restauraci U Pichlů, která však představit bez hudby, která provází historii 
předtím byla hospodou U Krausů. V. Pichl člověka od jeho počátků. Nejsme v redakční 
patřil mezi nejvýznamnější komponisty radě žádní muzikologové ani hudebníci. Ale 
a houslové virtuose ve své době, kterého jsme, pokud budeme tak smělí, přece jen 
Nicollo Paganini, Josef Haydn, W. A. Mozart lidé tíhnoucí ke kultuře a jejím hodnotám 
i jeho další slavní současníci považovali za a mezi ně patří právě na prvních místech 
svůj vzor. Patřil mezi muzikantskou elitu, hudba. Chceme Vám představit stručný 
jeho dílo je obdivuhodné: složil na 700 popis vývoje a peripetií kolem tohoto 
skladeb, byl členem filharmonických fenoménu kulturnosti. Od domněnek ze 
společností v Mantově a Bologni, prvním začátku hudby spojených s Bechyní do 
houslistou vídeňského divadla, kapelníkem současnosti, a to ve všech žánrech. Bude to 
jmenovaným Marií Terezií a komorním trochu delší procházka; byla by škoda 
sk ladate lem arc ivévodského páru nevyužít všech nám dostupných pramenů 
Ferdinanda v Miláně, v jehož službách a materiálů, které jsme na své exkurzi 
setrval 21 let jako vážený a hraný autor získali.
oper, oratorií, symfonických a komorních Hudba zněla v klášterních a kostelních 
skladeb.prostorách, na hradě a později zámku, při 

Jeho prvním učitelem hudby v Bechyni loveckých výpravách, vše se svou krásnou 
byl Jan Pokorný (1689-1883), známý velebností. Ale i ta prostá, lidová písnička 
tenorista a varhaník, který v Bechyni zpívaná a hraná při práci na poli a v do-
zastával místo rektora a varhaníka. Jeho mácnostech, při venkovské zábavě a i při 
hudební výchova byla na překvapivé úrovni, cestě poslední, na hřbitov. Bohužel, dnes se 
ovšem přísná.zpívat přestalo, vše nahrazuje audio-

Rodokmen Václava Pichla z Farní technika, která ovšem dokládá naši potřebu 
kroniky v Bechyni:poslouchat a mít radost z hudby.

Liturgická hudba nás provází od 
začátků po dnešek. Starší vzpomenou na 
mše doprovázené latinskými i českými 
písněmi, z nichž jistě nezanikla píseň Svatý 
Václave, vévodo české země… S  
bechyňský klášter, nejdříve patřící 
minoritům, po zničení při husitských válkách 
znovu obnovený františkány, byl určitě při 
modlitbách doprovázen hudbou a zpěvem. 

A šlechtický hrad, později zámek, 
v rukou mnoha rodů, určitě zaznamenal hru 
houslí, fléten, louten nebo gamby při 
hostinách, kdy se hovořilo o tzv. Taffelmusik. 
Vždyť i při slavné svatbě Petra Voka 
z Rožmberka zněla hudba, kterou si dal 
zjednat u pražské chvalně známé židovské 
kapely (viz. Leo Pavlát: Osm světel).Tedy 
zjednodušeně, každá hudba, ať ta církevní, 
šlechtická, měšťanská a lidová měla svůj 
půvab, všechny nás kultivovaly. Kolik zde 
bylo varhaníků, regenschori, muzikantů, 

Ve lkým mezn íkem v  dě j inách  
hudebního života města bylo založení 
pěveckého sboru Lužničan (6. listopadu 
1864). Byl založen hlavně na nadšení, 
vlastenectví a vztahu k hudbě. Mezi jeho 
členy byli hlavně učitelé a učitelky. Je 
potěšitelné, že tato tradice sborového 
zpěvu v Bechyni pokračuje.

Předsedou spolku byl Karel Walter, 
purkmistr, místopředsedou Karel Fáber, 
poslanec, jednatelem P. Bonaventura 
Černý, františkán, sbormistrem Karel Partl, 
učitel a pokladníkem Jan Lapáček, učitel. 
Svěcení spolkového praporu se v Bechyni 
na dlouhou dobu stala největší slavností, 
která se konala 30. č e r v e n c e  1 8 7 0  a  
zúčastnilo se jí na 10 000 lidí z celých jižních 

Čech.

Pokračování osudu a činnosti 
Lužničanu, další hudební historie 
v Bechyni, bude obsahem příštího 
čísla.

- ap -

Z historie Bechyně

Děti:
František Pichl, nar. 16. 10. 1730

Terezie Pichlová, nar. 13. 10. 1732
Barbora Pichlová, nar. 7. 3. 1735

Josef Pichl, nar. 16. 2. 1738
Anna Pichlová, nar. 15. 9. 1739

VÁCLAV PICHL, nar. 15. 9. 1741
Kateřina Pichlová, nar. 28.4.1746

Antonín 
Pichl 

Václav Hošek 
z Bechyně

František Pichl
řezník v Bechyni

Alžběta
Hošková

oddáni 22. 9. 1729 v Bechyni 
děkanem Karlem Cimrichem, 

svědkové: 
Vojtech Vlzek, Jan Pichl, Anna Frantová

Lidmila
Lebedová

Jako houby po dešti 
aneb doporučené 

knižní novinky 
o jižních Čechách

Kopecký, Ivan: Čas hříchů
J.M.M. 1952-53. Mrzenová si mě namlouvá. 
Havlíčkův Brod, nakl. Hejkal  s. r. o. 2007.
Autor románu se narodil v r.1944 v Táboře. 
Jeho životní i tvůrčí cesta je bohatá. Zde se 
vracíme do padesátých let minulého století 
v Táboře. Samozřejmě je třeba si udělat 
vlastní názor na spisovatele i stylistickou 
podobu.

Koblasa, Pavel - Kovář, Daniel: Panská 
sídla jižních Čech
433 hradů, zámků a tvrzí. 
České Budějovice, Veduta 2001.
Abecedně zpracovaná stručná příručka 
s přehledem panských sídel, o jejich historii, 
podobě a  umís těn í  (samozře jmě 
i s Bechyní). Nechybí mapové přílohy 
a informace o zaniklých objektech a seznam 
literatury.

Němec, Bohumír: Rožmberkové
Životopisná encyklopedie panského rodu. 
České Budějovice, Veduta 2001.
Rožmberkové jsou v našem historickém 
povědomí nejznámější, i když rod 
Šternberků celkově vládl na bechyňském 
panství mnohem déle. Tato malá 
encyklopedie obsahuje stručné životopisy 
všech příslušníků rožmberského rodu 
i s jejich manželkami i s představiteli 
významných osobností s nimi spřízněných. 
Řazení hesel je abecední, v rámci stejného 
j m é n a  c h r o n o l o g i c k é .  D o p l n ě n o  
rožmberským rodokmenem i odkazy na 
další literaturu. Četné reprodukce portrétů 
a výjevů.

Elbel, Martin: Bohemia Franciscana
Františkánský řád a jeho působení 
v českých zemích 17. a 18.století. Olomouc, 
Verbum 2001.
Dizertační práce z Katedry historie 
Univerzity Palackého v Olomouci doplňuje 
mezery v českém církevním dějepisectví. 
Františkáni vzývali hlavně kult sv. Františka 
a pak mariánské kulty, jak tomu bylo 
i u františkánů v Bechyni. Bechyně patří 
k nejstarším poutním místům české 
provincie spolu s Kadaní. V Bechyni se 
těšila úctě trojice gotických soch - 
Ukřižovaného a dvou Piet. Jedná se o práci 
dosti odbornou, ale i laik zde najde 
neprobádané informace. Z řeholních domů 
je právě v této publikaci jmenována 
i bechyňský klášter se zasvěcením P. Marie 
Nanebevzaté (1490-1950).

Toufar, Pavel: Nemravné kratochvíle 
našich předků
Brno, MOBA 2006.
Někdy i smyšlené a lechtivé příběhy patří do 
našeho výčtu novinek. Nemáme vždy 
náladu studovat historii, ale i potřebu se 
odreagovat a pobavit. V této knížce 
najdeme „sprostonárodní“ tvorbu, ale 
i výňatky z tvorby vážených autorů naší 
literární historie. Z našeho regionu se 
dočteme např. o Jakubu Krčínovi z Jelčan 

Co, kdo, kde, kdy...

pokračování na str. 4
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PRO DĚTI

KAŠPÁREK A LOUPEŽNÍCI – DS TÁBOR

Středa 7., 14., 21., 28. ledna / 18.30 - 20 / Klubovna KD
Čtvrtek 8., 15., 22., 29. ledna / 17 - 19.30 / Klubovna KD
Informace o jazykových kurzech na www.skrivanek.cz

ANGLIČTINA PRO VŠECHNY

PŘIPRAVUJEME NA ÚNOR

ORIENTÁLNÍ A BŘIŠNÍ TANCE
Pondělí 5., 12., 19. a 26. ledna / 16.30-17.30 hod. / Klubovna 
KD / dívky 6 - 11 let 
Kurzy se konají pod vedením lektorky Kristýny Procházkové, 
tel. 721 503 325 nebo www.raesah.wz.cz

TANEC

V. PLES MĚSTA BECHYNĚ
Sobota 31. ledna / 20 hodin / Velký sál / Vstupné 100 Kč

Již pátým rokem Vás město Bechyně zve na 
ples s bohatou tombolou. K poslechu i k tanci 
zahraje oblíbená hudební skupina MIDI 
z Tábora.
Předprodej vstupenek v Knihkupectví Petra 
Voka.

Sobota 17. ledna / 15.00 hodin / Malý sál / Vstupné 30 Kč
Veselá pohádka s písničkami vypráví o moudrém 
Kašpárkovi, hodném králi, proradných rádcích, 
natvrdlých loupežnících a rozmazlené 
princezně.

