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Vážení spoluobčané,

Krátce z jednání zastupitelstva 12.11.2003

rok 2003 se poměrně rychle nachyluje ke svému závěru, a tak jsme
opět v období, kdy bychom mohli, a samozřejmě i měli, bilancovat, říci
si, co se povedlo, co je nutné ještě dopracovat a co nás čeká v roce
následujícím. Jistě si řada z vás všimla, že se opět věnovala velká
péče vzhledu města, byly opravovány komunikace, chodníky,
rekonstrukce se dočkal i městský park, schody do Zářečí, koupaliště
na stadionu, průběžně jsou odstraňovány povodňové škody z roku
2002, po tříletém jednání, přesvědčování a shánění finančních
prostředků roste ve Školní ulici dům s pečovatelskou službou.
Posouzení, zda je to hodně či málo, je na vás, na občanech města.
Troufám si však tvrdit, že největší změna proti minulému období
nastala při jednání městského zastupitelstva. V současné době (a já
věřím, že tomu bude i nadále) probíhají jednání velice věcně,
nedochází k situacím, kdy se nedokážeme domluvit na programu
jednání, i přes rozdílné názory si umíme problémy vysvětlit a
shodnout se na přijatelném kompromisu, nikdo jednání zbytečně
nezdržuje a nesnaží se jednání zmařit a dostat členy zastupitelstva do
patové situace. Za to bych chtěl všem zastupitelům velmi poděkovat.
Na závěr této krátké bilance mi dovolte, abych vám všem jménem
svým i jménem vedení města a městského úřadu popřál šťastné a
veselé prožití vánočních svátků, hodně zdraví, úspěchů, optimismu a
osobní pohody do roku 2004 a zároveň vás pozval na slavnostní
rozsvícení vánočního stromku na náměstí, které se uskuteční 30.
listopadu.
Jaroslav Matějka, starosta města

Vytvoření mikroregionu Bechyňsko
Zastupitelé odsouhlasili vytvoření mikroregionu „Bechyňsko“.
Budoucí mikroregion by měl sdružovat obce, které v současné době
spadají pod pověřený MěÚ Bechyně (tj.Březnice, Černýšovice,
Dobronice u Bechyně, Haškovcova Lhota Hodětín, Hodonice,
Radětice, Rataje, Sudoměřice u Bechyně, Zahoří).
V rámci
mikroregionu by obce chtěly řešit některé komunální záležitosti, které
přesahují rámec jednotlivých obcí. Významným a neméně důležitým
cílem by do budoucna měla být možnost lepšího přístupu k případným
dotacím z fondů EU. V neposlední řadě by sdružení mohlo napomoci
propagaci Bechyňského regionu.
Členství ve SMOJK
Město Bechyně se stane členem Svazu měst a obcí Jihočeského
kraje (SMOJK).Činnost sdružení je zaměřena zejména na řešení
společných problémů v komunální oblasti. Bechyně bude moci jako
člen SMOJK být účastna na projektech zohledňujících členské obce,
kdy jejich finanční účast na vybraných projektech je nižší. Prvním
takovým projektem by měla být likvidace lednic, kde pro členské obce
je likvice prováděna za 10,-Kč/ks a pro nečleny za 60,-Kč/ks.
Nákup úklidové techniky
Rozhodnutí o navýšení základního jmění společnosti Bytenes
Bechyně spol.s r.o. umožní nákup nové techniky na čištění místních
komunikací. Nákup této nové techniky by měl být jedním z dalších
kroků k obnově strojového parku.

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MÌSTA
se uskuteèní 17. prosince 2003 od 16.00 hodin v
Kulturním domì.

ČINNOST SBORU PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI

Veøejná sbírka na finanèní pomoc obèanùm Mìsta
Bechynì postiženým povodní 8. - 12. srpna 2002
Mìsto Bechynì založilo v souladu s rozhodnutím Krajského úøadu Jihoèeského kraje
veøejnou sbírku na na finanèní pomoc obèanùm Mìsta Bechynì postiženým povodní 8.
12. srpna 2002.
Sbírka byla zahájena 19.8.2002 a ukonèena 19.8.2003. Sbírka byla realizována u Èeské
spoøitelny a.s., poboèka Bechynì è.úètu 704304379/0800. Bankovní úèet
704304379/0800byl zrušen dne23.9.2003.
V roce 2002 byly pøijaty finanèní dary ve výši 520.800,70 Kè. V roce 2003 byly pøijaty
finanèní dary ve výši 4.500,- Kè.Na úèet veøejné sbírkybylo vybránocelkem: 525.300,70
Kè. Pøíjem zúrokùèinil v úhrnu 489,72Kè.
Bankovní poplatky byly hrazeny z rozpoètu Mìsta Bechynì. Zúètované úroky pøi zrušení
úètuve výši 18,42Kè bylypøevedeny naúèet Mìsta Bechynì.
Obèanùm postiženým povodní bylo vyplaceno 525.772,- Kè. Rozdìlení finanèních
pøíspìvkù bylo schválenoZastupitelstvem Mìsta Bechynì.
Velmi dìkujeme všem, kteøí obèanùm postiženým povodnìmi pøispìli.
Ing. R.Bosáková, MìÚ Bechynì

Sbor pro občanské záležitosti (SPOZ) již dlouhou dobu zajišťuje
rozesílání gratulací nejstarším občanům města k životním jubileím.
Bohužel po přijetí zákona na ochranu osobních údajů již nemohou být
seznamy občanů, kteří se dožívají určitého věku, aktualizovány podle
údajů z evidence obyvatel.
Proto si Vás, vážení senioři, i Vás, rodinní příslušníci, dovolujeme
touto cestou požádat o pomoc.
Na odboru vnitřních a sociálních věcí MěÚ v Bechyni, u p. Chudlařské,
jsou k dispozici tiskopisy na udělení souhlasu se zpracováním
osobních údajů. Žádáme občany, kteří se v roce 2004 dožijí věku 70
let a více, aby souhlas se zpracováním osobních údajů SPOZu i
městskému úřadu udělili. Ti občané, kteří udělili souhlas se
zpracováním osobních údaje v loňském roce, nemusí již tento tiskopis
vyplňovat. Formulář pro vyplnění naleznete na straně 4 tohoto
zpravodaje.
J. Chudlařská, MěÚ Bechyně

Provoz MìÚ Bechynì v období vánoèních
a novoroèních svátkù
22.12. - Úřední den 7.30 - 17.00
23.12. - Úřad uzavřen
29.12.
30.12.
31.12.
2. 1.

