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+Životní jubilea 
prosinec 2009

90 let Podhrázská Polana
87 let Jedličková Anežka
85 let MUDr. Trnka Jindra
84 let Krasanovská Božena, 

Staňková Marie
82 let Hladká Jiřina
81 let Vozábal Jaroslav
79 let Bočková Marie, 

Hrnčárek Jan
78 let Dokoupilová Eva, 

Kubíčková Růžena,
Langová Lydie,
Řehák František

77 let Haškovcová Marie, 
Šutka Ernest 

76 let Holubová Božena, 
Římanová Marie

75 let Motyčková Marie, 
Pollák Štefan, 
Tupý Jindřich
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dKrásné prožití vánočních svátků, 

vzájemnou pospolitost a lásku všem našim 
čtenářům a spoluobčanům přeje
Městský úřad, Kulturní středisko
s Městskou knihovnou
a Městským muzeem, Hasičské 
muzeum, Muzeum českých 
turistů, Alšova
jihočeská galerie, 
školy a naše 
redakční 
rada.
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+Vítání občánků

Dne 19. listopadu 2009 byli přivítáni 
starostou města Bechyně, panem Mgr. 
Jaroslavem Matějkou, tito noví občánci: 
Janda Štěpán, Jankovičová Natálie, Katzer 
Jan, Klobása Michal, Mikšovský Matěj, 
Matouš Lukáš, Prachař Adam, Radvanová 
Nela, Stibůrková Simona, Škarvada 
Nicolas, Vácha Marek, Vachtová Veronika, 
Voběrková Nela. 
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+Činnost sboru pro 
občanské záležitosti

Sbor pro občanské záležitosti (SPOZ) 
již dlouhou dobu zajišťuje rozesílání gratula-
cí 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, stejně jako loni dovolu-
jeme touto cestou požádat o pomoc.

Na odboru vnitřních a sociálních věcí 
MěÚ v Bechyni u paní Petry Pickové jsou 
k dispozici tiskopisy na udělení souhlasu se 
zpracováním osobních údajů. Žádáme 
občany, kteří se v roce 2010 dožijí věku 
70 let a více, aby souhlas se zpracováním 
osobních údajů SPOZu i městskému úřadu 
udělili. Ti občané, kteří souhlas udělili 
v minulých letech, nemusí již tento tiskopis 
znovu vyplňovat. Pokud však nastala 
jakákoliv změna, např. se změnila adresa 
Vašeho současného pobytu, ohlašte ji, 
prosím, co nejdříve, aby Vám mohla být 
doručena gratulace. Formulář pro vyplnění 
naleznete i v tomto vydání zpravodaje.

P. Picková, MěÚ Bechyně

+
a závazky přecházejí na Krátce z 

zřizovatele tj. Město Bechyně. 
jednání Činnost městských lesů bude od 

1. 1. 2010 organizačně začleněna do zastupitelstva
městského úřadu. 

- Schválen Program regenerace - Schválena obecně závazná vyhláška 
městské památkové zóny Bechyně pro roky č.7/2009, kterou se zrušuje obecně 
2010 – 2014.závazná vyhláška 1/2008 o stanovení 

- Rozhodnutím zastupitelstva dojde od místního koeficientu pro výpočet daně 
1. 1. 2010 k doplnění stavu městské policie z nemovitosti. Tímto rozhodnutím zastupi-
na 2 strážníky.telstva dochází od 1. 1. 2010 ke zrušení 

- Z nabízených parcel pro stavbu koeficientu ve výši 2 pro celé město u všech 
rodinných domků v lokalitě za sídl. 5. května nemovitostí, což zamezí velkému nárůstu 
zůstávají k prodeji již jen 3 stavební parcely.daňového zatížení občanů daní z nemo-

vitosti. Zastupitelstvo k tomuto kroku 
S ohledem na rozsah některých 

přistoupilo v souvislosti s novelou zákona 
přijatých usnesení není možné všechna 

č.338/1992 Sb., o dani z nemovitosti, která 
zveřejnit ve zpravodaji (zejména přijatá 

zvýšila sazby daně z nemovitosti na 
rozpočtová opatření). Všechna usnesení 

dvojnásobek. Zároveň byla přijatá nová 
zastupitelstva a jejich úplná znění jsou 

vyhláška č.8/2009, která stanoví koeficient 
z v e ř e j n ě n a  n a  w e b u  m ě s t a  

pro výpočet daně z nemovitosti u staveb. 
(www.mestobechyne.cz), případně jsou 

- K 31. 12. 2009 dochází ke zrušení 
k nahlédnutí na MěÚ.

příspěvkové organizace Městské lesy 
(fs)

Bechyně. Veškerý majetek, práva 
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+Bechyně hudební

Městské muzeum v Týně n. Vltavou, 1983. zábavy skupiny Akropolis, kde poprvé 
Matějka, Josef st.: Pamětní zápisy z kroniky ohromí veřejnost hity Máňa, Soustružník, 
účastníků bechyňských hudebních setkání. Děti z Bombaye, Bába Blažková, Tonda 
Matějka, Josef st. - medailon V. Falady, Burian… S jarem 1984 se soubor rozšiřuje 
Bechyňský městský zpravodaj červen o bechyňského kytarového barda Petra 
2007, listopad 2009. Laláka, ten však záhy zakládá vlastní 
Matějka, Josef mladší: Hudební život města formaci „Kaatro“, čímž se končí první 

Začneme netradičně – poděkováním. Bechyně. Diplomová práce, Konzervatoř naivistické období Vodovodu.
Vždyť lidé, kteří pomáhali při vzniku našeho Praha, 1978.

II. sestava v letech 1984 – 85:celoročního putování „Bechyní hudební“ si Pazdírkův hudební slovník naučný. I. část 
Pavel Beránek – kytarato vskutku zaslouží. Bez nich by tyto kapitoly věcná, 2. část osobní – viz Internet
Petr Bína – bicínevznikly. Pečman, Rudolf: Vladimír Helfert.
Jaroslav Hron – baskytaraV první řadě je to (dnes již nebeské Brno, 2003.
Honza Slováček – kytara, zpěvpoděkování) panu Jiřímu Kličkovi, který byl Pichl, Václav Vavřinec: medailon
V tomto složení soubor absolvuje první spiritus agens všech řádků, přispěl nejen Bechyňský městský zpravodaj, leden 2009.

přehrávky a může si tedy začít hudbou svým vyprávěním, ale i poskytnutými Pedagogická encyklopedie I.,II.,III.
přivydělávat, autorské duo Beránek – fotografiemi a dokumenty. Zaslouží si dík Brno, Novina, 1938.
Slováček dává základy pozdější typické jako i ostatní ochotní Bechyňáci. Pokusím Poledňák, Ivan: Soupis prací Vlad. Helferta.
„vodovodské“ melodice. Na podzim roku se všechny vyjmenovat, ale, prosím, může Muzikologie 5,1958, str. 253 – 313.
1985 se skupiny „Kaatro“ a „Vodovod“ se stát, že některá jména jsem opomněla, Schmaus, Gustav – medailon
slučují a pro společnou celoživotní pouť volí proto prosím předem za omluvu, po Vašich Bechyňský městský zpravodaj, září 2008.
název „Vodovod“.připomínkách se budu snažit jejich Sosnar, Ruda: Vlad. Helfert. Hovory tužkou. 

osobnosti doplnit. Věřte, že to nebyla práce III. sestava podzim 1985 – 15. 9. 1995:Listy spoluvězněnému příteli.
snadná, ale vedená s dobrým úmyslem. Pavel Beránek – kytara, zpěvPraha, Knižnice hudebních rozhledů roč. 2, 
Snad jsem potěšila pár lidí s hudebním Petr Bína – bicístr. 4, 1956.
rozhledem, snad tato nemuzikolická práce Petr Lalák – kytara, zpěvŠtědroň, Bohumír: Vladimír Helfert. Práce 
bude pro příští generaci odrazovým Zdeněk Novák – baskytara, zpěvčeského učence.
můstkem pro jejich odbornější práce. Děkuji Honza Slováček – sólový zpěv, flétnyPraha, 1940.
všem vyjmenovaným i těm nevyjme- Táborskem pěšky. 36 tipů na pěší výlety.
novaným za spolupráci: Miloš Majka Čech, Město Tábor, Infocentrum, 2008.
manželé Černochovi, Daniela a Vladimír Weis, Karel  medailon
Čížkovských, Dvořáková Marie roz. Ziková, Bechyňský městský zpravodaj, duben 
Fárníková Marie roz. Řehořová, Fuka 2009.
Stanislav, Houdková Eva, Houdková Soňa, Zika, Josef  medailon
Hašler Jindřich, Ingr Jaroslav, Klička Jiří, Bechyňský městský zpravodaj, listopad, 
Kalousková Soňa, Klíma Pavel, Kopeček 2009.
Josef, Leitnerová Jaroslava, Maršál Internet
Miroslav, Matějková Libuše, Mičan Josef, 

CD Weis, Karel: Český jih a Šumava v písni. Ondřich Štěpán, Pazourek Jan, Plachta 
Zpívá Josef Veselý, klavírní doprovod Radko, Římský Josef, Slováček Jan, 
Miroslav Navrátil. Schmausová  –  Shooner  He lena ,  
Mastering akadstudio Fa VU VUT v Brně Schmausová – Vydrová Jana, Sojková Jana 
U-FON muchýn, 2006.roz. Haškovcová, Sudová Martina, Topič 

Marek, Uchytil Jiří, Vlna Bohumil a Jaroslav, 
Městské muzeum v Bechyni, Městské 

Dostáváme se k závěrečné kapitole muzeum v Týně nad Vltavou.
„Bechyně hudební“, tzn. do současnosti.Z použité literatury:

Domnívám se, že takovým středo-Blümlová, Dagmar: Sto tváří z jihočeské 
bodem těchto současných hudebních kulturní historie.
seskupeních a vzorem pro mnohé jak po Pelhřimov, Nová tiskárna, 2000.
hudební stránce, tak i svým vystupováním Beneš, Jiří: Rudolf Burian – učitel a člověk. 
na veřejnosti, kterou dovede strhnout do té Bechyňské noviny.
správné polohy, je skupina VODOVOD. Burian, Rudolf  medailon, Bechyňský 
Představíme si ji textem Honzy Slováčka:městský zpravodaj únor 2009.

22. 2. 1986 zažívá osada Choustník Černoch, Josef: Václav Pichl.
první taneční zábavu v nové sestavě a pro Bechyně, Městský úřad, 1991. 
„Vodovod“ začíná jeho „zlatá“ éra. Rychle Filipová, Vlasta: Vzpomínky. 2. světová 

válka se rozrůstající obec příznivců způsobí příval 
Vl. nákladem, 2008. fanoušků z okruhu StB a po odehrání písně 
Horák, Jaroslav - medailon, Bechyňský „Kedlubny jsou zdravé, chutné a radio-
městský zpravodaj březen 2009. aktivní“, reagující na výbuch Černobylu, 
Hurník, Ilja: Cesta s motýlkem. rychle následuje zákaz veřejných produkcí. 
Praha, Supraphon, 1970. Cenzura textů, opakující se zákazy 
Chleborád,  Arnošt :  Popis  okresu a represe vženou skupinu do chřtánu 
bechyňského. bolševika, úlitbou za povolení hrát má být 
Bechyně, 1928. účast na oblastním kole „Festivalu politické 
Illín, Evžen mladší i starší - medailon, písně“, celá peripetie problémové skupiny 
Bechyňský městský zpravodaj září 2009. pak končí paradoxním ví tězstvím I. sestava v letech 1983 – 84:
Jihočeská vlastivěda. In: Padrta, Karel: v celonárodním kole FPP Sokolov (únor Jiří Hrdý – bicí, zpěv
Hudba. 1987), vítězná „Kytara míru“ se poté na léta Jaroslav Hron – baskytara
Kalendárium jihočeských osobností stává interiérovým doplňkem restaurace Honza Slováček – kytara, zpěv
a událostí 1980, 2. díl 1986–1990. U Podlahů. V dalších letech skupina První zkoušky proběhly 8. a 9. 10. 1983, 
České Budějovice, Státní vědecká účinkuje na stovkách tanečních zábav, následně 22. 10. 1983 na bouřlivém 
knihovna, 1980, 1996. koncertů, přehlídek a festivalů, natáčí pro ustavujícím summitu Na Protivínce 
Lázně Bechyně, časopis, „List k podpoře Český rozhlas, natočit debutové album se jí v Bechyni, kde vzniká název souboru 
lázeňského a turistického ruchu“, různá však nedaří a celá „zlatá éra Vodovodu“ a přidružuje se nevšední zpěvák a autor 
čísla, po uložení materiálů do Městského končí tragickou smrtí kytaristy Pavla neotřelých hitů Honza Truhlář.
muzea budou specifikovány. Beránka v září 1995.První veřejné vystoupení se odehrává 
Lukš, Vladimír: Muzikanti na Vltavotýnsku. V dalších letech vystupuje skupina „na černo“ (tzn. bez přehrávek, nelegálně) 
(Pojednání o lidových hudebnících v různých personálních seskupeních (Pavel 19. 11. 1983 v Malšicích uprostřed taneční 
1900-1980).