PLESOVÁ SEZÓNA

Zahájení v pátek 16. ledna 2009 ve 20.00 hodin / další lekce 
23., 30. ledna, 13., 20. a 27. února / 900 Kč za osobu
Pro velký úspěch pořádáme již III. ročník tanečních pro 
všechny absolventy základních tanečních kurzů a také pro ty, 
co již většinu zapomněli...
Poslední volná místa, máte ještě příležitost!!!
Kontakt: 381 213 338, 776 381 203

TANEČNÍ PRO VŠECHNY

KURZY, SEMINÁŘE, DÍLNY

MATURITNÍ PLES SPŠK 24. ledna

V. PLES MĚSTA BECHYNĚ 31. ledna

RYBÁŘSKÝ PLES 14. února

MATURITNÍ PLES SPŠK 21. února

SPOLEČENSKÝ PLES VÚ 3517 6. března

HASIČSKÝ PLES 7. března

   XV. ročník BECHYŇSKÉ PERLENÍ
         

Pátek 6.února - neděle 8. února / prostory KD
Setkání klasických amatérských divadelních souborů.
   

   (PO) VALENTÝNSKÉ DISCO pro náctileté
     

Úterý 17. února / 17.30 hodin / Velký sál / Vstupné 30 Kč
Diskotéka pro všechny zamilované i milující...

   DĚTSKÉ MAŠKARNÍ ODPOLEDNE
    

Sobota 28. února / 15.00 hodin / Velký sál / Vstupné 30 Kč
Tradiční maškarní rej za doprovodu divadélka KOS.

PF 2009
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a Sedlčan, Petru Vokovi, Zuzaně Vojířové, 
táborských a příběnických adamitech, 
soběslavském Jeronýmovi Makovském 
z Makova a dalších.

Kohout, Jiří: Harrachovka
Minulost a současnost výletního místa 
v lužnickém údolí. Tábor, nakl. Zahrada 
2008.

Harrachovka, besídka ve Vlčím dolu 
v lužnickém údolí, je spojena s budováním 
turistické stezky do Příběnic neboli cesty 
hraběte Harracha. Je to dílo Klubu českých 
turistů, které bylo slavnostně předáno 
veřejnosti v r. 1899. Místo je spojeno 
s „útulnou“ restaurací. Málem v letech 
padesátých minulého století zaniklo, ale 
koncem 90. let bylo znovu obnoveno a stalo 
se tak opět jedním ze známých a oblíbených 
vodáckých tábořišť na Lužnici. Mnoho 
reprodukcí starých pohlednic.

Mikolášek, František: O lidech, cestách 
a návratech
Bernartická čítanka. Obec Bernartice 2005.
Sugestivní nahlédnutí do časů dávných 
i nedávno minulých obce Bernartice, která 
měla vskutku pohnutý osud. Je to kniha 
erudovaná, přesná ve své historiografii, 
doplněná bohatým obrazovým materiálem. 
Stojí za to se s ní seznámit. Díky 
bernartickým!

Šmíd, Zdeněk: Lesk a bída Čekání
Praha, Olympia 2008.
Povídkový soubor o lidech z jihočeské 
vesničky Čekání. V mnohdy až groteskních 
příbězích z pustin českého pohraničí od 
konce války po dnešek vystihuje svým 
humorným způsobem psaní tuto bizarní 
směsici obyvatel.

Heber, František Alexandr: České hrady, 
zámky a tvrze III
 - Jižní Čechy, Praha, Argo 2008.
Další svazek ceněného díla 

o českých hradech zahrnuje 
atraktivní oblast jižních Čech. Vedle krátké 
charakteristiky objektů, přináší podrobné 
popisy a dějiny hlavně Českého Krumlova, 
Jindřichova Hradce, Landštejna a Zvíkova.

z poloviny 
19. století 

+
Duha - 80 let a budova ZŠ Libušina ul. - 80 let). Kulturní středisko města 
Oslavy se uskutečnily na „Duze”, před KD 

Bechyně a v Městském muzeu výstavou Bechyňská výročí.
Velký zájem vzbudila Slavnost spadaného A.D. 2008

listí, která osvítila město svíčkami a lampiony. 
V Městském muzeu proběhlo několik Rok s osmičkou na konci, která určuje tok 

krátkodobých výstav. Výtěžek jedné z nich odešel českých dějin, byl pro nás naplněn řadou 
na provoz atelieru v Dětské psychiatrické léčebně významných událostí. 
v Opařanech. Novinkou byla muzejní noc, při Z kulturních aktivit, které kulturní středisko 
které mohly noc v muzeu strávit děti, a koncert pořádá, bych zmínil první ročník Jazzfestu, který 
vážné hudby.se uskutečnil 4. - 6. 7. v klášterní zahradě. Během 

Knihovna si, kromě obecné činnosti, pro své dvou dnů se zde vystřídala celá řada známých 
čtenáře připravila mnoho akcí (viz čl. knihovny).i začínajících jazzových kapel, vystoupili básníci 

V Kulturním domě došlo k celé řadě a v čajovně U Hrušky jste si mohli pochutnat na 
rekonstrukcí a úprav. Ve velkém sále jsme exotických čajích.
vymalovali zadní stěnu a vyměnili toalety za Divadlo v trávě má letos za sebou již 
jevištěm. Přísálí a šatnu jsme zahalili do příjemné sedmnáctý ročník, opět byl hojně navštíven 
atmosféry rumělky a přibyla i nová světla převážně studentskými divadly.
vyrobená svépomocí. Kulturní dům dostal novou Konferenciér Petr Kronika z Českého 
střechu a byl opraven i plášť budovy nad vstupem rozhlasu České Budějovice vytvořil na 
do knihovny. V administrativní budově došlo osmnáctém ročníku festivalu dechových hudeb 
k rekonstrukci toalet. skvělou atmosféru a jeho projev výrazně podtrhl 

Nakonec nezbývá než bilancovat rok 2008 vystoupení dechových těles.
jako rok, který přinesl řadu příjemných momentů. V zářijových dnech byla zasazena před KD 
Snad Vám, pro které tu jsme, svojí nabídkou starostou města a jeho excelencí slovinským 
a svými programy udělalo Kulturní středisko velvyslancem Francem Butem „Lípa česko-
města Bechyně radost a zůstanete nám věrni.slovinského přátelství“.

Děkujeme Vám za přízeň a podporu v našem Velmi důležitou událostí byly pro KSMB 
snažení, v neposlední řadě pak všem našim Slavnosti města Bechyně 28. října. Tyto byly 
dobrodincům a sponzorům, dále pak JK a MKČR.pořádány k bechyňským výročím (první 

elektrifikována trať Tábor - Bechyně v Rakousku Za Kulturní středisko města Bechyně 
Uhersku - 105 let, železobetonový most zvaný ředitel Mgr. Štěpán Ondřich

pokračování ze str. 2

+
KNIHOVNICKO - VÝCHOVNÉ Městská knihovna
INFORMACE

v roce 2008 �besedy pro děti ze základních škol, 
speciální a mateřské školy: život a dílo Karla ČINNOST VŠEOBECNĚ
Čapka, čtení ukázek v rámci kampaně ČČČ �půjčování knih, novin a časopisů
(Česko čte Čapka), vyhledávání v elektro-�nákup a katalogizace knižních novinek
nickém katalogu a názorné procvičování�rezervování žádaných titulů
�pravidelné zveřejňování výročí měsíce �využíván knihovní systém Clavius
z literární historie�zajišťování meziknihovní výpůjční služby

�internet pro veřejnost zdarma VÝSTAVY
�tisk z internetu �fotografie Okno do duše oko, Smírčí 
�kopírování z fondu knihovny účast na kříže, Mít v životě kliku… (M. Gärtner)
poradách profesionálních knihovníků �vitrážové šperky (L. Houdková)
okresu �omalovánky ze zahradní knihovny
�celoroční prezentace výrobků kera- �skládanky Most
mických kroužků ZŠ a prací dětí Speciální �fotografie 80. výročí mostu Duha
školy v Opařanech
�aktuální informace z denního tisku S počátkem nového roku vybíráme 

pár citátů k zamyšlení z knihy Kapitoly AKCE
moudrých:�výmalba knihovny

�Březen - měsíc internetu - výhoda pro Knihy nás mění, polepšují a vylepšují, 
znevýhodněné (instruktáž práce s PC pokud jsme polepšení schopni a pokud o ně 
a vyhledávání na internetu pro seniory, stojíme.
zábavný internetový kvíz) (Miroslav Horníček)
�Noc s Andersenem - 4. nocování 

Nemilovat knihy znamená nemilovat 
v knihovně s archeologickou tématikou, 

moudrost. Nemilovat moudrost však 
návštěva vernisáže v městském muzeu, 

znamená stávat se hlupákem.
pátrání podle útržků fotografií bechyňských 

(Jan Ámos Komenský)
objektů, modelování z hlíny, hry, soutěže, 

Mnoho číst neznamená hltat knihy, čtení pohádek, půlnoční výprava za 
nýbrž dobře si přečíst pár těch nejlepších.pravěkými malbami, luštění tajné zprávy 

Mnoho pohovořit neznamená nadělat týkající se mostu Duha
mnoho řečí, nýbrž málo slovy dostat se �MDD - zahradní knihovna v klášterní 
k jádru věcí.zahradě (dílna šikovných rukou, burza 

Mnoho žít není honit se za mnohým, vyřazených dětských knih)
nýbrž žít pomalu a silně.�Týden knihoven - exkurze knihovníků 

(Karel Čapek)okresu Tábor, výtvarná dílna pro děti, burza 
knih, prezentace knih Karla Čapka z fondu 
knihovny

…a nezapomeňte, že od ledna vybíráme �Knihovnická dílna - oslavy mostu Duha 
nezměněné registrační poplatky na nový (děti vyráběly papírový model mostu)
kalendářní rok! �Slavnost spadaného listí (organizační 

pomoc)
EH�Mikulášská nadílka v muzeu (org. pomoc)



KINO BECHYNĚ
LEDEN 2009

9. pátek 20 h
ABSURDISTÁN

Premiéra německého filmu 
v českém znění.