-

Úřední den 7.30 - 17.00
Úřední den 7.00 - 15.00
Úřad uzavřen
Úřad uzavřen

MEDAILON
Petr VOK, Rožmberk
Ať žije Petr Vok z Rožmberka …
Ať žije náš dobrý vladař …
Ať žije … Sláva mu ….
VOK : „Hleï, Kvaste, tak jsem si je
pøedstavoval, majímne rádi.“
Šašek Kvast: „Mýlíš se, pane: žrádlo,
chlast a groše mají rádi. Až jednou
pøestaneš sypat, nebude horšího vládce,
nežli jsi ty, uvidíš!“
VOK: „Sýèku, máš obveselovat a zatím
kdejakou jasnìjší chvíli otrávíš svým
potmìšilýmškarohlídstvím.“
Šašek: „To už je údìl všech veselých, že
jsou na dnì duše škarohlídy, když všichni
kolem nichtanèí.“
VOK: „Ty se tedy, blázne,vskutku
domníváš,že mnenemilují?“
Šašek: „Nikdo z nich, muži ani ženy.“
VOK: „Ani ženy?“
Šašek: „Snad v této chvíli, kdy jsi mocný a slavný, hoví tvojeprojevovaná náklonnost k té
èi oné jen jejich polichocené ješitnosti, nic víc. Prodávají se za slávu, kdežto muži za
prospìch. Nebo obrácenì.“
VOK: „Cožby tedy vládcenemìlnakonec ani tolik práva, jakojeho poslední poddaný být
milován prosvojelidské srdce?“
Šašek: „Zkus to tedy a nabídni jimsvojelidskésrdce místo vína, skopcù a grošù, za chvíli
budeš mít nádvoøí, jako když je vymete.“
VOK: „Chcitedy aspoò jejich hold, tøebavylhaný a proradný!“
A v této situaci, kdy Vok pøechází nervóznì pokomnatì sem a tam, jsme pøišli požádat o
rozhovor.
Mìstský zpravodaj (dále MZ): „Promiòte, Vaše Výsosti, že vcházíme nevhod. Ale jsme z
jiného století, kde šašci nejsou našimi spoleèníky. Rádi bychom našim spoluobèanùm
pøinesli jako vánoèní dárek rozhovor s Vámi.“
Šašek pod stolem procedí: „Dejte promluvit pravdomluvným zkušenostem: Vaši úøedníci
Vás hanebnì okrádají. Je svoboda. Vaši šarlatáni a alchymisté Vás podvádìjí, je svoboda!
Šejdíøi a dryáèníci koøistí z lidu a lotøi pøepadávají pokojné pocestné na otevøených cestách,
je pøece svoboda!“
MZ: „Ehm. Vážený pane Voku! Jaká byla cesta na Bechyni a jaký jste mìl vztah k tomuto
mìstu?“
Vok: „ Moc mì tìší váš zájem. Rád svým i vašim poddaným vysvìtlím své životní osudy a
zároveò srdeènì popøeji krásný vánoèní èas..Mohu zaèít úplnì od svého zrození a pak
pokraèovat? Lidé si mì pamatují jako prostopášníka a dlužníka. Rád bych využil tohoto
rozhovoru pro lepší informovanost.“
MZ: „To je vynikající nápad. Vaše jméno je spojováno s dospìlým, zralým vìkem. Zajímá nás
váš pùvod, vaše dìtství i dospívání.“
Vok: „O mém pùvodu vypoví jistì více náš rodokmen. Ale ze sebelepšího pøehledu nelze
vyèíst osobní a lidské souvislosti. Ty byly ovlivnìny i konflikty a zápasy doby, ve které jsem
žil. Ach, sám jsem nerozpoznal všechny tyto peripetie svého života byl jsem rozmarný
velmož? A známý frejíø , nezodpovìdný vladaø, vzdìlanec a opravdu ke konci života filosof?
Ano, byl jsem vzdìlaný protestantský vlastenec!“
MZ: „Nechceme vás rušit v rozjímání, proto sami ètenáøùm poskytneme struèné informace o
Vašem dìtství. Otec byl Jošt III. z Rožmberka a matka rakouská Anna z Rogendorfu. Byl
jste poslední ze sedmi dìtí, z nichž se dospìlosti dožilo pìt, mezi nimi dva synové. Narodil
jste se 1.øíjna 1539 v Èeském Krumlovì.Otec za 15 dní po vašem narození zemøel, matka se
odstìhovala a péèi o své dìti nepovažovala za radostnou povinnost. Otèímem vás dìtí se
stal strýc Petr V. Kulhavý, peèovala o vás teta Anna, vdova po Jindøichovi VII. z Rožmberka a
dalšítety v Èeském Krumlovì, v Jindøichovì Hradci i jinde. Nerostli jste sice v bídì, ale bez
láskyplné rodinné atmosféry. Po strýcovì smrti se hlavou rodiny stal desetiletý bratr
Vilém a v 17 letech se oficielnì ujal hospodaøení slavného a bohatého rožmberského rodu
(1552). Byl velice aktivní, z Èeského Krumlova vybudoval reprezentaèní zámek, najal
Jakuba Krèína na vybudování rybníkù, zakládal pivovary a jiné a jiné…
Vok:“Nezní to moc lákavì, ale znáte dìti, že si starosti dospìlých nepøipouští a mnì se zdál
dìtský svìt ohromnì zajímavý. Mìl jsem štìstí na své uèitele, první byl Gabriel Svìchinus z
Paumberka, bakaláø vysokého uèení pražského a druhý Jan Aquavius Sobìslavský z téže
školy. Nejvíce jsem mìl rád hudební nauku, literaturu, výtvarné umìní a všechny technické
novoty. A láska ke knihám mì neopustila po celý život, jistì jste slyšeli o mé knihovì v
Tøeboni, která byla nejvìtší v Èechách.“
MZ:“Víme z historie,že vzdìlání mladých šlechticù bylo dovršeno tzv. kavalírskými cestami.
Kam vedla ta vaše a co zajímavého nám povíte?“
Vok: „V únoru 1558 jsem se vydal na svou první samostatnou cestu do svìta, která vedla
pøes Norimberk, Würzberg a Frankfurt n. Mohanem do Prahy a zpìt do Tøebonì. Ovšem
kavalírskou cestou se dá nazvat až ta druhá, jejíž smìr byl urèen náhodou; ostatnì co v našem
životì není náhoda? Po pùsobení na dvoøe Ferdinanda I. , se kterým jsem si vìru nerozumìl,
jsem v 60. letech pobýval na dvoøe Maxmiliána II., se kterým mì pojil stejný náhled na život i
n áb o ženstv í . N a j eho dvoøe j sem s e sezn ámi l s p rin c em Vi lémem

