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Oprava mostu, stavba DPS

Likvidace PET lahví

Øadu ètenáøù jistìzajímá, jak pokraèujípráce na dvounejvìtších stavbách vBechyni, a to
je rekonstrukce mostù (investorem je Krajský úøad Jihoèeského kraje) a stavba domu s
peèovatelskou službou (investorem je vtomto pøípadìMìstoBechynì).
Podle informací získaných na posledním kontrolním dnu bude velkýmost uzavøenod 15.
bøezna do 30. èervna 2004. V tétodobì mìl býtjiž dokonèen most v Záøeèí, kudy mìla vést
objízdná trasa proosobníautomobily. Vzhledem k problémùm se zajištìním kvalitní oceli
na výrobu mostní konstrukce se dostavba mostu v Záøeèí posune o cca dva mìsíce, a
proto bude pro osobní automobily zprovoznìn most starý, který v souèasné dobì slouží
pouze pro pìší. Nákladní automobilovádoprava do Bechynì povede ve smìru od Tábora
pøes Opaøany a ve smìru od Èeských Budìjovic pøes Týn nad Vltavou a Dražíè. Veškerá
autobusová doprava by mìla mít objízdnou trasu pøes most na Hutích, v nejbližší dobì
dojde k závìreènému posouzení této trasy a na jeho základì budou stanovena pøesná
pravidla. Pro železnièní dopravu zatím platí, žeposlední zastávka bude v Sudomìøicích a
odtud budou cestující pøepravováni autobusy pøes Hutì do Bechynì. Ještì ale není s
definitivní platností vylouèena další varianta, a tou je využití vlakové zastávky v Bechyni
za mostem. Cestující se ale v žádném pøípadì nemusí obávat, že by se ceny jízdenek
autobusù a vlakù zvyšovaly díky prodlouženým objízdným trasám, tyto zvýšené náklady
jdouna vrub investic na stavbu.
Výstavba domu s peèovatelskouslužbou pokraèuje podle harmonogramu, tzn., že DPS by
mìlbýt dokonèennejpozdìji v záøí 2004. Podleinformací odzástupcù dodavatelské firmy
by mohla být stavba dokonèena pøibližnì o mìsíc døíve.
Zastupitelé mìsta se budou v této souvislosti na svém zasedání 10. bøezna zabývat
schválením pravidel pro pronajímání bytù v domì s peèovatelskou službou, po jejich
schválení budou ihned pøipravené tiskopisy žádostí.
V této souvislosti musím znovu dementovat veškeré „zaruèené“ informace, které se v
našem mìstì objevily o tom, že už jsou byty v DPS pøidìlené jednotlivým zájemcùm. Není
to pravda, byty pøidìlené nejsou a žádosti stále ještì nepøijímáme. Žádosti zaèneme
pøijímat až po schválení výše zmiòovaných pravidel, nikdo tedy svoji pøíležitost
nezmeškal.

Prosíme občany, aby do sběrné nádoby na plast odkládali PET lahve
pouze sešlápnuté! Tolik času a práce to jistě nikoho nestojí. Stačí
povolit víčko lahve, aby z ní mohl unikat vzduch, ležící láhev se
sešlápne a víčko se zavře. Tímto způsobem může dojít až k
několikanásobně lepšímu využití kontejneru a tím zároveň k značným
úsporám při manipulaci a odvozu tohoto odpadu. Při 21 kontejnerech
na plast rozmístěných ve městě, ze kterých bylo v roce 2003
odvezeno celkem 60,4 tun plastů, se může jednat o nezanedbatelné
úspory.
Vzrůstající trend spotřeby plastových obalů v Bechyni je patrný z
tabulky.(uváděno v tunách za rok)

Jaroslav Matìjka

Rekonstrukce plaveckého bazénu
V roce 2003 byla provedena rekonstrukce plaveckého bazénu na stadionu v Bechyni.
Mìstský úøad získal dotaci na rekonstrukci bazénu ve výši 11miliónùkorun, které použila
stavební firma Hochtief VSB a.s.divize 8, povìøená celkovourekonstrukcí.
Finanèní èástka byla použita takto:
výmìna technologie bazénu - 5 855 509,50 (vodní filtry, èerpadla, dávkovaèe
chemikálií, vodovodní potrubí, zbudování nové akumulaèní jímky, chrlièe vody, vodní
høíbek, masážní lavice)
stavební èást - 4 670 117,-- (opravna strojovny, velký a dìtský bazén, výmìna
obkladù bazénù, odtokové kanálky, dobetonování dnabazénù)
provozní budova, zpevnìné plochy - 427.079,-- (oprava sprch a WC, oprava
vnitøního zdiva, vymalování, nátìry, výmìny dveøí, výmìna zadních oken, zámkovádlažba
v okolí celého prostoru bazénù, úprava travnatého svahu a oplocení nové èásti
koupalištì)
oprava elektrických rozvodù - 47.295,50 (zabudování nové rozvodové skøínì a
svítidel, zásuvek, vypínaèù)
V mìsíci bøeznu poèítáme s dokonèením oplocení a jak to poèasí dovolí zaènou
dokonèovací práce na terénních úpravách. Do konce mìsíce kvìtna poèítáme s
dovybavením provozní budovy (šatny, obèerstvení). Otevøení novì zrekonstruovaného
koupalištìpøedpokládáme v prùbìhu mìsíce èervna.
Miroslav Beneš

Katastrální úøady
Èeský úøad zemìmìøický a katastrální pøipravil bezplatné on-line nahlížení do katastru
nemovitostí. Na internetové adrese http://nahlizenidokn.cuzk.cz jsou uveøejnìny informace
o prùbìhu a poøadí vyøizování podání podle jednotlivých katastrálních úøadù a základní údaje
o parcelách a budovách. Èísla popisná všech obývaných domù, ulice a obce v ÈR je možné
vyhledat v databázi Ministerstva vnitra Adresy v Èeské republice.
Od 1. ledna 2004 došlo k nové organizaci a pøejmenování katastrálních úøadù. Nový název
katastrálního úøadu v Táboøe je: Katastrální úøad pro Jihoèeský kraj, katastrální pracovištì
Tábor. Sídlo tohoto úøadu zùstává na stejné adrese - Štítného ul. 2598, 390 02 Tábor, tel.
381253741, 381253621, e-mail: kp.tabor@cuzk.cz , úøední hodiny: po 8-17, st 8-17 pá 813, podatelna: po 8-17, út 8-14, st 8-17, èt 8-14, pá 8-13,
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V tabulce samozřejmě není zahrnuto stále velké množství plastového
netříděného odpadu umísťovaného do popelnic a kontejnerů na
směsný komunální odpad. Následky takovéhoto nezodpovědného
přístupu přinášejí další náklady na vytřídění a město navíc přichází o
možnost tříděný odpad prodat a tím snížit celkové náklady.
I zde se může jednat o nezanedbatelnou úsporu. Město má
smluvně zajištěno vykupování
tříděného odpadu (papír,sklo,plast),
což přineslo do rozpočtu v roce 2001
118.972,-Kč , v roce 2002 188.846,Kč a v roce 2003 již 478.789,- Kč.
Všechny tyto úspory samozřejmě
snižují kalkulační náklady při
stanovení poplatku za odpad. Proto
každý, kdo se zapojí do systému
třídění odpadu, pomůže uspořit
nejen městu, ale v konečném
důsledku i sám sobě.
(fs)

MOJE KNIHA
Dne 1. března bude oficiálně za hájena celonárodní anketa " Moje
kniha - hledáme nejoblíbenější knihu obyvatel ČR". Ve stejnou dobu
bude otevřena webová stránka www.mojekniha.cz, na které bude
moci každý odevzdat svůj hlas nejoblíbenější knize svého života. Do
ankety se může každý zapojit jak na webové stránce, tak i vyplněním
anketního lístku v MěK Bechyně.
Vyvrcholení kampaně Moje kniha bude v Týdnu knihoven (4 - 10.
října), kdy bude vyhlášena nejoblíbenější kniha.

