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"Ať nadnáší tě Tvé ticho"
Tvá vznešená myšlenka mě tíhy zbaví
Snad jsi to ty, kdo triumfnul beznaděj
pak opustil ji...
Ty, a nebo snad někdo jiný
stejně zasmušilý jako ty
zasmušile vzácný
Krysař dobrovolník - misionář který kráčí
s píšťalami naplněnou děsivou konzervou
Vždyť stejně jako kdysi, zacinká to, zachrastí to,
když na periferii města usadí se mor
Ty! A nebo snad někdo jiný
stejně vzácně zasmušilý
Před deštěm Tě chrání
vyčkávací, vzdělávací, lhůta
lhůta
za pohřební síní
Básník Ticho
“Lord of the Silence”
Okénko připravil Etien Levi

+

Kronika města Bechyně

V letošním roce došlo ke změně v osobě
kronikářky města Bechyně. Po dlouholetém
působení v této funkci ukončila na vlastní
žádost svou činnost paní Jiřina Veselá.
Kronika pod jejím vedením měla vždy velice
vysokou úroveň, vedení kroniky bylo kladně
hodnoceno nejenom radou města, ale i
různými kontrolními orgány, zejména
pracovníky táborského muzea. Za tuto
práci bych paní Jiřině Veselé rád poděkoval
a popřál jí hodně zdraví a životního
optimismu do dalších let.
Její nástupkyní se stává paní Mgr. Milena
Smržová, která je jistě zárukou, že si
kronika města uchová svou dobrou úroveň i
nadále.
Jaroslav Matějka
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Životní jubilea
listopad 2009
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Forsterová Božena
Vágnerová Milada
Čáp Josef, Rychtářová Milada
Birko Jakub
Vaníček František
Matuška Jozef,
Přesličková Marie,
Zbudilová Jarmila,
Zbudilová Marie
Kouba Antonín
Kocourková Růžena,
Nejedlý Karel, Štojdl Karel
Drha Miroslav,
Linhartová Jarmila
Dvořák Milan
Vítek Miloslav
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Spolupráce s Nadací
ČEZ nadále úspěšně
pokračuje

Město Bechyně
aktivně spolupracuje
s Nadací ČEZ od
roku 2004.
V letošním roce
byl ve spolupráci
s Nadací ČEZ realizován obecní bezdrátový
rozhlas v ulici U Nádraží, Zahradní, Za
Trubným, na sídl. 5. května v části ulice
Dlouhá, který Nadace ČEZ finančně
podpořila.
Předmětem projektu byla dodávka
a montáž obecního bezdrátového rozhlasu
v části města Bechyně v rámci rozvoje
jednotného systému varování a vyrozumění
jako ochrana obyvatelstva pro zajištění
ochrany životů, zdraví a majetkových
hodnot.
V roce 2007 bylo na MěÚ v Bechyni
nainstalováno vysílací a řídící pracoviště
pro obecní bezdrátový rozhlas a zároveň
byly bezdrátovým rozhlasem pokryty oblasti
města, které jsou nejvíce ohroženy
povodněmi (Zářečí, Plechamr, Lišky)
a oblasti, které městským drátovým
rozhlasem nebyly pokryty vůbec
(Hvožďany, Senožaty).
V roce 2008 bylo bezdrátovým
rozhlasem pokryto sídl. Na Libuši.
V letošním roce bylo v Bechyni
umístěno 12 nových bezdrátových hlásičů
s 30 tlakovými reproduktory. Venkovní
přijímače bezdrátového rozhlasu jsou
zálohovány bezúdržbovými bateriemi, které
jsou dobíjeny ze sítě veřejného osvětlení.
Bezdrátové hlásiče byly namontovány do
míst určených zpracovanou technicko-

ekonomickou studií pro pokrytí bezdrátovým rozhlasem obydlených částí
katastrálního území Bechyně, Hvožďany
a Senožaty. Tento systém postupně nahradí
funkci klasického drátového rozhlasu
v celém městě.

Bezdrátový rozhlas je nejmodernější
systém, který zabezpečuje kvalitní
a včasnou informaci občanů. Je vhodný pro
rychlé vysílání zpráv v krizových situacích
a zároveň slouží k běžnému vyrozumění
občanů. Výhodou u digitálního bezdrátového rozhlasu je, že při poškození
jednoho venkovního přijímače ostatní
přijímače zůstávají funkční. Pokud se tato
porucha stala u klasického drátového
rozhlasu byť jen v jednom místě, nefungoval
celý systém. K vysílacímu zařízení lze
instalovat GSM brána, která umožňuje
z jakéhokoliv telefonu, po zadání kódu,
mluvit přímo do venkovních přijímačů. Např.
pokud se starosta města či jiná pověřená
osoba, nacházející se mimo úřad, dozví
důležitou zprávu a je nutné ji ihned vyhlásit,
může tak učinit okamžitě. Každý přijímač lze
naprogramovat na více digitálních kódů,
což otevírá možnost pro spuštění
samostatného přijímače či skupinu
přijímačů např. samostatné ovládání obcí
nebo jednotlivých ulic.

V takové krásné společnosti

Z historie Bechyně

+
Bechyně hudební
8. pokračování

Naše redakce je vždy potěšena Vašimi
příspěvky, doplněním textů a dokumentů,
poznámkami ať pozitivními nebo i kritickými.
Vždy přinášejí další informace a upřesnění.
Děkujeme za Vaši spolupráci.
Vrátíme se ještě k fotografii ze
zářijového Zpravodaje, kde je orchestr
Josefa Matějky. S Vaší spoluprací jsme
doplnili jména všech členů – takže jen malá
fotografie pro osvěžení paměti.

Zleva: klavírista Ivan Andršt („Ivan
z lékárny“), sedící E. Illín ml., Přibyl,
Matějka, Jar. Homer, Řehoř, Zika, Bárta,
bicí Kraus, u basy E. Illín starší.
K dalším doplňujícím informacím patří
řádky o panu Josefu Zikovi, varhaníkovi,
učiteli hudby a členu řady kapel. Předtím
než přišel do Bechyně, studoval Českou
hudební školu v Českých Budějovicích,
hlavním oborem byla křídlovka, ale i jiné
dechové nástroje a nejen ony – patřil mezi
ty, kteří dovedli zvládnout téměř všechny
hudební nástroje. Působil na kůru ve Stádlci
(18 let) a v roce 1938 přešel do Bechyně
jako ředitel kůru, kde se zasloužil o dobrou
úroveň chrámové hudby a zpěvu. Působil
zde jako varhaník do roku 1963, v r.1965
zemřel. Jeho dcera, provdaná Dvořáková,
působila v pěveckém sboru Lužničan
a v chrámovém sboru.

Kapela při České hudební škole
v Českých Budějovicích

Orchestr pod vedením p. Ziky složený
z jeho žáků, většinou ze Sudoměřic a okolí
J. Zika 2. sedící zleva (r. 1919)

Chceme se zmínit o dalších hudebních
žánrech, dechové a jiné lidové hudbě,
o promenádních koncertech, přehlídkových
hudebních akcích. Jako v každém uměleckém
oboru, ostatně i v jiných lidských činnostech, jde
o kvalitu buď dobrou nebo horší. Posluchači ať si
vyberou hudbu svého srdce, které dávají
přednost. Ale mohu Vám prozradit, i když mám
ráda tzv. vážnou hudbu, při posvícení nebo na tzv.
dobré hodince, zábavách, svatbách si nejlépe
zazpíváte a zatancujete s touto dechovou muzikou.
I v době totality rozjaření hudebníci a účastníci
zábavy, když si vyskákali na pódium ba i na stoly
v hospodě, zpívali téměř zakázanou písničku
„6. července na strahovských hradbách…“, ihned
byla společenská pospolitost jasná i přes různost
názorů a politické příslušnosti.

Tuto krásnou atmosféru svým hudebním
entusiasmem a profesionalitou vždy přibližovala
bechyňská Keramička. Po trochu rozverném
úvodu vážně o tomto hudebním uskupení.
Bechyňská Keramička patří mezi přední
dechové orchestry. Kapela vznikla v roce 1975:
8. 2. se v klubovně ROH Keramických závodů
uskutečnily před odbornou porotou první
přehrávky. ZV ROH se stal také jejím zřizovatelem,
což bylo podmínkou pro veřejná vystupování.
Iniciátory založení kapely byli zaměstnanci
Keramických závodů, především Josef Boháč
a Jiří Uchytil (ten jediný zůstal zaměstnancem
závodu, dnes Laufen s. r. o.). Prvním kapelníkem
byl Bohumil Pokorný a uměleckým vedoucím
Josef Boháč. Post kapelníka převzal r. 1978
František Koutenský z Dudova a uměleckým
vedoucím se stal Viliam Béreš, člen posádkové
hudby Tábor (dnes je kapelníkem Ústřední
vojenské hudby Praha). Pana Koutenského vystřídal v r. 1990 František Tůma z Malšic a po umělecké stránce spolupracoval s Vladimírem Elnerem,
bývalým kapelníkem Posádkové hudby Tábor.
Současným kapelníkem i uměleckým
vedoucím je od května 2004 Petr Török z Tábora.
Kapela velice těžila a těží z kvalitního autorského
zázemí členů kapely (dříve Viliama Béreše, dnes
Vladislava Sudy). Vytvořila si tak originální tvář
jihočeské kapely. Je třeba připomenout, že na
uměleckém vzestupu Keramičky měli postupně
vliv i dirigenti Posádkové hudby Tábor mj. Vintěra,
mj. Pfajfr a zmíněný Béreš.
Keramička vystupuje v typických blatských
krojích, od počátku ji doplňovali zpěváci. Dnes je
v kapele 12 orchestrálních hráčů, 2 zpěváci
a 2 zpěvačky. Kapela je známa nejen v Čechách, ale
i v Holandsku, Německu, Rakousku, Francii, na
Slovensku. A že umí, dosvědčují i mnohá ocenění
(1. místo v krajské soutěži o Zlatou křídlovku –
1983, 3. místo ve stejné celostátní soutěži
v Hodoníně – 1998 aj.). Také vystupovala
několikrát ve známé produkci Sejdeme se Na
Vlachovce, kde s nimi hostovali mj. jako zpěváci
Josef Bek, Jiří Bruder, Josef Zíma. Keramička
vystupovala vícekrát i v pražské Lucerně, v Čes.
Budějovicích na výstavě Země živitelka, na setkání
dechovek Kubešova Soběslav, na festivalu