Oranžským, který mì pozval do Nizozemí. Tuto svou kavalírskou cestu s družinou do
Nìmecka a Nizozemí jsem absolvoval od prosince1562 do dubna 1563.“
MZ: „Mùžetepotvrdit, žetato kavalírská cesta dovršila Vaše vzdìlání?“
Vok: „Ano, byly to vskutku silné zážitky, vidìl jsem mnohá velká mìsta, udivilo mì vyspìlé
hospodáøství, mnohé technické novinky, bohatství lidí i zemì a ta èistota i u prostých lidí. Byl
jsem nadšen zájmem o umìní, krásnými malbami i grafikou, architekturou zahrad,
všeobecnou kulturností i mecenášstvím na dvoøe Viléma i na dvoøe anglickém. Dovolil jsem si
totiž navíc i ètrnáctidenní výlet v doprovodu vlámského rytíøe Kryštofa z Leefdalu do Anglie,
tedy do Londýna. Byly to èasy pestré, od pøijetí anglickou královnou Alžbìtou I. po èetné
slavnosti a lovecké výpravy. Mé zážitky z cesty vedly k rozhodnutí nevrátit se k dvoru, ale
vybudovat si své panství po svém i k rozhodnutí se nadobro pøiklonit k tolerantnímu
protestantství.“
MZ:“Jak jste snášel cestování,dá se øíci, že bylo pohodlné a bezpeèné?“
Vok:“ Naše cesta vedla pøevážnì rovinatým terénem a vzdálenosti od mìsta k mìstu byly
pomìrnì krátké, takže jsme si mìsta mohli dobøe prohlédnout a i si odpoèinout. Do Mohuèe
jsme jeli na koních, ale v Mohuèi jsme se nalodili na loï a plavili jsme se po Rýnu na sever. Ale
nikdy nezapomenu na strašnou plavbu z Anglie na rozbouøeném moøi v kanálu La Manche.
Ostatnì, mùžete si pøeèíst mùj cestovní deník „Nizozemská cesta“.
MZ: „Vrame se k vašemu rozhodnutí o budování svého panství. Vždy jste jako mladší bratr,
tedy „pan bratr menší“, nebyl zcela samostatným pánem v rožmberském dominiu a to bylo
nedìlitelné. Jak nato?“
Vok:“Vidím, že jste dobøe informováni. My jsme však byli dlouho s bratrem Vilémem v dobrém
vztahui pøesjeho vìèné napomínáníke støídmosti , šetrnostia katolickému vyznání, ale chápal
mou touhu po samostatnosti. Nalezli jsme nakonec øešení ve vzájemné smlouvì z r. 1565, ve
které jsem se zavázal a také vždy dodržel, že nebudu zasahovat do práv vladaøe a on mì
postoupil doužívání èástrožmberských statkù. Tato panství mi poskytovala pravidelný pøíjem.“
MZ: „Proè tedy došlo ke koupi Bechynì?“
Vok: „Po ètyøech letech nastoupil jako regent rožmberského dominia Jakub Krèín z Jelèan a za
jeho správy jsem byl nepøíjemnì závislý na krumlovské kanceláøi i proto,že mì nemìl v oblibì a
nìkdy vskutku tvrdì zasahoval proti mému zpùsobu vedení panství. Mluvili jsme již o
náhodách, pøišla další v podobì nabídky od mého pøíbuzného Jindøicha staršího ze
Švamberka a na Zvíkovì, který mi podstoupil r. 1569 bez groše a na dluh do úplného držení
zámek a mìsto Bechyni s celým panstvím s podmínkou, že celou sumu budu splácet z výnosu
panství.“
MZ: „Tomu se øíká bezúroèná pùjèka! Takže teï se koneènì setkáváme naBechyni.
Je Vám tøicetlet, jste pohledný, štíhlý, vysoký švihák s elegantním vystupováním, smyslem pro
humor, se širokými zájmy. Vlastníte své panství, které není závislé na rožmberské správì,
mùžete realizovat své zámìry. Jen ty dluhy Vás trápí!“
Vok: „Chci jen podotknout, že tehdy nebylo panství, nebylo vysoké šlechty bez
dluhù,nepovažovalo se to za ostudu.“
MZ: „Na Bechyni jste pøišel v roce 1570 a prožil zde celých dvacetdva let. Byla to šastná léta?“
Vok: „Nejprve chci pøirovnat mé a vaše století. Vidím, že v naší i vaší dobì se stále opakují
stejné otázky. Ale koho vùbec zajímalo, co jsem udìlal dobrého a užiteèného? Všechny zajímá
mùj dobrodružný život, ženy, pití, ale to nebyla podstata mého žití. Stále stejnì pro atraktivnost
si vymýšleli pikantní historky staøí kronikáøi i novodobí novináøi. Tak vám tedy objasním
nìkteré záležitosti, po kterých dychtivý ètenáø touží. Ale abyste nebyli zklamáni vlastnì už z
povìstného fraucimoru. Víte vùbec, co to znamená? Rozhodnì ne, slušnì øeèeno, nevìstinec.
Fraucimor v naší dobì mìla každá bohatá a významná šlechtièna, byla to obdoba okruhu
královniných dvorních dam. Byly to dcery ze zámožných i ménì zámožných rodin, bydlely ve
zvláštní „fraucimorské svìtnici“, doprovázely svou šlechtiènu pøi spoleèenských
pøíležitostech, stolovaly s ní, ale se i uèily spoleèenskému chování, vkusu a životnímu stylu.
Náklad na jejich vydržování nebyl zanedbatelný.“
MZ: „ Promiòte, pøeruším vás, netrpìly náhodou tzv. ponorkovou nemocí, když byly stále
pospolu a v jedné svìtnici? A co jejich milostná dobrodružství?“
Vok: „ Mìly velice pøísné mravní zásady; samozøejmì se hádaly, byly nìkdy hysterické,
extravagantní., ale pro udržení mravù musely pracovat. O milostných dobrodružstvích mohly
jenom snít: svùdník mohl pøijít i o hlavu a svùdnice z jejich øad o dobrou povìst a tím i o
nadìji na dobrý sòatek.“
MZ: „ A co ta výtka vašeho bratra Viléma podle kronikáøe Bøezana o vašich dvanácti dìvèatech,
která „mívajíklíèe od pokojù a dnem inocí nevìrnì jeho opatrují i k stolu mu slouží?“
Vok: „Vy snad víte vše, ale nebyly to dívky z fraucimoru, bylo to mých dvanáct komornièek
klíènic.“
Další èasto uvádìný je mùj tzv. Register pokut. Ale øeknìte, který váš dobrý souèasný hostinec
nemá svou kroniku? Nu, i za mých dob pøátelé po sklenièce (po sklenièkách) , kdy nedodrželi
daný rituál, Registru nìco pøipsali.“
MZ: „Krátkost našeho rozhovoru násnutí pøejít k zámku, k jeho pøestavbì.“
Vok: „Ano, ano, mìl jsem veliké štìstí , že jsem si vybral k pøestavbì stavitele od bratra, tím byl
Baltassarri Maggi. Vskutku renesanèní všumìl. Po provedení prací na krumlovském zámku
pracoval promì v Bechyni od r. 1579do roku 1587. “
MZ: „Vystavìl jste okázalý zámek, ale my víme i o vašich dluzích i o touze zachovat rod a zplodit
potomka. Bratrovi se to i po ètyøech manželstvích nepodaøilo. Èekalo to na vás …“
Vok: „Obával jsem se této otázky. Opravdu v mém vìku bylo tøeba najít nevìstu. V naší dobì,
bohužel, to nebyla jen otázka lásky, ale i mocenské politiky. Kde najít nevìstu s bohatým vìnem,
pøitom mladou a schopnou dát našemu rodu potomka? Dá se øíci, že se rozhodla rodinná rada
pro mladièkou Kateøinu z Helfštejna a Ludanic.“
MZ: „Pane Voku, dìkujeme za upøímný rozhovor a podle vašeho slibu mùžeme i za ní zajít na
kratièký rozhovor?“
Vok: „Prosím, doufám, že splní vaše oèekávání. Já osobnì se na ni velice tìším, snad pookøeju
s jejím mládím.“
MZ: „Pøejeme vámto. Mimochodem, jak prožíváte vánoèní svátky u vás?“
Vok: „Pojímáme vánoèní èas jako naplnìní našeho nitra radostí z narození Ježíše, krásných
mezilidských vztahù, k tomu patøí pokání, odpuštìní, smíøení. Samozøejmì k tìmto svátkùm
patøí i hodování, mnoho ryb, zvìøiny, šalší, ale vždy se pamatuje i na chudé, pamatují i vaši
velmožové na nì? Pøeji vám všem krásný vánoèní èas.“
Za MZ -ap- (Použitou literaturu uvedeme pøi pokraèování rozhovoru.)