–

–

–

Z historie Bechyně
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www.kulturnidum.cz

KULTURNÍ KALENDÁŘ prosinec 2009

BŮH MASAKRU

PŘIPRAVUJEME NA LEDEN

Čtvrtek 21. ledna / 19.00 hod. / Velký sál/ Vstupné 120,- Kč
Jihočeské divadlo České Budějovice uvede nejnovější komedii 
spisovatelky Yasminy Rezy. Dva manželské páry se scházejí, 
aby srovnaly konflikt, který vznikl tím, že se jejich synové  
poprali. Je neuvěřitelné, kam až zavede vážené rodičovské 
páry řešení banální klukovské půtky!
V hlavních rolích se představí Dana Verzichová (známá jako 
Daniela z Ordinace v růžové zahradě), Ondřej Veselý (známý 
jako Franc ze seriálu Vyprávěj), dále hrají L. Krčková 
a M. Hruška.
Předprodej vstupenek od 10. prosince 2009 v kanceláři KD 
nebo na tel. č. 381 213 338

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

PRO DĚTI

TRADICE

MIKULÁŠSKÉ ODPOLEDNE ORIENTÁLNÍ A BŘIŠNÍ TANCE

ANGLIČTINA

Pondělí 7., 14., 21. prosince 
Úterý 1., 8., 15., 22. prosince 

/ Klubovna KD
/ Klubovna KD

Středa 2., 9., 16., prosince
Čtvrtek 3., 10., 17., prosince

 / 18 hod. / Klubovna KD
 / 17 hod. / Klubovna KD

KURZY, SEMINÁŘE, DÍLNY

TRADICE

II. ADVENT
Neděle 6. prosince / 16.30 hodin / Městské muzeum
Již tradiční adventní trh proběhne v budově Městského muzea. 
Mezi zástupci lidových řemesel nebudou chybět tzv. frivolitky 
nebo unikátní výšivky z rybích šupin. Vánoční atmosféru 
bezesporu vytvoří vůně medových perníčků a svařeného vína. 
Pro šikovné děti bude otevřena obvyklá výtvarná dílna.

III. ADVENT

Světlo svaté Lucie
Neděle 13. prosince / 17.00 hodin / Kostel Nanebevzetí 
Panny Marie
Představení žáků všech oborů ZUŠ Václava Pichla.

IV. ADVENT
Neděle 20. prosince /16.30-17.45 hod./ Nám. T. G. Masaryka
Program:
16.30 pěvecké vystoupení děti ze Zářečí 
16.50 živý Betlém v provedení dramatického souboru „Nové 
školy“ pod vedením p. uč. Oplatka 
17.30 tradiční vánoční troubení koled z věže v podání Swing 
bandu Tábor

VI. PLES MĚSTA Bechyně
Sobota 30. ledna / 19 hod. / Velký sál KD / Vstupné 120 Kč
K poslechu a tanci hraje RM Band Milevsko
Předprodej od 14. prosince v Knihkupectví Petra Voka

PLESOVÁ SEZÓNA 2010
16. ledna Maturitní ples SUPŠ
30. ledna Ples města
13. února Rybářský ples
26. února Ples nejenom pro absolventy

tanečních pro všechny
6. března Hasičský ples
20. března Maturitní ples SUPŠ

KULTURNÍ JARO 2010 - přehled

DIVADLA A KONCERTY

21. ledna od 19.00 h div. představení BŮH MASAKRU

11. února od 19.30 hod.  koncert PAVLÍNY JÍŠOVÉ a přátel

s doprovodným vystoupením bechyňské kapely VEDVOU.

23. února od 19.00 hod.   KORNELOVY VDOVY
Černá komedie o čtyřech pozůstalých ženách, které postupně 
odkrývají tajemství zemřelého.
V hlavních rolích Miriam Kantorková, Michaela Dolinová, 
Milena Steinmasslová / Jana Šulcová a Renata Stupková.

16. dubna od 21.00 hod.  INDY&WICH - hip hop poprvé 
v Kulturním domě v Bechyni.

26. dubna od 19. hod.   NA SPRÁVNÉ ADRESE 
Divadelní společnost Háta uvádí francouzskou pikantní 
komedii. Hrají:
A. Gondíková / L. Zedníčková
I. Andrlová / V. Jeníková
L. Molínová / M. Nohýnková
L. Svobodová / O. Želenská

D. Rous / M. Zounar
V. Čech / Z. Mahdal
P. Vondra / Z. Pantůček
M. Jagelka / M. Sobotka

VYPSANÁ FIXA

HUDBA

Sobota 12. prosince / od 20.00 hodin / KD / Vstupné 
v předprodeji 150 Kč + poplatky, na místě 180 Kč
Vypsaná Fixa před rokem vyrazila se dvěma producenty 
(Neuwirth, Muchow) do Anglie, aby zde natočila své přelomové 
CD Klenot. To vyšlo před necelým měsícem, a nyní ho skupina 
přijede naservírovat v rámci svého veleúspěšného tour živě do 
Bechyně.
Hromadné objednávky: p.vymetal@seznam.cz
Předprodejní místa:
BECHYNĚ: Stánek ONDŘEJOVI, tel. 731 177 154
www.ticketstream.cz, CK ČEDOK 
CK FIRO-tour a.s., Knihy KANZELSBERGER

 Pořádá Petr Vymětal

Sobota 5. prosince / 15 hod. / Malý a velký sál KD
Old west, o. s. a kolektiv KSMB pořádají pro všechny děti 
odpoledne plné překvapení.
Od 15.00 hodin je připravena na malém 
sále pro děti známá pohádka 
„Maxipes Fík“ v provedení Divadla 
Špílberg Brno, vstupné na pohádku 30,- Kč.
Mikulášské křepčení vypukne ve velkém
 sále hned po skončení pohádky. Na děti
čekají rozmanité hry a soutěže, 
focení s Mikulášem a čertem a disko.
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Smetana, Petr Dolének, Honza Truhlář, Řezníček a táborský světoběžník a hráč na 2004 po tom, co se k začínajícímu 
Petr Smíšek, Láďa Změlík, Jirka Roman), kytaru Rosťa Svoboda. Tito se zjevili během baskytaristovi Petrovi Hrdinovi a bubeníkovi 
v roce 1999 odchází Honza Slováček, odpoledne na pódiu a zjistili, že jim to jde. Marku Topičovi připojil začínající kytarista 
společně se na pódiu sejdou až o osm let Později došlo k několika personálním Ondřej Štěpánek. Trojice silně ovlivněna 
později 24. 2. 2007 v Bechyni na jubilejním změnám, z nichž nejzásadnější je příchod psychedelickou ranou tvorbou Pink Floyd 
koncertu a od tohoto data se čítá novodobá velmi šikovného vltavotýnského banjisty řadu měsíců hrála různé rozsáhlé instru-
historie skupiny. V létě 2007 křtí „Vodovod“ Martina Fialy, jenž se stal téměř inventářem mentální improvizace, ze kterých vzniklo 
své první CD „Křídla – perutě bílé“ a v nové kapely na dlouhý čas a současně nahradil i první album Transdimenzional, které 
sestavě začíná opět koncertovat. Nynější Rosťu, který neodolal volání dálav a odce- zachycuje průřez jedním odpolednem ve 
sestava: Honza Slováček - zpěv, flétna stoval do Austrálie. V průběhu času sklepení staré školy, kde kapela tehdy 

Petr Lalák - kytara, zpěv „Kýbláci“, jak jim mnozí říkali, vystřídali zkoušela.
Jirka Roman - kytara mnoho a mnoho bluegrassových štací od Několik měsíců nato začaly vznikat 
Zdeněk Novák - baskytara, zpěv hospodských hraní k pivu až po countrybály první určité skladby a přišel i první koncert. 
Roman Mixa - bicí a festivaly a zaznamenali i úspěchy a další Po druhém koncertu se k tehdy ještě 

Ještě poznámka k „Vodovodu“ od Honzy personální změny. Z úspěchů je to několika- instrumentální kapele přidal bechyňský 
Slováčka: násobný postup na finále Porty v Plzni, Ústí undergroundový matador a mistr slova, 

MAITREYA HUDDBA n. Labem a Jihlavě nebo společný koncert tajemný pan ŠO, který už tak dost zvláštní 
Honza Slováček – zpěv, flétny s Druhou Trávou v táborské Pintovce na hudbu Pau in Town ozvláštnil emotivní 
Jirka Roman – kytara open air scéně. Z hráčů, kteří skupinou recitací svých básnických textů. Spolu 
Petr Novotný – kytara, zpěv prošli, se nesmí zapomenout na banjistu s tajemným panem ŠO pak kapela odehrála 
David Řezníček – baskytara Filipa Dubského z Českých Budějovic, řadu koncertů, a to nejen v jihočeském kraji 
Martin Máca – konga, zpěv táborského basistu Jirku Behenského či (např. Č. Budějovice, Domažlice, Praha aj.)
Petr Vymětal – impresário basáka z Dolního Třebonína Michálka atd. V zimě r. 2008 tajemný pan ŠO Pau in 

The Kýbl ukončil svoji činnost v roce 2005 Town opustil, čímž započalo dlouhé období Hudební formace vzniklá v říjnu 1999 
odchodem jednoho ze zákládajících členů, hledání zpěváka nebo zpěvačky, během níž zprvu repertoárově navazující na právě 
jenž byl zásadní částí duše kapely, Honzy kapela vystupovala instrumentálně, rozpadlý Vodovod, později autorské duo 
„Džaura“ Ondřicha. v některých skladbách se pak začal zpěvu Roman – Slováček vytváří vlastní hudební 

ujímat kytarista Ondra. V současné době projev. THE POKUSTONE´S Pau in Town připravují repertoár na sérii 29. 4. 2000 první veřejné vystoupení O této kapelce říká Josef Římský: koncertů, během kterých by měli představit v KD Bechyně (ples KPP), v r. 2000 – 2003 V roce 2002 jsme založili kapelku i dlouho hledaného nového člena kapely.účinkování na hudebních přehlídkách, jménem The Pokustone´s. Nejdříve jsme 
komorních koncertech a tanečních byli pouze dva. Basa a klávesy. Pak se JUMANJIzábavách, červenec 2000 televizní nabalily další dva kameny až na čtyři. Na Kapela Jumanji vznikla v roce 2005 vystoupení (Snídaně s Novou). V únoru klávesy hrál Honza Hladký, na basu Pepa a původně měla hrát ska-punk, proto 2003 skupina natočila v Karlových Varech Římský, na bongo Karel Hahn a zpěv Lucka dechová sekce. Nějak to ale nevyšlo a hrála CD bez názvu, jehož křest proběhl 9. 5. Bendová, potom Pavla Vrbická. Pak se spíše pop-rock podle tehdejšího zpěváka v bechyňském KD (kmotrem Vladimír přidala ještě kytara Honzy Bakule. Měli jsme Lukáše. Po různých výměnách zkušeben Mišík). 30. 8. 2003 se skupina samovolně pár koncertů. A náš hudební styl byl silně v roce 2007 odehrála první vystoupení rozkládá v nekonečno. nespecifikovaný hadr mega rock fus pokus. a přibrala druhého kytaristu Benyho. Kapela 