Když je kapání kohoutku důležitější než 
výtrysk lásky... Zdařilá filmová komedie.

Do 12 let nevhodné, 88 min, 65,-Kč

10. sobota, 11. neděle 20 h
VY NÁM TAKY, ŠÉFE!

Premiéra českého barevného filmu
Jedeme v tom všichni. Nová česká 

filmová komedie Martina Kotíka.
Mládeži přístupno, 92 min, 65,-Kč

12. pondělí 20 h, 13. úterý 17 h
MADAGASKAR 2

Premiéra barevného filmu USA 
v českém znění.

Pokračování úspěšné animované 
komedie. Po předložení vstupenky 

dostane každý malý divák v kavárně 
kina lízátko zdarma.

Mládeži přístupno, 90 min, 65,-Kč

15. čtvrtek, 16. pátek 20 h
ŽENY 

Premiéra barevného filmu USA.
Komedie, ve které se dozvíte, po čem 

ženy doopravdy touží.
Do 12 let nevhodné, 113 min, 65,-Kč

17. sobota, 18. neděle 20 h
TROPICKÁ BOUŘE

Premiéra širokoúhlého filmu USA.
A zkuste je dostat! Úspěšná filmová 
komedie s Benem Stillerem v režii 

a hlavní roli.
Do 12 let nevhodné, 103 min, 65,-Kč

19. pondělí 20 h, 20. úterý 17 h
SNĚŽENKY A MACHŘI PO 25 

LETECH
Premiéra českého barevného filmu.

Pokračování veleúspěšné české 
filmové komedie.

Mládeži přístupno, 104 min, 75,-Kč

22. čtvrtek, 23. pátek 20 h
RALLYE SMRTI

Premiéra širokoúhlého filmu USA.
Kdo přežije, vyhraje. Akční hvězda 

Joson Statham v adrenalínové lahůdce.
Do 15 let nepřístupno, 105 min, 65,-Kč

24. sobota, 25. neděle 20 h
ANGLICKÉ JAHODY

Premiéra českého barevného filmu. 
Příliš horký srpen 1968.

Do 12 let nevhodné, 114 min, 70,-Kč

29. čtvrtek, 30. pátek, 20 h
HLÍDAČ č. 47

Premiéra českého barevného 
širokoúhlého filmu.

Karel Roden v milostném příběhu 
o lásce, vášni, smrti a trestu.

Do 15 let nepřístupno, 108 min, 70,-Kč

31. sobota, 1. neděle 20 h
MALÉ OSLAVY

Premiéra slovenského  
Každý je někdy ztracený. Anna 
Šišková, Bolek Polívka a Tereza 

Novotná v hlavních rolích.
Do 12 let nevhodné, 96 min, 65,-Kč

 dramatu.

advent
2008



Ptali jste se
Proč si lidé nemají montovat satelitní 

antény, když nejsou spokojeni se 
stávající kvalitou vysílání kabelové 
televize? Jiná možnost přece není.

Satelitní antény je zakázáno instalovat 
pouze na střechy a stěny domů. Instalaci lze 
provést např. na balkony. Příjem TV signálu 
lze realizovat např. pomocí telefonní linky.

Jak to bude v budoucnu s dětským 
hřištěm na sídlišti Obránců míru? Je po 
roce poničené, domeček počmárán 
vandaly a lanovka je zničená. Chtělo by 
to opravit pro bezpečnost dětí.

"Počmárané" atrakce budou v jarních 
měsících v roce 2009 opatřeny novým 
nátěrem. Bohužel tento projev vandalismu 
je problematický i v ostatních městech, a to 
nejen na dětských hřištích. U lanové dráhy 
bylo shledáno pouze značné prověšení 
lana. Toto bude co nejdříve napnuto dle 
pokynů výrobce. Jiné závady ohrožující 
bezpečnost dětí nebyly zjištěny.

Plánuje se výměna oken a opatření 
proti plísni domů na sídlišti OM?

Výměna oken u bytových domů sídliště 
Obránců míru se v roce 2009 neplánuje. 
Problém s výskytem zelených řas a plísní na 
neosluněných stěnách domů sídliště 
Obránců míru a sídliště Na Libuši byl 
projednán s panem inženýrem Rejlkem i se 
zástupci firem Jupol a Raparol a bylo 
navrženo chemické ošetření napadených 
stěn a následné obnovení fasádního nátěru. 
Realizace prací se předpokládá v průběhu 
druhého čtvrt let í  2009. Vzhledem 
k finančním prostředkům nelze takto ošetřit 
veškeré domy najednou a proto budou 
práce rozděleny i na roky 2010 a další.

Jak donutíte K+K plnit si svoje 
povinnosti a pustit ČT4 a ČT 24?

Na základě telefonické informace ze 
dne 5. 12. 2008 od jednatele společnosti 
K+K pana Ing. Košťála bylo zjištěno, že již 
bylo provedeno technické opatření, které 
umožní příjem ČT4 a ČT24 v analogové 
podobě v základní nabídce. Bližší 
informace na www.kkcable.cz.

Proč jsou nové chodníky tak úzké, že 
se na nich stěží vyhnou dva chodci?

 Rekonstruované chodníky na sídl. Na 
Libuši budou po obou stranách komunikace 
ve stejné zúžené šíři tzn. 1,50 m. Jinak by 
nebylo možné z jedné strany komunikace 
vyznačit podélná parkovací stání. Pokud 
podél komunikace zastaví motorové 
vozidlo, musí volná šíře komunikace zůstat 
6 m. Norma dovoluje min. šíři chodníků 
1,2 m.

Proč byl pokácen vzrostlý strom 
mezi školou a hlavní ulicí? 

Ořešák by l  pokácen z  důvod 
bezpečnosti. Ořešák byl v silné kosterní 
větvi směrem k obytnému domu napaden 
hnilobou (po kdysi odříznuté větvi). Ve 
větvení stromu byly trhliny, do kterých 
zatékala voda a tvořila se hniloba. 
Odříznutím těchto větví by strom přišel 
o velkou část koruny a stal by se 
jednostranný a nestabilní. Radikální 
sesazení celé koruny by ořešák s největší 
pravděpodobností nepřežil.

Miroslav Král - jednatel společnosti 
Bytenes Bechyně spol. s r. o.

Ilona Zvolánková

L. Blažková

+
Třída 4 - Přijaté transfery rozpočet Rozpočet Města 

5.173.400,- Kč. 
Bechyně na rok 2009 Skládají ze souhrnného dotačního 

vztahu ke státnímu rozpočtu ve celkové výši 
3.350.400,- Kč, jedná se o příspěvek na 
provoz základních škol a mateřské školy ve 
výši 892.200,- Kč a příspěvek na výkon 
státní správy 2.458.200,- Kč. Neinvestiční 
přijaté dotace od obcí jsou plánovány ve 
výši 323.000,- Kč a jedná se o přijaté dotace 
od obcí Dobronice, Haškovcova Lhota, 
Hodonice, Radětice, Rataje, Sudoměřice 
u Bechyně, které přispívají na úhradu 
provozních výdajů v případě plnění povinné 
školní docházky dětí z těchto obcí do škol 
v Bechyni nebo na předškolní docházku do 
mateřské školy a na výkon státní správy. 
Dotace na sociální dávky je poskytována 
Ministerstvem práce a sociálních věcí, je 
rozpočtována ve výši 1.500.000,- Kč 
a podléhá finančnímu vypořádání.

Celkové příjmy města Bechyně pro 
rok 2009 jsou rozpočtovány ve výši 
98.822.000,-Kč.

Výdaje

Třída 5 - Běžné výdaje navrhovaný 
rozpočet 78.775.000,- Kč.

2141 Vnitřní obchod: 15.000,- Kč: 
informační materiály související s Bechyní 
včetně propagace a inzerce

2143 cestovní ruch: 85.000,- Kč: 
Příjmy studie související s cestovním ruchem, 

různé propagační akce, informační tabule Třída 1 - Daňové příjmy rozpočet 
a mapy, propagační materiál57.305.000,- Kč. 

2212 Silnice: 1.573.000,- Kč: údržba Nejvýznamnějš í  p ř í jmová část  
a čištění komunikací - technické služby činí rozpočtu, celkové daňové příjmy jsou 
600.000,- Kč, dovoz materiálu, práce rozpočtovány ve výši 57.305.000,-Kč, 
s UNC, technická obnova komunálních podkladem pro návrh rozpočtu byl výpočet 
komunikací atp. 300.000,- Kč, 100.000,- Kč sdílených daní podle novely zákona 
materiál, opravy místních komunikací č.243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní. 
200.000,- Kč, čištění a údržba obecních Odhad plnění výběru sdílených daní do 
cest ve Hvožďanech 30.000,- Kč, oprava státního rozpočtu vychází ze středně-
cesty Senožaty - Větrov 30.000,- Kč, oprava dobého výhledu státu na rok 2009.
místní komunikace Lišky 313.000,- KčNejvětší položkou je daň z přidané 

2219 ostatní záležitosti pozemních hodnoty, která je rozpočtována ve výši 
komunikací: chodníky: 1.486.900,- Kč - 20.320.000,- Kč. U místních poplatků se 
údržba a čištění chodníků - technické služby vychází ze skutečnosti roku 2008 a pro rok 
771.000,- Kč, dovoz materiálu, správa, 2009 u nich nedochází k výraznějšímu 
údržba chodníků, odstavných ploch, nárůstu. U daně z nemovitosti je díky 
parkovišť 200.000,- Kč, materiál 80.000,- navýšení (zastupitelstvem stanovený 
Kč, opravy chodníků 200.000,- Kč, koeficient 2) nárůst o 100% tj. rozpočtovaný 
bezbariérové úpravy chodníků 100.000,- příjem 3.200.000,- Kč.  
Kč, oprava plochy parkoviště u mostu Třída 2 - Nedaňové příjmy rozpočet 
130.000,- Kč, příspěvek na cyklostezky 32.143.600,- Kč. 
5.900,- KčNa nedaňových příjmech je nejvyšší 

