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Nové právní předpisy
města Bechyně
a legislativní změny od
1. ledna 2009

Na zasedání zastupitelstva dne
19. listopadu 2008 završilo zastupitelstvo
města poslední etapu novelizace právních
předpisů města. Na základě doporučení
ministerstva vnitra se město téměř celý rok
2008 zabývalo právními předpisy města,
novelizací jednotlivých obecně závazných
vyhlášek tak, aby byly v souladu se zákony
a s neustále se vyvíjející judikaturou,
zejména pak s nálezy ústavního soudu,
které jsou pro legislativu obcí zcela zásadní
a určující.
Bylo novelizováno celkem 19 vyhlášek
města, přičemž některé musely být zrušeny
bez náhrady, naprostá většina vyhlášek
však byla novelizována, některé vyhlášky
pak jsou zcela nové.
Na zasedání zastupitelstva 11. 6. 2008
byly přijaty vyhlášky týkající se daně
z nemovitostí, jimiž byly stanoveny
koeficienty pro výpočet daně z nemovitostí
v souladu s novou právní úpravou daně
z nemovitosti (vyhláška č. 1/2008), kterou
se stanoví místní koeficient ve výši 2,
vyhláška č. 2/2008, kterou se stanoví
koeficienty pro výpočet daně z nemovitostí,
dále pak vyhláška o stanovení pravidel pro
pohyb psů (č. 3/2008) a byla zrušena
vyhláška o digitální technické mapě
(č. 5/2008).
Z těchto vyhlášek je pro občana zásadní
změnou snad pouze zavedení místního
koeficientu 2 pro výpočet daně
z nemovitosti a dále pak změna některých
koeficientů pro výpočet daně ze staveb
a z pozemků.
Na zasedání zastupitelstva 19.11. 2008
byly přijaty další vyhlášky. Šlo zejména
o celý soubor vyhlášek týkajících se
místních poplatků (vyhlášky č. 6 až
11/2008), nová vyhláška týkající se
komunálních odpadů (vyhláška č. 12/2008),
dále pak byl schválen nový požární řád
(vyhláška č. 13/2008), vyhláška, kterou se
stanoví školské obvody základních škol
(č. 14/2008) a vyhláška o povolování
výherních hracích přístrojů (č. 4/2008).
Pro občana neznamená přijetí nových
vyhlášek žádné převratné změny, jde
v zásadě pouze o soulad obecních předpisů
s právními předpisy vyšší právní síly
a s nálezy ústavního soudu. V některých
případech pak došlo k mírným úpravám
sazeb místních poplatků. Významnější
změnou je pouze úprava sazby místního
poplatku za komunální odpad. Sazba tohoto
poplatku se zvyšuje na částku 500,- Kč
ročně, pro občany starší 70 je pak sazba
400,- Kč ročně, novinkou je osvobození od
tohoto poplatku pro klienty domova pro

Činnost Sboru pro
občanské
záležitosti

K

rásné Vánoce všem bechyňským
i občanům z okolí přeje Městský
úřad, redakční rada Zpravodaje,
Kulturní středisko, včetně knihovny,
muzeí, galerií a škol.

Sbor pro občanské
záležitosti (SPOZ) již dlouhou
dobu zajišťuje rozesílání
gratulací nejstarším občanům města
k životním jubileím. Bohužel po přijetí
zákona na ochranu osobních údajů již
nemohou být seznamy občanů, kteří se
dožívají určitého věku, aktualizovány podle
údajů z evidence obyvatel.
Proto si Vás, vážení senioři, i Vás,
rodinní příslušníci, dovolujeme touto cestou
požádat o pomoc.

Narození Páně v Kodexu knihovny
metropolitní kapituly, Praha
seniory (nám. T.G.M. čp. 3). Poplatek ze psů
zůstává stejný, nemění se ani poplatek
lázeňský, zvyšuje se poplatek z ubytovací
kapacity ze 2,- Kč na 4,- Kč. Mění se některé
poplatky za užívání veřejného prostranství,
např. byla sjednocena sazba poplatku za
vyhrazení trvalého parkovacího místa
(2.400,- Kč ročně), čímž se snížil tento
poplatek pro podnikatele, byly upraveny
sazby poplatku týkající se předzahrádek
a prodejních stánků či buněk.
Vyhláškou č. 14/2008 byly nové ulice,
tj. Krátká, Lomená, Luční, Příčná,
Souběžná, Švestková a U Vodojemu
zařazeny do školského obvodu Základní
školy v Libušině ulici.
Vyhlášky schválené zastupitelstvem
19. 11. 2008 nabývají účinnosti dnem
1. ledna 2009. Přehled všech vyhlášek
platných a účinných na území města
s účinností od 1. ledna 2009 a texty všech
vyhlášek budou zveřejněny na úřední desce
i na webových stránkách města, případně
budou každému občanovi na požádání
k dispozici na městském úřadu (sekretariát
nebo majetkový a právní odbor).
Hrušková Anna

Na odboru vnitřních a sociálních věcí
MěÚ v Bechyni u paní Pickové jsou
k dispozici tiskopisy na udělení souhlasu se
zpracováním osobních údajů. Žádáme
občany, kteří se v roce 2008 dožijí věku
70 a více let, aby souhlas se zpracováním
osobních údajů SPOZu i městskému úřadu
udělili. Ti občané, kteří udělili souhlas se
zpracováním osobních údajů v loňském
roce, nemusí již tento tiskopis vyplňovat.
Tiskopis najdete také v tomto zpravodaji
na str.č. 4.

Životní jubilea
prosinec 2008
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Hlaváček Miloslav
Podhrázská Polana
Přibyl František
Jedličková Anežka
MUDr. Trnka Jindra
Krasanovská Božena
Staňková Marie
Vozábal Jaroslav
Bočková Marie
Hrnčárek Jan
Dokoupilová Eva,
Kubíčková Růžena
Langová Lydie
Řehák František
Haškovcová Marie
Šutka Ernest
Holubová Božena
Římanová Marie

Adventní
tradice
O VÁNOČNÍCH
BETLÉMECH
Brzy nastane doba
Vánoc, snad nejkrásnějších
svátků v roce. Nadarmo si
nepřejeme šťastné a klidné Vánoce plné
pohody. Nyní o těchto svátcích článků
a publikací je přehršel, někdy i bohužel
nepřesných.
Zaměříme se na dlouholetou tradici
stavění betlémů, naštěstí betlémářství
znovu ožívá. Patří k nim i rodina Pokorných
z Hvožďan, která nás osloví již potřinácté
svou výstavou, které se konaly dříve
v hospodě, později v jejich stodůlce. Zde se
nadýchneme nejen krásné vůně jehličí, ale
potěšíme i melodií vánočních koled,
adventními věnci i jinými výrobky milých
sousedek, ale hlavně těmi betlémy.
Vztah rodiny k lidovému umění, přes
loutky a marionety přešlo k vyřezávaným
betlémům. Vznikl betlém vytvořený
z vaječných výdutků a papíru. Podnětem
k řezbaření bylo torzo kralických figurek,
které spolu s řezbářským náčiním zdědil
manžel po dědečkovi. A zřejmě tady se
odstartovala betlémářská vášeň: doplnit
figurky, přátelům opravit a doplnit
poškozené betlémy. A kdo této zálibě
podlehne, není mu již pomoci.
Poznáváme tyto betlémské figurky:
v žádném betlému nesmějí chybět pastýři,
patří k těm nejstarším vůbec. Můžeme si
připomenout historii narození Ježíška ze
13.století, kdy tehdejší jáhen, známý
později jako sv. František z Assisi, nechal
postavit v lesní jeskyňce nedaleko Greccia
v Itálii jesle vystlané senem. K nim pak
přivedl osla a volka. Tato oslava zrození
Mesiáše se stala přeobrazem gotických
liturgických her, které přešly v době baroka
na žákovské hry provozované na veřejnosti,
(odtud chodit koledou). Ale zpět k našim
pastýřům. Většinou vidíme tři pastýře, kteří
klečí před Ježíškem. Scénograficky tvoří
jakýsi protipól třem králům. Nejstarší
z pastýřů jako dar nese beránka v náručí
nebo na zádech. Tito adorující pastýři bývají
v betlémech oděni do splývající rouch, ne
nepodobných odění biblických postav. Toto
stylizované oblečení vděčí předlohám ze
starých rytin v ilustrovaných biblích
i předlohám ze starých jesličkových archů,
z nichž byly figurky vystřihovány a stavěny.
Pokud jsou pastýři umístěni v betlémské
krajině na vzdálenějších místech od