Rozpadli jsme se v roce 2005. koncertovala dál, ale v srpnu téhož roku HAPPY TOYS 
Z trosek kapely The Pokustone´s se opustil kapelu frontman Lukáš a na jeho IN THE UNDERGROUND

dala dohromady formace jménem Slipping místo přišla zpěvačka Verča. Od jejího Kapela vznikla v roce 1993. Zakládající 
Mads. Basa, bongo a zpěv zůstaly a přišel příchodu se kapela soustřeďuje spíše na členové byli Tomáš (Sonda) Kníže, Petr 
kytarista Lukáš Huisl a bicí Robin Soukup. rockovou muziku, v červnu se členové Fuka, Honza Vondra, Martin Peterka, 
Náš styl byl něco kolem punk funk hard core poprvé zavřeli do studia a natočili své první Štěpán Ondřich. Jejich hudba byla fůzí 
rock. První koncert a snad i poslední jsme demo-album. Poté se saxofonistka Katy t r iphopu, hardcoru undergroundu, 
měli v přísálí na kulťasu za slušné přesunula z pozice stálého člena kapely na alternativy a rocku. Kapela uskutečnila 
posluchačské kulisy s dobrým ohlasem. místo hosta z důvodu nedostatku času. celou řadu koncertů v regionu a mimo něj na 
Bohužel kapela neměla dlouhého trvání, Další změna nastala o prázdninách 2008, tradičních a někdy dost netradičních 
něco kolem jednoho roku. kdy kapela ze stejného důvodu vyměnila místech. Její oficiální album vyšlo 

baskytaristu Kubu za jiného basáka Vláďu. samizdatem a je velkou raritou mezi THE MŇAUCS
Poslední odchod nastal  v listopadu 2008, hudebními fajnšmekry. Králem kapely je Skupina původem z Bechyně, která 
kdy odešel kytarista Beny a soustava se navždy Salám a za to mu dík. spatřila světlo světa v červenci 2004 při 
opět ztenčila. Jak bude vypadat naše 

příležitosti konání raftových závodů ŽLUTÝ FIJALKY složení dále se ještě uvidí, tak nám držte 
pořádaných místním kanoistickým oddílem. Žlutý Fijalky je kapela zhrzených palce, ať to dopadne, jak má.
Z původní myšlenky jediného vystoupení se zahradníků, vracejících se ke kořenům 
The Mňaucs proměnili v systematicky PRO DAYbigbeatu a potažmo ke kořenům hudby 
fungující hudební těleso, které v roce 2009 Je čtyřčlenná kapela, která vznikla na vůbec. Jejich snažení začalo zhruba před 
završilo již pátý rok své existence. Kapelu jaře roku 2008. Většina členů kapely má za 14 lety (v roce 1995). Po roce hraní ve 
tvoří parta čtyř kamarádů: Honza „Mňauk“ sebou muzikantskou zkušenost z let složení Honza Capouch, Milda Anděl, Pavel 
Kocourek – baskytarista, Pavel Bárta – bicí, předešlých a tak rozjezd byl docela svižný. Klíma a Míra Slavík si ale dali pauzičku, aby 
Martin Roman – kytara, zpěv, Pavel Rok nato přibrala dvě flétnistky na nabrali dost sil na další útok na pódia 
Pazourek – kytara, zpěv. Základ repertoáru hostování do některých skladeb, říká pan kulturáků po celém jihočeském kraji. Po 
tvoří vlastní úpravy převzatých folk&country Jindřich Hašler.omlazení poloviny kapelky a zhruba 
písní. Kapela se nebrání ani interpretaci půlročním trápení v Senožatské pastoušce 

VEDVOUpísní rock a popového stylu. Pro své se pokusili odmaturovat na prvním koncertě 
přestavuje Jan hudební zaměření vystupuje především na po jedenáctileté pauze (2006). Po omlazení 

Pazourek:nejrůznějších kulturně společenských půlky kapely již dva roky opět hrají ve 
Bechyňská folková skupina založená akcích (několikrát např. koloběžková Grand složení Honza Capouch, Pavel Klíma, Jirka 

v říjnu 2008 Mirkem Baldrychem (akustická Prix v Bechyni, raftové závody) a na Honsa a Míla Honsa. Stylově se vezou na 
kytara, zpěv) a Pavlem Pazourkem (akust. zábavách v kulturních sálech menších obcí. hudební vlně zvané aggro rock.
kytara, zpěv). Krátce po založení sestavu V současné době skupina z časových 
kapely rozšířil na současné trio Martin důvodů omezila počty svých vystoupení a THE KÝBL
Roman. Skupina se orientuje na vlastní soustřeďuje se hlavně na hraní neveřejného Je bluegrassová skupina, která vznikla 
folkovou tvorbu založenou na souhře dvou komorního charakteru (svatby, soukromé někdy v létě roku 1996 na bechyňském 
akustických kytar doplněných el. kytarou oslavy).přiříčním festiválku Bumbácova struna, kde 
M. Romana a různými druhy perkusních se sešlo několik muzikantů z Táborska. 

PAU IN TOWN nástrojů. Do své hudby trojice zakompo-Bechyňský kytarista Standa Fuka, 
Kapela Pau in Town vznikla v létě roku novává bigbítové prvky a klade důraz na mandolinista Honza Ondřich, basista David 

Folkovou skupinu 
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vokální aranžmá písní. V roce 2009 byla týkají potomků prastrýce bechyňského umělecké ztvárnění obsahuje v rámci 
skupina v jihočeském kole folk country Jana Norberta. Aloisie (zvaná Luisa) byla tvůrčího pojednání i historické nepřesnosti, 
festivalu Porta oceněna autorskou Portou z druhého manželství Františka Adama zvláště, když je po tolika letech nemáme 
a diváckou Portou. Díky tomu posléze s Marií Kristýnou z Dietrichtsteinů (nar. podložené. Tedy trochu upřesnění: 
vystupovala v celostátním finále tohoto 1726, zemř. 1766) a Josef Leopold Objednavatelem slavného REQUIEM od 
známého festivalu. S úspěchem skupina pocházel z třetího manželství s hraběnkou Mozarta byl hrabě Walsegg ze staré 
účinkovala také v Konkurzu Zahrady, Wilczek (slezská rodina). rakouské rodiny. Onen „neznámý“ byl tedy 
dalšího známého folk&country festivalu Luisa byla představenou ústavu buď sám Walsegg nebo jeho sluha. V té 
v České republice. Na hudebních nosičích šlechtičen na Novém Městě v Praze době bylo jeho podstatně mladší sestře 
se muzikanti prezentují minialbem Páv, u Karlova náměstí (nynější Všeobecná Marii Karolině asi 10 let, narodila se r. 1781. 
přičemž písně z tohoto alba byly ke slyšení nemocnice). Tam ji navštívil r. 1787 Provdala se r. 1799 ve Vídni za Josefa 
např. na Country rádiu nebo Českém W. A. Mozart a na její klavír ji přehrával árie Leopolda hraběte Sternberga, který se 
rozhlasu České Budějovice. S písněmi z Dona Juana. Ten klavír je dnes vystaven tímto stal švagrem objednavatele slavného 
skupiny Vedvou je možné se potkat na v hudebním oddělení Národního muzea Requiem. Takže ten vztah k Mozartovi byl 
některém z je j ích nepravidelných v Karmelitské ulici. Na něm je mosazná v tomto případě nepřímý. 
vystoupeních převážně v jihočeském destička s textem a maličkou fotografií Walsegg byl posledním mužským 
regionu. připomínající Mozartovu návštěvu: potomkem rodu, a tak po jeho smrti rozsáhlé 

W. A. Mozart spielte im Januar 1787 auf statky v Rakousku zdědila jeho sestra, 
V příštím roce se seznámíme se diesen provdaná Sternbergová.

skupinou Rudolfa Veisara, zpěvákem Klavier Arión aus den Don Juan bei Gfin. Rodina neměla další užší vztahy 
Josefem Veselým, se sborem Post scriptum Luise Sternberg Stifdame bei k hudbě, samozřejmě vlastnila různé 
a dalšími. den Heiligen Engel zu Prag. hudební nástroje a mnozí z nich muzicí-

Skončím tzv. „oslím můstkem“ mezi rovali, ale jen pro svou radost. To bývalo 
muzikou a příštími kapitolami o Stern- Další hudební historie se opět týká v těchto rodinách obvyklé.
berském rodě na Bechyni. slavného W. A. Mozarta. Všichni jistě známe Děkujeme za celoroční přízeň a výdrž

Sternberkové a hudba – tyto vztahy se Formanův film Amadeus, ale každé -ap- a všichni ostatní

Jako houby po dešti - aneb
Knižní novinky 
    z jihočeského
      regionu+

Tato krásná publikace vznikla z dlouho-
dobého výzkumu Pavla Hájka a Zdenky 
Paloušové, odborných pracovníků česko-
budějovického pracoviště Národního 
památkového ústavu. Základní tvarosloví 
Božích muk vzniklo spolu s připomínkou 
utrpení Krista připoutaného, bičovaného, 

Kdo navštívil letos vilu Hany a Edvarda mučeného u antického sloupu. Patří 
Benešových v Sezimově Ústí, dostal k významným sakrálním památkám, kde se 
i pozornost v podobě erudované brožury lidé modlili, odpočívali, rozjímali, prosili 
o manželském páru a jejich vile. o dobrou úrodu, déšť, uzdravení, narození 
Vila Hany a Edvarda Benešových. Text dítěte… Některá Boží muka jsou spojena 
Michal Kolář, Jana Čechurová. Fot. s obětmi válečných konfliktů i jinými 
H. Slavík, ČTK, Fotoarchiv Šechtl tragickými událostmi.
a Voseček, Husitské muzeum v Táboře, V průběhu tří staletí bylo na území 
J. Michálek, M. Kolář. jižních Čech postaveno více než dvě stě 
Vyd. Úřad vlády České republiky, 2009. zděných pilířků a sloupků Božích muk. 

Dovíme se o prvním setkání manželů Z našeho nejbližšího okolí jsou zmíněna 
v r. 1905 v Paříži, poté se v r. 1906 Hana – Boží muka v Zářečí, na Větrově, Stádlci, 
Anna Vlčková (1885–1974) a Eduard Beneš Opařanech, Skrýchově, Dobronicích, 
(1884–1948) zasnoubili a 6. listopadu 1909 Haškovcově  Lho tě ,  Senoža tech ,  
byli v chrámu sv. Ludmily v Praze – Hvožďanech, Nuzicích, Křídě, Malšicích, 
Vinohradech oddáni. Následují řádky Týně nad Vlt., Veselí n.Luž., Veselíčku aj.
o jejich společném životě i vědecké a peda- Odborná, ale i populárně přístupná publi-
gogické činnosti pozdějšího prezidenta. kace je doprovázena mnoha barevnými 

Vila okouzluje svou nenucenou fotografiemi a mapkami.
noblesou, spojením s krajinou. Byla 
vystavěna v letech 1930–31 podle návrhu Březinová, Anna: Poslední láska Petra 
arch. Petra Kropáčka dle přání manželů, Voka.
aby jim připomínala milované usedlosti na Brno, MOBA, 2009.
jihu Francie. Dalším architektem, který se Červená knihovna byla oproti této 
podílel na celkové koncepci, byl Otokar knížce ještě literaturou. Takovou spoustu 
Fierlinger se svými terasami, lodžiemi blábolů, prázdných slov, klišé a historických 
a hlavně se smyslem pro krásu spojení nepravd jsem snad nikdy nečetla. 
s okolní krajinou. Za komunistického režimu Romantický název vzbuzující slib romantic-
zde byl pánem L. Štrougal i s nově kého příběhu může čtenáře zlákat, možná i 
vybudovaným ohřívaným bazénem proto, že má kritika vyznívá negativně.
a necitlivými zásahy do původní podoby vily. 
Vila v letech 2006–2009 byla obnovena, Mikolášek, František: Bloudění časem.
společenské prostory se vrátily do původní Obec Bernartice, 2009.
podoby z 30. let. V místě zahrady je podle Toto městečko je vskutku pilné. Vydalo 
přání E. Beneše umístěna jeho hrobka další knihu plnou informací, dokumentů, 
s bustou od sochaře Karla Dvořáka, který dobových i současných fotografií. Dočteme 
byl jeho přítelem. Zde je také uložena urna se o archeologických nálezech, profesorovi, 
paní Hany Benešové. historikovi a ze zájmu archeologovi Janu 

Karlu Hraše z Rataj, obci Svatkovice, 
Hájek, Pavel: Zděná Boží muka v jižních Dobronicích, Zběšičkách, farářích, sochaři 
Čechách. Břetislavu Bendovi, spisovatelce Iloně 
České Budějovice, Národní památkový Borské a jiných.
ústav, územní odborné pracoviště 
v Českých Budějovicích, 2009. Edice řada -ap-
Monumenty, sv. l.