2229 ostatní záležitosti v silniční část stejně jako v minulých letech 
dopravě: 120.000,- Kč údržba, opravy rozpočtována na paragrafu 3612 bytové 
dopravního značeníhospodářství. Nárůst je u nájemného, které 

2310 Pitná voda: 320.000,- Kč oprava je rozpočtováno ve výši 15.150.000,- Kč. 
vodárny v Křižíkově uliciPříjem za služby je navržen ve výši 

2321 Odvádění a čištění odpadních 12.000.000,- Kč, manipulační poplatky za 
vod: 347.000,- Kč: nákup materiálu - koše, žádosti o byt 8.000,- Kč, příjmy z minulých 
kanalizační vpusti 30.000,- Kč, 60.000,- Kč let, náklady řízení 90.000,- Kč. Pronájem 
čištění a údržba kanalizace a vpustí, vodohospodářského majetku je stejný jako 
35.000,- Kč opravy vpustí, kanalizace, v minulém roce a činí 1.225.000,- Kč 
96.000,- Kč úroky SFŽP, 115.000,- úroky a pronájem nebytových prostor je 
KB, 11.000,- Kč bankovní poplatky rozpočtován ve výši 1.375.000,- Kč. Příjmy 
Komerční bance za úvěrový účetod podnikatelů a právnických osob za sběr 

3111 předškolní zařízení: 1.500.000,-a svoz komunálního odpadu jsou plánovány 
Kč dotace na provoz Mateřské školy ve výši 640.000,- Kč a příjmy od EKO-KOMu 
Jahůdka Bechyně, Na Libuši 859za tříděný sběr ve výši 210.000,- Kč. Příjmy 

3113 základní školy: 5.560.000,- Kč z úroků ve výši 190.000,- Kč. Ostatní 
- dotace na provoz Základní školy nedaňové příjmy zůstávají téměř na úrovni 

Bechyně, Libušina 164 2.400.000,- Kčroku 2008. 
- dotace na provoz Základní školy Třída 3 - Kapitálové příjmy rozpočet 

Bechyně, Školní 293 3.160.000,- Kč4.200.000,- Kč. 
3122 střední odborné školy: 10.000,- Prodeje bytů jsou plánovány ve výši 

Kč příspěvek SPŠK Bechyně1.200.000,- Kč, prodeje pozemků ve výši 
3.000.000,- Kč.

Třída 1 Daňové příjmy 57.305.000,- Kč

Třída 2 Nedaňové příjmy 32.143.600,- Kč

Třída 3 Kapitálové příjmy 4.200.000,- Kč

Třída 4 Přijaté transfery 5.173.400,- Kč

Celkem 98.822.000,- Kč

Třída 5 Běžné výdaje 78.775.000,- Kč

Třída 6 Kapitálové výdaje 19.101.000,- Kč

Celkem 97.876.000,- Kč

Příjmy

Výdaje

Financování

8115 Změna stavu krátkodob.  
prost. na bankovních účtech

9.000.000,- Kč

8124 Uhrazené splátky dlouho-  
dobých přijatých úvěrů a půjček

- 9.946.000,- Kč

Třída 8 Financování celkem - 946.000,- Kč



3312 hudební činnost: 17.000,- Kč finanční příspěvky 3639 komunální služby a územní rozvoj j.n.: 1.291.000,- Kč 
hudebním skupinám výdaje spojené s nakládáním s městským majetkem - opravy 

3313 filmová tvorba, distribuce, kina: 144.000,- Kč Kino a údržba majetku 250.000,- Kč, značení ulic, čísla popisná, 
Bechyně - materiál 20.000,- Kč, opravy a údržba kina 20.000,- Kč, materiál, voda, elektrická energie, 15.000,- Kč analýzy, studie, 
4.000,- služby, revize v Kině, příspěvek na provoz Kina v Bechyni 41.000,- Kč příspěvky sdružením, kde je město členem, provoz 
100.000,- Kč veřejných záchodků, plošná deratizace, posudky, měření, materiál, 

3319 ostatní záležitosti kultury: 50.000,- Kč, kulturní akce opravy vývěsních skříněk, opravy a údržba ve Hvožďanech 
v klášterní zahradě, pořádání nebo podpora kulturních slavností a Senožatech - v souladu s plány osadních výborů, údržba 
ve městě, dokumentační, informační, výstavní a veřejná činnost mapového díla, pořízení nových dat, aktualizace dat, GIS 60.000,-, 
v oblasti profesionálního i neprofesionálního umění a zájmových zapracování změn v polohopisu na území města a zapracovávání 
aktivit převzatých měření, zeměměřičské, geodetické práce, nákup kolků 

3322 zachování a obnova kult. památek: 188.000,-Kč, 8.000,- Kč, 150.000,- Kč platby daně z převodu nemovitostí za 
finanční příspěvek Nadačnímu fondu Konvent Pax se sídlem prodané pozemky, 60.000,- platba ostatních daní - např. daň 
Jungmannovo nám. 735/18, Praha 1 ve výši 95.000,- Kč na opravu z nemovitosti 
hradební zdi klášterní zahrady u čp.39. 3721 sběr a svoz nebezpečných odpadů: 97.000,- Kč 

finanční příspěvek Milanu Wolfovi, nám. T. G. Masaryka 137, nebezpečný odpad - zářivky, lednice, baterie, akumulátory, 
Bechyně ve výši 28.000,- Kč na opravu průčelí - fasáda, pneumatiky atd., nebezpečným odpadem se rozumí odpad, který 
oplechování říms, výměna vjezdových vrat čp.137 má jednu nebo více nebezpečných vlastností jako je např. 

finanční příspěvek ve výši 65.000,- Kč Vlastě Machové, Široká výbušnost, hořlavost, oxidační schopnost, žíravost, toxicita, atd. 
25, Bechyně na výměnu střešní krytiny - I. etapa 3722 sběr a svoz komunálních odpadů: 3.927.000,- Kč zde 

- příspěvky jsou podmíněny dotací státu na opravu nemovitých je obsažen odpad vznikající na území města při činnosti fyzických 
kulturních památek osob, domácností, právnických osob, vyvážení odpadkových košů 

3326 pořízení, zachování a obnova hodnot místního v obci, svoz odpadu TKO, uložení odpadu TKO, sběr a svoz 
kulturního, národního a historického povědomí: 54.000,- Kč a uložení ostatního odpadu, odpadkové koše, pytle, ostatní 
materiál a oprava pamětních míst, pamětních desek, kapliček, materiál, opravy 
čestných hrobů 3727 prevence vzniku odpadů: 640.000,- Kč svoz 

3341 rozhlas a televize: 70.000,- Kč běžná údržba a opravy separovaného sběru 
místního rozhlasu 3729 ostatní nakládání s odpady: 285.300,- materiál 3.000,- 

3349 ostatní záležitosti sdělovacích prostředků: 151.000,- Kč, provoz sběrného dvora 202.300,- Kč, likvidace černých 
Kč tisk Městského zpravodaje, materiál na Městský zpravodaj skládek, kompostárna atp. 80.000,- Kč

3392 zájmová činnost v kultuře: 3.600.000,- Kč dotace na 3741 ochrana druhů a stanovišť: 2.000,- Kč příspěvek 
provoz Kulturního střediska města Bechyně - zahrnuje dotaci na spolkům na ochranu a obnovu ohrožených druhů flóry a fauny 
provoz Kulturního domu, Městské knihovny a Městského muzea 3745 péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň: 2.189.000,- Kč 

3399 ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích výdaje spojené s výstavbou, údržbou městských zelených ploch, 
prostředků: 238.000,- Kč obsahuje činnost sborů pro občanské především parků, záhonů, květinových výzdob, výsadba, údržba 
záležitosti - vítání nových občánků, životní jubilea, vánoční zeleně, zastřihování stromů a keřů, zalévání, hnojení, terénní 
posezení s důchodci, zlaté svatby, základní školy - ukončení studia úpravy neudržovaných pozemků, hrabání listí, likvidace 
atp., pořádání společenských akcí - ples města, dále občerstvení, vegetačního odpadu, čištění města, oprava nádob na zeleň, údržba 
materiál a dárky na kulturní akce kašen, nákup laviček, dohody o údržbě veřejné zeleně ve 

3412 sportovní zařízení v majetku obce: 1.372.000,-Kč Hvožďanech a Senožatech 
náklady spojené s provozem stadionu - drobný majetek, materiál , Sociální dávky: 1.500.000,- Kč:
elektrická energie, voda, pohonné hmoty, pevná paliva, mandátní jde o paragrafy:
odměna za správu stadionu a koupaliště, služby a opravy a údržba 4171 příspěvek na živobytí 720.000,- Kč
stadionu a koupaliště, opravy na stadionu - hnojení, pískování, 4172 doplatek na bydlení 180.000,- Kč
přečištění písku, uložení travní plochy na stadion, opravy bazénu 4173 mimořádná okamžitá pomoc 600.000,- Kč

3419 ostatní tělovýchovná činnost: 136.400,- Kč - nájemné, 4341 sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům 
elektrická energie a údržba na sportovním hřišti ve Hvožďanech, sociálně nepřizpůsobivým 5.000,- Kč - mimořádný finanční 
4.000,- Kč věcné dary k soutěžím, 115.000,- Kč, podpora příspěvek k zajištění občanů v případech, kdy jim nemůže být 
a příspěvky sportovním oddílům a sdružením, popř. pořádajícím poskytnuta sociální dávka podle příslušného právního předpisu, 
fyzickým osobám na sportovní aktivity, činnost, soutěže jedná se o výjimečné a ojedinělé případy