betlémské jeskyňky, mívají už mnohem
prostší oblečení. Hlídají stáda ovcí, jiní
podřimují kolem ohně nebo hrají na píšťalu.
Oblíbenou figurkou byl pastýř pohlížející do
dálky s udiveným výrazem ve tváři. Býval
zobrazován mírně nakloněn dopředu
a jednou rukou si stínil oči před jasem
komety. V mnoha krajích dostal výstižné
pojmenování „diviš“. V některých krajích,
např. na Valašsku, jsou pastýři zobrazeni
v pracovním prostředí na salaších, při
dojení ovcí, při výrobě sýra.
Skupinou figurek, které nesměly
v žádném betlému chybět, byli darovníci,
někde daráci, ve východních Čechách
darouvníci. Přicházeli k malému Ježíškovi
a jeho matce s dárečky podle starého
obyčeje obdarovávat šestinedělky
a novorozence. Podle oblasti a sociálního
prostředí, kde betlémy vznikaly, vidíme
v nich postavičky chalupníků, pláteníků,
dřevorubce, horníky, pekaře s obrovskou
houskou - vánočkou nebo takzvanou
štědrovkou i s pecnem chleba a preclíky,
mlynáře s pytlem mouky na vozíku, selku
s drůbeží, řezníka s košem masa. Stará
babička přivádí kozu, aby děťátku nadojila
mléko, sadař nese košík jablek a tkadlec
nabízí štůčky plátna na plínky.
Celé to betlémské stavění mělo i svá
přesná pravidla od Vánoc do Hromnic.
Měnilo se ze „Štědrovečerního“ do
„Tříkrálového“. Betlém musí stát na Štědrý
den, dokončuje se uložením Ježíška do
jesliček, kde je svatá rodina: Panna Marie,
sv. Josef a Ježíšek. Pokud jsou figurky
postaveny do chléva, je tam také oslík
a volek, kteří svým dechem Ježíška
zahřívají. Nad chlévem je umístěn nápis
„Gloria in excelsis Deo“ - Sláva na
výsostech Bohu, někdy jej nesou andělé.
Pravidla stavění betlémů jsou asi ve čtyřech
scénografických plánech, připomeneme si
datum 6. ledna, kdy se betlémská scéna
mění: Gloria se odstraňuje, je nahrazena
kometou, která přivedla tři krále, Melichara,
Baltazara a Kašpara, klanějící se a přinášející dary Ježíškovi.
I barevnost zobrazených postav má svá
pravidla: Melichar je kmet bílé pleti, šedých
vlasů a vousů, oblečen do červeného pláště
s hermelínem. Klečí před Ježíškem a má
u nohou královskou hůl a žezlo. Druhý
Baltazar je středního věku, černovlasý
s krátkou bradkou nebo bezvousý.
Pocházel z Asie či Indie. Oblečen má být do
volných podkasaných kalhot a zeleného
dlouhého pláště, který sahá až po boty. Na
hlavě má zelený turban. V ruce drží zlatou
nádobu a kadidlo. Třetí, nejmladší, je
Kašpar s temnou barvou pleti jako mají
Etiopané. Má široké kalhoty po kolena,
modrý plášť a v ruce drží nádobu s myrhou
(sušená pryskyřice z balzámovníku).
Doprovod tří králů tvoří koně, sloni
a velbloudi. Ježíšek bývá v barvě bílé
a zlaté, Panna Marie v šatech červených,
s modrým pláštěm a bílým a stříbrným
závojem. Svatý Josef je oděn do žlutého
šatu s pláštěm modrým nebo hnědým.
Pastýři jsou většinou omalováni hnědě
a zeleně, andělé bíle a zlatě.
Podívejme se letos na betlémy a jejich
figurky i z tohoto pohledu, který Vám, mílí
čtenáři, chtěl udělat radost ve vánočním
čase.
KRÁSNÉ VÁNOCE
-jpwww.betlemyvestodulce.unas.cz

Dovolujeme si Vás pozvat
na již třináctou výstavu

“Betlémy ve stodůlce”
Hvožďany č.p. 2, Bechyně
Výstavu můžete navštívit
od 6. 12. 2008 do 4. 1. 2009
od 10 do 17 hodin
Na Štědrý den a Silvestra jen do 13 hodin

www.kulturnidum.cz

KULTURNÍ KALENDÁŘ
VÝSTAVY
„BECHYŇSKÁ VÝROČÍ“
Městské muzeum / Výstava potrvá do 31.prosince 2008

MMM - Moje město Most
fotografie Jindry Rücknagelové
Café-Bar U Hrocha / Výstava potrvá do 31. prosince 2008

PRO DĚTI
MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
Čtvrtek 4. prosince / 17-19 hodin /
Městské muzeum
KSMB a studenti DM SPŠK
Bechyně pořádají pro všechny děti
večer s Mikulášem a čertem, kteří
přijedou osobně do muzea nadělovat
dětem zaslouženou výslužku.
Rodiče, kteří mají zájem o nadílku
pro své děti, nechť se přihlásí na
horké mikulášské lince:
774 911 067 nebo 776 381 203
od 8.00 do 15.00 hodin. Také se
můžete přijít osobně domluvit do
muzea v provozní době.

KURZY, SEMINÁŘE, DÍLNY
KUM NYE
Čtvrtek 4. prosince – středa 10. prosince / prostory KD
Kum nye je velmi málo známá tibetská technika dosažení
vnitřního klidu, vyrovnanosti a pohody. Kurz vede klinický
psycholog Matthias Steurich, M.A.
Bližší informace na ekonom@kulturnidum.cz

prosinec 2008

HUDBA
VÁNOČNÍ HVĚZDA

Irena a Vojtěch Havlovi
Středa 3. prosince / 18.00 hodin / Refektář klášterního
kostela / Vstupné 50 Kč
Vánoční písně a koledy pro zpěv, violy da gamba, tibetské
mísy, zvony a zvonky a skladby I. a V. Havlových.

PŘEDNÁŠKA
LÁSKA A PARTNERSTVÍ
Z POHLEDU BUDDHISMU
Čtvrtek 18. prosince / 20 h / Klubovna KD / Vstupné 20 Kč
Přednáší buddhistický cestující učitel Karel Trachta.

TRADICE

II. ADVENTNÍ NEDĚLE
Neděle 7. prosince / 17.00 hodin / ZUŠ Václava Pichla
Vánoční koncert v podání žáků ZUŠ.

III. ADVENTNÍ NEDĚLE
Neděle 14. prosince / 17.00 hodin / Městské muzeum
Tradiční adventní trh. K vidění bude kovář, stánky s keramikou,
vitrážemi, krajkami a další. Na místě bude probíhat zdobení
perníků. To vše za zvuku koled a vůně svařáku.