PODĚKOVÁNÍ
Městská knihovna děkuje paní Vlastě Andrejsové, prodej
tiskovin a tabákových výrobků, která od roku 1998 podporuje
činnost MěK.

JAROSLAV PODMOL

Žádám Vás, kteří vlastníte nějakou keramickou plastiku dekorativní
předmět, svícen, džbán, talíř apod., vytvořenou panem J. Podmolem,
abyste byli tak laskavi a dali mi vědět na tel. číslo 723 288 121. Vaše
výdaje Vám samozřejmě nahradím.
Snažím se o soupis díla pana Podmola pro svou bakalářskou práci na
Vysoké škole a pro Uměleckoprůmyslové muzeum.
Za Vaše informace Vám předem děkuji.
Zuzana Panchartková

MEDAILON
ROŽMBERKOVÉ

(tøetí a poslední zpráva MZ)
Dav : „Kam se derete? Všichni tady èekáme na jídlo a truòk a hlavnì na svatební
prùvod!“
Šašek Kvast: „Neøíkal jsemto?“
Mìstský zpravodaj (MZ): „Nezlobte se, jsme novináøi a jsme pozváni na svatební veselí,
abychom ho mohli popsat našimètenáøùm.“
Dav: „No tohle, co si na nás vymýšlíte: novináøi, co to je?Jste drzouni a ještì pìknì
podivní. Podívejtese na tojejichobleèení!“
Žena z davu: „Nechte toho, dnes tu uvidíme ledacos podivného. Hádáte se u truòku po
celýrok, alespoò dnes setoho vystøíhejte!“
Šašek Kvast: „Petøe, Petøe, vzpomeò si na náš rozhovor. Máš dost žrádla, chlastu a
grošù?“
MZ:Nedivme se tomu vzruchu, tomu napìtí. Vždy pobyt pana PetraVoka na Bechyni od
roku1570 znamenal pro mìsto velký zlom. Tìch návštìv stavitelù, kumštýøù, øemeslníkù,
toho stavebního ruchu, návštìv bohatých i ménì bohatých pánù, astrologù, alchymistù,
krásných žen. Tìch slavností, lovù a bujarého života! Co pøinese do života mìsta jeho
sòatek, jaká bude jeho cho, jaký bude život na zámku i v podzámèí? Pøece se nám
podaøilo prodrat do zámku. Nebylo to nic pøíjemného. Ještì k tomu ta strašná zima, plno
snìhu ; obèas i bezuzdné masopustní veselí bylo na obtíž . Svatby v masopustu bývaly
èasté, jak pro rozmarný èas, tak z praktických dùvodù: potraviny se nekazily. Kolem
zámku stoly a lavice posléze prostøené bohatstvím jídel a pití a obsazené spoustou
poddaných z mìsta i všelijakou cháskou. Ale bechyòští mìšaníni vynikli svými mravy i
svýmpøedstavenímpilnìpøipraveným:
Sbor mìšanínù:
Ta Bechyòská brána
Pìknì malovaná
Kdo tu bránu maloval
Ten barvy nešanoval
Ten už tady není
Nadobro ztracený

Laò mu v cestu byla
Laòka pøespanilá
Jednou naòho popatøila
Hned ho láska navštívila
Ten už tady není
Nadobro ztracený

V stínu lípy líhal
To jsi,Petøe ctnostný
Koníèka si sedlal
Tou laní radostný
Kam se podìl mládenec A ty laòko, Kateøinko
Kdeže je mu jen konec Nech mu zraješ jako vínko
Ten už tady není
To Vám na Bechyni
Nadobro ztracený
Pøejou mìšaníni!
MZ:„Když pùjdeme dále avýše, koho zevzácných hostù uvidíme?“
Služebník : „Kromì vzácných snoubencù, pana Petra Voka z Rožmberka, který oèividnì
omládl,a panny šlechtièny Kateøiny z Ludanic tu jsou: krumlovský vladaø rodu
rožmberského Vilém s chotí Annou Marií, markhrabìnkou Bádenskou, pan Adam z
Hradce se svou paní matkou Annou z Rožmberka, pan Zachariáš z Hradce s chotí a další
vzácní hosté z Království èeského, Markhrabství moravského i jiných zemí; Žerotínové,
Valdštejnové, Švamberkové, Slavatové, Šternberkové…, dvoøané, konšelé, hejtmani,
úøedníci, služebníci…“
MZ:„Dìkujeme zadoprovod.“
Je slyšet hlahol zvonù, dunìní moždíøù, slavnostní zvuky varhan i volání slávy; tovše je
doprovod pohádkového sòatku. Svatební hodokvas se zdá být nekoneèný, náš hlad
soupeøí s novináøskou kázní a povinnostmi. Ale nakonec proè neochutnat a
nezaznamenat kulináøské zážitky z pøemíry pokrmù a pití. Vždy jsme jedni z mnohých,
pro které jsou pøipraveny pochoutky z 24 volù, 156 telat, 121 skopcù, 87 vepøù, 3600
rakù, 11 500 èerstvých,uzených i sušených ryb, všemožné drùbeže, zvìøiny, ptactva jako
jsou jeøábci, koroptve, kvíèaly, vzácného koøení, sladkých kaší, domácího i cizokrajného
ovoce a dovezených cukrovinek! Nehledì na 37 000 l vína a 30 000 l piva. „Kolego, co jsi
již ochutnal?“ „Bájeènou kanèí peèínku a paštiku z kachních jatérek.A ty?“ „Vynikající
rybuse šalvìjovouomáèkou.“ A ty,a ty…, nebudemepøece trápit žaludky našich ètenáøù.
Bylo to krásné, dobré a bylo toho dost. Ale pøece se musíme dostat i k Petrovi a Kateøinì,
to by nám ètenáøi neodpustili. Kdy bude vhodné k nim pøikroèit ? Kdy proniknout mezi
èetné gratulanty, mezi tanec a hudbu, kterou obstarává proslulá rožmberská kapela,
pozounéøi ze Starého Mìsta pražskéhoi fascinující židovská kapela z Prahy? Petr Vok si
pohrává naloutnu, kteroudobøeovládáa pozpìvuje sis muzikanty. Tak, snadteï.
MZ:„Vzácný pane, dovolte nám otázku :Co proVás tento denznamená?“
Petr Vok: „Velkou radost, nezmìrnou nadìji; tváøí v tváø neposkvrnìnému mládí velkou
pokoru a víru v nìco lepšího nežèím byl dosudpoznamenánmùj život.“
MZ:„A pro Vás, krásná ašastnápaní Kateøino?“
Kateøina: „Ano, šastná jsem jakoprincezna z pohádky.Ale jsem paní z Rožmberka, a to je
promì o hodnì víc!“
MZ:„Dìkujeme a ještì jednou hodnì štìstí!“
EPILOG
Z pohádkové svatby se musí vstoupit do všedního života i v rodech šlechtických.
Petr Vok i jeho cho byli renesanèními osobnostmi, to znamená velice složitými,
barvitými se spoustou pøedností i záporù. Petr Vok miloval knihy, umìní, hudbu, dobrou