3421 využití volného času dětí a mládeže: 158.000,- Kč - 4351 osobní asistence, pečovatelská služba a podpora 
příspěvky organizacím - děti a mládež - na soutěže a činnost samostatného bydlení: 837.400,- Kč plat pečovatelek a dohody 
8.000,- Kč, materiál 10.000,- Kč,  údržba a opravy dětských hřišť, s pomocnými pečovatelkami včetně odvodů na SZ a ZP, PHM, 
likvidace pískovišť 140.000,- Kč materiál, léky, ochranné pomůcky, zákonné a havarijní pojištění 

3511 všeobecná ambulantní péče: 330.000,- Kč zahrnuje auta, ostatní služby a opravy auta pro pečovatelskou službu, 
dotaci na činnost lékařské služby první pomoci v Bechyni pro náklady v Domě s pečovatelskou službou na elektrickou energii, 
příspěvkovou organizaci - Zdravotní středisko Bechyně ve výši vodné, teplo, materiál, telefony a nákup drobného dlouhodobého 
305.000,- Kč, 25.000,- Kč zákonné a havarijní pojištění sanitního majetku do DPS, ostatní služby - např. výtah, úklid, cestovné, 
vozu náhrady mezd v době nemoci

3612 bytové hospodářství: 26.794.000,- Kč opravy a údržba 4379 ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence: 
bytů ve vlastnictví města: správa, opravy a údržba bytového fondu 20.000,- Kč příspěvky organizacím, spolkům a sdružením .
je rozpočtována ve výši 13.999.000,- Kč, včetně rekonstrukce BH - 5311 bezpečnost a veřejný pořádek: 798.700,- Kč Městská 
tj. kapitálových výdajů (1.151.000,- Kč) činí 15.150.000,- Kč. policie v Bechyni platy strážníků, odvody na SZ a ZP, ochranné 

úhrady služeb v bytových domech jsou rozpočtovány ve výši pomůcky, publikace, výstražný maják, materiál, vodné, stočné, 
12.795.000,- Kč elektrická energie, telefony, školení, služby, programové vybavení, 

3613 nebytové hospodářství: 825.000,- Kč výdaje cestovné, kolky, náhrady mezd v době nemoci
vynaložené na nebytové prostory, které má město ve vlastnictví, 5512 požární ochrana - dobrovolná část: podpora jednotek 
opravy a údržba nebytových prostor, služby, revize, vodné, teplo, sborů dobrovolných hasičů obcí celkem 614.000,- Kč, z toho:
elektrická energie, mandátní odměna za správu nebytových JSDH Bechyně 550.000,- Kč
prostor, materiál, ostatní neinvestiční výdaje, oprava střechy ve SDH Senožaty 29.000,- Kč
Hvožďanech - bývalá škola 385.000,- Kč SDH Hvožďany 35.000,- Kč

3631 veřejné osvětlení: 1.590.000,- Kč nákup materiálu zahrnuje výdaje na refundace, ostatní povinné pojistné 
100.000,- Kč, slavnostního vánočního osvětlení 20.000,- Kč, k refundacím, dohody o provedení práce, potraviny, materiál, 
elektrická energie 720.000,- Kč, instalace a demontáž vánočního ochranné pomůcky, oděv, obuv, opravy, PHM, energie, školení, 
osvětlení, revize veřejného osvětlení, služby 100.000,- Kč, opravy drobný hmotný dlouhodobý majetek, vodu, teplo, elektrickou 
a údržba veřejného osvětlení 500.000,- Kč, geodetické zaměření energii, telefony, pohoštění, opravy a údržbu hasičského materiálu 
veřejného osvětlení 150.000,- Kč a techniky, ostatní služby, finanční příspěvek SDH Bechyně 

3632 pohřebnictví: 294.000,- Kč materiál, vodné, správa (občanskému sdružení)
a údržba vč. zamykání a odemykání hřbitova 120.000,- Kč, opravy 6112 zastupitelstva obcí: 1.689.300,- Kč činnost 
na hřbitově včetně opravy vrat nového hřbitova 165.000,-Kč zastupitelských orgánů na úrovni města, je-li oddělitelná od 



ostatních výdajů místní správy včetně odměn zastupitelům Vybudování parkoviště sídl. Písecká 1.250.000,- Kč
a činností komisí při zastupitelstvu a výborů rad, ostatní osobní Chodník Písecká ulice u čp.722 460.000,- Kč
výdaje, povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na Rekonstrukce chodníků Čechova ulice 
státní politiku zaměstnanosti, povinné pojistné na veřejné včetně vjezdů 1.000.000,- Kč 
zdravotní pojištění, pojištění při služebních cestách, cestovné, Chodníky ke hřbitovu 700.000,- Kč
pohoštění, školení, konference, služby telekomunikací, ostatní Rekonstrukce vodovodu Zářečí 230.000,- Kč
služby Kanalizace Zářečí 3.230.000,- Kč

6171 činnost místní správy: 13.178.000,- Kč, obsahuje Projektová dokumentace rekonstrukce kanalizace, vodovodu 
vlastní správní činnost místních orgánů, zahrnuje i společné a komunikací sídl. 5. května (od MUDr. Řezníčkové ke křiž. s ulicí Za 
činnosti pro místní správu a zastupitelský sbor, nelze-li je oddělit, Trubným a odlehčovací stoka ulicí Za Trubným) 300.000,- Kč
výdaje na obřadní síň, platy zaměstnanců v pracovním poměru, Kanalizační stoka B1 Hvožďany 
ostatní osobní výdaje - dohody o pracovní činnosti o provedení (převod z roku 2008 550.000,- Kč) 900.000,- Kč
práce, povinné odvody na sociální a zdravotní pojištění, drobný MŠ Jahůdka Na Libuši 920, 859 
dlouhodobý hmotný majetek, materiál, programové vybavení, zateplení objektu a projekt 600.000,- Kč
energie (voda, plyn, elektrická energie), pohonné hmoty, služby MŠ Jahůdka Na Libuši plynová přípojka 220.000,- Kč
pošt, telekomunikací a radiokomunikací, peněžních ústavů, služby Základní škola, Školní 293 elektr. pánev pro jídelnu 200.000,- Kč
školení a ostatní služby, zejména upgrade SW, opravy Muzeum - sanační opatření 72.000,- Kč
a udržování, cestovné,ostatní nákupy (technické zhodnocení Bezdrátový rozhlas rozšíření 50.000,- Kč
dlouh.majetku,) atp. Rekonstrukce bytových jednotek 551.000,- Kč

6320 pojištění funkčně nespecifikované: 165.000,- Kč Izolace základů domu Na Libuši čp. 664-666 600.000,- Kč
pojištění majetku města živel, krádeže, odpovědnost Veřejné osvětlení Plechamr projekt a realizace 213.000,- Kč

6399 ostatní finanční operace: 4.508.000,- Kč daň z příjmu Veřejné osvětlení Senožaty rozšíření 95.000,- Kč
právnických osob za obec za rok 2008 je rozpočtována ve výši Veřejné osvětlení rozšíření ve Hvožďanech 
4.450.000,- Kč - tato částka je i v příjmové části návrhu rozpočtu na - projektové práce 50.000,- Kč
položce 1122 daň z příjmu právnických osob za obce, 56.000,- Kč Náměstí T.G.Masaryka výběrového řízení, změny v žádosti 
transfer sdružení Bechyňsko, 2.000,- Kč náhrady škod fyzickým o poskytnutí dotace, dopracování podkladů k dotaci 90.000,- Kč
osobám Výkup pozemků 200.000,- Kč 

Platba za prodané parcely firmě Tapros Tábor 2.250.000,- KčBěžné výdaje celkem 78.775.000,- Kč
Skládka Senožaty - analýza rizik 2.000.000,- Kč
Kamerový systém 100.000,- KčTřída 6 - Kapitálové výdaje navrhovaný rozpočet 
Obřadní síň - laťování, 3 x střešní okno, střešní krytina, lemování 19.101.000,- Kč.
komínů, oplechování štítů, montáž žlabů a svodů ze dvora, oprava Kapitálové výdaje jsou rozpočtovány takto:
komínů, koberce 920.000,- KčDlouhodobý nehmotný majetek: rozpočet 280.000,- Kč

Změna územní plánovací dokumentace 200.000,- Kč
Třída 8 Financování činí v úhrnu - 946.000,- Kč a zabezpečuje Programové vybavení 80.000,- Kč

vyrovnaný návrh rozpočtu na rok 2009.Dlouhodobý hmotný majetek: rozpočet 18.821.000,- Kč
Položka 8115 změna stavu krátkodobých prostředků na Projektová dokumentace rekonstrukce 

bankovních účtech, je rozpočtována ve výši 9.000.000,- Kč, jedná komunikace Zářečí od č.471 do 481 140.000,- Kč
se o finanční prostředky na krátkodobých bankovních účtech. I. etapa rekonstrukce komunikací a chodníků 

Položka 8124 uhrazené splátky dlouhodobých přijatých na sídlišti Na Libuši 2.000.000,- Kč
půjčených prostředků je rozpočtována ve výši - 9.946.000,- Kč. Projektová dokumentace dopravního řešení 

Splátky úvěru Komerční bance ve výši 4.246.000,- Kč a splátky na sídl. Obránců míru a Gabrielova ul. 200.000,- Kč
půjčky Státnímu fondu životního prostředí ČR Praha ve výši Projektová dokumentace dopravního řešení 
5.700.000,- Kč. V roce 2009 budou všechny úvěry a půjčky sídl. Písecká 200.000,- Kč
splaceny.