IV. ADVENTNÍ NEDĚLE
Neděle 21. prosince / 17.00 hodin / Nám. T. G. Masaryka
Tradiční vánoční troubení koled z věže v podání Swing bandu
Tábor. V doprovodném programu vystoupí děti ze Zářečí.

ORIENTÁLNÍ A BŘIŠNÍ TANCE
Pondělí 1., 8., 15. prosince / 18 a 19 hod. / Klubovna KD
Úterý 2., 9., 16. prosince / 18 a 19 hod. / Klubovna KD

ANGLIČTINA PRO VŠECHNY
Středa 3., 10., 17. prosince / 18.30 - 20 hod. / Klubovna KD
Čtvrtek 4., 11., 18. prosince / 17 - 19.30 hod. / Klubovna KD

VZDĚLÁVÁNÍ - nabídka
Počítač pro seniory II - Práce s textem, ICQ a volání
po internetu
Délka: 12 hodin, vstupní předpoklady: základy práce s PC
Cena: 1290 Kč (zahrnuje učební materiály)

Počítač pro seniory III - Zpracování digitálních
fotografií
Délka: 12 hodin, vstupní předpoklady: základy práce s PC
Cena: 1290 Kč (zahrnuje učební materiály)

ECDL Start – pro středně pokročilé uživatele PC (pro
absolventky kurzů RK40) ukončený zkouškou
Délka trvání: 12 hodin, cena za kurz: 1 490 Kč
ECDL (European Computer Driving Licence) je mezinárodně
uznávaná, objektivní, standardizovaná metoda pro ověření
počítačové gramotnosti.
Zájemci o kurzy, hlaste se na mail program@kulturnidum.cz,
tel: 381 213 338, podrobnosti na www.kulturnidum.cz nebo
přímo v kanceláři Kulturního domu.

PŘIPRAVUJEME NA LEDEN
TANEČNÍ PRO VŠECHNY
Zahájení v pátek 16. ledna 2009 v 19.00 hodin / další lekce
23., 30. ledna, 13., 20. a 27. února / 900kč za osobu
Pro velký úspěch pořádáme již III. ročník tanečních pro
všechny absolventy základních tanečních kurzů a také pro ty,
co již většinu zapomněli...
Uzávěrka přihlášek je 19. prosince 2008!!!
Kontakt: 381 213 338, 776 381 203, program@kulturnidum.cz

V. PLES MĚSTA BECHYNĚ
Sobota 31. ledna / 20 hodin / Velký sál / Vstupné: 100,- Kč
Hraje taneční skupina MIDI Tábor, již tradičně bohatá tombola.
Předprodej vstupenek v Knihkupectví Petra Voka
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Kulturní středisko města Bechyně, U Nádraží 602, tel: 381 213 338, tel./fax: 381 212 433, e-mail: reditel@kulturnidum.cz

Ptali jste se
Jak je to s kabelovou televizí v nájemních
bytech?
V souvislosti s probíhající digitalizací
televizního vysílání se objevily časté
stížnosti nájemců městských bytů na kvalitu
televizního signálu. Vyskytly se rovněž
žádosti nájemců o odpojení bytu od příjmu
kabelové televize Kandigi a K+K cable.
Rada Města Bechyně projednala tuto
skutečnost na svém zasedání dne
12. 11. 2008 a vydala souhlas s možností
odpojení nájemních bytů sídliště Na Libuši
a Obránců míru od kabelové televize.
Zároveň ale Rada Města Bechyně
nesouhlasí s umísťováním satelitů
a podobných zařízení pro příjem televizního
signálu na fasády a střechy domů.
Zájemce o odpojení příjmu kabelové
televize se osobně dostaví do sídla
společnosti Bytenes Bechyně, spol. s r. o.,
kde bude žádost vyřešena. Výpovědní lhůta
činí 2 měsíce a počíná běžet od
1. kalendářního dne měsíce následujícího
po doručení výpovědi kabelové televizi.
Odpojení je bez poplatku.
Miroslav Král, jednatel společnosti
Bytenes Bechyně spol. s r. o
Protože na náměstí panuje stavební klid,
domnívám se, že ani v druhém kole
město na dotace na opravu náměstí
nedosáhlo; co bude dál? Bude se čekat
další rok? A když ani příští rok na dotace
nedosáhnete, co pak?
Město v třetí výzvě Regionálního
opračního programu dotaci na rekonstrukci
nám. T. G. Masaryka a okolí opět nezískalo.

Další čtvrtá výzva by měla být vyhlášena na
jaře 2009. Město bude žádost o dotaci
v rámci této výzvy znovu podávat. Jelikož
celkové náklady na rekonstrukci nám.
T.G.M. a okolí jsou 82 mil. Kč, není možné
tuto akci bez dotačních peněz realizovat.
Zajimalo by mne, jestli budou nové
chodníky po celé Libuši kolem bytovek.
Budou zrekonstruovány chodníky po
obou stranách hlavní komunikace od č.p.
618 do č.p. 648 (od č.p. 670 do č.p. 700)
včetně vchodů do jednotlivých objektů. Dále
pak chodníky na náměstíčku okolo obchodů
včetně schodišť a opěrných zídek.
Kdy se budou dělat chodníky
v Čechovce?
Rekonstrukci chodníků v Čechově ulici
zařadil investiční odbor do návrhu rozpočtu
na rok 2009. Zda akce bude v rozpočtu
schválena či ne, záleží na Zastupitelstvu
města.
Ilona Zvolánková
Je v možnostech MÚ zveřejňovat
aktuální pořadníky zájemců o městské
byty na stránkách MÚ?
Do pořadníku žadatelů o byt se
v průběhu celého dne zaznamenávají
změny (např. je podána nová žádost, někdo
vezme žádost zpět, žadateli se narodí dítě
nebo nastane jiná "bodovaná" skutečnost
a změní se mu v důsledku toho počet bodů).
Není tedy možné mít aktuální pořadník stále
zveřejněný. Můžeme vám na elektronickou
adresu zaslat pořadník platný v době jeho
odeslání. Pořadník obsahuje jen jméno
a příjmení žadatele, datum podání žádosti,
velikost a kategorii bytu, o který se žádá.
Neobsahuje žádné osobní údaje. Kontroly
bodování a správnosti údajů provádí bytová

komise. Ta však o přidělování bytů
nerozhoduje, je tedy nezávislá na
pracovnících úřadu i na radě města.
Kontroly jsou pravidelné.
V. Fišerová
Smím vědět, jak to bude s personálem nového domu pro seniory Na
Libuši a kam si popřípadě podat žádost?
Plánovaná výstavba nového domu pro
seniory na sídl. Na Libuši není investiční
akcí města Bechyně, ale Jihočeského kraje.
Jihočeský kraj bude také provozovatelem
tohoto zařízení. Obraťte se s Vaším
dotazem na Krajský úřad - Jihočeský kraj
v Č. Budějovicích (www. kraj-jihocesky.cz).
I.Zvolánková

+
Městská policie

pomáhá - radí - informuje

V rámci prevence proběhla v polovině
listopadu výuka ve třetí, čtvrté a páté třídě
I. ZŠ Školní ul. Věnovali jsme se vybavení
kola, základním dopravním značkám
a jejich významu a bezpečnému chování
dětí v silničním provozu, zvláště cyklistů.
Dále je připravován soubor přednášek
o nebezpečí požívání alkoholu a cigaret
dětmi, o právním vědomí ve vztahu k získání
občanského průkazu a o experimentování
s drogou.
V oblasti služby řešila městská policie
mladistvé osoby pod vlivem alkoholu,
oznámení občanů o výtržnictví, dopravní
přestupky a volně pobíhající psy.
Spolupodílela se na dopravním zajištění
akcí pořádaných kulturním domem.