DIVADLO
Pondělky 1 . prosince, 15. prosince / Klubovna
17.00 hodin - 18.00 hodin, 18.00 hodin - 19.00 hodin
5. - 7. PROSINCE /Prostory Kulturního domu.
Inspirováni nejstaršími českými pohádkami budeme pracovat
v malých skupinách na drobných "inscenacích", které by bylo
možné hrát i v obývacím pokoji. Máte-li doma nějaké loutky
jakéhokoliv druhu, papírové nebo malé rodinné divadélko,
přineste to s sebou. Nemáte-li, přijďte i tak.
Průvodcem dílny bude Luděk Richter. V programu se též setkáte s několika drobnými inspirativními představeními.
PROGRAM:
Pátek 5. prosince / 21.00 hodin / Malý sál
Divadelní soubor KLIKA Praha
NA STATKU A V AFRICE
Sobota 6. prosince / 15.00 hodin / Malý sál / Vstupné 30,Soubor TAK CO? Chlumec nad Cidlinou
LAKOMÁ BARKA (od 6 let)
Soubor ČMUKAŘI Trutnov
KAŠPÁREK CHODÍ PĚŠKY
Účastníci tvůrčí dílny na všechna představení vstup ZDARMA

Neděle 7. prosince / Klubovna / 9.00 hod. - 17.00 hod.
Lektorka kurzu: Miluše Bubelová
Vánoce se blíží, a tak přijde vhod vyrobit si dárek z pedigu proutí. Materiál bude k dispozici u lektorky kurzu. Přihlásit se
můžete v kanceláři KD .
Kurzovné : Dospělí 250,- Kč, děti 150,- Kč.

Po 8. - Ne 14. prosince / Prostory Kulturního domu
Tibetská léčebná relaxace a účinná metoda pro oživení těla
a mysli. Velmi dobře se hodí pro všechny věkové kategorie.
S její pomocí se lze zbavit četných tělesných i psychických
napětí, zvýšit svůj energetický náboj, zlepšit schopnost koncentrace a obnovit jasnost svého smyslového vnímání.Cvičení dále vyrovnává emocionální stránku naší bytosti a uvádí
do rovnováhy a harmonie naše tělo, mysl a smysly.
Zimní seminář vede klin. psycholog Matthias Steurich, M.A.

Podělí 15. prosince / Velký sál / Vstupné: 20,- Kč
9.00 hodin
II. - V. ročníky ZŠ
10.15 hodin
I. ročníky ZŠ, MŠ a ZVŠ
Komponovaný pořad, povídání o původu,vzniku a zvycích až
vánočních svátků v Čechách i ve světě od dob pohanských
podnes.
Pořad je vyplněn bohatým výběrem lidových koled, poezie,
vánočních písní a klasické hudby z období 18. - 19. století.
Vánoční pořad připravila hudební agentura-Petr Kubec

Neděle 7. prosince / 16.30 hod. / Nám. T. G. Masaryka
Po shromáždění v 16.30 hod. u stromu na Náměstí T. G. M.
se návštěvníci společným průvodem vydají k zámku. Za zámeckou branou je přivítá Richard Vlasák a sbor NOKTURNO
koledami. Před mostem se pak můžete zahřát svařeným vínem a procházka bude pokračovat na nádvoří, kde zazní
další písně v podání Nokturna.
Příštíí zastávkou bude mauzhaus, kde přítomným zahraje
skupina flétnistek z Tábora. Ve stromovém sále zazpívají
"NOKTURŇÁČCI" skladby ze 14. století. Moderátor večera
přednese vánoční povídku bratří Čapků. V předsálí černé
kuchyně zazní poslední zpěvy Nokturna i Nokturňáčků.
Neděle 14. prosince / 16.00 hod. / Zámecký park
Ze zámeckého parku se v 16.00 hod. vydá společný průvod
se zastaveními do klášterního kostela. Program připravili žáci a učitelé ZUŠ V. Pichla
Neděle 21. prosince / 17.00 hod. / Nám. T. G. Masaryka
Vánoční troubení z věže děkanského kostela v podání žesťového souboru Baťovy kapely. Zahřát se můžete čajem nebo
svařeným vínem, které připraví místní organizace hasičů.

Sobota 20. prosince / 19.00 hod. / Přísálí KD / 50,- Kč
Vánoční posezení s dobrou muzikou a předtančením pro
vás připravila ZTUHA, KD Bechyně, THE KÝBL A CHAOS.

17. ledna 2004 / 19.00 hod.
Soubor Černí šviháci z Kostelce nad Orlicí připravili pro bechyňské občany opravdovou lahůdku. K napsání hry Amatéři
vybídla autora náhoda, setkání s autentickým bechyňským
funebrákem. Určitě se přijďte podívat, jste srdečně zváni.

LOGOPEDOVÉ DOPORUČUJÍ!!! PRO VAŠI RATOLEST vytiskneme pohádkovou knihu s 16 barevnými ilustracemi, v níž bude Váš potomek hrát HLAVNÍ ROLI! Takže každá kniha je ORIGINÁL! Do knihy
lze dotisknout také jakékoli VAŠE VĚNOVÁNÍ.
NOVINKA!!! Nová hra s názvem MOTANICE je revolucí mezi didaktickými pomůckami, která u dětí rozvíjí logiku.
...A NĚCO PRO DOSPĚLÉ!!! Pro dospělé můžeme připravit kultivovanou parafrázi staroindického poučení o rozkoši - KÁMASÚTRU.
BLIŽŠÍ INFO RMA CE V KA NC ELÁŘI K ULTURN ÍH O DOMU.