+Stalo se 
před padesáti lety

(z kroniky Bechyně od Josefa 
Rypla)

Na mostě se udála 20. 12. 1959 
havárie, která naštěstí celkem dobře 
dopadla. Tatra 805, která na přimrzlém 
sněhovém poprašku dostala smyk, 
přerazila na výjezdu na most směrem 
z Bechyně betonové zábradlí mostu 
a velmi málo chybělo k tomu, aby vůz 
nesletěl dolů na lázeňskou stezku nebo 
že spadlá část zábradlí někoho při pádu 
dolů nezabila.

Od 1. 1. 1960 přebírá správu 
bytových jednotek v sídlišti Na Libuši, a to 
jak vojenských, tak závodních (Ker. 
závodů) i další civilní domy v městě 
Bytová správa MNV. Bytový fond bude 
spravován 1 vedoucím, 1 účetním, 
1 provozářem a 3 údržbáři. Předávání se 
zúčastnil bývalý správce bytů vojenské 
správy s. Bohumil Prnka a nový správce 
s. Václav Zeman.

Vybral Martin Gärtner

Domov pro seniory 
Bechyně hledá 
dobrovolníky

Hledáme ochotné, komunikativní lidi 
se srdcem na dlani, kteří by rádi trávili část 
svého volného času smysluplně - nejlépe 
p ř i  pov ídán í  nebo  vycházkách  
s člověkem, který by se na vás těšil.

Pokud vás tato myšlenka oslovuje, 
kontaktujte nás na tel. 773 567 444
nebo osobně v DpS Bechyně

Králová Lenka a Tomaňová Blanka 
– volnočasové aktivity

dd

d
dd

d



+Knihovna ve zkratce… „V knihovně jsme byli 6.11. na výstavě 
strašidel. Strašidla vyrobila paní Vítězslava 
Klimtová, která strašidla velmi ráda vyrábí, 
ale neprodává. Strašidla jsou velice pěkná a 
krásně ozdobená a zpracovaná, jsou z 
moduritu. Na výstavě jsme viděli: Vodníčka 
kanálníčka, Jezinku, Lesní skřítky a jiná 
strašidla, která nás velmi okouzlila. Výstava 
byla úžasná a velmi krásná.“

Denisa Brímusová

Připravujeme… výstava skřítků očima 
bechyňských dětí jako odezva na 
shlédnutou výstavu paní Klimtové a 
přivítání nových členů do Klubu ohrožených 
strašidel

Zveme… fotografie Martina Gärtnera 
„Ne pravda a láska, ale cedule zvítězí!“

Upozorňujeme…    v době od 
21. 12. 2009 do 4. 1. 2010 bude knihovna 
zavřená.

Přejeme... klidné prožití vánočních 
svátků s moudrými i zábavnými knihami!

EH

Hodnotíme… Potulná pohádková 
země Vítězslavy Klimtové v knihovně 
aneb

Jak to viděla 6.A ZŠ Libušina (výbor)

„V pátek 6.11.2009 se 6.A byla podívat 
na výstavě lesních skřítků a strašidel od 
Vítězslavy Klimtové. Skřítků a strašidel tam 
bydlelo celkem dost, ale každý z naší třídy 
už má jedno z nich i doma, a to Zášupšáčka. 
Ale skřítků tam bylo víc, asi 15, teď je 
všechny vyjmenovat:  Zášupšáček, 
Postelníček, Tanečníci, Bludička lesní, 
Baba Jaga perníková... No, bylo to fakt 
super!“

Míša Kolmanová

„Dne 6.listopadu jsme šli do městské 
knihovny na výstavu Putovní pohádková 
země. Bylo tam 15 strašidýlek od paní 
Vítězslavy Klimtové. Měli jsme všechna 
najít. Paní Klimtová napsala i Lexikon 
ohrožených druhů strašidel. V Pičíně má 
svůj pohádkový dům. Na památku jsme 
dostali záložku, bylo to moc fajn.“

Majda Blažková

d +Vodárenská věž

Křižíkova vilová čtvrť, její obyvatelé, 
četní návštěvníci i ostatní občané se dočkali 
znovuzrození bývalé šternberské vodárny, 
která je dominantou této části města, 
památkové zóny. Dříve to byla spíše ostuda, 
dnes díky městu Bechyně je opět krásnou 
dominantou. 

Poděkování patří i firmě S. Návrat, která 
opravila krovy, střechu spolu výměnou 
střešní krytiny, fasádu s původními prvky 
architektonického návrhu prof. Vahaly, 
osadila nová okénka a provedla repliku 
původních dveří. Řemeslníci, kteří se na 
této rekonstrukci podíleli, odvedli poctivou a 
řemeslnicky citlivou práci. 

Ještě zbývá úprava okolí, předsta-
vujeme si pouhé zatravnění. Prosím, 
občané, toto není parkovací plocha! 

Ještě jednou díky.
-ap-

d
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v bechyňském muzeu nesmí chybět stánek 
s keramikou, v tomto roce bude přímo za-
stoupen výrobky ze SUPŠ. Dárkem, který 
vždy potěší, je bezesporu kniha. Proto si 
přijďte vybrat z publikací Lucie Seifertové, 
které se těšily vaší velké oblibě během letní 
výstavy obřího leporela „Dějiny udatného 
českého národa“ nebo z produkce naklada-
telství Baobab, které si za relativně krátkou 
dobu své existence již stačilo vydobýt 

Adventní trh v muzeu renomé tvůrce kvalitní literatury nejen pro 
děti. Spolu se ZUŠ V. Pichla opět pořádáme 
výtvarnou dílničku, kde si šikovné ruce pod Letošní druhý adventní víkend bude 
vedením paní I. Blažkové budou moci patřit již tradičnímu předvánočnímu trhu 
vytvořit stříhané ozdoby na okna.v Městském muzeu. Naše výstavní prostory 

Ke konci roku se spolu s obvyklým v 1. patře budovy se v neděli 6. 12. od 16.30 
bilancováním nesmí zapomenout na hodin promění v malé tržiště, kde se budete 
poděkování. Městské muzeum tedy děkuje moci seznámit s některými z lidových 
všem, kteří se podíleli na přípravě řemesel, vybrat dárek pro své blízké nebo si 
jednotlivých expozic, těm, kteří pomáhali jen užít příjemnou atmosféru, ke které určitě 
s jednodenními akcemi a hlavně všem dopomůže voňavé cukroví a něco malého 
návštěvníkům, kteří zavítali na námi pro zahřátí (děkujeme Penzionu u Pichlů). 
pořádané výstavy. Vám všem přejeme Mezi řemeslnými stánky nebude chybět 
poklidné vánoční svátky a vše nejlepší prodej tradiční krajky, šperků, tzv. frivolitek 
v novém roce, kdy se budeme těšit na nebo unikátní výšivky rybí šupinou – 
shledanou.ojedinělá technika, v minulosti typická právě 

JŠpro oblast jižních Čech. Samozřejmě 
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Novoroční Čtyřlístek 2010 
vycházka okolím Bechyně

Asociace sportu pro všechny 
Bechyně a Klub českých turistů - odbor 
Bechyně, o. s. si Vás dovolují pozvat na 
tradiční novoroční odpolední vycházku 
spojenou se sbírkou pro zdravotně 
handicapované občany „novoroční 
Čtyřlístek“.

Sraz účastníků je 
v pátek 1. 1. 2010 ve 13:00 hodin 

před hotelem U Draka.

Připraveny budou dvě vycházkové 
trasy okolím města Bechyně (krátká trasa 
cca 5 km, dlouhá trasa cca 10-12 km).

S přáním spokojeného prožití roku 
nastávajícího a pevného zdraví na 
cestách

Petr Chaloupek 
– za KČT – 

odbor Bechyně, o.s.
Jitka Vodinská – 

za ASPV Bechyně

...před po...



+Divadelní kroužek 
„nové“ školy se zapojí 

do oslav adventu
V letošním roce se divadelní kroužek ZŠ 

Školní rozhodl také zapojit do oslav 
vánočního adventu pořádaných na 
městském náměstí. Jedná se o poslední 
adventní neděli 20. 12., kdy každoročně 
probíhá troubení z věže a zpívání koled. 

Náš kroužek vystoupí s ukázkou 
vánoční hry, která bude inscenována 
v prostoru před kostelem. Naším záměrem 
je oživení tradičního večera a přispění ke 
svá tečn í  p ředvánoční  a tmosféře .  
V plánovaném vystoupení ožije betlémský 
příběh formou vyprávění, živých obrazů, 
stínohry i koled. 

Začátek celého programu je napláno-
ván na 16:30. Děti z divadelního kroužku se 
těší na Vaši účast.

Mgr. František Oplatek 

+Divadelní přehlídka v Jičíně 
pohledem účinkující žákyně

Dne 10. 10. se dva naše divadelní 
soubory nové školy, pod vedením p. učitele 
Oplatka vydaly do Jičína na divadelní 
přehlídku. Dlouho jsme se na tento den 
těšili. Cesta trvala několik hodin, ale dětem 
uběhla rychle. Pouštěli jsme si písničky, 
povídali si a někteří z nás i dospávali. Po 
příjezdu do Jičína jsme si prohlédli sál a byli 
jsme zavedeni do našeho „azylu“. Probíhaly 
poslední zkoušky, během nich jsme zjistili, 
že nám chybí harmonika i příčná flétna. Ale 
lidé z Jičína byli moc milí a harmoniku i flétnu 
nám půjčili. Dorazili jsme jako první a měli 
jsme mnoho času na oběd i prohlídku 
města. Obešli jsme si náměstí, kde byly trhy, 
podívali jsme se do kostela a náš mladší 
divadelní soubor se vydal na hřiště. Ve tři 
hodiny začala přehlídka. Viděli jsme několik 
recitátorů a divadelních souborů. Po celou 
dobu vládla pohodová atmosféra. I přes 
malé technické problémy se obě naše 
představení vydařila. Kolem šesté hodiny 
jsme se vydali na cestu domů. Byli jsme rádi, 
že máme odehráno a téměř celou cestu 
domů jsme prozpívali.

Michaela Havlová, 9.A

+Florbalový turnaj 
k výročí 17. listopadu 

Již tradičně si výročí pádu komunismu 
připomínají naši žáci florbalovým turnajem, 
kterého se letos zúčastnila trojice týmů, 
tvořená chlapci i děvčaty 2. stupně základní 
školy. Mužstva se utkala dvoukolově, 
systémem každý s každým. Celkem s 
přehledem zvítězilo družstvo Ohnivých 
k a č e n e k “  p ř e d  „ V e v e r k a m i “  
a Bezejmennými“. Poděkování patří všem, 
kteří si sváteční dopoledne zpříjemnili 
sportem a pohybem.

Mgr. M. Petr

„

„

+Návštěva předškoláků

Ve středu 11. 11. navštívily naši školu 
děti ze školky. Někteří tu jistě nebyly poprvé, 
ale přesto na nich zpočátku byla  vidět 
ostýchavost. Setkaly se s našimi prvňáčky, 
mezi kterými našly i spoustu kamarádů, 
a společně s nimi si v tělocvičně zazávodily. 
Vyzkoušely si slalom mezi plnými míči, 
koulení velkých gymballů, přenášení 
malých míčků, přebíhání laviček.

Svou ostýchavost pak většinou ztratily 
v učebně dramatické výchovy, kde si po 
skupinách zahrály některé hry a cvičení, se 
kterými se na naší škole mohou později 
setkat na 1. stupni právě v hodinách 
dramatické výchovy. Při těchto hrách si děti 
vyzkoušely nejen své pohybové a mluvní 
schopnosti, ale i to, jak umí spolupracovat 
a vzájemně si pomáhat. Nejvíce se jim líbila 
hra „Vor a žralok“, při níž se musely 
zachraňovat před „nebezpečným žralokem“ 
a účinně si vypomáhat.

Děti byly v těchto aktivitách velmi 
šikovné a v učebně dramatické výchovy se 
jim líbilo.

Z. Kotounová, S. Ingrová, F. Oplatek

+Projekt podzim

Poslední dva dny před podzimními 
prázdninami se naši prvňáčci se svými 
tř. uč. rozhodli věnovat objevování krás 
letošního podzimu. Projektově zaměřené 
vyučování vycházelo z předmětu prvouka, 
který se prolíná všemi dalšími předměty.

Naučil i  jsme se nové písničky 
a básničky. Ve výtvarné tvorbě a pracovních 
činnostech jsme poznávali krásu barev 
tohoto ročního období. Zaměřili jsme se na 
plody podzimu a jejich využití, na chování 
zvířátek.

Žáci 1.B vyrobili z přírodních materiálů 
domeček pro lesní zvířátka. 