"

Petr Halama

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

__________________________________
podpis
*) nehodící se škrtněte

Co, kdo, kde, kdy...
Jako houby po dešti
aneb doporučené
knižní novinky
o jižních Čechách
Sassman, Alois: Kořeny.
Putování po starých rodech aneb co jste na
jihočeské frekvenci 106,4 FM neslyšeli,
vydal Karmášek České Budějovice, první díl
v roce 2007, druhý díl v roce 2008. V tomto
literárním povídání hovoří s redaktorem
Filipem Černým o otázkách genealogie
rodů z naší oblasti. Knihy jsou doplněny
mnoha zajímavými fotografiemi.
Švorc, Luděk - Švorcová Vladimíra: České
řeky a říčky
1.vyd.- Příbram, Knihovna Jana Drdy 2006.
Dočteme a podíváme se na naši Lužnici,
která má délku toku 186.9 km (na území ČR
159 km), a na její přítoky jako jsou Dračice,
Kostěnický potok, Zlatá stoka, Nežárka,
Žirovnice, Kamenice, Hamerský potok,
Nová řeka, Dírenský potok, Černovický
potok, Kozský potok, říčka Smutná a Židova
strouha.

Smrčka, Václav a Vít: Na staré řece.
Příbram, Knihovna Jana Drdy 2005.
O životě plavců a jim blízkých řemesel
a živností, o plavecké vsi Dobronice atd.
Wimmer, Jaroslav: Pověsti z Táborska.
Vydalo město Chýnov v roce 2006.
Najdeme zde pověsti o původu lázní,
trestajícím krucifixu, Čertově zdi a jiných
b e c h y ň s k ý c h p o d i v n o s t e c h . Ta k é
o Malšicích, oblíbeném rejdišti čarodějnic,
o chamtivém mlynáři, zlaté kvočně
a nešťastné hradní dcerce z Dobronic.
Všechny další pověsti a vyprávění jsou
doplněny fotografiemi Járy Novotného.
Staré a památné stromy Třeboňska.
České Budějovice, Veduta 2008.
V padesáti šesti kapitolách popisuje kolektiv
autorů stromy z této lokality.
Šmíd, Zdeněk: Lužnice- Putování s řekou.
Praha - Litomyšl, Paseka 2008.
Jedná se o literární cestopis o jedné
z neoblíbenějších vodáckých řek. Dozvíme
se nejenom o řece, ale i o místech, kudy
protéká, jejich historii, pověsti; je bohatě
ilustrována dobovými fotografiemi. Možná,
že někteří pamětníci narazí na některé
nepřesnosti, ale to už k literárnímu popisu
patří.

“U všech čertů”
Pozvánka na výstavičku
drobných dárků - čertíků
v rodině R. Plachty
do knihlupectví a galerie M

MYSLIVECKÝ PLES
k 60. výročí založení Mysliveckého
sdružení v Raděticích

v sobotu 20. prosince
Kulturní dům Radětice
K tanci a poslechu hraje
VITĚJIČANKA
Bohatá zvěřinová tombola - hlavní
cena divočák!!!
Společnost rodáků a přátel Bechyně
si dovoluje pozvat všechny své členy
a příznivce na vánoční setkání spojené
s programem a bohatou tombolou, které
se bude konat
v sobotu 13. 12. 2008 od 14 hodin
v hotelu Jupiter.

Ze starého světa věcí kolem nás
Poslední sloupek našeho povídání bude vánoční. Materiálů, nápadů
a Vaší vstřícnosti je dost a dost, možná na několik ročníků, vážíme si toho
a buďte ujištěni, že nezapadnou do zapomnění, ale v digitální podobě
budou předány Městskému muzeu, které možná někdy uspořádá
z těchto našich vzpomínkových artefaktů výstavu a určitě se objeví
i na stránkách Zpravodaje. Děkujeme všem. Ale vše chce změnu,
pro příští rok připravujeme jiná překvapení.
Formičky na těsto nebo vykrajovátka, většinou na linecké
nebo perníkové těsto, jsou jako i formičky na vytlačované
podoby svátečního cukroví vyráběny z pocínovaného nebo
poniklovaného plechu. Pokud se povrch častým používáním
a mytím poškodil, docházelo k rezavění. Ale jsou stejně
krásné jako ty nové. Mimo hvězdiček, rohlíčků, věnečků,
košíčků, tzv. medvědích pracen, mušliček, piškotů
nalezneme mnohé podoby ptáčků, zvířátek, dokonce
i bizarních trpaslíků a lidských postav. Některé z nich Vám
chceme představit ze sbírek našich
hospodyněk a hospodářů. Ať se Vám
pečení daří
a vše chutná!

28. října 2008 se uskutečnily
Slavnosti města Bechyně
u příležitosti 80. výročí stavby
železobetonového mostu, 80 let
budovy ZŠ Libušina ulice a 105 let
elektrifikované trati Tábor Bechyně.
V průběhu celého dne probíhal
pestrý program na “Bechyňské
Duze“, v Kulturním domě a v
Městském muzeu. Atmosféru této
akce si můžete připomenout několika
fotografiemi.

SLAVNOSTI
MESTA
BECHYNE
28. 10.

NAHLÍŽENÍ
o NAHLÍŽENÍ
na NAHLÍŽENÍ
16.-19. října 2008,
v době, kdy se většina obyvatel Bechyně
vydávala na cestu do Kulturního střediska z
důvodu volebního práva a chuti zapojit se
také svým názorem do výsledku voleb… se
zhruba sto dvacet mladých lidí z různých
koutů republiky vydalo na stejné místo, ale
z důvodu docela jiného (také proto, že
většinou jsou ve věku, kdy ještě volby
ovlivnit nemůžou, a tak hrají divadlo)…
Konala se zde 19. celostátní dílna
středoškolské dramatiky a mladého divadla.
Představte si osm studentských divadelních

Vánoce
a pranostiky
Když v prosinci hrom ještě
hučí, rok příští stále vítr fičí.
Když je Barbora ucouraná,
bývá Štěpán na ledě.
Po svaté Baruši střez nosu a uši.
Když na Mikuláše prší, zima lidi hodně
zkruší.
Svatá Lucie ukazuje svou moc, neb nám
dává nejdelší noc.
Lepší Vánoce třeskuté nežli tekuté.
Zelené Vánoce, bílé Velikonoce.
Na Adama a Evu čekejte oblevu.
…Přání
Vinšujeme Vám všem veselé, vábivé,
voňavé, vlídné, vyzdobené, vymrzlé
vytoužené Vánoce, Vaše věrné (knihovnice)
…PS
V době od 22. prosince 2008 do 5. ledna
2009 bude knihovna uzavřená!