KD, U Nádraží 602, tel.: 381 213 338, tel./fax: 381 212 433, mobil: 606 911 007, e-mail: kdbech@mbox.vol.cz

Ze staré školy

Vážení spoluobčané!
Dovolujeme si Vás pozvat na výstavu „Betlémy ve
stodůlce“, která se koná ve Hvožďanech u Bechyně, čp.2.
Výstavu můžete navštívit ve dnech 13.12.2003 až 11.1.2004 každý
den od 10 do 17 hodin. Na Štědrý den otevřeno jen od 10 do 13 hodin,.
Každé úterý zavřeno. Vstup zdarma. Přijďte načerpat předvánoční
pohodu.Těšíme se na Vaši návštěvu.

Žáci 3. tøíd v rámci uèiva „Naše mìsto“ podnikli výpravy za jeho
poznáním. První cesta vedla na MìÚ, kde nás p. Bosáková velice
ochotnì provedla všemi oddìleními. Dìti vidìly kanceláø p. starosty,
místostrosty, tajemníka. Navštívily matriku, oddìlení sociálních vìci,
archív, podatelnu a též si mohly naneèisto vyzkoušet hlášení mìstského
rozhlasu i s úvodní znìlkou. Návštìvu zakonèily v zasedací místnosti, kde
shlédly fotografie z loòských povodní.
Naše další výpravy vedly na policii a do MŠ Jahùdka na
výstavu „Podzimníèkù“.
Zatím poslední exkurze probìhla ve firmì Micro-Sensor. Zde žáci prošli
všemi provozy a seznámili se s výrobou a užitím senzorù. Pøestože uèivo
fyziky je èeká až za pár let, již si umí pøedstavit pøístroje na mìøení síly a
vzdálenosti. V provozu dílny poznali práci na soustruhu. Na závìr
návštìvy každý žák obdržel dárek na památku a dokonce bylo pro nì
pøipraveno malé obèerstvení.
Ze všech našich poznávacích výprav odcházeli plni dojmù a
hlavnì nových znalostí a poznatkù. Proto ještì jednou všem dìkujeme
za jejich ochotu a èas, který nám vìnovali.
JH

Pořadatelé výstavy

Dnes jsme byli na policii mìsta Bechynì. Na služebnì nám p. Chmátal
ukázal práci na poèítaèi, když nìkomu ukradnou kolo nebo když se hledá
ztracené dítì. Také jsme vidìli vysílaèky a výzbroj policisty. Nás kluky
nejvíce zaujala služební pistole, slzný plyn, obušek a pouta. V další
místnosti na stole byla plynová maska, vesta a štít proti kamenùm. Mohli
jsme si nasadit ochrannou helmu. Nejvìtší senzací byl skládací samopal.
Dìvèata si udìlala otisky prstù a všichni jsme si vyzkoušeli „vìzení“,
odkud jsme mávali do televize svým kamarádùm. Byla to legrace, moc se
mi to líbilo a ostatním dìtem taky.
Radek Barták 3.A stará škola.

ŽIVOTNÍ JUBILEA - PROSINEC 2003
75 let
76 let
78 let
79 let
81 let
83 let
84let
89 let
91 let

Z vyprávìní žáka 3. tøídy

Vozábal Jaroslav
Hladká Jiřina
Staňková Marie
MUDr. Trnka Jindra, Šoltysová Elfrieda,
Bumerlová Eva
Jaroš Josef, Haškovec František
Přibyl František
Hlaváček Miloslav
Podlipský Václav, Blažková Marie
Čeřovská Marie
GRATULUJEME

Osobní údaje v této rubrice jsou zveřejňovány se souhlasem jubilantů

MÌSTSKÝ ÚØAD BECHYNÌ
nám. T.G.Masaryka 2, 391 65 Bechynì
TEL. 381 211 012, FAX 381 213 389
ODBOR VNITØNÍCH A SOCIÁLNÍCH VÌCÍ

SOUHLAS SE SHROMAŽÏOVÁNÍM A ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJÙ

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.

*) nehodící se škrtněte

podpis

ZÁŘEČÍ
Zvedám pomyslnou rukavici, hozenou autorem èlánku Ve stodolách
(bøeznový MZ) obyvatelùm Záøeèí. Bylato výzva, aby otéto pozoruhodné bechyòské ètvrti
povìdìli nìco víc než jen hodnocení záøeèských poutí. Nejsem už, bohužel, obyvatelkou
Záøeèí, ale mám k nìmu vøelý vztah, protože jsem se tu narodila a vyrùstala. Mé
vzpomínkyna dìtství a mládí jsou s ním neodmyslitelnì spjaty, proto se odvažujinapsat
o nìm „nìco víc“, trochu zhistorie, nìcoze souèasnosti, hodnì obdivu a vzpomínání.
V odborné literatuøe jsem se doèetla, že: „ …Záøeèí je historicky i
urbanisticky významná pøedmìstská ètvr, spojená s rozvojem tradièní øemeslné výroby v
Bechyni.“ Tou tradièní výrobou je myšleno hrnèíøství a kamnáøství, pro nìž tu bylo dost
kvalitních pøírodních surovin. Pùvodnì bylo Záøeèí samostatnou osadou za øekou v
podhradí, pozdìji v podzámèí, to když Rožmberk Petr Vok nechal koncem 16. století
pøestavìt pùvodní gotický hrad na renesanèní zámek. K mìstu bylo pøipojeno až ve
20.letech 18. století.
Díváme-li se na Záøeèí shora, tøeba ze zámeckého parku nebo od schodù,
tedy od západu, máme pøed sebou pohled do pùvabného romantického údolí øeky
Lužnice, kde pùvodní zástavba tak dokonale souzní s pøírodou, do níž je zasazena, jako by
byla stvoøena zároveò s ní. Z mìsta vedou do Záøeèí dvì cesty od západu a jedna od
východu. Obì západní vycházejí z námìstí TGM, první Táborskou ulicí po silnici pod
zámkem, druhá Klášterní ulicí a po schodech dolù. Obì nás dovedou na záøeèský most a
po nìm pøímo na „záøeèské námìstí“. Cesta po schodech je kratší, díky na podzim
provedenétolik potøebné rekonstrukci opìt použitelná. Zaène opìt sloužit obèanùm snad
už od prosince. Východní cestu dobøe znají ti, kteøí pro utužení zdraví chodí „pøes dva
mosty“. Vede od køižovatky u keramické školy pìší zónou pøes most „Duhu“ a dál po
silnici kolem Kamennéhodvora.Silnice se tu svažuje, vede podél lesa, a když za zatáèkou
po pravé stranì leskonèí, otevøese nám pohledještì úchvatnìjší nežli ten ze západu. Nad
støechami záøeèských stavení, jež se k sobì choulí na levém bøehu øeky, se na vysokých
skalách protìjšíhobøehuvypínají impozantní stavby zámeckého areálu a františkánského
kláštera. Pod zámkem odmostuvlevo vede vzhùru k mìstu silnice sopìrnou zdí av jejím
nejvyšším bodì na strmé rozeklané skále èní renesanèní strážní vìž Kohoutek. Hluboko
pod ní na bøehu øeky stojí mlýn s obytným stavením. U mlýna pøetíná øeku jez, øeka pøes
nìj sklouzne a mizí z dohledu ve skalách pod Obùrkou. Tohle vše zachyceno jedním
pohledem napoprvé bere dech. Však už po staletí je toto nádherné panorama vdìènou
pøedlohou malíøùm. Jan Willenberg (17. stol.), Karel Postl (18. stol. ), Otakar Lebeda a
Antonín Slavíèek (19. stol.), Ladislav Tousek, Josef Šimák aJindøich Schenk (20. stol .),
abych zmínila alespoò nìkteré z nich. Na pana profesora Schenka si možná mnozí
vzpomenou, byl velkým obdivovatelem Bechynì, v 50. a 60. letech ji zachycoval na
svých olejomalbách ve všech roèních obdobích, jako konzervátor památek peèoval o
bechyòsképamìtihodnosti a napsal o nich studii „Zachraòtekrásy Bechynì“. Myslím, že
tatovýzva jestále aktuální.