Žáci 1.A pracovali celé dva dny ve 
skupinkách pojmenovaných podle plodů 
podzimu - kaštánci, žaludi, šípci a oříšky. Za 
všechny splněné úkoly dostaly děti listy 
z papíru, které sbíraly pro svého kamaráda 
ježka, aby mu v zimě nebyla zima. 

Práce se všem vydařila a už se těšíme 
na další projektové vyučování.

tř. uč. Svatava I., Zorka K. 

d
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+Stonožka 

a třídní schůzky

Třídní schůzky byly opět letos spojeny se 
„Stonožkou“. Jde o hnutí „Na vlastních 
nohou“, které je uznáváno jako zcela 
dobrovolná humanitární  a mírová 
organizace, v níž děti pomáhají jiným 
dětem. Bylo založeno roku 1990 Češkou 
žijící v Norsku paní Bělou Jensen. Naše 
škola se letos zapojila již po čtrnácté. Za 
uplynulých 14 let se podařilo vybrat více jak 
100 000 Kč.
Na rodiče tak čekaly v průběhu třídních 
schůzek stonožkové stánky s výrobky dětí, 
na kterých se podíleli  žáci všech tříd, školní 
družiny a školních kroužků. Ke shlédnutí 
byly keramické práce, výrobky z přírodnin, 
batika, práce ze dřeva, z drátu, z papíru, 
suché vazby. Součástí také bylo divadelní 
představení v respiriu školy, které zahráli 
žáci dramatického kroužku. 
Z dobrovolných příspěvků se nakonec 
podařilo vybrat částku 4559 Kč, která bude 
tvořit základ této charitativní akce. V příštím 
týdnu žáci ještě osloví i bechyňskou 
veřejnost.
Chtěl bych tímto poděkovat všem žákům 
školy a všem pedagogům, kteří se na této 
humanitární akci podíleli. Zároveň patří také 
poděkování všem rodičům, kteří nám 
přispěli. Vybrané peníze budou použity na 
pomoc našim nemocným kamarádům, 
dětem žijícím v oblastech postižených 
válkou.

Mgr. Jan Pekař
ředitel školy 
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+Projektový den 5.A - 
"SLUNEČNÍ SOUSTAVA"

Pátou třídu jsme v přírodovědě zahájili 
tématem „Vesmír“. Chtěla jsem, aby si žáci 
znalosti v této oblasti prohloubili zajímavým 
způsobem, proto jsem si pro ně připravila 
tento projektový den.

První část tohoto projektu se 
uskutečnila 9. listopadu 2009 exkurzí do 
Planetária v Č. Budějovicích. Jako nová 
posila pedagogického sboru musím 
konstatovat, že cesta do Č. Budějovic byla 
nad mé očekávání „akční“. Některým žákům 
bylo nevolno od žaludku, několik jich 
zvracelo. Naštěstí kolega Mgr. Jan Morkes 
má s cestami autobusem se žáky bohaté 
zkušenosti, bral situaci s ledovým klidem a 
všechna úskalí cesty jsme statečně „ustáli“.

d



+Literární čajovna Šestka

V pátek 23. 10. se učebna 6.A proměnila 
na 45 minut v literární čajovnu Šestka.

Z obyčejných lavic se staly kavárenské 
stolky, ze žáků a žákyň byli najednou vážení 
hosté této proslulé instituce. Na každého 
z nich čekal šálek horkého čaje a malé 
občerstvení. A pak už si každý jen vyndal 
svou knihu a z jindy rušné a hlučné učebny 
se stal prostor, kde i šustění otáčených stran 
rušilo, a z rozjívených šesťáků a šesťaček 
byli úctyhodní pánové a dámy – čtenáři 
a čtenářky knih…

Čajovna se osvědčila a své dveře opět 
otevře v pátek 27. listopadu pět minut před 
devátou.

Mgr. Rudolf Blažek

+Bechyňská veverka 
měla už 11. narozeniny

Již od roku 1999 se na začátku listopadu 
schází nejlepší šplhavci, aby si porovnali 
své síly a mrštnost ve šplhu na tyči. Letos se 
závodu v hale ZŠ Libušina zúčastnilo 129 
veveřáků a veverek z obou bechyňských 
škol, aby bojovali o co nejlepší časy. 
Soutěžilo se na 1. stupni po jednotlivých 
ročnících, 2. stupeň měl kategorie mladších 
(6.-7.třída) a starší (8.-9.třída). S tyčí 
statečně bojovali všichni, ale na stupně 
vítězů mohli vystoupit jen ti nejlepší.

Na 1. stupni (celkem 72 závodníků) to 
byli tito:
1. třída Denisa Šusová (NŠ) a Adam Berka 
(NŠ)
2. třída Aneta Malíková (SŠ) a Nicolas 
Voleský (SŠ)
3. třída Petra Pospěchová (NŠ) - nejlepší 
čas - a Tomáš Hána (SŠ)
4. třída Sabina Berková (NŠ) a Jan Ruman 
(SŠ) - nejlepší čas
5. třída Kateřina Palová (SŠ) a Tomáš Rataj Starší žákyně a žáci:
(NŠ) Roxana Rayová (8.A NŠ) a David Pucherna 
Z 2. stupně šplhalo 57 závodníků a pro (9.A SŠ)
„zlato“ si došplhali: Všem ostatním závodníkům nezbývá 
Mladší žákyně a žáci: než pilně trénovat, aby v příštím ročníku 
Natálie Kováčová (7.A NŠ) a Pavel Burian mohli být vítězi právě oni.
(7.A SŠ) Mgr. Rudolf Blažek

+
dětí s maskami upírů, čarodějnic a strašidel. Halloweenská diskotéka 
Přesně ve čtyři hodiny vypukla diskotéka 

na staré škole pro 1. stupeň. Diskotéka byla provázena 
zábavnými hrami, soutěžemi a výukou Dne 27. 10. 2009 jsme my, žáci 9. třídy, 
letkissu (provázená zkušenými instruktor-uspořádali halloweenskou diskotéku, která 
kami) a nesměl chybět ani DJ Lübke, který se konala v jídelně školy. Přípravy začaly již 
nám vytvořil krásnou hudební atmosféru. ve 14 hodin. Kluci stěhovali stoly a děvčata 
V programu se to odpoledne objevila připravovala občerstvení. Již před 
i Hedvika Peterková z 9.A, která předvedla 16 hodinou se před jídelnou kupilo spoustu 
své vynikající pěvecké schopnosti (po 
vystoupení potlesk nebral konce). 
Diskotéka pro 1. stupeň byla zakončena 
tombolou pro masky. Od 18 hodin byla 
připravena diskotéka pro 2. stupeň, kde se 
už tolik nesoutěžilo, nýbrž tančilo jako o 
život. Tato diskotéka byla opět zakončena 
tombolou a ve 20 hodin byl oficiální konec. 
Následoval úklid.

Tímto bychom chtěli poděkovat všem, 
kteří se podíleli na přípravě diskotéky, 
dozoru z řad zaměstnanců školy, DJovi 
a samozřejmě všem zúčastněným. 

Katka Bínová 9.A
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níkových souřadnic, se zdánlivým ročním kolegyni Mgr. Janě Fišerové, která se 
pohybem Slunce po ekliptice, se sou- zapojila do projektu hodinami výtvarné 
hvězdími zvěrokruhu. V průběhu celé výchovy. Žáci si mohli vybrat a malovat 
exkurze byly žákům pokládány od některé z těchto témat:  „Planety 
pořadatele různé otázky. Žáci mi svými a souhvězdí“ nebo „Souboj Titánů“. 
znalostmi udělali opravdu radost. Obzvlášť Projektový den se žákům líbil, velice 
bych chtěla pochválit žáka Vaška Fišera, pěkně spolupracovali, komunikovali mezi 
který má vědomosti (nejen o vesmíru) sebou, samostatně pracovali, využívali 
výborné. Cestu zpátky jsme absolvovali svoje znalosti i fantazii. Pochvalu uděluji 
celkem bez problémů. celé 5.A.

Druhá část projektu se konala 
Mgr. Žaneta Hrubá

12. listopadu 2009 ve škole. Tímto bych 
V planetáriu nás nejprve čekala  chtěla poděkovat za spolupráci na projektu 

počítačová velkoplošná projekce, kde jsme svým kolegům: Mgr. Janu Morkesovi, který 
měli možnost shlédnout simulace pohybů se z velké části na projektu podílel. V rámci 
planet a těles ve vesmíru a o každé planetě českého jazyka napsal se žáky slohovou 
naší Sluneční soustavy jsme se dozvěděli práci na téma exkurze. V matematice 
zajímavé podrobnosti. Dále jsme byli porovnávali hmotnosti a vzdálenosti planet 
zavedeni do sálu, který představoval sluneční soustavy. V dalších hodinách jsme 
hvězdnou oblohu viditelnou v dané roční žákům pustili film Souboj Titánů (o kterém 
době. Zde jsme se seznámili s pohyby slyšeli již v planetáriu) a pochopili díky němu 
nebeských těles, sítí rovníkových i obzor- vznik názvů různých souhvězdí. Dále 

+Sbírali jsme byliny

V měsíci říjnu byl ukončen letošní ročník 
soutěže ve sběru léčivých rostlin a pome-
rančové kůry.

Účastníci soutěže byli letos pilnější než 
v minulém roce. Odevzdali celkem 
270,383 kg léčivých rostlin. 

V tomto množství je zahrnuto 76,45 kg 
léčivých bylin, 26,3 kg plodů šípku 
a 167,633 kg pomerančové a citronové kůry.

Absolutní vítězkou soutěže se již 
tradičně stala Barbora Tíkalová ze 6.A. třídy, 
která odevzdala celkem 31,87 kg bylin, 
z toho 19,4 kg šípku. Zvítězila také ve sběru 
pomerančové kůry, které odevzdala 13,6 
kg. Druhé místo ve sběru léčivých bylin 
obsadila Ema Panková ze třídy 3.A. 
Odevzdala 14,06 kg bylin. Jako třetí se 
umístila Lenka Doudová ze 4. A. třídy, která 
nasbírala 6,9 kg šípku.

V soutěži ve sběru pomerančové kůry 
obsadila druhé místo Monika Fišerová ze 
7.A. s 10 kg a třetí místo Tereza Šafránková 
ze 6.A třídy se 7,76 kg kůry.

Všem vítězům blahopřejeme. Čekají na 
ně zasloužené odměny.

Děkujeme také všem ostatním 
zúčastněným, jejichž přesné pořadí bude 
zveřejněno na nástěnce na hlavní chodbě 
školy.

Mgr. Jitka Vašicová
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+Za skřítky do knihovny

Žáci naší školy se vypravili se svými 
třídami na výstavu loutek do městské 
knihovny. Loutky některým knihovnám 
zapůjčila známá spisovatelka, malířka a 
strašidloložka Vítězslava Klimtová. Děti si 
mohly  prohlédnout strašidla, skřítky, víly i 
jiné pohádkové bytosti. Prvňáčci si poslechli 
velmi poutavé vyprávění. Větší děti navíc 
plnily kvíz a hledaly skřítky podle obrázků. 
Ve škole si pak každý nakreslil svoje 
strašidýlko, které se stane součástí knihy od 
malých návštěvníků pro paní Klimtovou.

Mgr. Jaroslava Hrnčárková
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+Připravujeme na 
prosinec:

16. 11. Vánoční tvoření pro děti
21. 12. Vánoční školní den + vánoční 

jarmark pro veřejnost od 14–17 h.
22. 12. Tradiční zpívání koled před 

školou v 7.30 hod.
22. 12. Vánoční jarmark pro mateřské 

školy
Více informací o akcích na naší škole 

najdete na: www.zslibusina.cz
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+Zprávičky z JAHŮDKY 

Během září byla dokončena rekonstrukce 
suterénu po srpnovém vytopení. Myslíme, že si 
pochvalu zaslouží všichni, kteří se podíleli na 
odstranění následků povodně. Rychle a skvěle 
uvedli vše do provozu – dokumentace na 
www.msjahudka.cz.