zábavu, ale stále vážnìji se zamýšlel nad problémy víry, smyslu života a smrti. Záhy
odmítl katolicismus, dlouho však ještì trvalo, než se rozhodl pro jeden ze tøí smìrù
protestantismu: luterství, kalvinismus èi èeští bratøi? Zvolil ten poslední smìr, mìl
nejblížek jeho chápání náboženské tolerance; byl pøesvìdèen, že otázka víry je pøedevším
otázkou svìdomí. V roce 1582 pøistoupil k Jednotì èeských bratøí, snad i pod vlivem své
manželky, která byla i se svými pøedky její horlivou vyznavaèkou. Byla to vlastnì ilegální
církev a Petr Vok tím jako velmož riskoval své postavení, majetek i budoucnost rodového
dominia. Pro Kateøinu dal postavit v Bechyni bratrský kostel sv. Jiøí a povolal knìze
Matìje Cyruse. Zakládal bratrské školy na Moravì a v Èechách, stavìl sirotèince, špitály
pro chudé. Tato jeho orientace zpùsobil vážnou bratrskou roztržku, kvùli níž se Petr Vok
ani nezúèastnil ètvrté svatby Viléma na Krumlovì. Nakonec po diplomatickém zásahu
pana Adama z Hradce se bratøiusmíøili.
Ještì pøed sòatkem Petra Voka s Kateøinou si Vilém vynutil smlouvu, ve které se Vok
zavazuje, že pøípadného narozeného syna dá od osmi let do vìku dospìlosti na výchovu k
bratrovi na Krumlov. O tom však nevìdìla Kateøina ani její poruèníci, zøejmì by se
sòatkem za tìchto podmínek vzniklých z náboženských dùvodù nesouhlasili.
Otázky víry byly otázkami myšlení a duše, ale mysl posledního Rožmberka se musela
intenzivnì zabývat majetkovými pomìry, pøesnì øeèeno dluhy. A bylo jich nemálo, tìch
Petrových a ještì více po smrti Viléma, kdy se stal Petr vladaøem rožmberského dominia,
bratrových. Dosahovaly již takové výše, že nejen vìøitelé si podávali dveøe na Krumlovì,
ale hrozilo propadnutí majetku, dokonce i svobody. O to více svízelná situace, protože
rožmberský pán se nemìl rád s císaøem Rudolfem II. Oèekávané vìno Kateøiny, které mìlo
zachránit rožmberské panství, nebylo po šetøení takøka žádné. Po smrti otce se stal
poruèníkem Kateøiny a správcem ludanického majetku moravský hejtman Zachariáš z
Hradce, inventarizace neprobìhla žádná, pak byl sepsán jakýsi seznam, co ještì správci a
úøedníci „neustranili a nerozebrali“. Nìkteré statky a vesnice byly lacino prodány.
Dokonce pøi pátrání po dùkazech o podvodech, kterého se ujal Zdenìk Kavka z Øíèan, byl
záhadnì zprovozen ze svìta. Petr Vok byl nucen prodávat panství po panství, až došlo i na
jeho milovaný rodný Krumlov, který pod nátlakem pøevedl na císaøe Rudolfa II.
Rožmberský dvùr se pøestìhoval do Tøebonì.
Zbývala po tomto sòatku alespoò nadìje na dìdice. Ale i ta se rozplynula s postupující
nemocí Kateøiny. Šastné manželství se pomalu rozpadalo, i když Vok jí stále miloval,
zahrnoval dary a svou pøízní i pøes stále vzrùstající podivné chování. Nejdøíve se její
rozmarnost, nestálost pøipisovala pøílišnému mládí, pak to byly stále èastìji pláèe s
hysterickými køeèemi a následující melancholie, upadala do horeèek, které po sléze
konèily záchvaty horeènatého blouznìní. Již sama nevycházela, ke konci života dlouhou
dobu proležela. Zemøela 22. 6. 1601 na zámku v Èeském Krumlovì. Pochována je v
rožmberské hrobce ve vyšebrodském klášteøe.
Petr Vok, i když již v pokroèilém vìku, zvláštì na tehdejší dobu, byl plný vitality. Dožil se
72 let; trápily ho témìø po celý život moèové kameny, které tehdy lékaøi neumìli léèit.
Navštívil mnohokrát láznì, ale to fyzické utrpení pøi jízdì na koni nebo v koèárech na
tehdejších cestách muselo být nesmírné.
Posledním velkým èinem Petra Voka se stala ochrana zemì proti vpádu pasovského
vojska v zimì a na jaøe 1611. Dal zmincovat rožmberský støíbrný poklad, vyplatil a
rozpustil nepøátelské žoldnéøe, kteøí plenili celé jižní Èechy. Petr Vok vyèerpán a nemocen
byl od záøí 1611 již trvale pøipoután na lože a 6. listopadu 1611 umírá. Mnoho let
pøemýšlel o pomíjivosti lidského života. Mìl i zálibu v symbolice, nosil øetìz s
medailonem, kde byla umrlèí hlava s nápisy „Memento mori“ (Pomni, že zemøeš) a
„Cogita aeternitatem“ (Pøemýšlej o vìènosti). „I hlavu umrlèí nad svým stoleèkem v
pokoji míval.“
Spoèívá v rožmberské hrobce ve Vyšším Brodì. Smutný konec - vymøely dva šlechtické
rody, jeden èeský a jeden moravský.
-ap-

Použitá literatura:
Barbar Vok. Hra o deseti obrazech s prologem. Podle románu J. Maøánka pøepsal pro scénu
Vladimír Havel. Tábor 1939
Bonhardová, Nina: Hodina závrati. P. 1975
Bùžek, Václav -Hrdlièka, Josef:Dvory velmožù s erbem rùže. P.1997
Hora - Hoøejš, Petr: Toulky èeskou minulostí - 3.díl. P. 1994
Janáèek, Josef:Ženy èeské renesance. P. 1987
Kavka, František: Zlatý vìk rùží. Kus èeskéhistorie 16.století. È.Bud. 1966
Koldinská, Marie: Každodennost renesanèního aristokrata. P.2001
Kopta, Josef:Kratochvilné dìje z naší vlasti. P.1952
Královny a knìžny èeské. P. 1996
Maøánek, Jiøí: Barbar Vok. P. 1986
Mysliveèek, Milan - Koubová, Ludmila - Vrbenská, Františka: Èas hradù v Èechách. P. 1995
Pánek, Josef: Poslední Rožmberkové. Velmoži èeské renesnace. P.1989
Svobodová, Anežka: Petr Vok z Rožmberka. P. 1985
Šatra,Josef : Pamìti mìsta Bechynì. 1922

Vernisáž 10. března 16.00 hod.

Středa 31. 3. / 19.00 / Velký sál / Vstupné 200,-/170,-/140,Dramatizaci stejnojmenné humoresky příbramské autorky
Ireny Douskové, v níž jde o pohled žákyně druhé třídy jiskřičky Helenky Součkové na počátek normalizačních sedmdesátých let.
Postřeh diváka: "Skvělá Bára Hrzánová v hlavní roli táhne
celé představení, její kolegové Jarmila Vlčková a Libor Jeník,
každý asi v patnácti rolích, jsou jí víc než zdatnými nahrávači
a celé to šlape jak hodinky. Nelze o tom mluvit, je třeba to
vidět. Pokud budou tuhle hru někde poblíž hrát, zajděte si na
ni, stojí to určitě za to..."

Úterý 2. března / 19.00 hod. / Malý sál / Vstupné: 70,- Kč
V rámci připravovaného turné pro rok 2004 Vám nabízíme
vystoupení hudební skupiny Acoustic Impact. Skupina hraje většinou autorské instrumentální skladby ve stylu jazzu,
latiny a španělského flamenca. Repertoár je doplněn také
skladbami autorů Al di Meola, Paca de Lucia a Johna
Mc Laughlina.

Sobota 6. března 15.00 hod./ Velký sál / Vstupné 25,-Kč
Kulturní dům a Galaxie Bechyně připravili pro děti odpoledne plné her, soutěží a tance s DJ Bořkem.
Sobota 27.března 17.00 hod. / Velký sál / Vstupné 95,Představení plné překvapení a legrace, loutek a kostýmů
včetně tolik populárních lepících pásek. Všechny děti jsou
do představení aktivně zapojeny a zdarma každé dostane
fotku s Michalovým podpisem a dobrůtku od živého zajíčka
Nesquika.