dechových hudeb v Bechyni i v dalších místech.
Vydala řadu kazet a dalších hudebních nosičů.
Se svými melodickými písničkami s průbojnou svěžestí uchovává všechny kvality české
lidové hudby a tím získává vnímavé posluchače. Ať
dále zní pro naši radost jejich skladby, někdy
něžné, zadumané až smutné, ale i veselé až
rozverné, hlavně však plné hlubokého lidského
citu.
Připomenutí Bechyňského festivalu dechových hudeb, který již letos proběhl po sedmnácté,
byl v článku paní Soni Houdkové ve Zpravodaji
červenec – srpen 2009. Festival se dříve konal
v Klášterní zahradě, ale pro velkou účast účinkujících a návštěvníků se přesunul na místní stadion.
Iniciátorem tohoto festivalu byl pan Šupálek
z moravských Ratíškovic; vydatnými spolupracovníky a organizátory byli pánové Ištvánek,
Machart, Kocourek, Bílý, Pokorný, Vozábal,
Čábela, Drda, Fuka, Novotný a paní Bernášková
i další. Díky jim se tyto akce již staly součástí
kulturního a společenského života v Bechyni.
Vystupovala zde řada významných kapel,
např. Babouci, Božejáci, Blatnička, Bojané,
Březovská desítka, Dechový orchestr Temelín,
Doubravanka, Dubňanka, Golčovanka, Keramička,
Malá Netolička, Mistříňanka, Mladá muzika, Mladá
muzika Šardice, Podhoranka, Rožmitálská
venkovanka, Studentská kapela, Třeboňská
dvanáctka, Venkovanka, Veselá muzika, Veselá
muzika Nové Hrady, Vitějičanka, Vlachovka,
Vysočinka…
Do r. 1989 se konaly za jejich a nejen jejich
účasti promenádní koncerty v místních lázních.
Škoda, že nepokračují, zpříjemnily by nedělní
dopoledne lázeňským hostům i bechyňským
občanům.

Na zahradě Lázní Felicitas + hotelu Jupiter
v Bechyni se pořádají vystoupení netradiční lidové
dudácké muziky DUHA, která vznikla v roce 2004
z pohnutek zachovat lásku k lidové písničce
a jejímu pokračování v dalších generacích. Tato
muzika je členem Jihočeského folklorního
sdružení, interpretuje nejen tradiční písničky, ale
i vlastní současnou tvorbu. Devět muzikantů je
z Písku, Tábora, Vráže a Bechyně. Muzika je
složena z těchto nástrojů: dudy, tři klarinety, dvě
harmoniky, kontrabas, housle a vozembouch.
Kapelníkem je pan Josef Benedik z Vráže. Účinkují
zdarma pro radost českých, ale i zahraničních
posluchačů (Bechyně, Těchobuz, Tábor, České
Budějovice, Soběslav…, Španělsko, Chorvatsko,
Rakousko aj.). Posluchači si s chutí mohou
zazpívat spolu s hráči písničky a nabít se pozitivní
energií pěknými melodiemi, vzájemnou pospolitostí a radostí ze života. Lidová písnička k tomu
určitě přispívá.
V letní kulturní sezóně se konaly celoarmádní
festivaly divadelního a slovesného umění
„Divadelní Bechyně“, které byly v devadesátých
letech obohaceny o soutěž vojenských folkových
a country kapel, kterou doplňovala i soutěž
souborů mažoretek. Byla to mnohdy zajímavá
hudební vystoupení.
-ap-

www.kulturnidum.cz

KULTURNÍ KALENDÁŘ
VÝSTAVY
Z MRAVENČÍHO POHLEDU
fotografie Moniky Brkalové
2.– 30. listopadu / Galerie U Hrocha
BcA. Monika Brkalová je studentkou oboru Audiovize na
Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Nyní máte možnost vidět její
fotografickou tvorbu v Galerii U Hrocha.

POTULNÁ POHÁDKOVÁ ZEMĚ
26. října – 6. listopadu / Městská knihovna / Putovní výstava
loutek spisovatelky a malířky Vítězslavy Klimtové.

ZÁBAVA
TRAVESTI SHOW - CIRKUS HANKY PANKY
Úterý 3. listopadu / 19.30 hodin / Velký sál KD /
V předprodeji 180 Kč, na místě 200 Kč
Celovečerní tématická show, během níž se na jevišti vystřídají
hvězdy jako jsou Lenka Filipová, Petr Kotvald, Alla Pugačeva,
Hana Zagorová, Karel Gott, skupina Boney
M, Daniel Nekonečný, Kylie
Minoque, Eva a Vašek, Lady Gaga
a podíváme se mimo jiné i na
velký karneval do Ria de Janeira.
Na své si přijdou všechny věkové
generace. Více informací na
www.hankypankyshow.e u
Předprodej v kanceláři
KD, rezervace na
tel.: 381 213 338

PRO DĚTI A RODIČE
REJ SVĚTLUŠEK - LAMPIONOVÝ PRŮVOD
Čtvrtek 5. listopadu / 17 hod. / Průvod od Muzea ke KD
16.00 – 17.00 dílnička šikovných rukou v Městském muzeu–
před průvodem si můžou přijít děti vytvořit svůj vlastní originální
lampion nebo lucerničku. Občerstvení zajištěno.
17.00 sraz a zapálení lampionů u Městského muzea, průvod
městem ke KD
17.45 – 19.30 dětský zábavný podvečer – vyhlášení
nejoriginálnějšího lampionu, volba Miss světluška, soutěže,
hry a diskotéka. Vstupné na diskotéku 20 Kč. Světlušky
v kostýmech vstup zdarma.
Své vlastní lampiony si můžou děti vyrobit i v době od 26. 10.
do 4. 11. v Městské knihovně v odpoledních hodinách.

POHÁDKOVÝ VEČERNÍ ZÁVOD
Pondělí 16. listopadu / Start v 17 hod. u kašny na nám.
T. G. Masaryka
Trasa bude vedena uličkami okolo náměstí, cíl v klášterní
zahradě. V případě nepřízně počasí se start přesouvá do
Jde o soutěž sourozeneckých hlídek o minimálním počtu dvou
dětí. Kdo nemá sourozence, utvoří hlídku s kamarádem či
kamarádkou, případně s rodičem.
Pořádají mladí hasiči ve spolupráci s KSMB.

DOBRODRUŽSTVÍ ČMELÁKA
BRUNDIBÁRA
Liduščino divadlo Praha
Sobota 28. listopadu / 15 hodin / MS KD / Vstupné 30 Kč
Veselá pohádka s písničkami.

listopad 2009

HUDBA
HORKÝŽE SLÍŽE

Speciální host: PLUS MÍNUS
Sobota 7. listopadu / 19.30 hod. / VS KD
Největší Tour k novému CD nabídne i jednu z prvních možností
slyšet naživo novinkové písně z alba: 54 dole hlavou. Čeká vás
jedinečný zážitek - super zvuk, světla s neopakovatelnou
pódiovou show, proto neváhejte se zakoupením vstupenek.
Hromadné objednávky: p.vymetal@seznam.cz
Předprodejní místa:
BECHYNĚ: Stánek ONDŘEJOVI, tel. 731 177 154
www.ticketstream.cz - připlať 70 Kč a CD k lístku je Tvoje!!!
CK ČEDOK
Pořádá Petr Vymětal
CK FIRO-tour a.s.
Knihy KANZELSBERGER

KURZY, SEMINÁŘE, DÍLNY
KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY
Pátek 6., 20. a věneček 27. listopadu / 19 hod. / Velký sál
Hraje skupina MIDI TÁBOR.
Vstupné na jednotlivé lekce 80 Kč, věneček 110 Kč

KUM NYE
Pátek 13. - čtvrtek 19. listopadu / prostory KD
Tibetská léčivá jóga pochází z prastaré klášterní tradice.
Účelem je oživit tělo a otevřít duši, aby sjednocený člověk mohl
hlouběji vnímat zázrak existence.
Více info na ekonom@kulturnidum.cz

ORIENTÁLNÍ A BŘIŠNÍ TANCE
Pondělí 2., 9., 16., 23. a 30. listopadu / Klubovna KD
Úterý 3., 10., 17. a 24. listopadu / Klubovna KD

ANGLIČTINA
Středa 4.,11.,18. a 25. listopadu / 18 hod. / Klubovna KD
Čtvrtek 5., 12., 19. a 26. listopadu / 17 hod. / Klubovna KD

TRADICE
I. ADVENT
Neděle 29. listopadu / 17 hod. / Náměstí T. G. Masaryka
I. adventní neděli zahájí starosta města rozsvícením
vánočního stromu a pěvecký sbor učitelů Základní školy
Libušina ul. nám podvečer zpříjemní vánočními koledami.