+Krátce z jednání zastupitelstva 
17. 12 . 2008 

�Schválen rozpočet města na rok 2009 (podrobněji viz str. 6)

�Neschválen záměr prodeje části pozemku č.par. 1994/1 v k.ú. 
Bechyně o kterou požádal majitel přilehlé nemovitosti čp.157, 
neboť řešení užívání předmětné části pozemku právem nájmu 
považuje zastupitelstvo za dostačující.

�Schválen záměr prodeje části pozemku č.par. 2010 v k.ú. 
Bechyně. Jedná se o část pozemku v Zářečí, která je zaplocena 
spol.ECO-DESIGN, spol.s r.o. a navazuje na místní komunikaci.

�Schválen  prodej nebytové jednotky Písecká 919/18 
2v 1. nadzemním podlaží o velikosti 16,04 m  za odhadní cenu 

65.672,-Kč.

�Schváleno odkoupení části pozemku č.par. 1660 o výměře 
78 m2 a bezúplatný převod pozemků částí parcel PK par. č. 1664 

2a par.č.1665, nově označených par.č.1661/9 o výměře 1067 m  
2a par.č.1666/3 o výměře 1230 m  v k. ú. Bechyně. Těmito 

majetkovými převody došlo k získání všech pozemků, které město 
potřebovalo pro rozšíření nového hřbitova podle zpracovaného 
projektu.

�Schválen prodej parcely pro stavbu rodinného domku 
2par.č.1480/214 o výměře 987 m  v k. ú. Bechyně. V této lokalitě za 

sídl. 5. května zůstává k prodeji již jen 10 stavebních parcel.

�Zastupitelé neodsouhlasili jednoduchou pozemkovou úpravu 
navrženou Pozemkovým úřadem Tábor, jejímž předmětem měla 
být směna pozemků, které v zahrádkářské osadě patří soukromým 
vlastníkům, za pozemky města, které v této lokalitě tvoří ucelenou 
zahrádku.

Všechna ostatní usnesení zastupitelstva a jejich úplná znění 
jsou zveřejněna na úřední desce a na webu města, případně jsou 
k nahlédnutí na MěÚ.

(fs)

+Prodej volné bytové jednotky

Město Bechyně nabízí prodej volné bytové jednotky 1+1 
Novodvorská ul. 168/3 obálkovou metodou. Nabídky lze podávat 
na MěÚ do 19. 1. 2009.

Město Bechyně nabízí prodej volné bytové jednotky 1+1 
Libušina ul.166/3 obálkovou metodou. Nabídky lze podávat na 
MěÚ do 19. 1. 2009.

Pravidla Města Bechyně pro prodej volných bytových nebo 
nebytových jednotek obdržíte u sou rovněž 
uveřejněna na stránkách města www.mestobechyne.cz. 

 paní Křížové na MÚ. J

+Prosíme 
řidiče

aby respektovali způsob 
s t á n í  n a  p r o v i z o r n í m  
prakov iš t i ,  k te ré  by lo  
zbudováno na sídl. Písecká.

J e  z d e  u m í s t ě n a  
doplňková tabule s návo-
dem, jak parkovat vozidla, 
aby bylo možné využít celou 
plochu. Buďte ohleduplní 
a ponechejte z obou stran 
volné místo pro vjezd 
a výjezd zaparkovaných 
vozidel v první řadě. Příště to 
můžete být právě vy, kdo 
zůstane zablokovaný.

Děkujeme...
    Takto tedy ne!!!



+Mikulášská nadílka 
ve staré škole

Již od rána děti netrpělivě naslouchaly 
každému zarachocení či bouchnutí na 
chodbě. Třídami se neslo jediné: Jsou to už 
čerti? V devět hodin se všichni dočkali a do 
tříd postupně vlítli zlobiví čerti, za nimi hodní 
andělé s knihou hříšníků a dobrotivý 
Mikuláš. Pro každého byla připravena 
nadílka, i když ne vždy sladká. Někdo dostal 
brambory, někdo uhlí. Čerti zlobili, každého 
umounili, některé výtečníky chtěli odnést 
v obrovském pytli nebo alespoň omotat 
řetězy. Hříšníci se vykoupili básničkou, či 
slibem, že se polepší. Děti celé dopoledne 
nemluvily o ničem jiném. Učitelky 1. stupně 
si připravily čertovské učení, takže 
i vyučování bylo pekelné.

J.H.

+Prosinec na nové škole

Měsíc prosinec bývá činorodý. Začíná 
příchodem Mikuláše s čerty na národní 
škole. Každé pondělí se pak děti na prvním 
stupni scházejí, aby zapálily jednotlivé 
adventní svíčky a zazpívaly si koledu. 
Uskutečnilo se i setkání a vyhodnocení 
sběračů léčivých bylin, kteří získali pěkné 
věcné ceny od SRPDŠ. Poseděli spolu na 
vánoční besídce, kde jim k občerstvení 
zazpívali žáci dramatického kroužku.

V dalším týdnu si pak děti mohly 
Stonožky. Kluci se pro změnu věnovali vyzkoušet svoji zručnost na vánočních 
sportu a odjeli na sportovní klání ve florbalu dílničkách, které připravily členky SRPDŠ 
do Tábora.a družinářky.

Celý druhý stupeň zpracoval projektový Starší žáci měli také napilno. Děvčata 
den o starověku. Letošní kalendářní rok žáci ukončila charitativní akci Stonožku. Celkový 
zakončí vánočními třídními besídkami výtěžek činil 7 352,- Kč. Za odměnu bylo 
a filmovým představením.nejaktivnějších osm žáků na pozvání 

Jan Sváčeknadace v Praze, kde zhlédli vánoční koncert 

+Projektový den: 
Starověk - antické 

Řecko a Řím
Dne 10. 12. 2008 proběhl na naší škole 

napříč druhým stupněm projekt zaměřený 
k o p a k o v á n í  d ě j e p i s n é h o  u č i v a  
6. a 7. ročníku: Starověk - antické Řecko 
a Řím. Celé dopoledne žáci pracovali 
v dílničkách, kde vznikla řada pohledů na 
danou dobu. Jednotlivé dílny se specia-
lizovaly na tehdejší běžný život, módu, 
stolování, keramiku, mince, sochařství, 
mozaiku, ale i válečnictví, či historii 
olympijských her. 

V průběhu dílniček byly promítány filmy 
Hannibal a Gladiátor. V poslední hodině se 
pak konalo divadelní představení 
s výchovně naučnou formou: „Ave Ceasar”, 
kterou připravila ag. Faber. 

V pátek byl projekt ukončen výstavou 
prací žáků a programem dramatické dílny, 
který byl zaměřen na řecké bajky a souboje 
gladiátorů.

Mgr. Milena Borková

+Putujeme po Austrálii

Žáci 5. B na staré škole začali v rámci 
učiva vlastivědy celoroční putování po 
všech světadílech. První zastavení si 
udělali v Austrálii. Celý listopad vyhledávali 
zajímavé informace o tomto vzdáleném 
kontinentě. Poznávali přírodu, zvířata, 
města, obyvatele i historii. Vyzkoušeli si hru 
na typický hudební nástroj aboriginců - 
didgeridoo a hledali si na počítačích ukázky 
hry od domorodců. Své putování zakončili 
besedou se studentkou táborského 
gymnázia, která strávila v Austrálii 
4 měsíce. Dozvěděli se, jak se slaví 
Vánoce, jak vypadá metro v Sydney, že 
klokani jsou velmi ochočení, auta jezdí 
vlevo, co se v Austrálii snídá, jak vypadá 
australská vlajka, že v Sydney si můžete dát 
české knedlo-zelo-vepřo či svíčkovou. 
Uvaří vám ji v jedné ze dvou českých 
restaurací, které nemají o hosty nouzi. Žáci 
viděli také spousty fotografií a poslechli si 
CD s hudbou na didgeridoo v moderní 
taneční úpravě. Procvičili si i angličtinu, 
protože překládali názvy historických 
a současných staveb. Beseda se moc líbila 
a všichni se těší na další putování, tentokrát 
po rozpálené Africe.

J. Hr.



+ZÁPIS dětí do prvních tříd

narozených v době od 1. 9. 2002 do 31. 8. 2003
proběhne v pátek 16. ledna 2009 od 14.00 do 18.00 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 na základě usnesení rady města Bechyně, vyhlášky o spádových 
obvodech č.14/2008 ze dne 19. 11. 2008 a podle dohodnutých pravidel pro přijímání 
žáků na obě školy.

Zápis do 1.třídy - pravidla přijímání žáků.

1. Každá škola otevře pouze jednu první třídu.
(usnesení rady města Bechyně ze dne 22. 11. 2006)
2. Nejvyšší počet žáků ve třídě je 30.
(vyhláška č. 48/2005 Sb. o základním vzděláváním a některých náležitostech plnění 
povinné školní docházky)
Tento počet nesmí přesáhnout hygienické požadavky na třídu příslušné školy.
3. Rodiče mohou přihlásit dítě k zápisu na školu, kterou si vyberou.
4. O zařazení žáka do 1.třídy příslušné školy rozhodnou podle pořadí tato pravidla:

a) spádovost obvodů (vyhláška č.4/2008 ze dne 19. 11. 2008)
b) dohodnutá výměna 
c) děti zaměstnanců školy
d) sourozenci (2 a více)
e) sourozenci (1)

5. V případě velkého zájmu budou přednostně přijati žáci z příslušného spádového 
obvodu (vyhláška č. 14/2008 ze dne 19. 11. 2008 )
6. Oznámení o přijetí (případně o nepřijetí z důvodu naplněné kapacity třídy nebo 
neodpovídající spádovosti žáka) bude rodičům oznámeno ve správním řízení (podle 
§ 37 školského zákona č. 561/2005, viz § 165 odst. 2 podle § 9 správního řádu ).