PRO DETI
Čtvrtek 4. března / 19.00 / Velký sál / Předprodej 50,- Kč
Na místě 70,- Kč
Děje se v Rusku v době I. světové války. Do domu Marfy
Chorošenkové, příšerně nepořádné špinavé a líné ženy,jejíž
muž je ve válce, přijde rakouský voják,Čech Václav Adamec,
který tam byl poslán na práce ze zajateckého tábora. Marfa
se změní k nepoznání. Je upravená, pracovitá a kvůli Adamcovi se začne i učit číst a psát.Oba se sblíží a v domě panuje láskyplná idylka. Náhle se objeví Marfin muž Griška, který
přijel na dovolenou... Jak si s touto situací všichni poradí
a jak to dopadne?
.....Na to se přijďte podívat o premiéře!
V alternovaných rolích hrají:
Adamec
Láďa David
Luděk Fábera
Čučkin
Martin Pázler
Čenda Roubal
Griška
Petr Halama
Marfa
Péťa Juricová
Iva Balatá
Režie:
Karel Vontroba

Pondělky 1., 8.,15., 22 .a 29. března / Klubovna
17.00 hodin - 18.00 hodin, 18.00 hodin - 19.00 hodin

K tanci a poslechu hraje hasičská kapela Šeucouská
muzika a country skupina Samotáři.
Prodej vstupenek v Knihkupectví Petra Voka.

Neděle 4. dubna / 9.00 hod. / Klubovna
Lektorka: Miluše Bubelová
Kurzovné: dospělí 250,- Kč, děti 150,- Kč
Přihlásit se můžete v kanceláři KD nebo na čísle 381 213 338

František Korbel

Psí trampoty

èeský prùkopník v Kalifornii
Jméno “ Korbel” je dobøe známé v celých Spojených Státech, ale zejména v
Kalifornii.Pro vìtšinu je jméno “Korbel” známé jako znaèka na lahvích vína a
šampaòského, ale pouze hrstka lidí ví, že František (Franz) Korbel byl èeský
emigrant aprùkopník , který se pøed 145lety usadil v San Francisku astal sejedním
z prvních producentù kalifornského šampaòského.
Životní dobrodružství F. Korbela jsou velmi zajímavá zaèínají bìhem jeho mládí v
Praze a konèí ve vysokémvìku vKalifornii.
V rodinì Korbelù byli 4 bratøi: František,Josef, Antonín a Leoš. František Korbel se
narodil poblíž Tábora v Bechyniv jižních Èechách.Jako nejstarší syn otce Korbela,
který sloužil jako správce zámku hrabìte Paara, byl poslán na studia do Èeských
Budìjovic.František patøil mezi výbornéstudenty a poukonèení gymnázia byl pøijat
na Karlovu Univerzitu v Praze, kde studoval na stavitele.Jeho snem bylo budovat
železnice a mosty.Ale politická atmosféra Francouzské revoluce zasáhla v roce
1848 Prahu a František Korbel se spolu s mnohými studenty zúèastnil revoluce v
Praze a bojoval nabarikádách.
Poté, co císaø vyslal vojáky, byla revoluce poražena , barikády byly opuštìny a
obránci se vrátili domù. Když se František dozvìdìl , že policisté prohlížejí domy a
hledají rebely utekl do Vídnì ke svému strýèkovi. Po nìkolika mìsících se vrátil do
Prahy ve víøe, že policie jeho jméno zapomnìla, avšakpo nìkolika dnech byl zatèen
a uvìznìn v pražských vojenských kasárnách. Jednoho dne zapomnìla stráž zavøít
bránu a František po nìkolikavteøinovém zaváhání vyšel klidnì ven a zasalutoval
strážím. Venku se setkal s pøítelem,s nímž naplánovali útìk do Nìmecka øíèní lodí.
Po pøíjezdu do pøístavu Brémy se ho ujala organizace, která se starala o evropské
uprchlíky smìøující do Ameriky. Plavba lodí do New Yorku trvala 64 dní, z nichž 14
dní protrpìl moøskou nemocí. V New Yorku pracoval velmi tvrdì v lodních docích.
Jednoho dne ho navštívil agent,který mu nabídl lépe placenou práci pøi výstavbì
panamské železnice. Jelikož nebyl v New Yorku spokojený, pøijal František tuto
novou pøíležitost s velkou radostí. Díky svým znalostem geometrie pracoval v
kanceláøi jako projektant. Odtud mohl pozorovat,jak tisíce jeho spolupracovníkù
umírají na malárii v tomto panamském pekle. Po pìti letech dorazil první vlak k
Pacifiku a František si uvìdomil, že má dost Panamy a rozhodla se odjet do San
Franciska. Bylo to v roce 1856 a San Francisko tehdy bylo malým mìstem, které
právì prožívalo zaèátek zlaté horeèky. Ale František byl dobrodružstvími unaven a
radìji hledal stabilní práci. Zaèal pracovat v døevaøské spoleènosti, kde vyrábìl i
krabice na doutníky. S jeho inteligencí aznalostmi se velmi brzy stal pøedákem.
Po deseti letech práce v San Francisku v nìm vùnì èerstvì poražených stromù
vyvolala nostalgické vzpomínky na jeho starou vlast a její lesy. Zašel proto na
rakouský konzuláta požádal o repatriaci, která byla udìlena. Jenže ponávratu domù
zaèaly potíže nanovo. Po dlouhém výslechu mu pohranièní úøedník pøikázal,že se
mùže vrátit do rodné vesnice,ale ”že mùže zùstat pouze tam a nesmí ji opustit bez
dovolení ”. Uvìdomil si, že takový zpùsob života nebyl to, co hledá a témìø ihned
naplánovalnávratse svými bratry Antonínem aJosefem do Ameriky.
František a jeho dva bratøi zaèali v San Francisku nový život . František mìl dost
penìz a zkušeností, aby si koupilsvou vlastní døevaøskou spoleènost. Pozval svého
mladšího bratra Leoše a spoleènì koupili mlýn a pilu v kraji Sonoma,nìkolik
kilometrù proti proudu od Rio Nido. Podnikání se daøilo a František skupoval další
a další hektary cedrového lesa, plného cenného døeva. Jednoho dne pøehlížel
František Korbel hektary vytìženého lesa a pøišlo mu líto,že vytìžená krajina není k
nièemu užiteèná. Pokusilse tam pìstovat obilí,ale úroda bylaslabá akonkurence se
støedo-západními farmáøi pøílišsilná. Brzy dostal jinýnápad pìstovat vinnou révu.
Tato myšlenka pøedstavovala obrovský úspìch a zcela zmìnila Korbelùv život.
Dovezli nejlepší oddenky z Francie a Èeských zemí,ale hlavním tajemstvím
úspìchu bylo pøirozené kvašení, díky nìmuž se Korbelovo šampaòské brzo stalo
nejznámìjším ve Spojených Státech.
V roce 1889byla pùvodnívinicezachvácena požárem a kvùlinedostatku vody zcela
shoøela. Díky odvaze vybudovalinovouvinici ata zaèala opìtprosperovat. Postavili
svou vlastní železnici ze Sonomy do severních pøístavù na Pacifiku.Korbel dále
vlastnil v San Francisku tiskárnu vybavenou moderními pøístroji, v níž vydával
svùj vlastní satirický èasopis “Vosa ”.Jméno “ Korbel ” se stalo známým nejen v
Americe, ale i v Rakousku, a nakonec Korbelovi rakouská vláda odpustila jeho
politické “ zloèiny ” a jmenovala ho honorárním konzulem v San Francisku.Nikdy
nezapomnìl na svùj pùvod a èasto podporoval své krajany a jejich organizace.
Finanènì podpoøil stavbu ” Sokolské haly ”, která sloužila èeskoslovenské
gymnastice a kulturním asociacím v San Francisku.V roce 1903 se rozhodl odejít
do dùchodu. Vrátil se do Prahy,aby si užil zbytek svého úžasného života ve své
rodné vlasti. Následujících 10 let bylo pokojných, ale poté, co zaèala 1.svìtová
válka a vztahy mezi Evropou a Spojenými Státy se zhoršily, nemohl již dostávat
americké dolary. Bìhem války trpìl a zároveò zjistil, že ztratit peníze znamená
ztratit i pøátele. Nakonec válka skonèila a byl velmi šastný, když byla v roce 1918
založena Èeskoslovenskárepublika,alepøíliš si této radosti již neužil. Zemøel v roce
1920 na zápal plic. Po jeho smrti americké soudy rozhodly, žejeho majetekzùstane
v rukou jeho bratrù a jejich rodin.Spoleènost Korbel úspìšnì pokraèovala až do
roku 1955, kdy byla prodána Adolfu a Paulu Heckovým, kteøí ale zachovali slavné
jméno ”Korbel “ aždo souèasnosti.
Fahlorová