Advent
v Městském muzeu
Předvánoční čas u nás
začne ve čtvrtek 4. prosince
v 17 hod, kdy se z průjezdu
muzea na čas stane nebíčko
a peklíčko a Mikuláš bude nadělovat
každému tak, jak si zaslouží. Pak
pokračujeme v neděli 14. prosince v rámci
III. adventního zastavení tradičním trhem
s vůní svařáku a za zvuků koled. Návštěvu
přislíbil kovář, stánky s vitrážemi,
keramikou, perníkem a další. Do konce
roku, a to i o svátcích (13-16hod), u nás
můžete navštívit výstavu věnovanou výročí

souborů, které nejen odehrají v Bechyni své
představení, ale jejich členové se navzájem
promíchají a rozdělí do různorodých
skupinek, v nichž pak společně pracují,
a jejich intenzivní zamyšlení a tvoření se
ubírá směrem k viděným inscenacím.
Každá skupinka si vylosuje jedno
z odehraných představení, které se snaží
rozebrat a pojmenovat si inscenační
principy, ale také problémy a nejasnosti.
Vše objevené se pak pokusí přenést do
krátké ukázky. Tyto „nahlížecí miniinscenace o inscenacích“ zahajují každý
den hromadné diskuse o viděném. Diskusí
se neúčastní jen studenti a vedoucí
souborů, ale také lektoři, kteří mají
s divadlem profesní zkušenost. Letos do
Bechyně přijeli dramaturgyně pražského
Divadla Minor Petra Zámečníková a Ewan
McLaren, kanadský režisér, herec
a produkční, který působí dlouhodobě
v Praze, takže těšil všechny svou milou
a zábavnou češtinou.
Se svými inscenacemi přijely soubory
z Jindřichova Hradce, Brna, Klatov, Roztok,
Uničova a Prahy. Zajímavostí této dílny je
také možnost přijet s nehotovou inscenací,
což letos využilo Studio Divadla Dagmar
z Karlových Varů. Všichni přítomní tak měli
možnost nahlédnout do „kuchyně“ vedoucí
a režisérky Hanky Frankové a setkat se tváří
v tvář s její prací na inscenaci Soví zpěv
(podle knihy Ivy Procházkové), což bylo
nesmírně zajímavé - v mnoha ohledech víc
než hotové inscenace.
V představení si mimochodem
neplánovaně zahrál i Josef Brůček, který byl
osloven pro roli dědy. Zda bude ve
spolupráci nadále pokračovat, může ovlivnit
jen počet dělících kilometrů…
Možná by stálo za to se zamyslet nad
tím, zda by v případě 20. celostátní dílny
středoškolské dramatiky a mladého divadla
nemělo jít právě o přehlídku divadelních
zkoušek… Tímto Vás všechny nejen
z Bechyně zveme za rok do Bechyně
(15.-18. října 2009), protože jak představení, tak i diskuse o viděném jsou přístupné
široké veřejnosti a dalekému okolí.
Velké díky patří řediteli Štěpánu
Ondřichovi, který toleruje takové množství
mladých lidí pohromadě v Kulturním
středisku, a také báječnému technikovi
Jiřímu Habrovi, pro něhož byla veškerá
činnost radost a který si hravě poradil
s veškerými technickými požadavky
souborů.
Akci pořádají Sdružení pro tvořivou
dramatiku, NIPOS-ARTAMA, Kulturní
středisko města Bechyně a občanské
sdružení Tatrmani.
-Jasanka Kajmanováelektrifikované trati, železobetonového
mostu a budovy školy v Libušině ulici.
Zájemcům můžeme také promítnout film
o stavbě mostu Duha.
Konec roku je pro nás časem k určité
sebereflexi. Opět jsme letos pořádali
krátkodobé výstavy, z jedné z nich odešel
výtěžek na chod ateliérů v Dětské
psychiatrické léčebně v Opařanech. Sbírka
pro Kosovo shromáždila obrovské množství
hraček. Novinkou byla muzejní noc, kdy se
tu na krátkou chvíli mohly děti stát
archeology, také koncert vážné hudby
přímo v útrobách muzea. Stálými hosty se
u nás staly školní děti nebo klienti Domova
pro seniory. Jim a ostatním hostům

KINO BECHYNĚ
PROSINEC 2008
1. pondělí 20 h
OKO DRAVCE
Premiéra filmu USA
Chceš žít, tak poslouchej Thriller z
produkce Stevena Spielberga o hře,
která je nebezpečnější než ruská ruleta.
Do 15 let nepřístupno, 118 min, 65,-Kč
4. čtvrtek, 5. pátek 20 h
NESTYDA
Premiéra české komedie podle
bestselleru Michala Viewegha s Jiřím
Macháčkem v hlavní roli.
Do 15 let nepřístupno, 90 min, 70,-Kč
6. sobota, 7. neděle 20 h
MAX PAYNE
Premiéra akčního thrilleru USA na
hranici reality a nadpřirozeného světa s
Markem Wahlbergem v hlavní roli.
Do 12 let nevhodné, 100 min, 65,-Kč
8. pondělí, 9. úterý 20 h
QUANTUM OF SOLACE
Premiéra filmu USA s Danielem
Craigem opět v roli neohroženého
agenta 007.
Do 12 let nevhodné, 107 min, 70,-Kč
11. čtvrtek 20 h
UMÍRAJÍCÍ ZVÍŘE
Premiéra barevného filmu USA
Příběh o lásce a smrtelnosti s Penélope
Cruz a Benem Kingsleym.
Do 12 let nevhodné, 112 min, 65,-Kč
12. pátek 20 h
KATYŇ
Premiéra polského filmu o zločinu, který
měl zůstat zapomenut.
Do 15 let nepřístupno, 126 min, 65,-Kč
13. sobota, 14. neděle 20 h
ZRCADLA
Zlo existuje...na druhé straně. Filmový
horor USA s Kieferem Sutherlandem.
Do 15 let nepřístupno, 110 min, 65,-Kč
15. pondělí 20 h
96 HODIN
Premiéra napínavého akčního dramatu
USA s Lianem Neesonem v hlavní roli.
Do 12 let nevhodné, 93 min, 70,-Kč
16. úterý 17 h a 20 h
KOZÍ PŘÍBĚH - Pověsti staré Prahy
Staré pražské legendy v prvním
českém 3D animovaném filmu.
Mládeži přístupno, 81 min, 65,-Kč
děkujeme za návštěvu a projevenou
důvěru. Ta se projevila i tím, že nám byly
svěřeny některé předměty darem (ruční
mlátička, keramika, lyže atd.). Tento rok byl
pro nás také rokem sběru nových
odborných informací. V roce 2009 bychom
se chtěli soustředit na budování depozitáře.
Chtěli bychom "nadělit" k příštím Vánocům
každému našemu předmětu své vlastní
suché a čisté místo. Jedině pak můžeme
začít s tvorbou stálé expozice, na kterou už
se nás někteří ptají. Všem přátelům muzea
přejeme příjemné Vánoce a šťastný
nadcházející rok.
J.J., správce muzea

Bechyňská
veverka
Loutky dětem
učarovaly
V úterý 11. listopadu
navštívili žáci 1. stupně naší
školy představení divadla
Matěje Kopeckého „Narcis“
v Kulturním domě v Bechyni.
Netradičně pojaté vystoupení loutkohereckého divadélka zaujalo jak ty
nejmenší, tak i starší děti. Hudebněpohybové revue, jak jej nazvali jeho
protagonisté, představilo dětem desítku
loutek - marionet. Loutkoherci teta Ema
a strýc Pepíno předvedli, co vše je možné
s loutkami nacvičit, seznámili děti s historií
a tradicí divadla Matěje Kopeckého
a dokonce umožnili žákům vyzkoušet
si loutkoherecké umění vodit marionety.
Vystoupení bylo obohaceno i žonglérskými
kousky strýce Pepína. Děti odcházely
z představení plny dojmů a nadšení.
Ze staré školy - M. Š.