Bc. Mgr. Jan Ingr, ředitel ZŠ Libušina
Mgr. Jan Pekař, ředitel ZŠ Školní

+Zprávičky z MŠ Jahůdka

Vzhledem k rekonstrukci obou budov 
MŠ byly omezeny i všechny předvánoční 
akce pro děti a rodiče. Čert a Mikuláš ale 
naše děti navštívil, tímto děkujeme 
studentům keramické školy. Děti také 
zhlédly vánoční představení „Jak se ztratila 
vánoční hvězda“ a kouzlily s Divadélkem 
kouzel. Předškolní děti z pavilonu B si 
připravily pásmo vánočních koled a básní 
pro obyvatele Domu pro seniory.

Protože rekonstrukce MŠ se prodlouží, 
prosíme rodiče o trpělivost. Nové prostory 
se Vám i dětem určitě budou líbit. 

Šťastný rok 2009 všem 
přeje MŠ Jahůdka

Fotografie z rekonstrukce a další 
informace najdete na nových webových 
stránkách www.msjahudka.cz

+

úspěšné žadatele bude rozděleno celkem rekonstrukci, vybavení a modernizaci 
téměř 4,5 milionu Kč dotací!! Podporu provozoven, na nákup strojů a výrobních 
získaly 2 projekty zemědělců (rekonstrukce zařízení atd.; pro podnikatele v cestovním 
hospodářské budovy,  vybudování  ruchu je zajímavé žádat např. na výstavbu 
pastevního areálu), dále 1 podnikatelský a rekonstrukci ubytovacího zařízení, které 
projekt (rekonstrukce a vybavení podni- je spojené s nákupem vybavení, na 
katelské provozovny), 1 projekt podnikatele výstavbu příjezdové cesty, parkovací 
v cestovním ruchu (vybavení interiéru plochy, apod.; široké možnosti o co žádat 
ubytovacího zařízení a oprava fasády), mají určitě i obce a nestátní neziskové 
2 projekty obcí (vybudování nového organizace např. na výstavbu a re-
chodn íku ,  sadové  úp ravy  návs i ,  konstrukci hřišť, sportovišť, kulturních 
rekonstrukce a vybavení domu pro domů, škol, senior domů a na pořízení 
setkávání seniorů) a 2 projekty příspěv- materiálně-technického zázemí těchto 
kových organizací, nad kterými ale visí budov.Rozdělování dotací 
otazník, zda se jedná o oprávněné žadatele.

z EU na Bechyňsku Aktuální je 2. Výzva k předkládání Bližší informace získáte v kanceláři 
žádostí o podporu projektů z programu MAS Lužnice, o.s. v Sudoměřicích pokračuje!
Leader, kterou MAS Lužnice, o.s. vyhlásila u Bechyně (budova Obecního úřadu) nebo 
15. 12. 2008. Příjem žádostí potrvá do n a  i n t e r n e t o v ý c h  s t r á n k á c h  Zemědělci, podnikatelé, obce 
30. 1. 2009 v kanceláři MAS Lužnice www.masluznice.bechynsko.cz, kde i neziskové organizace se mohou do konce 
v Sudoměřicích u Bechyně. V této výzvě se najdete plné znění výzvy a opatření, do ledna 2009 opět ucházet o podporu svých 
bude mezi úspěšné žadatele rozdělovat kterých lze žádat. projektů. Na přelomu srpna a září letošního 
zhruba 5 milionů Kč. Finance jsou určeny na V  p ř ípadě  zá jmu  o  něk te rou  roku MAS Lužnice, o. s. vyhlásila 1. Výzvu 
podporu zemědělců, kteří mohou žádat z uvedených podpor se ihned obraťte na k předkládání žádostí o podporu projektů 
např. na výstavbu a rekonstrukci stájí, hal, Mgr. Andreu Mikešovou, tel.: 774 424 078, z programu Leader. Celkem bylo přijato 
sil, skladovacích prostor, budování e-mail: mas.luznice@sudomerice.cz.8 žádostí od zemědělců, podnikatelů, obcí 
pastevních areálů či investice do a nestátních neziskových organizací na 
technologií a zařízení potřebných pro Evropský zemědělský fond pro rozvoj Bechyňsku. V současné době podléhají tyto 
zajištění provozu v rostlinné i živočišné venkova: Evropa investuje do venkovských pro jekty  kontro le  př i ja te lnost i  na 
výrobě; podnikatelé mohou žádat např. na oblastíRegionálním odboru Státního země-
podporu zakládání podniků, na výstavbu, dělského intervenčního fondu. Mezi 

+Poděkování

žákům 8. a 9. třídy ze staré školy
Lukáši Malému, Zuzce Matějkové, Míše 
Švejdové a Mirku Cvachovi za nalezení 
mobilního telefonu a poctivé vrácení 
majiteli.

Ještě je v našem městě vychovaná 
mládež.

M.S.



+Dívčí fotbal

Přípravné utkání v nové bechyňské hale 
3. 12. 2008 - hrálo se 4 + 1, 2 x 30 minut

2. ZŠ Bechyně - SPŠK Bechyně 4:12 (1:7)

Branky: 
2. ZŠ: 3-Peterková, 1-Novotná
SPŠK: 6-Kylsánová, 4-Kopfová, 1-Hrachová, 
Królová.

S velikým nadšením jsme přivítali vznik 
dívčího fotbalu na 2. ZŠ. Za prvé to podpoří tradici 
dívčího fotbalu v Bechyni a za druhé máme po 
ruce tréninkového partnera pro přípravu na 
středoškolskou ligu. A první přátelské utkání na 
sebe nedalo dlouho čekat. Aby zápas nebyl 
předem až moc jednoznačný, za SPŠK 
nenastoupily „hvězdy“ ze 4. ročníku. Holky ze ZŠ 
hrály s ohromným elánem a nasazením. Většinu 
jejich akcí táhla Hedvika Peterková, ale všechny 
náramně bojovaly. A navíc měly v brance svou 
nejlepší hráčku Barču Fáberovou. Její vynikající 
výkon určitě zachránil její tým od daleko většího 
přídělu. V týmu SPŠK stojí určitě za zmínku 
kanonáda Barči Kylsánové a nejlepší hráčkou byla 
„nepropustná“ Denisa Królová.

Přejeme holkám ze ZŠ, ať jim elán vydrží 
a fandíme jejich trenérce p. učitelce Kabíčkové. 
Byla to fajn akce.

V. Šťastný

+Středoškolská futsalová 
liga v Bechyni v hale

27. 11. 2008 - hrálo se 4 + 1, 2 x 15 minut
Českomoravský fotbalový svaz ve spolupráci 

s MŠMT pořádá celostátní soutěž středních škol 
v sálovém fotbale Středoškolskou ligu. Ve čtvrtek 
27.11.2008 se u nás v Bechyni v nové hale ZŠ hrál 
turnaj jihočeské divize za účasti dívčích družstev 
Gymnázia Písek, OA Třeboň a SPŠK Bechyně. 
Bechyňské fotbalistky vyhrály oba své zápasy, tím 
i celý turnaj a postupují do finále divize. Tam 
budou hrát s prvními dvěma týmy z kraje 
Vysočina. Do celostátního semifinále pak 
postupuje dále pouze první družstvo.

SPŠK Bechyně - Gymnáz. Písek 2:1 (1:1)
Branky: Gita Hůrková a Štěpánka Hůrková

Se známým soupeřem jsme sice měli 
okamžitě několik výborných šancí, ale první pobyt 
soupeřek před naší brankou skončil míčem v naší 
síti! A pak to byla jedna velká křeč. Naštěstí 
chvilku před poločasem Kája Ranglová uvolnila 
Gitu Hůrkovou a ta nedala brankářce šanci. Tedy 
uklidnění? Ne. Trápení ve 2. půli pokračovalo. 
Ještěže Martina Hliňáková předváděla svůj 
nejlepší výkon, mohutně jí pomáhala Denisa 
Królová. A nedovolily soupeřkám prosadit se. 
Když už se zápas chýlil k bídné remíze, o naší 
výhře rozhodla krásnou střelou z dálky Štěpánka 
Hůrková. Opravdu vydřené vítězství. A to ještě 
můžeme poděkovat Markétě Souhradové 
v brance za pár výborných zákroků.

Další úspěch fotbalistek SPŠ keramické 
Bechyně

OA Třeboň - Gym Písek 3:0 (1:0)
Tak tohle bylo překvapení! Písek už tuhle 

soutěž hraje několik let a Třeboň je nováčkem. 
Třeboňské holky trpělivě čekaly na příležitost 
nebo i spíš na náhodu. A dočkaly se. 

SPŠK Bechyně - OA Třeboň 3:1 (1:1)
Branky: Martina Hliňáková-2, Kája Ranglová

Třeboňské fotbalistky zase velice trpělivě 
bránily, tentokrát je naše holky ale do ničeho 
nepustily a v 7. minutě Martina Hliňáková šikovně 
prostřelila jejich obranu a vedeme. Ale… Těsně 
před přestávkou Gita Hůrková dala Pétě Hilasové 
(chytala celý zápas a zvládla ho velmi dobře) 
vlastní gól a trápení vrcholilo úděsným nástupem 
do 2. půle. Nakonec všechno zklidnila gólem zase 
Martina Hliňáková a když pak z brejku neomylně 
zakončila Kája Ranglová, bylo hotovo.
Sestava: v brance - Markéta Souhradová (ta si 
zahrála i v poli) a Petra Hilasová; v poli - Martina 
Hliňáková, Jiřina Homolková, Monika Hrachová, 
Margita Hůrková, Štěpánka Hůrková, Denisa 
Królová, Barbora Kylsánová, Karolína Ranglová 
©, Markéta Vávrová

A výkon? Prostě se nedařilo, ale nové dresy 
od firmy Reality Horňák tentokrát přinesly 
úspěch. Pochvalu určitě zasluhuje nejlepší hráčka 
celého turnaje Martina Hliňáková, pak Denisa 
Królová a brankářky Markéta Souhradová a Petra 
Hilasová. Ostatní holky ale také musíme pochválit 
za velikou bojovnost.