Vážení, moji úvahu jsem nazvala dle obsahu a obsah jsem naplnila
trpkými zkušenostmi. Na vánoční svátky k nám každoročně jezdí moji
rodiče. Odpoledne na Štědrý den berou děti ven, abych mohla coby
Ježíšek přichystat stromeček s nadílkou. I minulé vánoce tomu bylo tak. Šli
se podívat na rozsvícený strom na náměstí. Tam je však čekala nemilá
příhoda. Z hloučku stojících mladých lidí nečekaně vyběhl pes větších
rozměrů, namířil k mému šestiletému synovi a skokem ho povalil na zem.
Ten se při pádu „jen“ uhodil do hlavy. Prarodiče mohli pouze nečinně s
hrůzou vše sledovat, neboť byli natolik vzdáleni, že okamžitá pomoc
nebyla možná a psa mezi lidmi před jeho činem nezpozorovali. Babička se
z úleku nemohla vzpamatovat a zbytek Štědrého dne prožila v
představách vnuka s pokousaným obličejem, jak už to mnohokrát viděla v
televizních zprávách. Osoby, mezi nimiž byl patrně majitel psa však byly v
pohodě, neboť na zděšené výkřiky babičky odpovídaly nejapnými
poznámkami. Možná se jednalo o pokus hravého psa se s dítětem
spřátelit, a jsem ráda, že až na bouli a vylekání dopadl dobře oproti jiným
případům v posledních letech, ale vždy se mi vybavuje, kdykoli potkávám
psy na ulici. Stále bez vodítek a náhubků a nejen to. Řekněte, komu se líbí
chodníky lemované psími výkaly? Po lednové oblevě zůstaly hromádky i
na dláždění, neboť pejsci konali svoje potřeby nejdále na odhrnutý sníh po
okrajích a jakmile sníh roztál, zůstalo vše pěkně ležet na holém. Cestou za
nákupem potravin se mi vždy zvedá žaludek nad přehlídkou exkrementů
rozmanitých tvarů, velikostí a konzistence. V jiných ročních obdobích tento
problém není tak viditelný, i když po návštěvě známých s jejich ratolestí,
která odmítne chodit stále jen na území chodníku, je důsledek toho ještě
dlouho cítit po celém schodišti. Neházejme však „pejskaře“ do jednoho
pytle. Potkávám osoby, které chodí se sáčkem v pohotovosti a hned po
výkonu svého psa pozůstatek seberou a odnesou kam patří. TĚM
POSÍLÁM MÉ DÍKY. Ale jak ironicky zbytečná je snaha starší paní, pátrající
v trávě kdepak co zanechal její maličký pejsánek, když za chvíli vidíte
sebevědomého jinocha se psem jako hora, který výslednými produkty
nastřádanými v poslední etapě trávicího traktu lemuje cestičky lázeňského
parku. Zdá se to snad někomu hygienické, když na tato místa jako jedna z
mála vodí maminky svoje děti? Loňského roku jsem s rodinou navštívila
lázeňské město Kynžvart. Při lázních mají také park. Ale psi jej
nenavštěvují. Užívají ho lázeňští hosté a vypadá moc dobře, snad díky
tomu, že je obstoupen cedulkami s nápisy „Zákaz vodění psů“.Ve
městech bývají také označené okrajové části určené k venčení psů. Často
mě zaplavují vlny vzteku, slyším-li výplody chovatelů psů, kteří se ohánějí
diskriminací jejich miláčků. Není to snad naopak? Nejsou diskriminovány
děti, když musí vyhýbat těm nechutnostem všude kolem sebe, když se ve
školách učí, jak se mají chránit při napadení psem? Proč není
samozřejmostí, aby byli psi zabezpečeni tak, aby k napadení nedošlo, aby
vlastníkem bojovných či velkých plemen byl jen ten, kdo prokazatelně
dokáže psa zvládnout? K tomuto chci už jen dodat, že nejsem odpůrcem
psů. Moji rodiče vlastní dva psy. Zaplacením poplatku pro ně starosti také
nekončí. Mají pro ně oplocený výběh na velké zahradě pro dostatek
pohybu a i tu po nich uklízejí, neboť kdyby tak nečinili, asi by zanedlouho
soužití s nimi nebylo pro sousedy příjemné. A nepadá v úvahu ani ohrožení
listonošky. Nakonec děkuji těm majitelům pejsků, kteří se nad mými slovy
alespoň zamyslí, jak by to společné soužití bylo příjemnější pro všechny
zúčastněné.
H.Klímová

Drobní a malí podnikatelé mohou získat podporu
Jihočeští podnikatelé mohou také letos využívat programy podpor malého
a středního podnikání pro rok 2004, které poskytuje Českomoravská
záruční a rozvojová banka (ČMZRB). Ministerstvo průmyslu a obchodu
vyhlásilo celkem 8 programů: ZÁRUKA, KREDIT, START,
TRH,
VESNICE, REGENERACE, KOOPERACE a SPECIAL, které jsou
rozděleny na záruční, úvěrové a příspěvkové.
Asi nejzajímavějším programem je zvýhodněný úvěr KREDIT, který
mohou podnikatelé žádat pro realizaci svých projektů až do výše čtyř
miliónů korun s úrokovou sazbou pěti procent. Firmy mohou dále využít
nabídku takzvaného malého úvěru KREDIT do výše miliónu korun s
úrokovou sazbou tři procenta.
Příspěvek na úhradu úroků z komerčních úvěrů mohou v programu
VESNICE získat drobní podnikatelé realizující projekty v obcích do
3 000 obyvatel.
Příspěvek až polovinu nákladů vynaložených na certifikaci systému jakosti
ISO či EMAS lze získat v programu TRH.
Mezi dalšími programy jsou podpory začínajících podnikatelů,
zaměstnavatelů ZPS pracovníků či projektů v památkových rezervacích.
Podrobnější informace a podmínky těchto programů lze získat v oblastní
kanceláři Jihočeské hospodářské komory, Vančurova 2904, Tábor. Monika
Škabroudová, 381 251 570, tabor@jhk.cz.
16. 2. 2004, Petr Kukla