V úterý 18. listopadu 2008
se konal v nové tělocvičně
„staré školy“ již desátý ročník
slavného závodu ve šplhu na
tyči, známá Bechyňská
veverka. Lezlo se v novém prostředí a po
nových tyčích, což pro každého nebyla
zrovna výhoda. Celkem se zúčastnilo
tohoto závodu 107 „šplhavců“. Bojovalo se
nejenom o první místa, ale i o vytvoření
základního rekordního času na těchto
tyčích. Závod začali závodníci z 1. stupně
a svými výkony sklízeli obdiv nemalého
počtu přihlížejících diváků, fanoušků
a rodičů, kteří přišli podpořit účastníky
v jejich snažení. Někteří si opravdu nezadali
se skutečnou veverkou. Nejlépe boje
zvládli: z 1. třídy - Anetka Malíková a Martin
Fák, 2. třída - Terezka Kováčová a Tomáš
Hána, 3. třída - Sabina Berková a Mirek
Kožený, 4. třída - Katka Palová a Dominik
Albrecht, 5. třída - Markéta Šímová a Jan
Homolka. Po průběžném vyhlašování
výsledků nastoupili „borci“ z 2. stupně. I oni
sváděli veliké boje s časem a na
pětimetrové tyči předváděli pěkné výkony.
A konečná výsledková listina vypadala
takto: mladší dívky - Roxana Rayová,
mladší chlapci - Marek Olejarčík, starší
dívky - Pavla Vlčková, starší chlapci - Martin
Kiss. Všem závodníkům blahopřejeme
a právem jim patří náš obdiv za překonání
svého pohodlí a snahu o vytvoření co
nejlepšího času. Se všemi letošními
i budoucími účastníky se těšíme na setkání
při příštím jedenáctém ročníku.
PW + RB

Hravě žij zdravě
Žáci 5. B ze staré školy se
zapojili do celostátního
internetového kurzu Hravě žij
zdravě, který je zaměřen na
správnou výživu dětí a na
snižování jejich obezity. Děti
se učily správně snídat, připravovaly si
zdravé svačiny a celý kurz zakončily
přípravou zdravého rautu v kuchyňce školy.
Kurz měl u dětí veliký úspěch a podařilo se
nám přesvědčit jednu třetinu třídy, jak
důležitá je snídaně. Další děti se naučily jíst
zeleninu a nosit si ji i ke svačině do školy.
Většina vyměnila bílé pečivo za celozrnné.
Nejvíce práce měly s kurzem maminky,
které běhaly a sháněly to správné pečivo
a zeleninu. Za to jim patří naše poděkování.
Děti kurz velice bavil a nadšeně absolvovaly
všechny úkoly.
J. Hrnčárková

Den otevřených
dveří
Ve čtvrtek 6. listopadu
vypadala naše Základní
škola Libušina na první
pohled jako v jiné dny. Kvůli
chladnému počasí byly její
historické vchodové dveře zavřené, ale toho
dne mohl do školy vstoupit kdokoliv a hned
za zavřenými dveřmi jej přistihla skupina
žáků deváté třídy, kteří byli organizátory,
průvodci a garanty Dne otevřených dveří na
naší škole. Ten se u nás konal opět po třech
letech a tentokráte probíhal ve dvou fázích.

V dopoledních hodinách si mohli rodiče,
prarodiče a další zájemci z řad bechyňské
veřejnosti prohlédnout školu během
vyučování, být přítomni výuce ve třídě,
popřípadě navštívit čerstvý klenot školy novou tělocvičnu. Odpoledne program pak
nabízel zase úplně jiný pohled: účastníci
DOD absolvovali prohlídku školy, která byly
lemovaná řadou pracovišť a stanovišť, na
nichž měli pořadatelé, žáci 9. ročníku,
přichystány otázky, kterými si dospělí
osvěžili své školní znalosti z chemie, jazyků,
krasopisu, výtvarné výchovy… Také mohli
navštívit při příležitosti DOD otevřené
občerstvení nebo podiskutovat s panem
ředitelem. Celý okruh pak končil opět v
tělocvičně, kde úkoly teoretické vystřídala
prověrka fyzické kondice. Dne otevřených
dveří se zúčastnila více než stovka
návštěvníků, kteří odcházeli (snad)
spokojeni. Pro ty, kteří z nejrůznějších
důvodů tentokráte nepřišli, máme dobrou
zprávu: Den otevřených dveří si jistě někdy
v budoucnu zopakujeme!
RB

Stonožkový týden
Projektový den:
Zdravý životní styl
Od letošního školního roku
mají sedmé ročníky nový
předmět ,,Výchova ke zdraví“.
Dne 24. října se proto uskutečnil v 6. a 7.
ročníku projektový den ,,Zdravý životní styl.“
Garantem tohoto projektu byla p. učitelka
J. Radvanová, která předmět vyučuje. O pomoc
a spolupráci požádala p. MUDr. J. Ingra, který měl
na dané téma přednášku. Děti pak v dalších
hodinách na projektu pokračovaly. Proběhla
zdravá svačina, uskutečnilo se sportovní klání
mezi sedmáky a šesťáky. Poslední hodinu pak
zpracovávaly test, kde shrnuly své poznatky.
Materiály ke svým vědomostem čerpali žáci
nejen z hodin přírodopisu, rodinné výchovy
a výchovy ke zdraví, ale i z přednášky a řady
nástěnek, které pro ně připravila vyučující.
Mgr. Milena Borková

V týdnu od 10. do 14.
listopadu 2008 probíhal na ZŠ
ve Školní ulici již 13. ročník
charitativní akce Stonožka.
Stonožka začala
pozváním rodičů a veřejnosti na představení
divadelního kroužku „Kohout Světapán“, které se
uskutečnilo od 16. hodin v pavilonu školy. Poté
pak děti prodávaly ve stonožkovém stánku své
výrobky.
V dalších dnech pokračoval prodej
v obchodním středisku Rubín a v průběhu
rodičovských schůzek. Výsledek bude znám až po
uzávěrce tohoto čísla Zpravodaje a v dalším čísle
Vás budeme informovat o přesné částce, která
byla zaslána nadaci Stonožka. Žáci školy, kteří na
této akci nejvíce spolupracovali, jsou v průběhu
prosince pozvání na slavnostní koncert do
pražské Lucerny.
Děkujeme také všem, kdo na úspěch akce
přispěli.
Mgr. Milena Borková

Informace ze ZŠ
Libušina
Ráda bych Vás
informovala o zřízení nových
internetových stránek školy
(www.zslibusina.cz). Stránky
se budou postupně dotvářet, takže škola
uvítá jakékoliv připomínky a návrhy k jejich
obsahu.
Dále bych Vás seznámila s činností
školské rady. Od konce května funguje ve
složení Vratislav Šťastný - předseda, Mgr.
Jaroslava Hrnčárková a Jana Chaloupková
- členové. Sešli jsme se již na 2 schůzkách
(za přítomnosti ředitele školy) a domluvili se,
že bychom chtěli aktivně pracovat a pomoci
škole.
Na stránkách školy jsou uvedeny zápisy
z jednání rady, takže můžete zjistit, jakými
problémy jsme se zabývali. Také byla
zřízena e-mailová adresa školské rady
(skolabechyne@seznam.cz), na které rádi
uvítáme Vaše podněty a návrhy, které
bychom mohli s vedením školy řešit.
Jana Chaloupková