vlastnì oèistné koupele. Na jejich místì vznikl pozdìji hostinec Dolní láznì.
Dnes je v této rozlehlé budovì konzum Hugo ataké dílny keramikù.
K nejstarší keramické továrnì dojdeme ulièkou a potom už jen
cestou „Za láznou“ (za láznìmi proti proudu øeky). Byla postavena v r.1875 na
místì hrnèíøské dílny, kterou zde na pøání vrchnosti založil a provozoval Václav
Klaus ze Zbraslavi. V nové továrnì se vyrábìla kamna, kachle a také povìstná
støešní krytina „bechyòské háky“. Dnes tu výrobní družstvo Jihotvar vyrábí
užitkovou a dekorativní keramiku.
Nejmenší a souèasnì nejstarší elektrárna v Bechyni, vlastnì už její
ruina, se nachází u záøeèského jezu na levém øíèním bøehu. Nechal ji vybudovat
kníže Paar a zásobovala elektøinou zámek, pivovar i hospodáøské budovy až do
50.let minulého století.
Když vzpomínám na Záøeèí mého dìtství, na pøedškolní léta,
uvìdomuji si, jak nám tam bylo dobøe navzdory tomu, že ve svìtì bìsnila válka.
My dìti, a že nás tehdy bylo požehnanì, jsme si neuvìdomovaly její hrùzy, my
mìly své hry. Celé Záøeèí a jeho okolí bylo jejich dìjištìm. U „Jána“ jsme
hrávaly „Cukr káva èaj“, netušíce ještì nic o èeském baroku; na splazu jsme
skákaly po hromadách klád, které tam byly pøipraveny, aby z nich voraøi
postavili vory. Když vory vypluly, sledovaly jsme jejich cestu až k jezu, kde
proplouvaly spuštìnou „šlajsnou“ a dívaly se za nimi, dokud nezmizely ve
skalách za „normálem“. Vìdìly jsme, že doplují až do Prahy, tehdy ještì nemìly
v cestì pøehrady. Øeka byla naše velká kamarádka, zdroj osvìžení v létì a velké
zábavy v zimì, když zamrzla a byla jedno velké kluzištì. Z rybáøských lodìk,
uvázaných u bøehu, jsme na jaøe pozorovaly malé rybky a snažily se chytit je
do dlaní. Do „ kamnárny“ jsme chodily škemrat tvárnou hlínu a modelovaly
jsme z ní, co nás napadlo. Zlézaly jsme skalky na kraji lesa, v lese sbíraly
borùvky a houby. Záøeèí bylo tehdy témìø sobìstaèné; skoro ke každé chalupì
patøil kousek pole na Kopaninách, na nìm se urodilo obilí i brambory a to byl
základ skromného živobytí. Obilí se dovezlo k semletí do mlýna k mlynáøi panu
Benešovi, z žitné mouky doma zadìlaný chléb upekl pekaø pan Marek. Když
bylo tøeba cokoliv dalšího, šlo se do krámu pana Drdáka, tam bylo zboží všeho
druhu. Starší kluci si z nás malých tropili šašky a posílali nás do krámu za
korunu pro „semtele“. Dobrácký pan Drdák nehnul brvou a nasypal do
kornoutu pracharandu (sušené mleté hrušky). My si libovali a klukùm sklaplo.
Dvì hospùdky zásobovaly tatínky váleèným pivem, první u Jankù pøed mostem
(Dolní láznì) a za mostem U Mrskošù (pozdìji U kobyly èi Pod skalou ).
Hospùdka U Mrskošù byla vyhlášena výbornou kuchyní paní Mrskošové, pan
Mrskoš mìl vedle hospùdky øeznický krámek, byl øezník a hostinský zároveò.
V kovárnì bušili do kovadliny otec a syn Krškové, ráda jsem se dívala na
odletující jiskry. Dnes je v tomto domì novì otevøená hospùdka „Na kovárnì“.
Ke švadlenì paní Kovaøíkové chodila do uèení dìvèata z mìsta, my s
kamarádkami tam chodily pro odstøižky a šily z nich na panenky. A byl tu holiè
pan Soukup, který støíhal kluky a holil tatínky a dìdy. Obuvník pan Hamerle
spravoval boty všem, ale umìl ušít i parádní støevíce; mé první støevíèky do
školy byly od nìho… Radìji od vzpomínek zpìt do souèasnosti.
Dnešní Záøeèí je jiné než to z mého dìtství, nejen vzhledem. Vládne
tu nadále duch soudržnosti a sousedské vzájemnosti a jsou tu lidé, kteøí jej
dokáží udržet a využít pro dobrou vìc. Dùkazem jsou všechny známé záøeèské
aktivity: poutì, vánoèní zpívání, péèe o památky atd. Záøeètí žijí v sousedské
shodì i s tìmi, jež oslovil „genius loci“ tohoto místa natolik, že si tu poøídili
chalupy, tráví tu volný èas, úèastní se spoleèných akcí a svým vlivem regionu
pomáhají.
Záøeèí je místem mého srdce a jsem ráda, že se sem mohu vracet
aspoò jako host. Nejvíc jsem se o nì bála loni, když je nièila tisíciletá voda.
Výjevy ze strašné povodnì mám dosud pøed oèima, skláním se pøed tìmi,
kterým znièila obydlí a oni dokázali bìhem roku zahladit stopy té hrùzy. Kéž nás
už nikdynic takového nepotká.
Co jiného na závìr než pøání všeho dobrého všem dobrým lidem v
Bechyni a v Záøeèí obzvláš. Snažme se udržovat všechny krásy a hodnoty, jimiž
náš domov oplývá, aby i ti, co pøijdou po nás, se mìli èím tìšit a na co být hrdí.