Začátkem října zahájil činnost kroužek 
angličtiny, tvořivé dramatiky, Šikulek a keramický 
kroužek. Od října organizuje ZŠ Školní ulice pro 
naše předškoláčky tzv. zvykací návštěvy, kde je 
pro ně nachystán vždy zajímavý program, 
zaměřený na adaptaci na školní prostředí 
a logopedii. Během podzimu děti shlédly několik 
divadelních představení, na která se vždy velmi 
těší. V polovině října byla v prostorách MŠ 
nainstalována výstava Podzimníčků, které 
vyrobily děti s pomocí svých rodičů. Děkujeme 
rodičům za spolupráci a originální nápady plné 
fantazie. Výstava určitě zpříjemnila podzimní 
sychravé dny dětem, rodičům i široké veřejnosti, 
které byla zpřístupněna. V prosinci proběhlo 
tradiční „Zdobení stromů” pro ptáčky na školní 
zahradě - opět ve spolupráci s rodiči. Na stromy 
se věšely budky, lojové koule, jablíčka a vše, co 
ptáčkům chutná. 4. 12. proběhne dopoledne v MŠ 
Mikulášská nadílka, 16. 12. vystoupí naše děti 
v Domově pro seniory, aby zpříjemnily vánoční 
čas našim spoluobčanům. Další den zastavíme 
předvánoční shon a pozveme rodiče a prarodiče 
na vánoční besídku. Proběhne také vánoční 
nadílka pod stromečkem. Děti se budou moci 
radovat z nových hraček. K jejich radosti při 
mikulášské a vánoční nadílce můžete přispět i vy 
sponzorským darem, za který předem děkujeme.

Přejeme dětem bohatého Ježíška, rodičům 
i všem lidem příjemné a klidné prožití vánočních 
svátků a v roce 2010 mnoho zdraví, pohody, 
úspěchů a dětského smíchu.

Kolektiv MŠ, ŠŠ

+Turnaj ve 
společenských hrách

Nepříznivé počasí nám překazilo 
plánovaný výlet do přírody o podzimních 
prázdninách. Přesto všech 35 účastníků 
nepřišlo zkrátka. Byl pro ně připraven 
náhradní, velmi zajímavý program. 
V prostorách školního klubu se uskutečnil 
turnaj ve společenských hrách. Děti si 
zahrály piškvorky, dámu, Člověče nezlob 
se, Černého Petra, slovní pexeso a další 
hry. 

Jejich snažení přišli podpořit i rodiče - 
převážně tatínkové, kteří se do hraní pustili 
s velkou chutí. Po urputném snažení si děti 
také vyzkoušely své pohybové dovednosti 
a odvahu na překážkové dráze v tělocvičně. 
Na závěr dopoledne zavítaly do keramické 
dílny, kde si zkusily pracovat s opravdovou 
keramickou hlínou. Občerstveni teplým 
čajem a sladkou tatrankou se všichni 
spokojeně rozešli domů.

Květa Antolová – vedoucí ŠK
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+Mateřské školy 

u nás na návštěvě
18.11. navštívili předškoláci naši školu 

ZŠ Libušina. Pozvali jsme je, abychom 
představili kroužky, které pracují při našem 
školním klubu. Karat isté, děvčata 
z aerobiku, hudební a pěvecký sbor 
předvedli svá vystoupení. Předškoláci si 
pak na připravených stanovištích vyzkou-
šeli svoji dovednost a tělesnou zdatnost. 
Prohlédli si i keramickou dílnu a výrobky dětí 
ve výtvarných kroužcích. Na památku si 
odnesli své vlastní výrobky a keramickou 
ozdobu, kterou pro ně připravily děti 
v keramickém kroužku. Před odchodem se 
ještě pozdravili se svými kamarády, 
současnými prvňáky, od kterých také dostali 
dárek. Věříme, že si předškoláčci užili 
příjemné dopoledne a těšíme se na další 
setkání s nimi i jejich rodiči na předvá-
nočním „Jarmarku” v naší škole a při zápisu 
do 1. třídy.

Mgr. Martina Škrhová
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V předchozích třech ročnících točířské Točířská soutěž poprvé 

soutěže byl program prvního soutěžního dne 
mezinárodně obohacen o recesně pojatou soutěž „Velké 

ucho“, v níž účastníci za pomoci jednoho 
asistenta tvořili tažením z 15 kilogramů hlíny 
co nejdelší keramické ucho. Během tří let 
soutěže se „velké ucho“ protáhlo z 5 metrů až 
na 38 metrů a 41 centimetrů! Vítězové loni 
končili svou práci až těsně před půlnocí a 
jejich dílo se táhlo od školních dílen až ke 
vchodu do školy, takže velmi připomínalo nos 
princezny Bosany. Průchod chodbou plnou 
obahněných keramických hadů se pak 
podobal ze všeho nejvíce brodění 
šumavskými bažinami. Z těchto důvodů jsme 
usoudili, že pořádat soutěž v dosavadní 
podobě je nadále neúnosné, a rozhodli jsme Ve čtvrtek a v pátek 5. a 6. listopadu 2009 
se točířské klání oživit soutěží zcela se na Střední uměleckoprůmyslové škole  v 
opačného charakteru. A tak vznikla soutěž Bechyni konal již 13. ročník točířské soutěže 
„Mikrodžbáneček“! pro žáky středních výtvarných škol, kteří 

Úkolem soutěžících bylo vytočit na studují obory zaměřené na výtvarné 
sériově vyráběném hrnčířském kruhu co zpracování keramiky. Ve všech předchozích 
nejmenší džbánek. Podmínkou bylo, aby ročnících byla soutěž přehlídkou dovedností 
džbáneček byl dutý a byl opatřen svislým žáků maturitních oborů z celé České 
uchem, dotýkajícím se těla džbánku ve dvou republiky. Letošní soutěž však získala 
bodech. Pořadí soutěžících bylo určeno poprvé mezinárodní charakter! 
podle výšky džbánku v suchém stavu. Ze zahraničí přijel především předseda 
Soutěžící zkoušeli řadu výrobních technik. hodnotící komise, kterým byl keramik Petr 
Jako nejlepší se ukázalo vytvořit na kruhu Žert – Peter Zert z rakouského Otterthalu. 
hliněnou homoli a na jejím vrcholu pak za Ten obohatil program soutěže besedou se 
použití nejrůznějších pomůcek vytočit žáky výtvarných tříd bechyňské školy. Tento 
„mikrodžbáneček“. Točení za pomoci špejlí a absolvent zdejší keramické školy zaujal 
párátek bylo záhy shledáno jako příliš hrubé, posluchače osobitým vyprávěním nejen 
takže nejlepší výkony vznikaly především o svém barvitém životním osudu a nelehkých 
užitím různých sponek a špendlíků. začátcích života v emigraci, ale také 
Nesnadnou roli měla i porota. Regulérnost o běžných  p rob lémech  d robného  
výrobků bylo nutno zkoumat pod lupou a se rakouského výrobce keramiky a organizaci 
zadrženým dechem! Pokud by totiž byl keramických trhů v Rakousku. 
takový „mikrodžbáneček“ odfouknut ze stolu Také řady soutěžících byly letos 
na zem, mohl být navždy ztracen nebo rozšířeny o zahraniční konkurenci a – jak se 
zaměněn za „nějaké svinstvo“. Měření brzy ukázalo – ne ledajakou! Do Bechyně 
džbánečků prováděl s nejvyšší opatrností vážili cestu, navíc v době svých školních 
digitálním posuvným měřítkem Vilém prázdnin, dva žáci z keramické školy v bavor-
Doležal z agentury Dobrý den z Pelhřimova, ském Landshutu i se svým odborným 
která je pověřena oficiálním registrováním učitelem Helmutem Stötterem. Pozváni byli 
nejrůznějších rekordů v České republice. Ten rovněž reprezentanti z keramické školy 
za vítěze vyhlásil Michala Waltera z Českého v rakouském Stoobu, ti však bohužel 
Krumlova, který vytočil džbáneček vysoký nepřijeli. I tak soutěž obeslalo celkem osm 
pouze 3,57 milimetru! Tento výkon bude také škol, což je vyrovnaný účastnický rekord. 
zapsán do české databanky rekordů. Stydět Točířská soutěž byla jako vždy na závěr Kromě už zmíněného Landshutu to byly 
se však nemusí ani další soutěžící, protože prvního soutěžního dne doplněna tanečním výtvarné školy z Českého Krumlova, 
největší soutěžní džbánek měl výšku večírkem v hotelu Jupiter, na němž hudbu Hodonína, Ostravy, Uherského Hradiště, 
pouhých 6,73 mm. Cenu předsedy poroty za obstarali bývalí absolventi keramické školy. Luhačovic, Světlé nad Sázavou a samo-
tvarově nejkrásnější džbáneček pak obdržel V uvolněné atmosféře byla navazována zřejmě i z pořádající školy z Bechyně. 
Martin Prachař z Bechyně za svůj 5,09 mm neformální přátelství a bez problémů byly Vzhledem k úpravám dílenských prostor, 
vysoký džbánek. překonávány veškeré jazykové bariéry. jež byly ve škole od minulého ročníku 

Závěrem bychom rádi poděkovali všem provedeny, byl snížen počet soutěžících z 
sponzorům, bez jej ichž f inančních jedné školy na dva, takže v letošním roce 
a materiálních darů by nebylo možné takto soutěžilo celkem 15 točířů. Ti měli za úkol 
náročnou akci úspěšně realizovat. Náš veliký vytočit co nejpřesněji podle zadaného 
dík patří především Městskému úřadu výkresu jednak mísu a jednak tzv. butylu, což 
v Bechyni, dále bechyňským soukromým je baňatá keramická láhev s krátkým úzkým 
firmám (Josef Fábera – keramik-modelář, hrdlem a malým svislým ouškem. Volným 
Wpartner s. r. o., Zahradnictví a květinářství úkolem soutěžících pak bylo vytočit podle 
U Benešů, Pavel Ursíny – Optik, Elexpres-vlastního návrhu co nejoriginálnější formu na 
elektroservis s. r. o., Petr Kabát, Ing. Zdeněk 

bábovku.
Pánek) a firmám absolventů bechyňské 

Vítězkou soutěže se stala Antje Wild 
keramické školy (Keramika z podloubí – Petr 

z Landshutu, 2. místo obsadil Michal Walter Uhlíř z Č. Budějovic, Juraj Vanya ze Sedlčan, 
z Českého Krumlova a na 3. místě skončil Egon I. Werner z Nového Drahova, Leander -
opět reprezentant Landshutu Thomas Auer. Porcelán Loučky s. r. o.).
Ani bechyňští žáci nezklamali, i když jejich Pevně věříme, že tito sponzoři zůstanou 
umístění bylo tentokráte o něco horší než naší akci příznivě nakloněni i v příštím roce, 
v nedávné minulosti. Martin Prachař obsadil v němž se 4. a 5. listopadu uskuteční již 
5. místo, přičemž za 4. místem Jany 14. ročník točířské soutěže. Zahraniční 
Varmužové z Hodonína zaostal o pouhý účastníci soutěže neskrývali nadšení ze 
jediný bod. Tereza Marešová obsadila místo svého pobytu v Bechyni a ihned přislíbili svou 
desáté. účast i v roce 2010. Ve stejném duchu se 

Soutěžící z Landshutu prokázali příslo- vyjádřili i všichni zástupci škol z České 
večnou německou preciznost při vytáčení republiky. Věříme tedy, že příští ročník bude 
obou povinných úkolů, v úkolu volném se jim ještě kvalitnější než ročník letošní, čehož 
pak řada soutěžících z českých a morav- chceme dosáhnout mimo jiné i oslovením 
ských škol nápaditostí svých prací více než dalších zahraničních škol.
vyrovnala. Milan Vágner
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Kulturně vzdělávací zařízení 
U Sv. Michala Vás zve na výstavu

BECHYŇSKÉ 
POHLEDNICE II

Jde o pokračování výstavy z roku 
2005. V kostele sv. Michala u starého 
hřbitova můžete shlédnout přibližně 400 
pohlednic od začátku minulého století až 
po letošní rok. Exponáty jsou opět 
vystaveny na unikátních polohovacích 
panelech s možností výškového 
nastavení. Pohodlně a zblízka si tak 
mohou pohlednice prohlédnout jak děti, 
tak lidé vysoké postavy. Zároveň uvidíte 
interiér jedné z nejvýznamnějších 
bechyňských památek. 

Otevřeno od 27. 11. do 27. 12. 2009
v úterý, ve středu a v pátek 

od 14.30 do 16.00 h.
V sobotu a v neděli, vždy 

od 13.30 do 16.00 h. 

Mimo tuto dobu po dohodě na tel. 
737 709 047 za celkové vstupné alespoň 
200,- Kč.