PŘIPRAVUJEME NA PROSINEC
MIKULÁŠSKÉ ODPOLEDNE
Sobota 5. prosince / 15 hod. / Malý a Velký sál KD
Program:
15.00 pohádka „MAXIPES FÍK“/ Malý sál / vstupné 30 Kč
16.00 Mikuláš a čert nadělují dětem / Velký sál /

VYPSANÁ FIXA
Sobota 12. prosince
Koncert - tour k novému CD "KLENOT”

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

KUDY CHODÍME
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Víte, kde je mohyla v Bechyni a co
znamená? Základnou je uměle vytvořený
kopeček, na jehož vrcholu je umístěný
kamenný osmihran – tzv. Mohyla Svobody.
Nachází se na rozcestí cest Bechyně – Týn
n. Vltavou a do Zářečí za starým nádražím
poblíž kapličky sv. Karla Boromejského.
Nejdříve si musíme vysvětlit v této
souvislosti pojem svoboda. Bylo to zrušení
roboty v roce 1848, 8. IX. Tato robota u nás
nevznikla, byla zcela neznámá a dostala se
k nám v 15. a 16. století z Německa.
Robotou byla pojmenována veškerá práce,
kterou museli poddaní vykonávat závazně,
když přijali pozemky od vrchnosti, a byly to
práce ruční, pěší a tažné. Tyto robotní
povinnosti byly přesně vyměřeny, stanoveny počtem dní v roce, ač některé práce
nebyly povinností, vždy záleželo na úřednících, jak si to vykládali, aby v podstatě oni
zbohatli. Bechyňští pánové ať to byli
Lažanští, Šternberkové, Švamberkové,
Rožmberkové byli k lidem mírní, snášenliví,
ale ti úředníci, o těch se takto pěkně nedá
napsat. Pro všechen robotný lid právě toto
datum bylo osvobozením.
Na zmiňované mohyle však najdeme
další data. Samostatnost českého státu
28. X. 1918, předání půdy 1. X. 1923, kdy se
dělila půda šlechty a kléru. Tehdy byla
agrární strana na svém vrcholu, její členové
si podělili zabranou půdu, získali tzv.
zbytkové statky. Při desátém výročí vzniku
Čsl. republiky 28. X.1928 byla právě mohyla
postavena.
Proč na tomto místě? Tam se totiž
stýkala hranice paarovských = šlechtických
pozemků s těmi nově nabytými agrár-
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nickými a tehdejší poslanec za agrární
stranu pan Benda z Čečkova si zřejmě jako
truc vymohl toto místo. Ale prosím, jsou to
jen sice pravděpodobné, ale pouhé
domněnky.
Mohyla stojí na tom označeném
kopečku se základem, na němž je
osmihranný blok s nápisy: Zrušení roboty,
Samostatnost, Předání půdy, 10 let
republiky. Celý monument završuje
osmihranný vztyčený sloup s nápisy:
8. IX. 1848, 28. X. 1918, 1. X. 1923 a
28. X. 1928. Půdorys a bokorys s rozměry je
přiložen, také současné i historické
fotografie. Možná, že nedoplněná místa
budou ještě někdy obsazena.
Na textu a doprovodném materiálu se podíleli
M. Gärtner, V. Jandl, A. Plachtová

+
Lovu zdar!

přeje sv. Hubert, patron myslivců (3. 11.), a děkuje spolu s námi
za poskytnuté fotografie od bechyňských a hvožďanských myslivců.

+
Poděkování Střední
uměleckoprůmyslové
škole v Bechyni

"Malujeme největší ulici" byl název
akce, která se konala 25. 9. 2009
v Krajinské ulici v Českých Budějovicích.
Maloval se největší obraz barevnými
křídami na ulici. Malování se účastnilo
14 základních škol z Jihočeského kraje z Českých Budějovic, Tábora, Jindřichova
Hradce, Nových Hradů a ze Strakonic.
Obraz se povedl a celé dvě hodiny malovalo
276 dětí na ulici obraz na téma Příroda
a zvířata. Přítomný komisař Agentury Dobrý
den z Pelhřimova mohl tak potvrdit rekord:
141 metrů dlouhý obraz, 3,6 m široký,
plocha obrazu 507,6 m2. Spotřebovalo se
2580 ks barevných kříd, které dodala firma
Faber-Castell. Poskládáním těchto kříd
vznikl had dlouhý 271 m a váha těchto kříd
by byla 110 kg. Nad celou akcí převzal
záštitu primátor města Českých Budějovic
Mgr. Juraj Thoma.
Plná ulice malujících dětí, velký zájem
veřejnosti, návštěva osobností, například
malíře, grafika a ilustrátora Václava

Johanuse, to vše umocnilo pěkný den, který
byl dnem malých malířů a dnem rekordním!
Česká televize a Český rozhlas spolu
s novináři se zasloužili o publicitu tohoto
rekordu, který je zároveň "Největší obraz
malovaný barevnými křídami" v České
republice.
Pořadatelem celé akce bylo občanské
sdružení Bonaventa o. s. se sídlem
v Krajinské ulici v Českých Budějovicích.
Fotografie z malby "Největší obraz
malovaný barevnými křídami" si můžete
prohlédnout na www.bonaventa.cz
D ě k u j e m e S t ř e d n í u m ě l e c k oprůmyslové škole Bechyně (dříve SPŠK
Bechyně) za velikou pomoc při zajištění
celé akce. Za pomoc při rozměření celého
obrazu, ale hlavně za asistenční službu
v den konání malby. Zvládnout nápor téměř
tří stovek malířů, to vskutku někdy vyžadovalo velikou toleranci, běhat pro barevné
křídy, ale také pomoci najít malému malíři
jeho školu, neboť v tvůrčím zápalu se
nehledí na to, kde zrovna jsem, a mnoho a
mnoho dalších potřebných drobností,
nutností a nezbytností. Studentky Lucka,
Andrea, Eliška, Markéta a Zdeňka se úlohy
asistentek zhostily na výbornou. Velký

pozdrav jim a díky posíláme. Pan ředitel
školy PaedDr. Jiří Novotný, který byl
malování také přítomen a spolu s malířem
Václavem Johanusem i nesou těžně
hodnotil snahu malých malířů, byl tím, na
koho se Bonaventa o. s. obrátila a požádala
o pomoc při zajištění celé akce. Vyšel nám
vstříc a velice mu děkujeme.
A závěrem pozvánka. Pojedete-li do
Českých Budějovic, přijměte naše pozvání
do Galerie Bonaventa v Krajinské ulici č. 21.
Uvidíte práci řemesel skláře, řezbáře,
kováře, perníkářky, malíře, můžete si
vyzkoušet malování přímo v galerii nebo
zakoupením řemeslného dárku potěšit sebe
či své známé.
Za Bonaventa o. s. Milan Frajt

Jako houby po dešti - aneb
Knižní novinky
z jihočeského
regionu

+

Suchl, Jan: Malé šumavské ticho.
Praha, Erika, 2008.
Autor zachytil dnešní i nedávnou tvář
Šumavy, osudy lidí i krajiny v proměnách
času. Jeho text doprovází barevnými
snímky fotograf Milan Drahoňovský.
Schusser, František: Putování za růží
a lilií.
České Budějovice, Veduta, 2007.
Místopis obcí vymezený městy
a obcemi Frymburk, Lipno nad Vltavou,
Vyšší Brod, Loučovice, Rožmberk nad
Vltavou, Dolní Dvořiště, Kaplice, Velešín,
Větřní, Přídolí a Světlík. Černobílé i barevné
fotografie nám přibližují původ a historii od
pradávna do současnosti.

+
Ze sbírek
Městského muzea

Formy na modrotisk

Modrotisk
je negativní forma tisku,
v tomto případě na textil.
Takto barvené se nosily zvláště části kroje:
zástěry, sukně, jupky, šátky, kapesníky.
Modrotisk se rozšířil z Holandska (souvisel
s dovozem indiga), svůj rozkvět prožil
v 19. stol., v některých oblastech byly tyto
oděvy nošeny ještě ve 20. stol. Dnes se
s ním stále setkáme na řemeslných trzích.
Výroba: Zvolený vzor pokryjete
tzv. rezervážní hmotou (jmenovaná také
pop nebo pap), která zabrání proniknutí
barvy k textilu. Po důkladném očištění
plátna se tedy nanesla tato hmota právě
modro tiskovou formou. Obsahovala
modrou skalici, arabskou gumu, kaolin
a jiné chemikálie. Potištěné plátno se
ponořilo do studené lázně s barvícím
roztokem, jeho složení bývalo tajemstvím
dílny. Právě tento roztok obsahoval

zmíněné indigo. Po vytažení z kádě látky na
vzduchu zoxidovaly a tkanina se zbarvila do
modra. Pak se barva ustalovala a látka
sušila, nakonec vyhladila původně např.
skleněným hladítkem, později na mandlu.
Nyní k formě. Precizní formy vyřezávali
většinou profesionálové, jen výjimečně tu
byl prostor pro fantazii či možnost projevit
svou tvořivost. Většinou se setkáme
s květinovými či geometrickými vzory,
výjimečně s figurami. Tato forma vypadá
jako čtvercová deska, která se skládá ze
dvou částí. Část z měkčího dřeva s držadlem a část z tvrdého dřeva s motivem. Na
této části byly v rozích vtlučeny hřebíky, aby
tiskař viděl při tisknutí, kde má navázat.
Později se do této části přidávaly mosazné
plíšky až se nakonec vyvinuly formy se
zdobením celokovovým. Nejčastěji používaným zabarvením je bílý vzor na modrém
základu. V 19. stol., spolu s novými objevy
v chemickém průmyslu, se uplatnila také
žlutá, oranžová a jiné barvy. Modrotisk byl
nejoblíbenější v oblasti Valaška, Hanácka
a jinde na Moravě, kde se právě setkáme
i s vícebarevnými vzory. V Čechách byla
oblíbená právě modrobílá verze. Na
fotografii forma ze sbírek Městského
muzea.
za Městské muzeum J.J.
Použitá literatura:
Staňková, J., Lidové výtvarné umění, Praha
1967.
Lidová kultura, Národopisná encyklopedie
Čech, Moravy a Slezska, Praha 2007.