Støední prùmyslová škola keramická v Bechyni
oslaví letos ve dnech 25. a 26. èervna již 120.
výroèí svého vzniku.
Založena byla v bøeznu 1884 jako první èeská keramická škola
na území Rakouska-Uherska. Od té doby pøipravila pro praxi
více než 3400 absolventù jak v keramických výtvarnì i
technologicky zamìøených oborech, tak v posledních dvaceti
le tech i obo rec h ch emic k ýc h.
Škola je nedílnou souèástí Bechynì, její absolventi se i po mnoha letech k mìstu
hlásí avzpomínajína období prožité v pøíjemném a klidném prostøedí.
V tomto èlánku se nechci zabývat popisem dávných historických událostí, nebo o
nich bylo v Mìstském zpravodaji již psáno. Rád bych se zamìøil na informace o souèasné
škole a na nìkteré aktivity jejích žákù a zamìstnancù, které pronikají mimo vnitøní prostøedí
školy ajejichž prostøednictvímje škola pøímo vnímánaveøejností.
Zájemci o studium si mohou vybrat jeden ze ètyø studijních oborù zakonèených
maturitní zkouškou. Dva z nich (výtvarné zpracování keramiky a porcelánu, tvarování
prùmyslových výrobkù - prùmyslový design) jsou umìlecky zamìøené a žáci jsou pøijímáni
po vykonání talentových zkoušek z kreslení, malby a modelování. Další dva obory
(aplikovaná chemie, technologie keramiky) mají zamìøení technické a uchazeèi konají
pøijímací zkoušky zmatematikya chemie.
V pøijímacím øízení na všechny obory je též zohlednìn prospìch uchazeèe v základní
škole. Není tajemstvím, že o studium technických oborù je dlouhodobì podstatnì menší
zájem než o studium oborù výtvarných. V dùsledku toho uchazeè o studium nìkterého z
technických oborùnemá pøi pøijetí velkoukonkurenci ostatních uchazeèù a konkurence pak
chybí i absolventùm školy pøi pøijímání na vysoké nebo vyšší školy, pøípadnì pøi uplatnìní
na trhupráce.
Od školního roku 2001/02 je ve škole vyuèován nový výtvarnì zamìøený studijní
obor tvarování prùmyslových výrobkù - prùmyslový design. Ve srovnání s tradièním
oborem výtvarné zpracování keramiky a porcelánu jsou jeho studijní dokumenty
koncipované šíøeji a žáci pøi výuce pracujínejen s hlínou a sádrou, ale i s dalšími materiály,
jako jsou napø. plasty, døevo a kovy. Na designérský obor se od samého poèátku hlásí
nadaní žáci. Ti se již od prvního roèníku studia úspìšnì zapojují do soutìží vyhlašovaných
výrobními podniky, napø. do soutìže o návrh designu na cap spraye pro Koh-i-noor Mladá
Vožice. Nejvìtších úspìchù dosáhl nový obor školy díky žáku Josefu Zelenkovi. Ten v
mezinárodní designérské soutìži „Mladý obal 2003“, poøádané Design centrem ÈR v Brnì,
získal první cenu v kategorii støedních škol a jeho práce byla ocenìna i druhým místem v
soutìži o nejlepší exponát na výstavì Vzdìlání a øemeslo 2003 v Èeských Budìjovicích,
kteroukaždoroènìvyhlašuje Ministerstvoškolství, mládeže a tìlovýchovy ÈR.
Také žáci tradièních studijních oborù se svými aktivitami úspìšnì prosazují v
konkurenci žákù jiných škol. Studenti oboru výtvarné zpracování keramiky a porcelánu
dosahují každoroènì vynikajících výsledkù v soutìži v toèení na hrnèíøském kruhu, kterou
SPŠ keramická v Bechyni pravidelnì poøádá od r. 1997 pro žáky støedních výtvarných škol z
celé Èeské republiky. Žáci tohoto oboru se také hromadnì zúèastòují výtvarné soutìže na
návrh dekoru obkladaèek a dlaždic, vyhlašované opakovanì závody akciové spoleènosti
Lasselsberger. Soutìž je každoroènì vyhodnocována odbornou komisí a autoøi nejlepších
návrhù jsou vyhlašovateli ocenìni. V soutìži o nejlepší exponát na výstavì Vzdìlání a
øemeslo 2002 získala maturitní práce Hany Pranèlové „Pieroti“ druhou cenu mezi výrobky
umìleckých škol. V roce 2000 vytvoøila žákynì Štìpánka Prokopová v rámci své maturitní
práce monumentální keramickou mozaikuna prùèelí Kulturního domu v Bechyni s motivem
hrocha, symbolu KD.
Studenti oboru technologie keramiky úspìšnì prezentují své závìreèné práce na
keramických konferencích, poøádaných støídavì školami v Karlových Varech, Hodonínì a
Bechyni. V roce 2001 získala práce Tomáše Štíchy „Simulace vad glazur“, vypracovaná na
základì odborné praxe v závodì RAKO I v Rakovníku, první místo v technickém oboru v
soutìži MŠMT o nejlepší exponát na výstavì Vzdìlánía øemeslo. Vtéto souvislosti lze proto
jen vyslovit politování, že o studium oboru technologie keramiky jeví uchazeèi nepatrný
zájem, pøestože z velkých, modernì rekonstruovaných keramických závodù stále pøicházejí
absolventùm nabídky na pracovní uplatnìní.
Žáci studijního oboru aplikovaná chemie každoroènì obsazují èelná místa v
oblastním kole chemické olympiády. Nejvìtšího úspìchu dosáhl Pavel Bican, který po
šestém místì v celostátním kole chemické olympiády postoupil do mezinárodní soutìže
„Grand Prix Chemique“ poøádané v roce 2003 ve Slovinsku, a v silné konkurenci se umístil
na devátém místì jako nejlepšíz èeského družstva.
Výuka všech studijních oborù je doplòována praktickými poznatky, které žáci
získávají na èetných tématicky zamìøených exkurzích a praxích. Studenti výtvarných oborù
navštìvují pøedevším expozice v muzeích, stálé i pøíležitostné výstavy v pražských i
mimopražských galeriích a také ateliéry na výtvarných vysokých školách. Každý podzim
absolvují žáci tøetích roèníkù krajináøský kurz v nádherné krajinì Blanského lesa. Studenti
technologického a chemického oboru navštìvují zejména keramické závody, sklárny,
potravináøské a strojírenské podniky, èistírny odpadních hmot a hygienické stanice. Bez
ohledu na studovaný obor jsou pro žáky školy poøádány spoleèné návštìvy koncertù a
divadelních pøedstavení v Bechyni, Táboøea Praze.
Žáci bechyòské keramické školy jsou úspìšní také ve své zájmové èinnosti. Èlenové
støedoškolského divadelního souboru Tatrmani, pùsobícího pøi Kulturním domì v Bechyni,
obsadili v roce 2000 první místo na pøehlídce Loutkáøská Chrudim. Na Jiráskovì Hronovì
pak obdrželi cenu Zlatý Alois a postoupili na pøehlídku amatérských divadel do St. Louis ve
Francii.
Žáci školy se pravidelnì zapojují do akcí na pomoc našim zdravotnì postiženým
spoluobèanùm, zvláštì pak dìtem. Každoroènì vyberou v rámci tzv. „Srdíèkového dne“ více
než 20000 Kè na podporu léèby dìtí nemocných leukémií.