Velké ucho se
opět zvětšilo
12. ročník
točířské soutěže
Ve čtvrtek a v pátek 6. a 7. listopadu
2008 se na Střední průmyslové škole
keramické v Bechyni konal již 12. ročník
točířské soutěže pro žáky středních
výtvarných škol, kteří studují obory
zaměřené na výtvarné zpracování
keramiky.
Zúčastnila se ho stejně početná
konkurence jako loni, tj. 19 soutěžících ze
sedmi škol z celé ČR (Bechyně, Český
Krumlov, Hodonín, Uherské Hradiště,
Luhačovice, Velké Opatovice a Světlá nad
Sázavou). I v takto nabité konkurenci obstáli
bechyňští točíři na výbornou! S velkým
náskokem zvítězil loni stříbrný Petr Pich
(116 bodů) před dalším domácím točířem
Liborem Hoškem (104 body), který tak
svým výkonem i umístěním vylepšil 4. místo
z r. 2007. O suverenitě našich reprezentantů svědčí především jejich bodový
odstup od Gabriely Bémové ze SOŠ
v Luhačovicích, která obsadila 3. místo
výkonem ohodnoceným 85 body. Zbytek
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startovního pole pak byl velmi vyrovnaný,
přičemž o umístění rozhodovaly často
minimální bodové rozdíly. Nezklamal ani
třetí reprezentant SPŠK Bechyně Pavel
Kubát, který se ziskem 78 bodů dělil o 5.-6.
místo. Tímto umístěním se bechyňští žáci
zasloužili o třetí nejúspěšnější vystoupení
školy v celé historii soutěže.
Petr Pich i Libor Hošek bodovali
především díky preciznosti provedení
povinného úkolu, kterým letos bylo vytočení
mísy a karafy co nejpřesněji podle
zadaného výkresu. Volným úkolem
soutěžících pak bylo vytočit podle vlastního
návrhu džbán na pivo. Tvarování tohoto
úkolu řešila většina soutěžících v tradičním
duchu, originálnější výtvarné řešení se
vyskytlo jen výjimečně. Džbány se tak
většinou lišily pouze velikostí a kvalitou
vytočení, na což vsadili i oba naši vítězové.
První den točířské soutěže již potřetí
obohatila vložená, recesně pojatá soutěž
„Velké ucho“, v níž měli soutěžící za
pomoci jednoho asistenta vytvořit tažením
z 15 kilogramů hlíny co nejdelší keramické
ucho. Na regulérnost soutěže opětovně
dohlížel Luboš Rataj z agentury Dobrý den
z Pelhřimova, která je pověřena oficiálním
registrováním nejrůznějších rekordů
v České republice.
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Soutěž se konala v hlavní chodbě školy.
Ta však i přes svou délku soutěžícím téměř
nestačila! Za tři roky soutěžení totiž dokázali
účastníci soutěže výrazně zdokonalit
techniku tažení, letos navíc mohli využít
k této činnosti i vhodnější hlínu než
v předchozích ročnících. To vše způsobilo,
že loňský nejlepší výkon Michala Waltera
z Českého Krumlova (2050 cm) překonalo
hned pět soutěžících! Vítězkou se ve velmi
pozdních večerních hodinách stala
Nikola Červenková s asistentkou Lucií
Cyprisovou z Akademie ve Světlé nad
Sázavou téměř neuvěřitelným výkonem
3841 cm!!! A to se rekordmance v závěru
pokusu ještě odtrhl téměř pětimetrový kus
ucha, který se podle pravidel soutěže do
jejího výkonu nezapočítával! Z toho je
zřejmé, že i v příštím ročníku soutěže je
možné očekávat další zlepšení rekordu
v této atraktivní disciplině. Výkon Nikoly
Červenkové bude zapsán do české
databáze rekordů jako nový rekord v tažení
keramického ucha a knižně bude
publikován v novém vydání knihy českých
rekordů v r. 2009. Držitelka rekordu se
rovněž může pyšnit certifikátem od agentury
Dobrý den, který ji opravňuje užívat titulu
rekordmanky České republiky v této
disciplině. K úplné spokojenosti s touto
soutěží nám chyběl snad jen větší úspěch
reprezentantů SPŠK Bechyně. Z nich Petr
Pich sice výkonem 2103 cm překonal loňský
rekord, stačilo to však pouze na 5. místo.
Točířská soutěž byla jako vždy
doplněna i dalším programem. Ve čtvrtek to

byl taneční večírek v hotelu Jupiter, na němž
hudbu obstarali bývalí absolventi keramické
školy. V pátek pak vyslechli studenti
výtvarných tříd bechyňské školy
v multimediální učebně přednášku
předsedy hodnoticí komise. Tím byl
v letošním roce známý klatovský keramik
a bývalý absolvent bechyňské keramické
školy Vladimír Uhlík. Ten představil na řadě
fotografických ukázek svou velmi různorodou výtvarnou činnost, která zahrnuje
kromě monumentálních keramických
plastik a reliéfů i design keramiky
a porcelánu, sněhové sochy, grafický
design či reklamní videospoty.
Závěrem bychom rádi zdůraznili, že
takto náročnou akci, jakou celostátní
točířská soutěž je, není v současné době
možné realizovat bez přispění sponzorů.
S potěšením konstatujeme, že v letošním
roce se o sponzorování soutěže výraznou
měrou zasloužili především bechyňští
podnikatelé. Náš veliký dík tedy patří
Městskému úřadu v Bechyni, místním
soukromým firmám (SNN Bechyně a. s.,
Micro-Epsilon s. r. o., Elexpres-elektroservis
s. r. o., Josef Fábera - keramik-modelář,
Zahradnictví a květinářství U Benešů, Pavel
Ursíny - Optik, Ing. Zdeněk Šindelář - Lesák,
Zuzana Chlumská - Felis) a keramickým
firmám absolventů SPŠK (Keramika
z podloubí - Petr Uhlíř z Č. Budějovic, Juraj
Vanya ze Sedlčan, Egon I. Werner z Nového
Drahova, Věra Pichová - Ateliér Radost
z Milevska, Ing. Zdeněk Pánek).
Pevně věříme, že tito sponzoři zůstanou
naší akci příznivě nakloněni i v příštím roce,
v němž se 13. ročník točířské soutěže bude
konat 5. a 6. listopadu 2009. Všechny letos
zúčastněné školy již na něm přislíbily svoji
účast, takže věříme, že příští pokračování
soutěže, jež chceme obohatit také účastí
zahraničních škol, bude stejně zdařilé jako
ročník letošní.
M. Vágner
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1) Průběh soutěže Velké ucho.
2) Účastníci točířské soutěže při práci na
soutěžních výrobcích (v popředí
vítěz soutěže Petr Pich z SPŠK Bechyně).
3) Libor Hošek z SPŠK Bechyně (2. místo)
při sušení své volné práce.

TĚLOVÝCHOVA & SPORT
Dívčí fotbal
Přípravné utkání
v Soběslavi v hale
11. 11. 2008 - hrálo se
4 + 1, 2 x 30 minut,
Gymnázium Soběslav SPŠK Bechyně 2:21 (1:11)
Branky: 5 - Ranglová, 4 - Š. Hůrková
a M. Vávrová, 3 - Hrychová, 2 - Kylsánová,
1 - Królová, M.Hůrková, Souhradová
Sestava: Markéta Souhradová (ve
2. půli Péťa Hilasová) - Pája Hrychová, Gita
Hůrková, Kája Ranglová a Štěpánka
Hůrková, Markéta Vávrová, Denisa Królová,
Barča Kylsánová, Monika Hrachová a Jiřka
Homolková
První letošní zápas se vydařil a ani moc
nejde o výsledek. Holky hrály s velikou chutí
a pěknou kombinací a častou střelbou
soupeřky v pohodě přehrávaly. Základní
čtyřka P. Hrychová, Kája Ranglová
a G. a Š. Hůrkovy měla po 6. minutách 5:0
a ani časté střídání naši hru nijak neoslabilo.
Individuální akce se střídaly s hezkými
kombinacemi, pořád bylo na co koukat.
Nejlepší na hřišti byly jasně Kája Ranglová
a Pája Hrychová, ale je třeba také pochválit
za velmi dobrý výkon „mladší“ holky Denisu
Królovou, Barču Kylsánovou a Péťu
Hilasovou v brance.
Před středoškolskou ligou to byla
potřebná a vydařená příprava.
V. Šťastný