Kodadová, Marie: Volba profesora
Klostermanna.
Plzeň, Starý most, 2008.
Známá spisovatelka a plzeňská
rodačka ve své nové knize řeší zásadní
otázku: byl Klostermann Němec, píšící
česky nebo Čech, tvořící v mateřském
jazyce. Netradiční životopis slavného
šumavského spisovatele
je doplněn
bohatou fotografickou přílohou z pozůstalosti spisovatele, kterou poskytlo
Západočeské muzeum v Plzni.
Kroupa, Stanislav: Zázraky před jižní
hranicí.
České Budějovice, Veduta, 2005.
Pohled z Novohradských hor do měst
a vesnic v jižní části třeboňské roviny.
Luniaczek, Petr: Putování za jihočeskou
lidovou architekturou.
Strakonice, Infocentrum s financováním
Jihočeského kraje, 2009.
Zajímavosti a tipy na výlety s touto
tematikou, kde najdeme např. okolí Hluboké
nad Vltavou, Doudleby, Kamenný Újezd,
vše vypravené černobílými i barevnými
fotografiemi.
Cílek, Václav: Dýchat s ptáky.
Praha, Dokořán, 2008.
Autor navazuje na svou nejznámější
knihu „Krajiny vnitřní a vnější“ (2002, 2005).
Píše o krajině, životním prostředí a klimatu.
Vyjadřuje se srozumitelně k filozofickým
otázkám současnosti. Budete překvapeni
hloubkou jeho pohledu. S Bechyní je
svázán svoji dcerou, která vystudovala
zdejší keramickou školu a zúčastnila se
klášterních workshopů v Bechyni na téma
Průzkum krajiny a těla.

Město Bechyně pořádá
dne 8. prosince 2009 od 17,00 hodin
v Kulturním domě v Bechyni

+
PŘEDVÁNOČNÍ SETKÁNÍ SENIORŮ

+

Vstupenky na tuto oblíbenou akci si
mohou občané v důchodovém věku
vyzvedávat od čtvrtka 19. listopadu 2009
na Městském úřadě v Bechyni u paní
Petry Pickové (1. patro).
Vstup zdarma. Vstupenky se vydávají
jen do vyčerpání celkového počtu míst k
sezení. Občerstvení bude zajištěno.
Kulturní program připraví Kulturní
středisko Města Bechyně.
V. Fišerová

+
Stalo se
před padesáti lety

(z kroniky Bechyně od Josefa Rypla):

Dne 14. 11. 1959 uspořádal Kulturní
klub Bechyně Posvícenskou taneční
zábavu. Zábava sama o sobě byla vcelku
dobře zorganizovaná, velké zmatky
a starosti však způsobila šatna, do které
byly určeny osoby, které neměly
s organizací v šatně žádné zkušenosti,
jinak by se nemohlo stát, že se ze šatny
ztratily kabáty, včetně vojenských
v hodnotě 5.000 Kč. Kulturní klub má
zase o starost více, mimo splátky dluhů za
Bechyňské divadelní léto.
V současné době se projevuje velký
nedostatek dalších provozoven holičské
a kadeřnické služby v Bechyni.
V lázeňské sezóně je normální dvouhodinové čekání, což představuje
značnou ztrátu pro pracující.
Naše obchody se snaží jako vždy
zásobit předvánoční trh co nejlépe. Proto
se také hned na začátku prosince objevila
vánoční výzdoba výkladních skříní
a postupně i vnitřní část obchodů dostává
vánoční ráz. V prodejnách je dostatek
zboží všeho druhu, větší nával se
projevuje pouze při dodávce specielně
vánočního zboží jako kokosové moučky,
mandlí, burských oříšků, pomerančů atd.
(dováženého zboží).
Vybral Martin Gärtner

+
Bechyňské Nahlížení
podvacáté

Celostátní dílna středoškolské dramatiky a mladého divadla se poprvé konala
v roce 1987 v Novém Městě nad Metují –
ještě jako Národní seminář pro vedoucí
středoškolských divadelních a loutkářských
souborů. Do Bechyně se přestěhovala

v roce 1993 (6. ročník) a název Nahlížení
získala až v roce 1996 (8. ročník). Během let
se vyvíjela i koncepce akce, k zásadní
proměně došlo v roce 2002 (po roční
pauze), kdy se z dílny pro vedoucí
středoškolských souborů stala v první řadě
divadelní přehlídka. To ale nic nemění na
tom, že si akce svým organizačním týmem,
celostátním dosahem a zacílením na
zájemce o středoškolské a mladé divadlo
a dramatickou výchovu zachovává
kontinuitu od svých prvopočátků a že
v letošním roce oslavila v Bechyni své
dvacáté narozeniny.
Kulaté výročí zastihlo akci takříkajíc
v životní formě. O účast na Nahlížení se
letos ucházelo třiadvacet inscenací,
vesměs nadprůměrně zajímavých a inspirativních. Organizátoři vybrali na základě
videozáznamů a další dokumentace devět
z nich – tedy maximální počet, který je akce
schopná pojmout. K téměř osmdesáti
hrajícím účastníkům pak přibylo víc než
sedmdesát dalších přihlášených zájemců,
takže celkový počet byl asi nejvyšší v historii
akce. Neobvykle vysoká byla i kvalita
jednotlivých představení. Za všechny
můžeme jmenovat Já, Holden, brilantní
variaci na motivy Salingerovy novely Kdo
chytá v žitě v podání čtyř členů Studia
Divadla Dagmar Karlovy Vary pod vedením
Hany Frankové, hravé a nesmírně nápadité
zpracování Werichovy pohádky Rozum a
Štěstí souboru ZUŠ Jindřichův Hradec
(vedoucí Zuzana Jirsová), temně
stylizované převyprávění známé pověsti
o Krysařovi nazvané Hameln ve zpracování
souboru Roztočená Vrtule ze Slanýho (ved.
Kateřina Rezková) či herecky i režijně
překvapivě vyspělou scénickou interpretaci
textů Virginie Woolfové v představení
Vertigo souboru Heidi und Klum děvčátka
z hor tvořeného dvěma dívkami ze ZUŠ
Trutnov (ved. Dominika Špalková). Vysokou
úroveň měly i společné diskuse o zhlédnutých představeních moderované
studentem katedry výchovné dramatiky
DAMU Vojtou Maděryčem, do nichž
vstupovali i dva přizvaní odborní lektoři:
Alena Palarčíková, učitelka LDO ZUŠ
Žerotín Olomouc a dlouholetá vedoucí
dětských a mladých divadelních souborů, a
Václav Klemens, režisér a umělecký šéf
Divadla loutek Ostrava a pedagog herectví
a vedoucí hudebně-dramatického oddělení
Janáčkovy konzervatoře v Ostravě.
O úvodní scénické vstupy do jednotlivých
diskusí se postarali samotní účastníci, kteří
se v osmi skupinách sestavených napříč
soubory po oba přehlídkové dny zabývali
důkladnou reflexí jednotlivých představení.
Účastníci dvacátého Nahlížení odjížděli
z Bechyně evidentně spokojeni. K tomu
kromě zajímavých inscenací a vstřícné
atmosféry společných setkání přispěl také
dárek Kulturního střediska města Bechyně
k dvacátým narozeninám v podobě

koncertu věkově spřízněné převážně dívčí
kapely Vobezdud z Prahy. Kulturnímu
středisku a jeho řediteli Štěpánu Ondřichovi
patří také velké poděkování za poskytnutí
veškerého prostorového a technického
zázemí včetně nově upravených prostor
rodičovského centra využitých organizátory
k občerstvení účastníků a neformálnímu
setkávání ve volných chvílích.
Nahlížení se uskutečnilo ve dnech
15.–18. října 2009 v režii příspěvkové
organizace Ministerstva kultury NIPOSARTAMA, ve spolupráci se Sdružením pro
tvořivou dramatiku, Kulturním střediskem
města Bechyně a občanským sdružením
Tatrmani. Fotografie z přehlídky najdete na
stránkách www.drama.cz.
Jakub Hulák

KINO BECHYNĚ
LISTOPAD 2009
1. neděle, 2. pondělí 20 h
JÁNOŠÍK
Premiéra slovenského filmu.
Do 15 let nepřístupno, 140 min, 70,-Kč
5. čtvrtek, 6. pátek 20 h
G. I. JOE
Premiéra filmu USA v českém znění.
Mládeži přístupno, 118 min, 70,-Kč
7. sobota, 8. neděle 20 h
MUŽI V ŘÍJI
Premiéra nové české filmové komedie.
Mládeži přístupno, 114 min, 70,-Kč
14. sobota, 15. neděle 20 h
NÁHRADNÍCI
Premiéra akčního sci-fi thrilleru USA.
V hlavní roli Bruce Willis.
Do 12 let nevhodné, 90 min, 70,-Kč
16. pondělí, 20 h
CHCEŠ MĚ, CHCI TĚ
Premiéra širokoúhlého filmu USA.
Katharine Heiglová a Gerard Butler
v hlavních rolích chytré sexy komedie.
Do 12 let nevhodné, 96 min, 70,-Kč
17. úterý 17 h
ZATAŽENO, OBČAS TRAKAŘE
Premiéra animované komedie USA pro
celou rodinu v českém znění.
Mládeži přístupno, 90 min, 70,-Kč
19. čtvrtek, 20. pátek 20 h
HODINU NEVÍŠ
Premiéra českého filmu.
Případ nemocničního vraha.
Do 12 let nevhodné, 94 min, 70,-Kč
21. sobota, 22. neděle 20 h
VENI, VIDI, VICI
Premiéra české filmové komedie.
Do 12 let nevhodné, 105 min, 70,-Kč
28. sobota, 29. neděle 20 h
JULIE A JULIA
Premiéra filmové komedie USA s Meryl
Streepovou a Amy Adamsovou.
Mládeži přístupno, 123 min, 70,-Kč
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Iuventars tentokrát jinak