V rámci protidrogové prevence se stává tradicí program Start, který pomáhá žákùm prvních
roèníkù vytvoøit tøídní kolektiv, seznámit se s uèiteli v mimoškolním prostøedí a nauèit se
aktivnì využívat svùj volný èas. V tomto pohledu mají svùj význam též zimní lyžaøské kurzy,
probíhající obvykle v Krkonoších, a sportovní a turistické kurzy, zamìøené v posledních
letech na kanoistiku na jihoèeských øekách. Pravidelnì jsou organizovány též sportovní
kurzy v zahranièí (Chorvatsko, Itálie). Na dlouholetou tradici èinnosti sportovních kroužkù
na SPŠ keramické v Bechyni navázalo v roce 2003 založení Centra sportu, v jehož rámci
pùsobí kroužky odbíjené, košíkové, kopané, florbalu, cykloturistiky, kondièního posilování
a kalanetiky. Všechny kroužky se zúèastòují her støedoškolskémládeže, v nichž zvláštìoddíl
odbíjené dosáhl nìkolika výborných výsledkù i na krajské úrovni. Nejvìtším sportovním
úspìchem školy je vítìzství Zuzany Pazourkové na II. mistrovství republiky školní mládeže
veslalomu nasnowboarduv roce 2004.
Úspìšnì pokraèuje spolupráce se zahranièními školami. Po vzájemných výmìnách
skupin žákù se školami ze Stuttgartu a Traunsteinu se zaèíná rozvíjet organizace tvùrèích
workshopù s keramickou školou v Landshutu (všechny SRN). Tato škola má podobný
vzdìlávací systém jako škola naše, také vìk studentù je vzájemnì srovnatelný.
V posledním pìtiletém období pokraèovala škola ve výstavní èinnosti nejen v
tradièních, každoroènì se opakujících lokalitách (Bechynì, Kladno, Telè, Jihlava), ale
výsledky své práce pøedvedla i v Jindøichovì Hradci, Milevsku, Èeských Budìjovicích,
Kolínì a ve Svitavách. Samostatnì vystavovali své výtvarné práce také uèitelé školy, a to v
Praze, Èeských Budìjovicích a Týnì nad Vltavou. Nadále pokraèuje dlouholetá spolupráce
školy s Nadací pro mezinárodní keramická sympozia Bechynì pøi spolupoøádání tìchto
vìhlasných sympozií..
K prezentaci školy na veøejnosti pøispívá také oblíbená korespondenèní soutìž v
chemii, poøádaná naší školou každoroènì pro žáky devátých tøíd základních škol v
Jihoèeském kraji a v pøilehlých oblastech krajù okolních. Soutìžící, kteøí ve dvou
soutìžních korespondenèních kolech dosáhnou nejlepšího hodnocení, jsou pozváni se
svými rodièi a uèiteli do laboratoøí a uèeben SPŠ keramické v Bechyni k úèasti ve finále, k
vyhlášení nejúspìšnìjšíchúèastníkù a k ocenìnévšech finalistù.
Velmi dùležitá je spolupráce školy s výrobní sférou a profesními svazy. Právì díky
této spolupráci je možné realizovat provozní praxe žákù tøetích roèníkù všech oborù. Navíc
studenti ètvrtého roèníku oboru technologie keramiky sbírají na dvoutýdenní odborné
praxi podklady pro vypracování závìreèné odborné práce, která tvoøí souèást jejich
maturitní zkoušky. Mnohéz tìchto prací mají vysokou úroveò pøesahující rámec školy.
Velkou pomocí škole jsou sponzorské aktivity výrobních podnikù, v poslední dobì
zvláštì závodù akciové spoleènosti Lasselsberger, pracoviš Chlumèany, Rakovník a Horní
Bøíza. S jejich pomocí bylo možno zøídit další uèebnu výpoèetní techniky a vybavit ji jak
poèítaèi s tablety, tak grafickým programem Photoshop, který využívají hlavnì žáci
výtvarných oborù. V rámci pomoci škole uskuteènili pracovníci RAKO I z Rakovníka pro
naše žáky a uèitele sérii kurzù, zamìøených na základy obsluhy a využití tohoto programu, a
zajistili i školení odborných uèitelù u dodavatele softwaru.
Nezanedbatelná je také pomoc menších soukromých výrobcù keramiky, Mìstského
úøadu v Bechyni a dalších firem, které svými sponzorskými pøíspìvky umožòují škole
organizovat již výše zmínìnou celostátní toèíøskou soutìž. Sponzorské dary jsou použity
jednak jako ceny pro vítìze, jednak dovolují zajistit doprovodný program soutìže i uhradit
náklady na ubytování a stravování všech pøespolních soutìžících.
Plodná je spolupráce se Silikátovým svazem. Ten škole dodává odbornou literaturu
vlastní provenience a postupnì vydává pro støední školy i proostatní keramiky uèební texty
keramické technologie, jejichž autorkou je Ing. Marcela Herainová, vyuèující technologii na
SPŠ keramické v Bechyni.
Škola podniká mnohé aktivity také v rámci vedlejší èinnosti. Její pøínosy slouží k
vylepšení napjaté finanèní situace tam, kde dotace zøizovatele nejsou dostaèující. Jedná se
zejména o zajištìní nutné údržby budov, vybavení a modernizaci výukových, ubytovacích i
stravovacích prostor a nákup materiálu a surovin. Ministerstvo školství udìlilo SPŠ
keramické v Bechyni certifikáty o zpùsobilosti realizovat kurzy pro keramiky, školení
soukromých výrobcù keramiky v nakládání s chemickými látkami i zaškolení uèitelù na
práci s výpoèetní technikou. Ke komerèním úèelùm jsou veøejnosti nabízeny i volné
ubytovací a stravovací kapacity v domovì mládeže.
A jak je škola hodnocena odborníky? Èeská školní inspekce vykonala ve škole
komplexní inspekci v dubnu 2001. V závìru inspekèní zprávy je uvedeno: „Støední
prùmyslová škola keramická v Bechyni zaujímá svým vzdìlávacím programem
nezastupitelné místo nejen mezi støedními školami jihoèeského regionu, ale i v celé
republice. Kvalitu vzdìlání hodnotila Èeská školní inspekce jako velmi dobrou, kvalitu
øízení a èinnost domova mládeže jako vynikající. Finanèní prostøedky pøidìlené ze státního
rozpoètu bylyvyužity efektivnì. Celkovì byla školahodnocena jako vynikající.“
O toto hodnocení SPŠ keramické v Bechyni se nezasloužili pouze uèitelé,
vychovatelé a provozní pracovníci školy a domova mládeže tím, že øádnì plní své pracovní
povinnosti a èasto nezištnì pøidávají nìco navíc. Na výborných výsledcích školy mají svùj
podíl i vedoucí pracovníci keramických i dalších podnikù na všech úrovních øízení,
soukromí podnikatelé, žáci školy a jejich rodièe, èlenové poradního sboru, pracovníci
Krajského úøadu Jihoèeského kraje a døíve též Školského úøadu v Táboøe, ministerstva
školství, Silikátového svazu a Silikátové spoleènosti i další nejmenovaní, kteøí kontinuálnì
hledají a nacházejí možnosti, jak škole pomoci materiálnì, finanènì, radou i jiným
zpùsobem. Jsou to všichni, kteøí mají tuto školu rádi a jsou ochotni pro ni nìco udìlat.Všem
jimza to patøí náš dík.
Na závìr bych rád vyjádøil pøesvìdèení, že všichni pracovníci školy se budou i
nadále snažit zajišovat pro žáky optimální studijní podmínky s rozmanitými možnostmi
úèelného využití volného èasu. Vìøím, že v dalším období bude mít škola možnost
pøipravovat ve výtvarných i technických oborech talentované a pracovité žáky, kteøí se
budou úspìšnì uplatòovat na trhu práce nejen doma, ale i za hranicemi naší republiky.
Ing. Ladislav Sviták, øeditel školy

Ze školních lavic ve Školní ulici

ŽIVOTNÍ JUBILEA - BØEZEN 2004

Ve středu 28.ledna 2004 se v Táboře uskutečnilo okresní kolo
matematické olympiády kategorie Z-9. Naši školu reprezentovali dva
zástupci devátých tříd a to Petr Pokorný z 9.B a Láďa Honsa z 9.A,
kteří nejlépe zvládli řešení příkladů školního kola. Okresního kola se
zúčastnilo celkem 30 chlapců a dívek z 11 základních škol okresu. Na
soutěžící čekaly celkem čtyři velmi obtížné příklady.
A jak jsem dopadli? Vynikajícího úspěchu dosáhl Petr Pokorný, který
obsadil 2.-3.místo a Láďa Honsa rovněž bodoval na 4.-6.místě. Oba
dva se stali úspěšnými řešiteli okresního kola. Je potěšující, že za
sebou nechali studenty Gymnázia P.d.C. v Táboře i žáky 7. ZŠ v
Táboře, která je zaměřena právě na matematické talenty.
Mgr. Jan Pekař ředitel školy

Bechyňské schody 2004
Klub českých turistů - odbor Bechyně Vás zve na 31. ročník tradičního
aprílového závodu dvojic v běhu do zámeckých schodů „Bechyňské
schody“. Závod se koná v sobotu dne 3. dubna 2004. Zápis
startujících od 8,30 hod. u zámeckých schodů pod domovem
důchodců. Zahájenía start závodu v 9,00 hod.
Petr Chaloupek - předseda odboru

94 let
88 let
85 let
84 let
83 let
82 let
81 let
80 let
79 let
78 let
76 let
75 let