- MK-

Záøeèí má nìkolik významných nej-. Je tu nejstarší most pøes Lužnici.
Pùvodnì døevìný, ten ocelový z r. 1885 pøestál i tu loòskou tisíciletou velkou vodu. Pøes
Záøeèí a jeho most vedla také nejstarší pøístupová cesta od Tábora a Týna doBechynì. Až
do postavení a zprovoznìní mostu „Duha“ v r. 1928 jediná cesta tímto smìrem. Proto
musela být pøed zahájením provozu pánì Køižíkovy elektrické dráhy v r. 1903 novì
upravena, aby cestující mohli z nádražípohodlnì dojít nebo dojet pøes Záøeèí do mìsta. V
tom ètvrtstoletí bylo Záøeèí skuteènì prosperujícím pøedmìstím, vždy všechno, copøijelo
èi bylo pøivezeno do Bechynì po železnici, muselo projet právì jím. Po r. 1928 však zde
„turistický ruch“ utichá. Jako upomínka na toto období se dochoval v Záøeèí název Nová
cesta a budovy starého nádraží dosud stojí na východ od Kamenného dvora za silnicí.
Dalším nej- je barokní socha s.Jana Nepomuckého v ohybu silnice vedoucí
k mostu. Jeto nepochybnì nejvzácnìjší barokní socha v Bechyni. Historikové umìní léta
pøipisovali její autorství Jiøímu Pacákovi, souèasníku a žáku Matyáše Bernarda Brauna
(oba z pøelomu l7. a 18. stol. ).Nejnovìjší výzkumy však dokazují, že jde o dílo
samotného M.B.Brauna pøibližnì z r. 1720. Tato vzácná plastika byla pøedloni na popud
záøeèských obèanù a za pøispìní MÚ a sponzorù odbornì zrestaurována.
Nejstarší láznì tu byly již ve støedovìku. Stály vpravo od mostu a byly to

80.výroèí vzniku rybáøské organizace v Bechyni
Nìkolik údajù z historie:
Podnìt k založení Rybáøského klubu dalo 24 obèanù na pøípravné schùzi 31.5.1923.
Ustavující schùzese konala 29.øíjna 1923, na ní byl zvolen sedmièlenný výbor ve složení:
František Bican - pøedseda, Augustýn Vanìk - místopøedseda, František Vozábal jednatel, Jan Radáš, Antonín Brém, Václav Menoušek,František Zeman - èlenové výboru.
Byly schváleny Stanovy a název „Rybáøský klub v Bechyni“. Výmìrem Zemské správy ze
dne31.prosince 1923 byla èinnost klubu povolena.
V r.1924 uzavøel klub nájemní smlouvy na právo rybolovu s mìstem Bechynì-Lužnice a
Smutný, na 6 let za 800,-Kè roènì. Stejná smlouva se správou velkostatku Alf.Paara za
150,-Kè roènì. S panem Tomášem Krutinou naHutích-Lužnice na 6 let za 150,-Kè.
Délka pronajatých vod byla asi 10 km. Pozdìji byl pronajat Viktorùv zájezek od mlynáøe
p.Kazimoura. Od 3.ledna 1925 se stal klub èlenem „Družstva rybáøských spolkù“ po
složení podílu 250,-Kè.
Již v r. 1925 mìl klub 53 èlenù- Zápisné bylo 25.-Kè, èlenský pøíspìvek 12,-Kè.
Neutìšená finanèní situace vyplývající z velkého nájemného za pronajaté vody, vysoké
ceny násadových ryb, byly dùvodem k výrobì vlastní násady. Pronajaté rybníèky v
Bechyni, Nové Vsi, Sudomìøicích a Hodonicích se osazovaly násadou odlovenou na
øece, získanou ze slupy od mlynáøe Ureše, dále kupovanou nebo jinak získanou z rybníkù
Alfonse Paara. Nìkteré roky hospodaøení na rybnícíchbyly úspìšné,jiné neúspìšné.
Od r.1932 se chytalo na 5prutù abylo zrušenochytání do èeøenu. V r.1935 bylo povoleno
chytat na 4 pruty, ale bylo znovu povoleno chytat do èeøenu, ale jen na revíru od Hutí do
Dobronic, mimo doby tøení a velké vody.
V r.1941 byla od Hvožïana Radìtic pøenechána klubu„Plzínská strouha“ za20,-Kèroènì
prokaždouobec ato jednou provždy.
V r. 1960-1962 byly postaveny rybníèky Plziny dolní a Plziny horní. V r. 1961 pøi velké
vodì byl spodní rybníèek protržen byl opraven, ale výstavba dalších 5 rybníèkù byla
zrušena.
V r.1965 byly dostavìny rybníèky„Nadìje“ a v r. 1967 rybník „Nový“v Radìticích.
V r.1970 byla skonèena oprava hráze rybníka Štemberk, kterýnám byl pøedán k užívání.
V r. 1972 byl od základu pøestavìn jez Prádlo na øíèce Smutné. Byla postavena klubovna
ÈRS. V r.1987-1988 byla provedena rekonstrukce vypouštìcího zaøízení na rybníku
Štemberk, který byl souèasnì odbahnìn. Z dùvodu uvolòování kamenù v hrázi rybníka
Trubný, byla provedena celková oprava hráze ato betonovýmipanely.
Mimo hospodáøskou èinnost se naše organizace vìnovala a vìnuje výchovì mladých
rybáøù v rybáøských kroužcích, kde se seznamují s rybáøským øádem, uèí se rybáøským
dovednostem, poznávat vodu a život v ní i okolí, uèí se o životì našich ryb, lásce a úctì k
pøírodì. Bylo období, kdy se naši žáci umísovali na pøedních místech v rybolovné
technice, což skonèilo v r.1991. V LRU dosahovali a dosahují žáci znaèných úspìchù v
rámci ÈRSa také reprezentovali ÈR na mezinárodním poli.
V r.2002 pøi povodních vznikla MO škoda na rybnících ve výši 430 tis.Kè a na rybích
obsádkách ve výši 27.tis.Kè, celkem 457 tis.Kè. Vyèíslená škoda vznikla na rybnících
„Nový“, Plziny dolní a horní. V restitucích byly vrácenyrybníky Štemberk a Bøeznice.
Hospodaøíme v souèasnédobì jen na rybnících: Nohavice, Nový, Nadìje I-III.
Valenta Theodor pøedseda MO ÈRS

TÌLOVÝCHOVA & SPORT
ŠACHOVÝ SPOLEK BECHYNĚ
Šachový spolek Bechyně B ŠK Veselí nad Lužnicí C 3 : 2
Body: Marek Brčák 1, Ivan Horňák ml. 1 a Ivan Horňák st.1
Ve 2. kole III. divize naše Béčko opět těsně zvítězilo,když za zmínku
stojí suverénní vystupování zastupujícího kapitána Marka Brčáka a
taky společný úspěch otce a syna Horňákových, kteří spolu nastoupili
za Bechyni poprvé.
Český Krumlov Šachový spolek Bechyně 5 : 3
Body: Pavel Houdek 1, Honza Marek 1, Lojza Bartoš 1/2
Tentokrát se od Áčka štěstí odvrátilo a dobře rozehraný zápas 2. kola
I. divize jsme prohráli, když se nedařilo hlavně hráčům z konce
soupisky.
Spartak Soběslav B Šachový spolek Bechyně B 5 : 0
Ve 3. kole III. divize se hráčům oslabeného Béčka vůbec nic
nevydařilo a smolně prohráli bez jediného dílčího úspěchu.
Šachový spolek Bechyně Spartak Soběslav 5 : 3
Body: Štefan Bernáth 1, Lojza Bartoš 1, Pavel Malý 1, Pavel Houdek
1/2,
Pepík Janeček 1/2, Vráťa Šťastný 1/2 a Honza Marek 1/2.
S papírově slabším soupeřem jsme se dost natrápili a po šest a půl
hodinách jsme vydřeli těsné vítězství, které jsme si zasloužili
především za bojovnost.
Více se o činnosti Šachového spolku Bechyně můžete dozvědět na
internetových stránkách Bechyňského informačního servisu.