Již pátým rokem probíhají v Českých
Budějovicích výstavy nazvané IuventArs.
Jde o projekt, který se uskutečňuje díky
iniciativě a entuziasmu pana dr. Jaromíra
Schela, bývalého ředitele českobudějovického kulturního domu Metropol.
Původní myšlenka ukázat umělecké
školství jihočeského regionu velmi rychle
přerostla hranice nejen kraje, ale i republiky
a konec konců i středního školství.
V prezentaci se objevily práce vyšších
odborných škol, partnerem projektu se stala
Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity.
V letošním roce se změnilo místo
prezentace. Poprvé se výstava dostala za
hranice, a to do rakouského Lince, který je

v letošním roce hlavním městem evropské
kultury. V prostorách staré radnice se od
15. do 23. října 2009 prezentuje pracemi
svých žáků a studentů celkem 16 středních
a vyšších odborných a 8 hostujících
vysokých škol z osmi evropských zemí.
Vernisáž proběhla 15. 10. v 17°° hodin
za účasti představitelů města Lince,
Českých Budějovic (náměstek primátora
Mgr. Rudolf Vodička) a Jihočeského kraje
(radní pro školství RNDr. Jana Krejsová).
Projekt podpořil i hejtman Jihočeského
kraje Mgr. Jiří Zimola. Dr. Jaromír Schel
ocenil čestnými diplomy školy, které stály u
zrodu IuventArs a podílejí se na jeho
realizaci. Je potěšitelné, že naše škola je
mezi nimi.
Po skončení linecké části bude výstava
přenesena do Českých Budějovic, čímž se
obě města symbolicky propojí. Lze si přát,
aby tento projekt, který osvědčil svou
životaschopnost, pokračoval i v dalších
letech.
Velký dík za instalaci celé výstavy patří
kromě pana Schela paní Vejsové (PF České
Budějovice), panu Mgr. Novákovi (SUPŠ
Bechyně) a panu Martinu Novotnému (Nový
domov Bechyně), který vystavované věci
v pořádku dovezl na místo a pomohl
s instalací.
PaedDr. Jiří Novotný,
ředitel SUPŠ Bechyně

Milí spoluobčané!

Organizace Svazu diabetiků
v Bechyni ve spolupráci s Kulturním
střediskem vás co nejsrdečněji zve na
přednášku p. Podražilové „Pulsová
terapie“, která se uskuteční
ve čtvrtek 12. 11. 2009 od 13 hod.
v malém sále Kulturního střediska v rámci
„Dne zdraví“.
V sobotu dne 14. 11. 2009 Vás rádi
přivítáme v 10 hod. před Kulturním
střediskem na společném „Pochodu proti
diabetu“.
Těšíme se na Vaši účast

+
Slavnostní otevření
rodičovského centra

Slavnostní otevření Rodičovského
centra Hrošík se uskutečnilo 7. 10 2009
v prostorách kulturního domu, kde i do
budoucna RC Hrošík bude sídlit. Zahájení
uvedl ředitel kulturního střediska Štěpán
Ondřich a následně povzbudil a podpořil
začínající provoz Hrošíka starosta města
Bechyně Jaroslav Matějka. Děti z Mateřské
školy Jahůdka si připravily bohatý program
v podobě společných písní a ukončily jej
pohádkou o zvířátkách. Následně pokračoval volný program, kdy se všechny děti
vrhly na hračky a připravené občerstvení.
Organizátorky, které se pro tuto
slavnost proměnily v pohádkové bytosti,
mohly být s účastí maminek a jejich ratolestí
spokojeny, prostor hrošíkové herny byl
zaplněn.
Hrošík touto cestou děkuje za pomoc,
věcné dary a podporu všem maminkám,
kulturnímu středisku, MŠ Jahůdka a všem,
kteří tak přispěli ke vzniku centra.
za tým maminek
Kateřina Cvajnová

+ +
Přespolní běh
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Nabídka
pro žáky
nové školy

Lyžařský kurz
14. 3. - 20. 3. 2010
- Pec pod Sněžkou.
Cena 3000 Kč.
Lyžařský kurz pro žáky sedmé třídy
s možností doplnění o další žáky II. stupně.
Žižkova bouda v Krkonoších v centru
lyžařského areálu Pece pod Sněžkou.
Výcvik zajištěn zkušenými instruktory.
Nabízíme výuku snowboardu pro úplné
začátečníky. V ceně ubytování, celodenní
stravování a doprava. informace podá Mgr.
J. Pazourek.
Poznávací zájezd do Itálie
– 21. 5. - 30. 5. 2010 - cena 4290 Kč.
San Benedetto del Tronto - Palmová
riviéra se rozkládá jižně od Ancony.
Palmové háje, azurové moře, prostorné
pláže na úpatí Apenin. V ceně ubytování,
doprava busem, plná penze, pojištění,
delegát. Informace podá Mgr. F. Oplatek.
Poznávací zájed do Anglie
– 24. 1.- 29. 1. 2010 - cena 6 490 Kč
Šestidenní poznávací zájezd do Anglie.
Návštěva Tower Bridge, Londýnské oko,
p a r l a m e n a t , W e s t m i n s t e r A b b y,
Buckinghamský palác, Trafalgarské
náměstí, Piccadilly. Výlet do Bringhtonu
a Windsoru. Cena zahrnuje dopravu
busem, průjezd Eurotunelem, 3x ubytování
v Londýně v rodinách s polopenzí,
průvodce, cestovní pojištění.
Informace u Mgr. M. Mičanové

+

Netradiční třídní schůzky
se “Stonožkou”

"Děti dětem" - heslo, které zná každé
stonožkové dítě. Naše škola se k tomuto
projektu připojila již před čtrnácti lety a od té
doby se nám podařilo vybrat více než
100000,- Kč. Ty pomohly nejen našim
nemocným kamarádům, dětem žijícím
v povodněmi postižených oblastech, ale
i dětem, které ještě dnes musí snášet útrapy
války.
Letos se chystáme ve znamení
"Stonožky" připravit třídní schůzky. Na
rodiče čeká podzimní jarmark a milé
překvapení, které snad zmírní i rozhořčení
některých z nich nad našimi školními
výsledky.
Milí rodiče, doufáme, že nám i letos
pomůžete svými finančními příspěvky k odměně. Ta na nás čeká v podobě krásného
vánočního koncertu v pražské Lucerně.
Žáci z nové školy

Žáci naší školy se zúčastnili okresního
přeboru v přespolním běhu v Táboře.
Nejlépe si vedla děvčata v kategorii starších
žákyň ( 8.+ 9. třída ), která v soutěži družstev
obsadila vynikající 3. místo ve složení:
Pavla Vlčková, Petra Kyryanová, Jiřina
Drdová, Klára Svatošová a Roxana
Rayová. Mezi jednotlivci skončila nejlépe
Pavla Vlčková, která doběhla na 5. místě.
Chlapci 6. a 7. třída skončili na 8. místě,
družstvo chlapců ze 4. a 5. třídy na 9. místě.
Všem běžcům děkujeme za reprezentaci
školy a přejeme další sportovní úspěchy!
Další ročník zeměpisné soutěže
Eurorebus je již v plném proudu a žáci 6. až
9. třídy pilně soutěží ve školních korespondenčních kolech.
Mgr. Jan Pazourek

+
Divadelní kroužek
v Jičíně

Dne 10. října se divadelní kroužek
„nové“ školy zúčastnil přehlídky dětských
divadelních souborů v Jičíně. Tato přehlídka
se každoročně koná v rámci celostátní
týdenní dílny pro učitele dramatické
výchovy a divadelní pedagogy. Vybírány
jsou vždy výrazné a inspirativní inscenace
vzniklé během uplynulého školního roku
v rámci celé republiky. Pozvánka na tuto
akci tedy vždy představuje uznání a jistou
garanci dobré úrovně. Letos se k naší velké
spokojenosti jičínské přehlídky zúčastnila
obě naše představení vzniklá v loňském
školním roce: Indiánská legenda Vyprávění
totemů i groteska Osmý John a Krvavý
koleno. Ačkoliv nebylo jednoduché
inscenace po prázdninách „přivést opět
k životu,“ rádi jsme se o to znovu pokusili,
a nutno konstatovat, že poměrně úspěšně.
Výlet do Jičína se vydařil po všech
stránkách – členové našeho kroužku měli
možnost nejen shlédnout jiné velmi kvalitní
divadelní soubory a recitátory, ale i poznat
krásu historického města a „nasát“
atmosféru špičkově připravené a zorganizované přehlídky. Obě představení byla
přijata dospělými seminaristy velmi
pozitivně – indiánský příběh byl oceněn pro
svou působivou rituální atmosféru a neob-