Vstupné: 
děti 6-15 let, nezaměstnaní 12,- Kč
studenti, učni 18,-
důchodci 25,- 
rodiny s dětmi do 6 let 47,-
s dětmi od 6 let 57,-
ostatní 30,-

(mimo Boží hod vánoční)

Společnost rodáků 
a přátel Bechyně 

zve všechny své členy a příznivce na 
Předvánoční setkání,

které se bude konat dne 

12. prosince ve 14 hod. 
v hotelu Jupiter.

+Hasiči slavili letos 
dvě výročí

V letošním roce si naši hasiči připomněli 
135. výročí založení hasičského sboru 
a 35. výročí vzniku 1. hasičského muzea 
založeného panem Antonínem Zelenkou. 
Tato výročí jsme slavili prací. Členové 
pracovali ve sboru podle svých možností. 
Výjezdová jednotka byla vždy připravena 
vyjet k zásahu. 

V muzeu průvodci z našich řad 
předávali vědomosti o naší historii všem 
návštěvníkům, bylo-li třeba, vyšla nám 
vstříc a pomohla i pracovnice Městského 
muzea slečna Jana Šichová. O mladé 
hasiče, kterých máme téměř 40 od 4 do 14 
let, se starají naši vedoucí mládeže.

Děkuji všem našim členům za celoroční 
práci. Rovněž děkuji sponzorům a našim 
příznivcům za pomoc.

Blíží se Vánoce a konec roku. Dovolte 
mi popřát všem našim členům, sponzorům 
a spoluobčanům našeho města prožití 
krásných Vánoc a v novém roce štěstí, 
zdraví a pohodu.

Starostka SDH
Jenovefa Uličná
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KINO BECHYNĚ 
PROSINEC 2009

3. čtvrtek, 4. pátek 20 h
2012

Premiéra širokoúhlého filmu USA.
Proroctví, na jehož začátku stáli 

Mayové. V roce 2012 zjistíme pravdu.
Do 12 let nevhodné, 158 min, 80,-Kč

5. sobota, 6. neděle, 20 h
ULOVIT MILIARDÁŘE

Premiéra české  
s hvězdným hereckým obsazením.
Mládeži přístupno, 120 min, 70,-Kč

11. pátek, 12. sobota 20 h
PROTEKTOR

Premiéra českého filmu
Co jste ochotni zradit pro lásku.

Do 12 let nevhodné, 100 min, 70,-Kč 

13. neděle, 14. pondělí 20 h
2 BOBULE

Premiéra volného pokračování úspěšné 
české filmové komedie s Lukášem 
Langmajerem a Kryštofem Hádkem 

v hlavních rolích.
Mládeži přístupno, 94 min, 70,-Kč

17. čtvrtek 20 h, 18. pátek 17 h
AŤ ŽIJÍ RYTÍŘI

Premiéra českého filmu od režiséra 
filmů Rafťáci a Snowboarďáci.

Mládeži přístupno, 109 min, 70,-Kč

21. pondělí 20 h
DOBA LEDOVÁ 3: Úsvit dinosaurů

Animovaná rodinná komedie
.

Mládeži přístupno, 94 min, 70,-Kč

drzé komedie

 USA 
v českém znění
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+Halloween v Bechyni, 
aneb máme rádi Dušičky

V poslední říjnový den jsme již podruhé 
v Bechyni oslavili předvečer svátku Všech 
svatých – Halloween.

A co to je vlastně HALLOWEEN?
Mnozí si myslí, že Halloween je 

americký svátek a u nás by se slavit neměl. 
Halloween je však původně svátkem 
keltským, který se slavil zejména v anglicky 
mluvících zemích jako předvečer svátku 
Všech svatých. Tento svátek nemá za úkol 
nahradit naše Dušičky, ale zábavnou 
formou tento svátek dětem přiblížit, tvořit a 
hrát si. Uspořádali jsme také výtvarnou soutěž 

Pokusili jsme se tedy vytvořit zábavnou pro děti a zde jsou výsledky hlasování naší 
a strašidelnou atmosféru v restauraci Na poroty:
Panské. To se nám povedlo zejména díky MŠ Jahůdka: Petruška Doudová, Šikulky
krásné výzdobě z mateřské školky, ze staré 

1. tř. Stará škola: Lenička Voborníková, školy a také díky přispění našich kolegů, 
Hanička Markovákolegyň, dárců a sponzorů. Díky nim jsme 

mohli připravit spoustu soutěží a překrásné 2. tř. Stará škola: Petra Kolmanová, Filip 
masky dětí odměnit hezkými cenami. Řezáč
Poděkování tedy patří všem rodičům, kteří 2. tř. Nová škola: P. Slaboň 2. A
se postarali dětem o masky, a zejména 

Všem blahopřejeme, děkujeme za dětem, které se snad dobře bavily. 
účast a těšíme se na příští rok!

Děkujeme všem, kteří nám pomohli:
Alice Suchanová, Firma Kofola, MŠ Jahůdka - Šikulky, 

Zámecký Resort Bechyněpí Zadáková, pí Strassová, 1. a 2. třída stará 
škola pí Hrnčárková, pí Škrhová, Keramika 
Marcela a Petr Kabátovi, Keramika Milan 
Voborský, Pohřební ústav Jiří Přibyl, firma 
Petr Šlechta, pan Vladimír Kaštánek, paní 
Veronika Sušerová, Jana Malíková 
a Andrea Rybáková z Prahy, Hračkárna 
Beruška, zaměstnanci Zámeckého Resortu 
Bechyně, pan Josef Svoboda DJ.

+Rodičovské
centrum 

Hrošík

Pravidelná 
otevírací doba 
   

Po:  9 - 11 děti  cca 1,5 - 4 let
St: 14 - 17 děti  0 - 4 let 
Čt:   9 - 11 děti 0 - cca 1,5 roku

Od 21. 12. do 3. 1. zavřeno
   

RC Hrošík přeje příjemně prožité 
svátky a těšíme se na Vás v roce 2010 !

Kde nás najdete: 
Kulturní středisko města Bechyně
U Nádraží 602

d
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Dovolujeme si Vás pozvat 
na již čtrnáctou výstavu

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

Výstavu můžete navštívit
od 12. 12. 2009 do 10. 1. 2010

od 10 do 17 hodin
Na Štědrý den a Silvestra jen do 13 hodin

Svaz diabetiků oznamuje, že
 

DEN PRO ZDRAVÍ
je přeložen na 

17. 12. od 14 hodin
v KD 

 
 

 

 

 



"

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

+
např. konverze dokumentů do listinné nebo CZECH POINT 
elektronické podoby 30,-Kč /1. str. 

na Městském úřadě 
Na MěÚ Bechyně jsou do systému 

v Bechyni CZECH POINT zařazené referentky: Petra 
Picková, 1. patro, odbor vnitřních a Na pracovišti CZECH POINT je 
sociálních věcí, Věra Křížová, 1. patro, v současné době možné vyřídit tyto agendy:
odbor majetkový a právní, v jejich - výpis z rejstříku trestů (správní 
nepřítomnosti zastupují Helena Příhodová poplatek 50,-Kč)
a Dagmar Cibulková, 1. patro odbor - výpis z obchodního a živnos-
vnitřních a sociálních věcí. tenského rejstříku (správní poplatek 

100,-Kč/1. str. a 50,-Kč za každou další str.) Petra Picková
- výpis z katastru nemovitostí

(správní poplatek 100,-Kč/1. str a 50,-Kč za 
každou další str.)

- výpis z bodového hodnocení osoby 
- centrální registr řidičů (správní poplatek 
100,-Kč )

- výpis z insolvenčního rejstříku 
(správní poplatek 100,-Kč)

- registr účastníků provozu modulu 
autovraků ISOH (správní poplatek 
100,-Kč)

- vydání ověřeného výstupu ze 
Seznamu kvalifikovaných dodavatelů

- přijetí podání živnostenskému 
úřadu (správní poplatek dle úkonů)

- datové schránky (zřízení, zrušení, 
povýšení DS, zneplatnění přístupových 
údajů, přidání pověřené osoby k přístupu do 
DS, konverze dokumentů).

Všechny agendy se vyřizují na počkání, 
žadatel předloží platný občanský průkaz 
nebo cestovní pas, u bodového hodnocení 
řidiče také řidičský průkaz, pro výpisy z 
obchodního a živnostenského rejstříku je 
nutné IČO subjektu, správní poplatky se 
hradí při vyřízení.

Datové schránky mají některé agendy 
zdarma, např. zřízení DS, jiné za úhradu, 

Z 15. na 16. listopadu 2009 se dosud 
nezjištěný pachatel na různých místech 
v Bechyni vloupal do 5 zaparkovaných 
vozidel, odkud odcizil věci, peníze a kreditní 
karty v hodnotě cca 40 000,- Kč. Z jedné 
kreditní karty pachatel vybral finanční 
hotovost.

Počátkem měsíce listopadu 2009 
neznámý pachatel vnikl neuzamčenými 
dveřmi do rekreační chaty v katastru obce 
Senožaty, kde majiteli odcizil finanční 
hotovost a šperky z bílého kovu.

Koncem měsíce září 2009 pachatel 
úmyslně rozbil skleněnou výplň vitrážového 
okna kostela v obci Sudoměřice u Bechyně, 
čímž římskokatolické církvi vznikla škoda 
nejméně 10 000,- Kč. Jako pachatelé byli 
zjištěni dva nezletilci.

zástupce vedoucího obvodního odd.
npor. František Filip

POLICIE INF  O   RMUJE

TĚLOVÝCHOVA & SPORT

+Šachisti

25.10. 2009 – 2. kolo 1. jč divize
Slovan Jindřichův Hradec – Reality Horňák 
Bechyně A 4:4 

Na zápas jsme odjeli značně oslabeni. Přesto 
právě zadní šachovnice s náhradníky získaly 
poměrně rychle body a příjemný náskok pro 
družstvo. 

Nejdříve vyhrál na 8. šachovnici Jarda Alexa, 
když po vyrovnaném průběhu partie dumal jeho 
soupeř dlouho nad složitou pozicí, až zahrál 
nepřesnou kombinaci a ztratil materiál i partii - 
1:0. Na 6. šachovnici Honza Marek a jeho soupeř 
dlouho hráli na svých polovinách hrací desky. Pak 
si Honza vytvořil volného „b“ pěšce, později 
matový útok a nakonec dal mat - 2:0. Filip Valtr 
na 7. šachovnici rozehrál „sicilku“ proti svému 
zkušenému soupeři náramně. Útočil po volném 
„c“ sloupci, tlakem figur získal pěšce, pak 
druhého. Nakonec soupeř v prohrané pozici 
překročil (úmyslně !??) čas - 3:0. Při pohledu na 
ostatní šachovnice se zdál zápas jasně vyhraný. 
Jen na první desce tentokrát Pepa Janeček 

+Pracovní doba na MěÚ 
Bechyně v posledním 

týdnu roku 2009

30. 12.  7.30-11.00   12.00-17.00
29. 12.  7.00-11.00   12.00-15.00
30. 12  7.30-11.00   12.00-17.00
31. 12.  zavřeno

d
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+Bechyňským fotbalistkám 
začala sezóna

Přátelský fotbalový turnaj dívek Zápasy zahajovaly na obou stranách „naděje“. 
Maličké fotbalistky měly ohromnou vůli a bojov-v bechyňské hale 17. 11. 09
nost, jen ten míč je zatím moc neposlouchal. Ale Sváteční volno jsme využili k sehrání malého 
ani starším spoluhráčkám se utkání nepodařilo přípravného turnaje. Keramičky se chystaly na 

Přípravné utkání v Bechyni v hale rozhodnout. středoškolskou ligu a holky ze ZŠ chtějí hrát 
4. 11. 2009 – hrálo se 4 + 1, 3 x 20 minut a hrát, a tak postavily dva týmy. K tomu se připojil Borotín – SUPŠ 1:1 a 1:2

tým borotínských slečen a mohlo se začít. Je První zápas skončil spravedlivou remízou 2. ZŠ Bechyně – SUPŠ Bechyně 6:12 (1:3, 3:7, 
třeba poděkovat za vstřícnost řediteli 2. ZŠ (branka V. Hrdličková), ve druhém zápase jsme ale 2:2)
p. Ingrovi a samozřejmě vedoucí holek ze ZŠ zaslouženě zvítězili (obě branky D. Šlechtová)! Branky: ZŠ - 3 – Peterková, 1 – Cíchová, Vlčková, 

Pozorná obrana a bojovnost v útoku překonaly p. Kabíčkové. Hrálo se 4 hráčky v poli + brankář na vlastní
fyzickou převahu protihráček a rozhodly o našem 1 x 12 minut dvoukolově.SUPŠ - 5 – Šlechtová, 4 – Hliňáková, 2 – 
vítězství v zápase i v turnaji. Kouzlo dresů „SPŠK – 