Děkujeme také sboru „staré“ školy za 
umožnění uspořádání turnaje, i přes problémy 
s úpravou šaten nám všemožně pomohl 
s organizací.

V. Šťastný

TĚLOVÝCHOVA & SPORT

+
(ŠACHklub Tábor). Petr Byrtus si stejným počtem Pišta Bernáth se se soupeřem dohodl na remize - Šachový spolek Bechyně
5 bodů vybojoval bronz a získal pro Bechyni 0,5:0,5. Marek Brčák využil aktivitu své dámy 
jedinou medaili. Honza Šťastný hrál po delší době k výhře - 1:0. Honza Marek vedl marný boj - 0:1. 

22.11. 2008 - 3. kolo 2. jč divize: a získal 3 body. Pepa Šimeček si připravil útok na krále tak dobře, 
Reality Horňák Bechyně B - ČZ Strakonice B 4:4 V kategorie H16 (14 hráčů) si  vítězství odvezl že se černý král před matem musel vzdát -1:0. Ve 

Jsme nováček soutěže, a tak nemůžeme Michal Staněk (Tatran Prachatice) před Lukášem vyrovnané „sicilce“ Jarda Alexa krásnou 
počítat s nějakým lehkým zápasem. S vedoucím Novákem a Tomášem Rýcem (ŠACHklubu Tábor). kombinací zakončil partii - 1:0. Míla Hrubant se 
celkem tabulky, který ještě loni hrál 1. divizi, jsme dohodl na remíze - 0,5:0,5. Jirka Habeš po 29.11. 2008 - 4. kolo 3. jč divize: 
nakonec získali cennou remízu. kombinační hře dovedl partii k výhře - 1:0.ŠK Tábor A - Reality Horňák Bechyně C 1 : 4
23. listopadu 2008: Jen jsme přijeli, hned jsme měli první bod, 13.12. 2008 - 5. kolo 3. jč divize
Krajský přebor mládeže poněvadž Petr Byrtus zůstal bez protihráče - 1:0. R.H. Bechyně C - Veselí nad Lužnicí C 2,5 : 2,5

V Bechyni pokračoval šachový krajský přebor Na 2:0 zvýšil Vojta Jandl. Ivan Horňák srovnal Petr Byrtus vyhrál, když po ztrátě figury jeho 
mládeže 2. kvalifikačním turnajem. I přes materiál a nakonec zvítězil 3:0. Jan Malý hrál soupeř neměl vůli hrát - 1:0. Béďa Legátek po 
nepřízeň počasí to po čtyřech letech byla nejvyšší celkem vyrovnanou partii, ale zkušená soupeřka nucené výměně dam ztratil další materiál - 1:1. 
účast (a třetí nejvyšší vůbec). Do zasněžené vyrovnala, a tak náš hráč nabídl remízu - 3,5:0,5. Soupeř Jindřicha Stacha přehlédl dámu, kterou 
Bechyně dorazilo 75 dětí a díky vstřícnému Béďa Legátek neměl vítězné ambice, a když mu byla doslova vymýcena zadní řada figur, 
přístupu vedení Kulturního domu si mohly zahrát soupeř navrhl remízu, tak ji přijal. Konečný a vzdal - 2:1. Honza Malý si v klidu došel pro 
v příjemném a prostorném prostředí. výsledek 4:1 je skoro neuvěřitelný. Taková první remízu - 2,5:1,5. Horňák Ivan rozehrál brilantní 

V kategorii H10 startovalo 16 dětí a vyhrál vlaštovka našich začátečníků, která naše družstvo partii, takže myslel jen na útok a to se mu stalo 
Daniel Vlach ze ŠACHklubu Tábor před Kryštofem odlepila ode dna tabulky. osudným. Dostal šach a posléze mat. 
Nucem z QCC Č. Budějovice. Velkou radost měl 

30.11. 2008 - 4. kolo 1. jč divize: 14.12. 2008 - 5. kolo 1. jč divize
Jonáš Havelka (DDM Č. Budějovice) z 3. místa. 

Tatran Prachatice - R.H. Bechyně A 4,5:3,5 R.H. Bechyně A - Spartak Sezimovo Ústí 5:3
Bechyňský Jakub Mikula obsadil pěkné 6. místo.

Do Prachatic jsme jeli se sedmi hráči. Podařilo se nám vyhrát i v první divizi a vy-
Kategorie H12 byla doménou dvou oddílů - 

Prohrávat hned do začátku 1:0 není moc veselé. kročit tak do nového roku s trochou optimizmu.
ŠACHklubu Tábor a ŠS Bechyně. Zejména hráči 

Přesto jsme zabojovali a David Mazur vyrovnal na Pavel Houdek úspěšně odrazil útočné snahy 
ŠACHklubu Tábor ale zatím nikoho nepouští na 

1:1. Jardovi Alexovi se nepodařilo zkoordinovat soupeře a byla z toho remíza - 0,5:0,5. Pepík 
„bednu". Opět vyhrál Michael Sovadina, tento-

spolupráci svých figur a domácí opět vedli 2:1. Janeček svého protihráče jasně přehrál a král 
kráte před Benem Trojákem a Frantou 

Pavel Houdek znovu srovnal skóre - 2:2. Vráťa uprostřed šachovnice se stal lehkou kořistí - 
Koutenským. Tato kategorie byla nejvíce 

Šťastný sice získal pěšáka, ale nakonec remizoval 1,5:0,5. Soupeř Štefana Bernátha souhlasil 
obsazená v dosavadní historii, hrálo 27 hráčů. 

- 2,5:2,5. Remízou skončila i partie, ve které měl s remízou - 2:1. Vašek Absolon byl při opačných 
„Bramborovou" medaili získal za 5 bodů Vláďa 

Jirka Habeš mírnou převahu - 3:3. Pavel Malý rošádách jednoznačně rychlejší - 3:1. David 
Vanýsek. O vedoucí příčky bojoval i Vojta Jandl, 

musel přijmout remízovou nabídku protivníka. Mazur neměl kudy na krále protivníka a partie 
ale prohry v posledních dvou kolech ho odsunuly 

Zápas skončil naší nejtěsnější porážkou 4,5:3,5 skončila remízou - 3,5:1,5. Pavel Malý se dohodl 
až na 9. místo. Dobrým závěrem se Viktor Škopan 

na remíze - 4:2. Pepík Šimeček hrál trpělivě 6.12. 2008 - 4. kolo 2. jč divizese 4,5 body dostal na 8. příčku. Po delší době si 
a aktivně, osud protivníka byl zpečetěn - 5:2. Vráťa Reality Horňák Bechyně B - Silon Sez. Ústí 6:2zahrál Radek Šťastný a získal 4 body. Martin Widla 
Šťastný sice bojoval statečně a dlouho, partii Béčko konečně ztratilo ostych nováčka hrál svůj první turnaj a získal pěkné 3 body.
nakonec neudržel - 5:3.a zaznamenalo suverénní vítězství.Kategorie H14 (18 hráčů) má svého favorita 

Pišta BernáthPepík Janeček získal výhodu a jeho volný Ondřeje Hlaváčka (QCC Č. Budějovic) Druhé 
Redakčně zkrácenopěšec na dámském křídle rozhodl partii - 1:0. místo svým výkonem docílil Petr Schachinger 
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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

Koupím pozemek na garáž za býv. OSP

tel : 777 072 388
Práce na PC - 

www.pracezdomu.com 

+Kanoistika - TJ Jiskra Bechyně

Slalom - celkové výsledky oblastního žebříčku Čechy podle 
věkových kategorií za rok 2008: 
kategorie K1 muži: 2. Tomáš Macášek - dm, 23. Michal Háša - m, 
20. Jan Zvolánek - žs
kategorie C2 muži: 3. T. Macášek - J. Hojda (Horšovský Týn) - dm, 
5. bratři Měšťanové - veteráni, 7. M. Háša - J. Škola (Blovice) - 
muži, 9. J. Zvolánek - H. Pechlát (Sušice) - žs, 28. M. Háša - 
J. Macášek - muži, 29. J. Pazourek - J. Mayer - veteráni 
kategorie C1 muži: 7. T. Macášek - dm, 13. J. Zvolánek - žs, 
22. M. Háša - m

Sjezd - celkové výsledky oblastního žebříčku Čechy 2008 dle 
věkových kategorií:
kategorie K1 muži: 6. T. Macášek, 10. M. Házi - dm, 21. M. Háša, 
25. P. Pazourek, 30. Fr. Uhlík - muži, 11. R. Mayer - vet, 
16. J. Zvolánek - žák starší
kategorie C2 muži: 12. J. Pazourek - T. Saiko (Technika Pha), 
15. Saša Pazourková - Jan Pazourek, 8. bratři Měšťanové - 
vet,10. J. Mayer - Zd. Měšťan - vet
kategorie C1 muži: 8. M. Háša

11. ročník Senátor cup - loňské vítězství fotbalového turnaje 
mezi vodáckými oddíly obhájili kanoisté TJ Jiskry Bechyně, což 
bylo příjemnou tečkou na úplný závěr sezóny.

Teď už přeji všem mnoho sil a pevné zdraví do zimní přípravy 
na sezónu 2009!

za oddíl kanoistiky pazi
FINAS

finanční a administrativní služby
Kompletní vedení účetnictví, daňové 
evidence, mezd, včetně výkazů.
Stanislava Kalinová, 777333341 
kalinova.stanislava@centrum.cz

ZDE MOHL BÝT I VÁŠ INZERÁT
objednávejte na

propagace@kulturnidum.cz