Začal Předškolák
a Hláska

V úterý 13. října od 14.00 hod. se
uskutečnila první letošní akce pro děti, které
půjdou v lednu 2010 k zápisu do první třídy.
Akce byla zaměřená na adaptaci ve školní
družině a druhá část probíhala v keramické
dílně, kde děti s velkým zaujetím vyráběly
figurky zvířátek.
Akce se dětem velmi líbila, ve škole se
cítily dobře a již se těší na pokračování
těchto schůzek.
Další Předškolák se uskuteční 10. 11.
od 16.00 hod. a bude směřován na
dramatickou výchovu. Děti si vyzkouší
zahrát si divadlo.
Současně s Předškolákem se od října
rozběhl i kroužek Hláska, kam dochází jak
děti školní, tak i děti předškolního věku,
které mají problémy s vadou řeči. Schůzky
se konají každé úterý od 16.00 hodin.
Případní zájemci o nápravu řeči mohou
přijít.
Mgr. Milena Borková
zástupkyně ředitele

Vyprávění totemů
vyklost zpracování, na „Osmém Johnovi“
zaujala dětská hravost spojená s výraznou
divadelností. Zvláště menší herci si po svém
vystoupení dosyta užili příjemného
dlouhotrvajícího potlesku. Velice nás také
potěšilo uznání a pochvala od organizátorů
přehlídky. Chtěl bych proto členům našeho
kroužku poděkovat za jejich dobrou práci
i skvělou reprezentaci školy na celostátní
úrovni.
Mgr. František Oplatek
vedoucí divadelního kroužku ZŠ Školní

Osmý John

Ze staré školy
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„Pohádkový Písek“

Dne 1.10. se děti z prvního stupně naší
školy zúčastnily projektového dne s názvem
„Pohádkový Písek“.
Byly rozděleny do tří skupin a postupně
se vystřídaly na těchto stanovištích:
- Sladovna (ilustrace dětských knih, život
a dílo Radka Pilaře – píseckého rodáka)
- Prácheňské muzeum (sladkovodní ryby
v našem regionu, historie Písecka, školní
a jiné výjevy ze života v 19. století)
- procházka po městě Písek (hradby,
Putimská brána a most, který je nejstarším
mostem ve střední Evropě)
Žáci první a druhé třídy plnili své úkoly
do projektu za pomoci svých třídních učitelů
ústně, ostatní pak měli připravený pracovní
list, kde zapisovali údaje, které nalezli
v muzeu, kolem mostu i ve Sladovně.

Tomuto projektovému dni předcházelo
zářijové vyučování v hodinách čtení, kde si
děti vyprávěly o ilustracích dětských knih,
o známých i méně známých ilustrátorech
a kde si ukázaly některé kreslené
postavičky, které důvěrně znají nejen z knih,
ale i z večerníčků.
K úspěšnému projektovému dni, ze
kterého se děti vrátily spokojené, nám
pomohlo i krásné počasí a opravdu pěkně
zorganizované expozice v Písku.
Mgr. Romana Švestková

+

+ +
Pohádkový Písek

Ve čtvrtek jela naše třída na výlet do
Písku. A protože mě již babička v létě do
Písku vzala, moc jsem se těšila.
Když nás autobus dovezl, rozdělili jsme
se do skupinek. V naší byli: Klára, Kája, já
a Míša. Paní učitelka nám řekla, že budeme
plnit různé úkoly. První úkoly jsme plnili na
mostě. Potom jsme pokračovali do muzea.
Cesta probíhala celkem poklidně. Ale
najednou se stalo to, co nikdo nečekal.
Anička se rozběhla a spadla rovnou do
fontánky. A protože byla celá mokrá, paní
učitelka musela jít koupit nové oblečení.
V muzeu soutěž pokračovala. Například
v rybářské části jsme museli napsat čtyři
ryby a jednu z nich nakreslit. Nakonec jsme
navštívili Sladovnu, kam jsem se nejvíc
těšila. V první části byl pohádkový kvíz,
mušle, ve které byly večerníčky a elektrické
skleněné koule. A v jiné části byl pohádkový
koutek s obrovskou televizí a sluchátky.
Když jsme si pohráli, autobusy nás odvezly
domů.
Byl to nádherně strávený den. Užili jsme
si tam spoustu zábavy.
Bára Habrová 3.A

Úspěšný přespolní běh
aneb „Zatím se za tím moc neběhalo!“

V úterý 6. 10. 2009 se terénní vytrvalci z celého okresu Tábor včetně našich borců sešli
u rybníka Komora, kde se konalo okresní kolo přespolního běhu základních škol. Naše
početná výprava měla zastoupeny všechny kategorie, ale jen v některých jsme bojovali
o kovy nejcennější jak v jednotlivcích, tak v družstvech.
Blízko k medaili měl třeťák Radim Zeman, který byl pátý, na 5. místě skončilo i družstvo
starších dívek (8.- 9. třída). Ještě těsněji k medailím byli mladší chlapci (6.- 7. třída), kteří
stejně jako Denisa Šlechtová z 8.A obsadili 4. místo. Nejúspěšnějším závodníkem
bechyňských škol byl náš známý běžec Štěpán Kodad ze 7.A, který v cílové rovince
dofinišoval pro cenné vítězství!!!!!
Uznání si ovšem zaslouží i ostatní naši závodníci a závodnice a také počasí, které nám
letos velmi přálo.
Mgr. Rudolf Blažek

Zájezd za sběr
léčivých bylin

Ve čtvrtek 17. 9. 2009 odjelo
42 nejlepších sběračů léčivých bylin ze
staré školy za odměnu na výlet do ZOO
v Jihlavě. ZOO je nově zrekonstruovaná
a opravdu nás mile překvapila.
Zvířata mají krásné, prostorné výběhy
a když zrovna nebyla venku, mohli jsme si je
prohlédnout prosklenými stěnami pavilónů.
Respekt vzbuzovaly šelmy – tygři, leopardi,
levhart sněžný se svým mládětem
i medvědi. Pobavily nás opice a krásný
pohled byl na spoustu plameňáků. Všichni
se pak vyřádili na houpačkách, prolézačkách a velké tobogánové skluzavce.
Výlet se i přes nepřízeň počasí velmi vydařil
a všichni byli spokojeni.
Mgr. Lenka Nádvorníková
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Zpráva o exkurzi

Dne 8. 10. 2009 jsme my třída 9.A.
vyrazili vlakem v 6:40 do Prahy na exkurzi.
Ráno ve čtvrtek jsme vyjeli vlakem do
Tábora, cesta trvala asi necelou hodinku.
V Táboře jsme vystoupili a rovnou jsme šli
na nástupiště, odkud nám jel vlak do Prahy.
Když jsme nasedli do vlaku do kupé, tak
jsme všichni vyndali svačiny a začali svačit.
V Praze jsme z nádraží popošli na zastávku
metra Muzeum a odtud jsme jeli na zastávku
Malostranskou. Odtud jsme pokračovali na
Pražský hrad. První místo, které jsme tam
navštívili, byl chrám svatého Jiří, krásná
románská stavba. Druhá zastávka byla
v chrámu svatého Víta, nádherná gotická
stavba, kde je také pohřben Jan
Nepomucký. Poté následoval Vladislavský
sál a místnost, kde došlo k druhé pražské
defenestraci. Pak jsme pokračovali na
Malou Stranu do kostela sv. Mikuláše, který
je nádhernou ukázkou barokního umění. Po
návštěvě kostela jsme přešli Karlův most a
prošli Staroměstské náměstí kolem orloje.
Naši výpravu jsme zakončili rozchodem na
Václavském náměstí a návštěvou KFC, kde
jsme si dali „Proklatě dobré kuře“.
Potom už následoval sraz „pod
ocasem“, rychlý přesun zpět do vlaku a
odjezd do Tábora a odtud do Bechyně.
Nakonec nám páni učitelé řekli: „Byli jste
hodní a ani moc nezlobili“.
A to byl konec naší exkurze.
Jan Chaloupek, 9.A ZŠ Libušina

+
Středověk v knihovně

Přijímáme objednávky na
domácí vánoční cukroví

Uzávěrka objednávek do konce listopadu

Říjnové setkání historika a spisovatele
PhDr. Vlastimila Vondrušky se uskutečnilo ve
velmi přátelském duchu. Vyprávění ze života lidí
ve středověku, proložené pololidovými písněmi
ve stylizované podobě etnomuzikologa, muzikanta a skladatele PhDr. Jiřího Traxlera, si poslechlo
přes 200 mladých neposedných školáků
z Bechyně a okolí. Zabavit tolik přítomných
dětských posluchačů nebylo vůbec jednoduché.
Ale pan Vondruška přistupuje k historii jako
k dobrodružnému románu, který nemá konec,
protože lze vždycky najít něco nového, co člověka
neustále překvapuje a fascinuje, a tak se mu
povedlo pozornost dětí získat a moc si
pochvaloval trpělivé publikum. Řekl: „Občas si
představuji, jaké by to bylo, kdybych žil ve
středověku. Ovšem jen za předpokladu, že bych
byl šlechtic, samozřejmě. Ale po pravdě řečeno,
není podstatné, v jaké době člověk žije, protože
každý člověk si své štěstí buduje sám. Existují
malé radosti a ty lze prožívat kdykoli a kdekoli.“
Jeho historické detektivky jsou velmi oblíbenou
radostí i čtenářů bechyňské knihovny. Pro ně
jsme na závěr slavnostně pokřtili poslední
vydanou knihu našeho hosta. A tak kniha
„Znamení Jidáš“ může vyrazit na dlouhou cestu
od čtenáře ke čtenáři.
Zdalipak se i ona někdy v budoucnu zařadí do
popředí dlouhé řady našich literárních oblíbenců,
tak jako vítězná kniha Zdeňka Jirotky „Saturnin“
v celorepublikové anketě Kniha mého srdce?