Pozvánka na „Novoroční čtyřlístek“
Klub českých turistů Bechyně a Asociace sportu pro všechny
Bechyně si Vás dovolují pozvat na novoroční odpolední
vycházku nazvanou „Novoroční čtyřlístek“. Sraz účastníků
1.1.2004 ve 13,00 hodin před hotelem „U Draka“. Připraveny
budou dvě trasy (krátká cca 2-3 km, dlouhá cca 10 km).
Tradice novoročních vycházek má, a to nejen v našem městě, velkou
tradici. Odbory KČT i ostatní sportovní organizace pořádají dle
odhadu stovky podobných akcí.
V duchu starého českého přísloví „Jak na Nový rok, tak po celý rok“
budou tyto vycházky symbolizovány „Novoročním čtyřlístkem“
splněním čtyř novoročních dobrých skutků:
Překonej svoje pohodlí, jdi na Nový rok na výlet, na procházku.
Učiň něco pro své okolí, pozvi alespoň jednoho bližního ze svého
okolí na tento výlet.
Poznej, kde žiješ, projdi maličký kousek vlasti a poznej ho vlastními
smysly.
Přispěj potřebným částkou od 20,- Kč výše (částka bude použita pro
pomoc nevidomým, těžce zrakově postiženým).

Adventní dílnièky
Zveme všechny dìti a rodièe, kteøí si chtìjí pøedvánoèní èas zpøíjemnit
výrobou tradièních i netradièních dárkù a dekorací.
Kdy: 17. prosince 2003 v 16. 00 hodin
Kde: areál ZŠ Školní ulice
Letos jsme si pro vás pøipravili výrobu betlému z oblázkù, výrobu svíèek
a sádrových ozdob a ještì mnoho dalších zajímavých technik.
Srdeènì Vás zve výbor SRPDŠ pøi I. ZŠ v Bechyni.

STØEDNÍ PRÙMYSLOVÁ ŠKOLA
KERAMICKÁ
Bechynì, Písecká 203, 391 65, tel. 381213121
www.volweb.cz/spsk, e-mail: spsk@mbox.vol.cz

STUDIJNÍ OBORY TECHNICKÉ:
Aplikovaná chemie
Technologie keramiky
STUDIJNÍ OBORY VÝTVARNÉ:
Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu
Tvarování prùmysl. výrobkù prùmysl. design

Učiníš-li tyto čtyři dobré skutky, obdržíš ČTYŘLÍSTEK a bude ti dobře.
Spojený a ve zdraví prožitý nastávající rok Vám přejí
za pořádající organizace MUDr. Jaroslav Ingr a Petr Chaloupek

Zprávièky z MŠ Jahùdka
V mìsíci øíjnu dìti z naší MŠ navštívily divadelní pøedstavení v
kulturním domì, pohádku „ O pyšné princeznì“. Koncem mìsíce
uspoøádala MŠ „Výstavu podzimníèkù“, na jejich výrobì se podíleli
rodièe spolu s dìtmi. Všem dìkujeme za pìkné a nápadité výrobky. V
listopadu dìti shlédly pohádku „Perníková chaloupka“ a rodièe si mohli
se svými dìtmi pohrát pøi akci „Tvoøivé odpoledne“.
V prosinci èeká dìti návštìva èerta a Mikuláše a spolu s rodièi oslaví
Vánoèní svátky pøi besídce.
Pøejeme všem rodièùm a dìtem pøíjemné prožití vánoèních svátkù a
mnoho štìstí do Nového roku.
Zamìstnanci MŠ Jahùdka

SDRUŽENÍ RODÁKÙ A PØÁTEL
BECHYNÌ OZNAMUJE SVÝM
PØÍZNIVCÙM, ŽE PØEDVÁNOÈNÍ
POSEZENÍ SE OPÌT KONÁ !!
SEJDEME SE 13.12.2003 VE 14,00
V HOTELU JUPITER

C SERVIS - FILIP Richard

nám. T. G. Masaryka 12, Bechyně
tel.: 381 212 544-3, mobil: 604 219 141
e-mail: info @cservis.cz, www.cservis.cz

Internet zdarma !!
- první měsíc zdarma*
- dále od 490 Kč měsíčně
- stálé připojení 24 hodin denně
- bez omezení objemu dat

Kupte si !
- nový počítač v ceně již od 9 000 Kč
- digitální fotoaparát v ceně od 2 500 Kč
- kopírku, tiskárnu, spotřební materiál...
- k počítači HAL3000 TV karta za 890 Kč
*Při předložení tohoto letáku

internet - počítače - kopírky - sítě

Přejeme Vám krásné svátky a dovolujeme si
Vás pozvat k vánočním nákupům
Tradičně nabízíme široký sortiment hraček,
dětských knih a PC her s těmito novinkami:
• Film Bionicle: Maska světla na DVD a VHS
• Superprogram: exklusivně pouze u nás
obdržíte s nákupem vybraných položek
superkupony s body do soutěže
• Pro všechny zájemce stále zdarma k disposici CD s
elektronickým obchodem
• Tyršova 339 (pod Sokolovnou), Týn nad Vltavou
• tel.+420 385732951, mail: obchod@hracky.biz
• Otevřeno Po-Pá 8:30 - 17:30, So 8:30 - 12:00

PODLAHÁØSTVÍ
VZORKOVÁ PRODEJNA

Vážení zákazníci, Vaše CK Avanti Travel s.r.o. Vám děkuje
za Vaši letošní přízeň a oznamuje Vám, že přesídlila do
vlastního objektu do ulice Dlouhá č.91. V provozu budeme
až od 10.1.2004 po návratu z delší zahraniční služební cesty.
Přejeme Vám krásné prožití Vánoc a šťastný Nový rok. Těšíme
se na Vás při výběru zájezdů v roce 2004.

Provedení rozpoètu a možnost pokládky
Provozní doba:
Tel. 776 022 403, 776 698 744
Vinaøického nám. 209, Týn nad Vltavou

Ilona Davey, majitelka cestovní kanceláře

PROJEÏTE ZIMOU
V POHODÌ
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tel. 381211012 a 381211490, nebo na e-mail: posta@mestobechyne.cz Tisk RUDI - reklamní studio, tiskárna Planá n.Luž, tel. 381259680.