Kanoistika
- TJ Jiskra
Bechyně
Sjezd - posledním
závodem celé sezóny v
Česku byly již tradičně
bechyňské sjezdy na Lužnici na pěkné trati
Dobronice - Hutě. Závodů se zúčastnilo 21
oddílů z celé republiky a lze říci, že tyto
závody si získávají stále větší popularitu
mezi závodníky, kteří si zde mohou po
náročné sezóně „příjemně“ zazávodit, pro
mnohé borce je to poslední šance, jak získat
výkonnostní třídu pro příští rok. I kvalita
závodního pole měla a má, stále stoupající
úroveň, především singlová (C1) a deblová
(C2) kategorie.
A teď k výsledkům bechyňských
kanoistů. V kategorii C2 muži získala bronz
nově složená posádka Tomáš Saiko
(Technika Praha) - Jan Pazourek, mezi
veterány s přehledem zvítězili Jarda Mayer
se Zdeňkem Měšťanem ml. Za zmínku
určitě stojí, že mezi deseti startujícími
posádkami byly i dvě ženské dvojice, které
svými výkony vůbec za muži nezaostávaly.
Královskou kategorii singlkanoí rozdílem
dvou tříd zcela opanoval jediný zahraniční
borec Adrien Guegan z Francie. Mezi
dvaceti závodníky zvítězil s náskokem
jedné minuty nad druhým Janem Pischkem,
reprezentantem z Pardubic.
Několikanásobný mistr světa na
deblkanoi, táborský Vladimír Vala,
dopádloval pro bronz a domácí závodník
Michal Háša se musel spokojit se 6. místem.
Tradičně silné zastoupení jsme měli

v kategorii kajakářů, celkem pět borců. Mezi
muži si dojel pro 4. místo Pavel Pazourek,
šestý skončil Franta Uhlík, také na Romana
Mayera zůstalo ve veteránech 4. místo. Na
medailové pozice se ovšem dostali mezi
žáky Jan Zvolánek a v dorostu Marek Házi oba vybojovali stříbrnou medaili. V kategorii
žen-kajakářek náš oddíl již několik let
zastoupení nemá.
Vyhlášení vítězů proběhlo před loděnicí
ve velmi přátelské atmosféře, jako perličku
bych pouze uvedl, že nejmladšího (Filip
Zvolánek r. n.1999) a nejstaršího (Zdeněk
Grossmann r. n. 1939) závodníka dělilo
úctyhodných 60 let!
Na závěr bych chtěl jménem celého
kanoistického oddílu poděkovat Tomášovi
Macáškovi za několikaletou vzornou
reprezentaci našeho oddílu, neboť tento
velmi talentovaný kajakář bude od příští
sezóny závodit za Duklu Brandýs, kde se
bude snažit prosadit do reprezentačních
týmů. Nezbývá než všem členům oddílu
poděkovat za práci a výsledky v této sezóně
a popřát mnoho úspěchů do sezóny
následující!
za oddíl kanoistiky pazi

Spořící programy - ING, AXA, H-fix
= vaše finanční jistota a zajištění.
Tel.: 723 579 499
Provedu výškové práce pomocí
lanové techniky: úprava koruny
stromů, bezpečnostní ořez, kácení ve
ztížených podmínkách. Tel: 606 931 760

FC Bechyně oznamuje všem svým členům konání Valné hromady v pátek 19. 12. 2008 v salonku hotelu Jupiter od 18.00 hod.

Dne 14. listopadu 2008 se i v našem městě
úspěšně uskutečnil “Den pro zdraví”, na kterém
měl velmi zajímavou přednášku známý léčitel pan
Pavel Váňa. Akce se konala v Kulturním středisku,
kterému patří naše vřelé díky za příkladnou
spolupráci. Poděkování patří i těm, kteří připravili
bezplatnou ochutnávku diapokrmů. Od 13 hodin se
početná skupina vydala na “Pochod proti diabetu”.
Věříme, že všichni přítomní byli spokojeni a podpoří tuto akci
i v roce 2009.
Zveme vás na členskou schůzi Svazu diabetiků v Bechyni,
která se koná dne 4. prosince 2008 od 15 hodin v salonku Jupiter.
Všem našim členům a příznivcům přejeme za výbor Svazu
diabetiků klidné prožití vánočních svátků a do nového roku 2009
pevné zdraví, spokojenost a pohodu.

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

TECHNICKÁ PODPORA
ODDĚLENÍ PRODEJE
- SŠ příp. VŠ tech. směru

Hledá nové
pracovníky
na tato volná
pracovní místa

Czech Republic, spol. s r.o.
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

- 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
NABÍZÍME ZAJÍMAVOU PRÁCI V
MLADÉM KOLEKTIVU S MOŽNOSTÍ
PROFESNÍHO RŮSTU.
NÁSTUP MOŽNÝ IHNED!

Pracovní doba na
MěÚ Bechyně
v posledním týdnu
roku 2008

29. 12.
30. 12.
31. 12.

7.30-11.00
7.00-11.00
7.30-11.00

12.00-17.00
12.00-15.00
(pouze pokladna
a podatelna)
2. 1. 2009 - úřad uzavřen!

Opravy elektrospotřebičů
- PRAČKY - MYČKY - SPORÁKY - BOJLERY - AKUM. KAMNA - VYSAVAČE - MIXERY...
TEL: 380 426 405
MOB: 604 650 140

KADEŘNICTVÍ MILI
dámské-pánské
Po
13.00 - 18.00
Út - Pá 8.00 - 18.00

areál Lázní Bechyně
v budově Libuše Vás zve
i bez objednání k návštěvě

příjem zakázek:
Netěchovice 50
Týn nad Vltavou

tel. 381 476 378
776 080 662 Mili Kuberová-Hejlíková
721 826 391 Jaroslava Kubišová

elektroservis
Alej Míru 636 - Týn nad Vltavou
tel: 603 237 778, 603 272 880

SIMPLY CLEVER

Škoda Fabia
od

Škoda Roomster

229 900 Kč

od

299 900 Kč

Nová Škoda Octavia

349 900
Kč
od

od
od

ŠkodaFabia

ŠkodaRoomster

Nová ŠkodaOctavia

Za neuvěřitelnou cenu teď můžete mít vůz
Fabia s ABS, čtyřmi airbagy a další výbavou.
A navíc jsou tu akční balíčky „Plus“ jen
za 10 000 Kč: např. pro verzi Classic klimatizace a centrální zamykání.

Nevšední design teď provázejí i svěží ceny.
Každý Roomster má ABS, čtyři airbagy, denní
svícení, VarioFlex (variabilní systém zadních
sedadel), funkční paket aj. Nechybí ani
balíčky „Plus“, např. pro základní verzi klimatizace, el. ovládání oken vpředu a centrální
zamykání jen za 10 000 Kč.

Nejen výhodnější ceny, ale i bohatou
základní výbavu – to přináší nová Octavia.
Např. verze Classic obsahuje el. ovládání
oken vpředu, vyhřívaná a el. ovládaná zrcátka, denní svícení, ESP a hlavové airbagy.
A v balíčku „Plus“ je za pouhých 10 000 Kč
klimatizace.

Chcete-li získat informace o celé jedinečné nabídce,
navštivte nás co nejdříve. Těšíme se na Vás.

Kombinovaná spotřeba a emise CO 2 vozů Fabia,
Roomster a Octavia: 4,1–7,7 l/100 km, 109–180 g/km

Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda:

Městský zpravodaj č.12/2008, den vydání: 1.12.2008. Měsíčník. Vydává Město Bechyně, IČO: 00252069, nám. T.G.Masaryka 2, 391 65.
Vychází v Bechyni 1. den v měsíci. Ev.č. period. tisku 37/97. Náklad 2400 výtisků. ZDARMA. Připomínky, návrhy a příjem inzerce (15 Kč/cm2) poštou, na
tel: 381 477 010, fax: 381 477 049, nebo na e-mail: posta@mestobechyne.cz
Tisk RUDI,a.s., Komenského 1839, Tábor, tel. 381 259 680.