Odběr 18. 12.

Kontakt:
270,381 212 631-33 za 1 kg
p. Schmidtová 10 druhů

ČISTÍRNA PEŘÍ

PÉŘOVÉ VÝROBKY

Alena Berková 777 631 180
Autohas Bechyně
bývalý dům služeb
p. Dlouhá
tel: 602 659 011
www.cistirnaperi.taborsko.com

PODLAHÁŘSTVÍ
VZORKOVÁ PRODEJNA
www.podlahy-tyn.cz
koberce (výběr z 350 vzorů), lina šíře 1,5 m, 2, 3, 4m (výběr z 500
vzorů), plovoucí podlahy, dřevěné
podlahy, podlahový a obkladový
korek, podlahářská chemie
a podlahářský materiál, vyřezávání
obrazců
PRÁCE PO CELÉ ČR

Tykáte si se strašidly?
Zveme na výstavu loutek strašidel, skřítků a různých pohádkových bytostí paní
Vítězslavy Klimtové až do 6. 11. v provozní době knihovny! Stále ještě si můžete podle
vystavených postaviček ozdobit vyrobený lampion!
Neobvyklá strašidýlka jsou všude kolem nás. Zatím se před námi schovávají, ale záleží
jen na nás, zda se objeví… Pozorně se dívejte pod nohy a koukejte, kam šlapete!
Nezapomeňte občas zvednout hlavu a podívat se do nebe, a jestli budete procházet
přírodou zticha a bez dupání, určitě uvidíte spoustu nečekaných a neuvěřitelných věcí,
bytostí a příběhů… Zkuste je namalovat, popsat a přinést do knihovny! Za vašeho přispění
by mohla vzniknout knížka o tajemných bechyňských strašidlech. Hlavně je ale neděste
a nestrašte a klidně jim tykejte!
EH

POLICIE INF O RMUJE
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Bezpečný dům

Bezpečný dům je možno docílit jedině
tam, kde občané věnují dostatečnou
pozornost otázkám bezpečnosti a zabezpečení a mají mezi sebou dobré vztahy.
Občané musí dodržovat dohodnutá
organizační opatření:
- Dům se musí celodenně zamykat. To je
základ úspěchu. Je to filtr, který oddělil
příležitostné pachatele.
- Klíče od domu musí mít pouze omezený
okruh lidí.
- Za vpuštění cizí osoby do domu musí
odpovídat dospělá osoba. V konfliktních
situacích je třeba neprodleně informovat
policii.
- Míru bezpečnosti v domě ovlivňuje
i dodržování pořádku (prázdné chodby,
čistota) a dostatečné a fungující osvětlení
společných prostor (chodby, sklepy)
i osvětlení venkovní.

Hotel
Jupiter

Vlastní realizace bezpečného domu
dále předpokládá provedení nezbytných
stavebních prací a technických opatření:
- Stavební úpravy vstupních částí domu.
- Úprava vstupních domovních dveří a instalace kvalitního bezpečnostního zámku.
- Zabezpečení přízemních okenních
otvorů domu pomocí mříží, bezpečnostních
folii, skel, zámků a kování.
- Instalace bytových ovladačů zámku
domovních dveří a videotelefonů.
- Instalace druhých dveří až za prostor
poštovních schránek.
- Uzamčení společných prostor (sklepy,
kočárkárny, komory) a jejich zabezpečení
mechanickými zábrannými prostředky.
- Bezpečnostní úpravy stávajících
bytových dveří nájemníků či jejich výměna
za dveře bezpečnostní.
- Zasklení lodžií a balkónů.
- Případná instalace elektrického
zabezpečovacího systému v bytech
nájemníků a jejich připojení na pult
centralizované ochrany.
- Instalace kamerového systému, apod.
Policie ČR nabízí vizi bezpečného
domu jako inspiraci občanům v podobě
projektu „Bezpečná lokalita“.
npor. František Filip
zástupce vedoucího oddělení

Provedení rozpočtu
a možnost pokládky
Provozní doba:
Po - Pá 9.00 - 11.45, 14.00 17.00, So 9.00 - 11.00
Tel. 776 022 403, 776 698 744
Adresa provozovny:
Vinařického nám. 209,
Týn nad Vltavou

TĚLOVÝCHOVA & SPORT

+
Medaile kanoistů

Ani v letošním roce se bechyňští
kanoisté neztratili na mistrovství České
republiky. Po jarních medailích na
mistrovství veteránů ve sjezdu na divoké
vodě, kde získal Jan Pazourek ml. zlato
a Jan Pazourek st. bronz, získali kanoisté
medaile i ve slalomu.
Janu Zvolánkovi se podařilo vypádlovat
hned dvě medaile na mistrovství České
republiky ve slalomu. V kategorii starších
žáků na kajaku vybojoval bronz. To samé
umístění si odnesl na deblkanoi, kterou
jezdí s Hynkem Pechlátem ze Sušice.
V dlouhodobém seriálu poháru žáků získal
na kajaku čtvrté místo, na deblkanoi skončili
třetía pro příští rok byl zařazen do střediska
mládeže. Zároveň si vyjeli nominaci do „B“
týmu juniorské reprezentace.
Odchovanec Jiskry Bechyně Tomáš
Macášek, juniorský reprezentant závodící
za Duklu Brandýs, dosáhl zatím největšího

úspěchu ve slalomu na mistrovství Evropy
juniorů. V Liptovském Mikuláši družstvo
deblkanoistů, jehož byl členem, získalo
stříbrnou medaili. Na mistrovství republiky
staršího dorostu se stal mistrem republiky
na kajaku družstev, v inviduální katagorii na
kajaku skočil čtvrtý. Za tyto výsledky byl
přijat ministrem obrany, kde spolu
s ostatními medailisty z Dukly, převzali
ocenění za sportovní výsledky.
To m á š o v y m e d a i l e , v č e t n ě t é
z mistrovství Evropy, jsou vystaveny
v penzionu U Pichlů.
J. Macášek, předseda oddílu

+
Úspěšný závěr
atletického roku

I úplný závěr letošní atletické sezony se
atletům Bechyňského atletického klubu
vydařil: Tečkou za účinkováním týmu mužů
byla po jejich vítězství v krajském přeboru
družstev účast na kvalifikaci o 2. atletickou
ligu, která se konala 20. září ve východočeském Jičíně. K baráži jsme nastupovali
bez přehnaných postupových ambicí, a to
i přesto, že jsme do bojů vyslali až na drobné
výjimky (Pavel a Martin Fleischmannové,
Dytrych, hostující z Tábora a další…) to
nejlepší, co máme k dispozici… Sestavu tak
tvořilo „sedm statečných“: Michal Vernarec,
Vašek Toman, Ruda Blažek, Tomáš Krejčí,
Michal Prokop, Michal Háša a Vojta Mejta.
Ke kvalifikaci nastoupilo jedenáct
mužstev, většina s nadějí na postup, o čemž
svědčí i vyrovnané bodové zisky na konci
závodů. Ty svědčí také o tom, že BAK
Bechyně skutečně postupové ambice
neměl a i v příštím roce budeme startovat
v krajském přeboru. Zde je pořadí baráže
o 2. ligu:

1. AC Start Karlovy Vary
131
2. Sokol Královské Vinohrady Praha
128
3. AC Jičín
121
4.AC Slovan Liberec "B"
115
5. ASK FTVS Praha
107,5
6. Spartak Vlašim
102,5
7. ASK Děčín
90
8. Lovochemie Lovosice
87,5
9. Spartak Slatiňany
86,5
10. BAK Bechyně
23
O bodový zisk a o největší úspěch se
zasloužil Vašek Toman, když zvítězil v hodu
kladivem. Dále ještě zabodovali (tj. skončili
do 10. místa – leckdy bylo na startu
i 30 závodníků…) Michal Vernarec v oštěpu
(3. místo), Ruda Blažek v kouli (9. místo)
a Michal Háša na 5000m a Tomáš Krejčí na
100m (10. místa).
Zkusili jsme to, nevyšlo to… Snad za
rok, v sezoně 2010!