Obermanová Marie
Jírová Anastázie
Šafránková Josefa
Jakubisová Mária, Hájíčková Božena
Valentová Růžena, Slavíková Jaroslava
Soukup Josef, Píšová Marie
Bílková Květa
Volfová Jiřina
Menšík František, Balatá Věra
Kuchválek Jaroslav, Wackermann Miroslav
Hruška Josef, Boček Jiří
Zahradník Josef, Svoboda Jan, Holub Jaroslav,
Blahoutová Vlasta, Kolářová Marie,
Horáčková Marie, Ryšavá Marie
GRATULUJEME
Osobní údaje v této rubrice jsou zveřejňovány se souhlasem jubilantů

TÌLOVÝCHOVA & SPORT
ŠACHOVÝ TURNAJ ZAČÁTEČNÍKŮ

KINO BECHYNÌ
PROGRAM NA BØEZEN 2004
1.pondělí,2.úterý-20 hodin

Kukuška

Nová svérázná komedie režiséra Alexandra Rogožkina
6.sobota-20hod, 7.neděle-17 hodin

Spy Kids 3D - Game Over

Nová dimenze zábavy
Poprvé 3D v našemm kině - nasaď si brýle 3D
V ceně vstupenky brýle pro možnost vidění trojrozměrného
obrazu
8.pondělí,9.úterý-20 hodin

Nesnesitelná krutost

Romantická komedie, která Vás má na háku.V hlavních rolích
George Clooney a Caterine Zeta-Jonesová
15.pondělí,16.úterý-20 hodin

Jak básníci neztrácejí naději

Básníci Dušana Kleina a Ladislava Pecháčka „ ..trochu zestárli,ale
zůstal jim smysl pro humor,sny a naštěstí i důvod k životu..“
18.čtvrtek,19.pátek-20 hodin

V sobotu 31. ledna 2004 se konal v Táboře šachový turnaj, který byl
organizován pro začínající hráče. Zúčastnili se ho tři členové
šachového kroužku v Bechyni a mohli tak porovnat své znalosti
královské hry se žáky z Tábora, Bernartic, Českých Budějovic a
Strakonic. Pro naše malé šachisty to bylo o to těžší, že kroužek
funguje jen krátce. Přesto se v davu šachových nadějí neztratili.
Jakub Klůfa z 2.B ve své skupině mladších žáku sice několikrát
zaplatil za svou zbrklost a nepozornost, ale tu kompenzoval
potrestáním ještě nepozornějších soupeřů a nakonec obsadil 6. místo
z 12 účastníků, když získal 6 bodů z 11 možných.
Ve skupině starších žáků výborně začala Diana Rayová ze 6.B , když
získala z prvních 5 partií 4 body, ale potom se trochu projevila délka
turnaje a trocha smůly. Celkové 5. místo z 11 účastníků a 5,5 bodu z 10
možných je však výborné. Hned za ní ve stejné skupině skončil Martin
Bernáth z 9.A, který měl pro změnu pomalejší začátek a nakonec
obsadil 6. místo s 5 body. Své kvality dokázal také v doplňkové soutěži
v řešení diagramů, když byl jedním ze tří hráčů, kteří vyřešili všechny
úlohy bez chyby.
Celkové vystoupení našich mladých šachistů bylo vzhledem ke krátké
době existence šachového kroužku úspěšné a je jen škoda, že turnaj
se konal v době pololetních prázdnin a nemohlo se ho zúčastnit více
hráčů.

1. jihočeská divize

Texaský masakr motorovou pilou

6. kolo
Loko Č. Budějovice B - Šachový spolek Bechyně 3 : 5
Body: Jirka Brom 1, Pavel Houdek 1, Vráťa Šťastný 1, Honza Marek
1/2, Pepík Janeček 1/2, Lojza Bartoš 1/2, Vašek Absolon 1/2
Splnili jsme úlohu favorita a získali povinné dva body, které nás udrželi
v boji o prvenství v celé soutěži.
7. kolo
Šachový spolek Bechyně Veselí nad Lužnicí 2,5 : 5,5
Body: Vráťa Šťastný 1, Honza Marek 1, Pepík Janeček 1/2
Tak nešťastný zápas jsme už hodně dlouho nezažili a překvapivá
prohra s družstvem, které jsme měli porazit, nás vyřadilo z bojů o
celkové prvenství.
8. kolo
Loko Č. Budějovice A- Šachový spolek Bechyně 5,5 : 2,5
Body: Vašek Absolon 1, Pavel Malý 1, Jirka Brom 1/2
Proti jednomu z hlavních favoritů soutěže jsme nastoupili bez dvou
klíčových hráčů a herní kvalita soupeře se projevila, i když jsme
bojovali až do konce a na výšce prohry se projevila bojovnost
některých našich hráčů, kteří chtěli pro družstvo získat víc, než
dovolovala jejich pozice.

Horor, který musíte vidět, i když při něm budete zavírat oči
20.sobota,21 neděle-20 hodin

Bratři jak se patří

Nová komedie od tvůrců Něco na té Mary je.
Patří k sobě a drží spolu
22.pondělí.23.úterý-20 hodin

Velká ryba
Pro někoho je každý rybník příliš malý. V hlavních rolích Albert
Finney, Ewan McGregor a Jessece Langová
25.čtvrtek,26.pátek-20 hodin

Pán prstenů: Návrat krále

Nadešel čas pro rozhodující bitvy. Putování končí….
27.sobota,28.pondělí-20 hodin

Pach krve

Krvavá odbočka smrti. Děsivý horor, u kterého se určitě budete
bát.
29.pondělí,30.úterý-20 hodin

3. jihočeská divize

Gold Mountain

Něžná vášeň v drsné době Americké občanské války. V hlavních
rolích Nicole Kidmanová, Jude Law a Renée Zellwegerová

Silvestr s Veselou vdovou

Jménem účastníků zájezdu na silvestrovské představení operety
F.Lehára Veselá vdova děkujeme MěÚ za úhradu dopravy. Účastníci
si platili pouze vstupenky. Pokud bude o podobnou akci zájem i v
letošním roce, rádi ji zase uskutečníme a možná, že tak založíme i
novou kulturní tradici pro naše občany i do dalších let.
KK

6. kolo
Silon Sezimovo Ústí B - Šachový spolek Bechyně B 2,5 : 2,5
Body: Pavel Malý 1, Míla Hrubant 1, Petr Michlík 1/2
7. kolo
Šachový spolek Bechyně B Suchdol nad Lužnicí
4:1
Body: Pavel Malý 1, Míla Hrubant 1, Marek Brčák 1, Ivan Horňák ml. 1
Naše Béčko si počíná velmi dobře, stále se drží v popředí své soutěže
a nadále bojuje o postup.

REALITY HORŇÁK
www.REALITYHORNAK.cz

REALITNÍ ČINNOST, BOZP, POŽÁRNÍ
BEZPEČNOST STAVEB, STAVEBNÍ
ŘÍZENÍ…

Dětská psychiatrická léčebna Opařany
nabízí volné ubytovací kapacity pro
turistické ubytování po celý rok. Ubytování
hotelového typu na ubytovně léčebny.

Informace na tel 381 287 041

Prádelna Hùrka Milevsko

zajišuje praní prádla, mandlování, žehlení do
domácností, hotelù, restaurací, penzionù,
zdrav. zaøízení, rekreaèních støedisek a
školních jídelen.
Svoz zajišujeme zdarma, dodací lhùta dle
Vašeho pøání. Smluvní ceny.
Prádelna Hùrka Milevsko
J.Maøánka 1163
399 01 Milevsko
Tel. 382 521 610, 776 710 168

DO 94 000 KÈ PÙJÈÍME BEZ RUÈITELE SE
SPLATNOSTÍ 1 AŽ 6 LET A TO I
PODNIKATELÙM A DÙCHODCÙM.
MOŽNOST PØEDÈASNÉHO SPLACENÍ
BEZ NAVÝŠENÍ.
Kanceláø: Bechynì, Písecká 918
Pracovní doba: úterý a ètvrtek 17.00 - 19.00
a kdykoliv po pøedchozí domluvì.
Tel. 602 349 530, 723 829 787
Veèer: 381 213 827
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