Kylsánová, 1 – Królová Borotín – ZŠ modrá 2:0 a 2:0
Reality Horňák“ funguje dál, tentokrát i v přítom-

Sestava SUPŠ: Péťa Hilasová – Martina Celkem rovné zápasy ztrácely holky ze ZŠ nosti p. Horňáka!
Hliňáková, Renata Holotová, Petra Kosobudová, v samém závěru. Turnaj vyhrála SUPŠ před Borotínem, třetí 
Denisa Królová, Barča Kylsánová, Tamara byla žlutá ZŠ a čtvrtá pak modrá ZŠ.ZŠ žlutá – SUPŠ 0:1 a 0:1
Patryová, Denisa Šlechtová, Markéta Vávrová Všechny zápasy v pohodě odpískali pánové Mraky neproměněných „keramických“ šancí 

První letošní zápas se vydařil hlavně malým Bernáth a Pekár.stanovily těsné výsledky. Branky daly M. Vávrová 
holkám ze ZŠ. Přišlo jich ohromné hejno, a i když Sestava SUPŠ: v brance – Petra Hilasová ©, a D. Šlechtová.
spíš koukaly na svoje starší spoluhráčky, nadšení v poli – Martina Hliňáková, Monika Hrachová, 

Borotín – ZŠ žlutá 2:0 a 1:0bylo veliké! U našich holek šlo hlavně o to, aby si Veronika Hrdličková, Denisa Królová, Tamara 
Ve druhém zápase zabránila zaslouženě zahrály. Směrem dopředu to bylo lepší, jen nejde Patryová, Denisa Šlechtová, Markéta Vávrová

vybojované remíze branka chvíli před koncem!nepřipomenout asi 20 jasných šancí kopnutých A výkon? Tým se začíná teprve formovat po 
přímo do náruče brankářky. V obraně to nebylo odchodu loňských hvězd. Je ale na čem stavět ZŠ modrá – SUPŠ 0:1 a 1:3
prostě ono. No nic, máme co zlepšovat. Ze ZŠ a elán a chuť holek by mohly být příslibem do Od daleko větších přídělů uchránila svůj tým 
byla jasně nejlepší hráčkou brankářka Dana budoucna. Důležité je, že holky měly možnost si vynikající Dana Fišáková. Pochytala nemožné! 

před novým ročníkem středoškolské ligy zahrát Fišáková a v poli pak hrála dobře Sofie Kmentová. Branky daly v 1. D. Šlechtová, ve 2. M. Hrachová, 
a forma turnaje dala přípravě ještě potřebný náboj.U nás hrála s výborným přehledem Peťa Hilasová D. Šlechtová a V. Hrdličková, za ZŠ snižovala 

v brance a v poli byla nejlepší Martina Hliňáková. v závěru H. Peterková. V. Šťastný
ZŠ žlutá – ZŠ modrá 0:0 a 0:0

d

v poziční partii a věžovce marně bránil postup Reality Horňák Bechyně C – Sokol Tábor D 1:4
pěšců „c“ a „d“ - 3:1. Na 3. šachovnici David Naše céčko proti silnému družstvu z Tábora, 
Mazur ve stísněné pozici, ve snaze vyhrát, za které hrají nadějní mladí hráči, příliš šancí 

nemělo, ale všichni bojovali statečně. Snad jen vyměnil věž za figuru a pěšce a dlouho zkoušel 
soupeře, ten však chybu neudělal - 3,5:1,5. Štefan Bujna při svém prvním „ostrém“ startu 
4. šachovnice a Venca Absolon v ní rozehrál partii krutě poznal rozdíl mezi „soutěžními“ 
aktivně. V náročné pozici chybně zahrál jezdcem, a „hospodskými“ šachy. Honza Malý i Béďa 
ztratil pěšce a pak už to bylo jen horší a horší - . Legátek odolávali dlouho svým mnohem 
3,5:2,5. Dlouho musel Pavel Malý na zkušenějším protivníkům, ale nakonec podlehli. 
6. šachovnici bránit svého krále proti silnému Vojta Jandl se snažil o aktivní hru, ale postupně 
útoku soupeře, povedlo se a po vyrovnání si ztratil dva pěšce a to ho stálo partii. Jediný bod tak 
vytvořil silného volného pěšce. Pozice se nám získal Jindra Stach, který svou trpělivou hru 
všem zdála jasně vyhraná, Pavel si vybral korunoval ziskem soupeřova jezdce a partii 
pokračování na zisk figury. Bohužel po protiútoku vyhrál. Naše družstvo sice vyhrálo, ale cenné 
a řadě šachů soupeře se zisk nekonal a naopak zkušenosti z tohoto zápasu jistě zúročí v dalším 
přišla ztráta figury a partie - 3,5:3,5. Jako poslední průběhu soutěže.
dohrával partii Pavel Houdek na 2. šachovnici. 15. 11. 2009 – 3. kolo 1. jč divize
Hrál pěkně, útočil na dámském křídle, obětoval Reality Horňák Bechyně A – Traxler Veselí nad 
kvalitu za postouplé pěšce a připravil proměnu na Lužnicí 4,5:3,5
8. řadě. Žel, nezahrál úplně přesně a dovolil Družstvo z Veselí přijelo bez svých dvou 
soupeři přejít do koncovky nestejných střelců a nejlepších hráčů, a tak jsme byli v zápase 
ani 2 pěšce navíc nešlo uplatnit - 4:4. Dobře papírovými favority. Utkání se vyvíjelo podle 
rozehrané utkání s favoritem skončilo nakonec předpokladů Jarda Odehnal získal velmi rychle 
smírně. vedení pro nás – 1:0. Další důležitý bod přidal 

07. 11. 2009 – 2. kolo 2. jč divize Pepík Janeček, když už v zahájení malou 
Sokol Písek C – Reality Horňák Bechyně B 4,5:3,5 kombinací získal materiální výhodu – 2:0. Za 

Vyrovnaný zápas vyrovnaných družstev, tohoto stavu Pavel Houdek nechtěl riskovat 
který nakonec vyhráli šťastnější domácí. Pepík a „přinutil“ svou mladou soupeřku zachraňovat se 
Janeček vytvořil aktivní hrou několik slabin v sou- věčným šachem – 2,5:0,5. Marek Brčák měl 
peřově pozici, ale zvítězit se mu nepodařilo a partii špatný den, udělal chybu už na začátku a ani jeho 
jen remizoval. Marek Brčák získal v zahájení zarputilý odpor partii nezachránil – 2,5:1,5. Po 
pěšce a jasně lepší postavení, ale několik delší době zaznamenal výhru Vráťa Šťastný a 
nepřesností umožnilo protihráči smrtelný útok upravil stav na nadějných – 3,5:1,5. Škrt přes 
a náš hráč partii prohrál. Štefan Bernáth rozpočet však udělal David Mazur, který svého 
s černými figurami nic nedosáhl a partie brzy protivníka sice přehrál, ale v časové tísni přehlédl 
skončila remízou. Honza Marek získal aktivní mat a prohrál – 3,5:2,5. Venca Absolon však 
pozici, která se však brzy zjednodušila a byla v pohodě odremizoval svou partii – 4:3 a důležitý 
z toho další remíza. Dobře stál i Míla Hrubant, ale půlbod získal Štefan Bernáth, který v horší pozici 
i tato partie skončila smírně. Statečný boj odehrál „zakombinoval“, zbavil se své největší slabiny, 
i náš nestor Karel Karafiát, který se vynalézavě přešel do věžové koncovky s lepšími vyhlídkami, 
bránil, stálo ho to však příliš času a to se mu stalo takže soupeř se musel smířit s remízou, což nám 
osudným. Jediný celý bod pro nás získal Jirka stačilo na plný bodový zisk z tohoto zápasu – 
Habeš, který v koncovce předvedl nekompro- 4,5:3,5.
misní matový útok. Jaroslav Alexa, Jan Malý, Štefan Bernáth

14. 11. 2009 – 3. kolo 3. jč divize

+Novinky z karate

V sobotu 7. 11. 2009 se konalo v Táboře 
Mistrovství České republiky JKA v karate. 
Téměř v domácích podmínkách bojovali 
Tereza Cibulková, Michaela Marková, 
Martin Hána a v kategorii masters trenér 
Petr Cibulka. První tři jmenovaní, 
benjamínci oddílu, se probojovali do 
semifinálových kol a nasbírali zkušenosti ze 
svého prvního velkého závodu.

V závěru turnaje nastoupil ve své 
kategorii Petr Cibulka a již po prvním kole, 
soutěž v kata, předvedl, že s ním musí 
soupeři počítat. V kumite, což je Petrova 
oblíbená disciplina, zvedl svou bojovností 
diváky ze sedadel a za předvedený výkon 
sklidil potlesk. A výsledek? Třetí místo za 
sestavy kata, druhé místo za bojovnost 
a umění v kumite, celkové umístění: První 
místo v kombinaci! 

„Cíbo, gratulujeme!“
J. Mikulová

d



Městský zpravodaj č.12/2009, den vydání: 1.12.2009. Měsíčník. Vydává Město Bechyně, IČO: 00252069, nám. T.G.Masaryka 2, 391 65. 
2Vychází v Bechyni 1. den v měsíci. Ev.č. period. tisku 37/97. Náklad 2400 výtisků. ZDARMA. Připomínky, návrhy a příjem inzerce (15 Kč/cm ) 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.

Provedu kácení stromů ve stížených 
podmínkách, bezpečnostní, stabilizační 
a výchovný řez           Tel: 606 931 760

ČISTÍRNA PEŘÍ
PÉŘOVÉ VÝROBKY
Alena Berková  777 631 180

www.cistirnaperi.taborsko.com

Autohas Bechyně
bývalý dům služeb

tel: 602 659 011 
p. Dlouhá

Lenka Daňová
Na Libuši 636
Bechyně 391 65
tel: 731 470 314



diamantová mikrodermabraze
(přístroj na zlepšení kvality pleti)

laser ošetrení
galvanická žehlička
svatební a slavnostní líčení
zakoupení kosmetických poukázek

nabízí:

permanentní make-up
(trvalé líčení na dobu 4 let)

Kosmetické studio Salon MAARCI
půjčovna společenských 
   a svatebních      šatů

Po: 17 – 18 hod.
Čt: 16 – 18 hod. 
Pá: 16 – 18 hod.

Zdravotní středisko 
Čechova 300
Bechyně

10 %
 sleva na půjčení 

všech šatů
 po dobu 

1. m
ěsíce

Od 1. 1. 2010 nabízíme k pronájmu kancelářské prostory.
21. Kancelář o velikosti 60 m  vč. chodby a wc.�
22. Kancelář o velikosti 50 m  vč. chodby a wc.�

Kanceláře jsou umístěny v průmyslové zóně Bechyně 
v prvním poschodí firmy Mgr. Kreidl Josef. Informace na 
telefonním čísle  603  263  598  nebo  733  180  181.
Cena za pronájem: dohodou.

Nabídka dlouhodobého pronájmu 

kancelářských prostor

salon pro zdraví, 
krásu a rekondici

 6 cvičících stolů 
poháněných elektromotory

Malšice 56 (vchod vedle lékárny)

tel.číslo: 728 900 525
www.slenderlifemalsice.wbs.cz 

Hledá pracovníky 
na budoucí obsazení

pracovních míst

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

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

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

Czech Republic, spol. s r.o.

PRACOVNÍK MONTÁŽE 
LANKOVÝCH SENZORŮ-

ZÁSTUPCE VEDOUCÍHO

- SŠ 

- 

PRACOVNÍK ODDĚLENÍ 
TECHNICKÉ KONTROLY

- SŠ 
- 

NABÍZÍME ZAJÍMAVOU PRÁCI V 
MLADÉM KOLEKTIVU S MOŽNOSTÍ 

PROFESNÍHO RŮSTU.

technického směru

znalost NJ podmínkou

se strojním zaměřením
znalost NJ výhodou

 
  (elektro nebo strojní zaměření)

JÚ – HELE  PRO  KAŽDÉHO NĚCO












    

Výtvarné potřeby
Hračky
PŮJČOVNA KOSTÝMŮ na maškarní
Bižuterní komponenty+korálky
PC HRY, modely Revell

Na Libuši  634  /200m od školky/

UZÁVĚRKA LEDNOVÉHO ČÍSLA JIŽ 14. PROSINCE!!!