Mladší atleti – žáci a dorostenci – měli
svou velkou rozlučku v rakouském Amstettenu, kde se konalo mezinárodní pětiutkání
výběru Dolního a Horního Rakouska,
Dolního Bavorska, Vysočiny a Jihočeského
kraje. Za atletů BAK byla nominována
čtveřice Tomáš Krejčí, Lukáš Tácha, David
Pucherna a Marek Olejarčík, do Rakouska
však nakonec kvůli nemoci, školním
povinnostem či kvůli absenci pasu odcestoval pouze poslední jmenovaný. Ten si pak
dvoudenní pobyt v Amstettenu pořádně užil,
hlavně na stadionu, protože nastoupil celkem k šesti disciplínám během čtyř hodin!
Nejvíce se mu dařilo ve výšce, kde obsadil
2. místo za výkon 173cm. Dále startoval
v kouli, dálce, na 100 m překážek, na 100 m
a běžel i jeden z úseků štafety 4x200 m
Celkově jihočeský výběr obsadil
3. místo, příští rok se utkání koná
v bavorském Pasově. Doufejme, že opět
s účastí atletů BAK Bechyně.
Za BAK Bechyně Ruda Blažek

+
Šachisti

10. 10. 2009 – 1. kolo 3. jč divize

Spartak Soběslav B – Reality Horňák
Bechyně C 3:2
Ve 3. divizi jde především o to, aby si
zahráli lidi, kteří na to mají chuť a čas. Naši
začátečníci se neustále zlepšují a
potěšitelné je, že se do hry zapojují i naši
žáci.
Honza Malý statečně bojoval se
zkušeným matadorem domácích, získal
pěšce, ale dostal se pod útok, který soupeř
zakončil matovým útokem. Ivan Horňák
dosáhl skvělého úspěchu, když svého
silnějšího protivníka v závěru připravil
o figuru a zvítězil. Nejrychleji dnes vyhrál
Péťa Byrtus, který už v 7. tahu získal figuru
a překvapený protihráč ihned vzdal. Další
naši žáčci Viktor Škopan a Vláďa Vanýsek
na své silnější protivníky nestačili a své
partie prohráli.
Štefan Bernáth, Jan Malý
11. 10. 2009 – 1. kolo 1. jč divize
Reality Horňák Bechyně A – ČZ
Strakonice B 5:3
V prvním kole 1. divize nás čekal papírově lehčí soupeř a naším největším soupeřem byla nerozehranost, vždyť mnozí z nás
neviděli šachové figurky od začátku dubna.
Pepík Janeček se pustil do svého
soupeře hned od začátku a jen malá

nepřesnost v jasně lepší pozici ho připravila
o výhru a partie skončila remízou věčným
šachem. David Mazur postupně vyrovnal
nevýhodu černých figur a pokračoval ve
výborných výkonech z loňské sezony
a svého protivníka jasně přehřál. Pavel
Houdek sice svou dobrou pozici nevyužil
k přímému útoku na krále, ale své
zkušenosti jednoznačně ukázal ve věžové
koncovce, kterou dovedl k druhému celému
bodu domácích. Štefan Bernáth rozehrál
partii velmi povrchně, ale po výměnách ve
střední hře mu zůstaly věž a dvě lehké figury
za dámu. V časové tísni však nepochopitelně „nastavil“ střelce“ a partie skončila
smírně. Venca Absolon postupně svou
pozici zjednodušoval a v koncovce lehce
odrazil útočné snahy soupeře. Marek
Brčák svou aktivní pozici proměnil v zisk
pěšce, ale ke konci partie o něj přišel a partii
remizoval. Jarda Odehnal sehrál výborně
zahájení, ale když měl začít „sbírat plody
své práce“, začal tápat a partie skončila
smírně. Remizoval i Vráťa Šťastný, který
sice stál méně aktivně, ale jeho pevnou
pozici protihráč nepřekonal.
17. 10. 2009 – 1. kolo 2. jč divize
Reality Horňák Bechyně B – DDM Písek
4,5:3,5
Ve 2. divizi jsme nastoupili oslabeni
o dva hráče, ale ani soupeř nepřijel
kompletní a zápas byl hodně vyrovnaný.
Pepík Janeček znehodnotil hned

+
Kanoistika
TJ Jiskra Bechyně

Slalom – Na Mistrovství ČR starších žáků ve
vodním slalomu ve Valašském Meziříčí se výrazně
prosadil kajakář Jan Zvolánek. Vybojoval dvě
bronzové medaile, na kajaku a také v deblkanoi
společně s Hynkem Pechlátem ze Sušice.
V celkovém hodnocení ČP, kde se sčítají výsledky
za celou sezónu, obsadil na kajaku 4. místo, na
deblkanoi 3. místo a ve své doplňkové disciplíně
singlkanoi – 10. místo. Dorostenci měli své
mistrovství republiky v Roudnici nad Labem, zde
se prosadil odchovanec našeho oddílu Tomáš
Macášek, který v současnosti závodí za Duklu
Brandýs. 3. místo vypádloval v kajakářských
hlídkách, na deblkanoi byli s Jakubem Hojdou pátí
a na kajaku si dojel pro 6. místo.
Maraton – 10. 10. se uskutečnil 7. ročník
Krumlovského vodáckého maratónu (36 km)
z Vyššího Brodu do Českého Krumlova. Je to
největší vodácká akce na území naší republiky,
které se účastní mnoho zahraničních vodáků,
např. z Chorvatska, Německa, Maďarska,
Slovenska či Itálie. Letos bylo na startu cca. 400
posádek, což čítá dohromady téměř 1000
aktivních vodáků! Hromadný start ve Vyšším
Brodě bývá opravdu zajímavou podívanou,
v hromadné mlýnici lodí a pádel dochází k mnoha
nepříjemným kolizím. Bechyňští kajakáři se všem
karambolům zdárně vyhnuli a dopádlovali do cíle:
Jan Pazourek na 8. místě -2:48:08 hod. v kateg.
veteránů (+35), Roman Mayer ve stejné kat. na
18. místě – 3:11:06, Pavel Pazourek byl 17.2:48:08 a Fanda Uhlík 18.- 2:49:06 v kategorii
mužů. Nejlepší deblkajak pro zajímavost zdolal
trať za 2:05 hod. To už je úctyhodný výkon!
Sjezd – Poslední kanoistický závod sezóny v celé
republice se koná v sobotu 24. 10. na tradiční trati
Dobronice – Hutě u Bechyně. Přijďte se podívat na
Podzimní bechyňské sjezdy!
za oddíl kanoistiky pazi
v zahájení soupeřovu pěšcovou strukturu
a tuto výhodu bravurně využil v koncovce
a získal pro nás celý bod. Štefan Bernáth
rozehrál divokou partii, ve které sice tahal za
kratší konec, ale hrozby protihráče odrazil
a partie se zjednodušila do remízové
pozice. Pavel Malý v strategicky vedené
partii postupně získával políčko za
políčkem, až svého protivníka totálně
uzavřel a ten se před nezbytnou ztrátou
materiálu vzdal. Divokou partii odehrál
i Honza Marek, který obětoval figuru za
útok, vyhnal soupeřova krále doprostřed
šachovnice a v nervózním závěru (partie se
dohrávala poslední a rozhodovala
o celkovém výsledku) přinutil aktivní hrou
protivníka k chybě. Jarda Alexa v těžké
čtyřvěžové koncovce dotlačil svého pěšce
až na předposlední řadu, ale soupeř ho dál
nepustil a partie skončila pro celkový
úspěch družstva důležitou remízou. Jirka
Habeš přišel ve střední hře o pěšce
a složitou střelcovou koncovku hrál příliš
pasivně a to protihráč využil k zisku figury
i partie. Karel Karafiát přišel i přes
problémy se zdravím, za což mu patří velký
dík. Partii rozehrál příliš opatrně a soupeř
lehce vnikl do oslabeného postavení jeho
krále. Láďa Havlík přijel až z Českých
Budějovic, aby doplnil naše družstvo na
potřebných osm hráčů, a přesto, že dlouho
nehrál, partii udržel a za remízu získal další
důležitý půlbod.
Štefan Bernáth

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

Práce na PC
www.internetjob.cz/kov

!!!

zve na akci
GEOMETRIE ZDARMA, která
se koná od 18. do 20. listopadu.
Měření provádíme nejnovější
technologií 3D!!!
Objednejte se na telefonu 606 272 373
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MICRO-EPSILON
Czech Republic, spol. s r.o.

ZÁSTUPCE VEDOUCÍHO

PRACOVNÍK ODDĚLENÍ
TECHNICKÉ KONTROLY

Od 1. 1. 2010 nabízíme k pronájmu kancelářské prostory.

1. Kancelář o velikosti 60 m

2. Kancelář o velikosti 50 m


- znalost NJ výhodou

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

PRO KAŽDÉHO NĚCO
Navštivte nově otevřenou prodejnu
Kde? NA LIBUŠI 634, BECHYNĚ

Nabídka dlouhodobého pronájmu
kancelářských prostor

(elektro nebo strojní zaměření)
- znalost NJ podmínkou

- SŠ se strojním zaměřením

Czech Republic, spol. s r.o.

JÚ – HELE

PRACOVNÍK MONTÁŽE
LANKOVÝCH SENZORŮ- SŠ technického směru

Hledá pracovníky
na budoucí obsazení
pracovních míst

Inzerujte
u nás za
15 Kč/cm2

Prodej vesnického stavení a zahrady
v Bechyni ul. Plechamr a samostatné
stavební parcely se stodolou. Lze
koupit i zvlášť podle potřeby.
Více informací na tel.: 774 616 800

NABÍZÍME ZAJÍMAVOU PRÁCI V
MLADÉM KOLEKTIVU S MOŽNOSTÍ
PROFESNÍHO RŮSTU.

2

vč. chodby a wc.

2

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.

SIMPLY CLEVER

ŠkodaFabia Combi

VÍCE PROSTORU
JIŽ OD 234 900 KČ
S vozem Fabia Combi získáte
nejen dostatek místa pro posádku
a zavazadla, ale i bohatou základní
výbavu jako například: klimatizace,
centrální zamykání, ABS včetně
MSR, airbagy a výškově nastavitelné
sedadlo řidiče. Při financování od
ŠkoFINu navíc dostanete zimní
kola zdarma. Navštivte nás
co nejdříve, těšíme se na Vás.

Kombinovaná spotřeba a emise CO 2 modelu
Fabia Combi: 4,1–7,5 l/100 km, 109–180 g/km

Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda:

AUTOSERVIS NOVOTNÝ, s. r. o.
Táborská 568
375 01 Týn nad Vltavou
E-mail: prodejce@autoservisnovotny.cz

Tel.: 385 732 616
Mobil: 602 149 489, 777 000 244
Fax:
385 731 349
www.autoservisnovotny.cz

Městský zpravodaj č.11/2009, den vydání: 1. 11. 2009. 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.

