BECHYŇSKÝ

MÌSTSKÝ ZPRAVODAJ

PROSINEC 2005

Vážení spoluobèané, dámy a pánové,
dovolte mi, abych Vám všem popøál klidné
a pøíjemné prožití svátkù vánoèních a mnoho
štìstí, úspìchù, zdraví a životního optimismu
v novém roce 2006.

Jaroslav Matìjka

Z jednání zastupitelstva 9.10.2005
Zastupitelstvo projednalo Souborné stanovisko s pokyny pro dokonèení
návrhu územního plánu mìsta Bechynì vèetnì pøipomínek ke
konceptu územního plánu Mìsta Bechynì.

Z jednání zastupitelstva 23.11.2005
Schválena zmìna vyhlášky o místním poplatku za provoz systému
shromažïování, sbìru, pøepravy, tøídìní, využívání a odstraòování
komunálních odpadù. Za rok 2004 a 2005 náklady v odpadovém
hospodáøství výraznì stouply a tím dochází zároveò i k výraznému
nárùstu doplatku za odpady z rozpoètu mìsta. Zvýšené náklady jsou
zpùsobeny zejména zvýšením ceny za likvidaci nebezpeèného
odpadu a za uložení odpadu stanovené zákonem (nárùst 100 Kè za
tunu). Pro rok 2005 je proto stanovena sazba poplatku ve výši 480,-Kè,
u osob nad 70 let je sazba 300,-Kè.
Schválena zmìna jednacího øádu zastupitelstva . Nový jednací øád je
pøizpùsoben zmìnám v zákonì o obcích a souèasnému stavu prùbìhu
jednání zastupitelstva.
Od 1.1.2006 dochází ke zmìnì zøizovací listiny pøíspìvkové
organizace Kulturní dùm Bechynì. Zmìna spoèívá v rozšíøení
pøedmìtu èinnosti tak, aby tato organizace pokrývala celou oblast
kultury ve mìstì vèetnì provozování mìstského muzea. Z tìchto
dùvodù pak dochází i ke zmìnì názvu organizace na „Kulturní
støedisko mìsta Bechynì“.
Zastupitelstvo vzalo na vìdomí zprávu kontrolního a finanèního
výboru. Z provedených kontrol nevyplynula žádná opatøení.

ŠASTNÉ VÁNOCE VÁM VŠEM PØEJE MÌSTSKÝ
ÚØAD, REDAKÈNÍ RADA A AK. MALÍØ FRANTIŠEK
PETERKA Z ÈENKOVA

POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ

ZASTUPITELSTVA MĚSTA BECHYNĚ
Jednání se uskuteční dne

21. prosince 2005 od 16 hodin
v zasedací síni Městského úřadu

Pracovní doba na MěÚ Bechyně
během vánočních svátků
26.12.2005
27.12.2005
28.12.2005
29.12.2005
30.12.2005

svátek
7.30 -11 12 -15
7.30 -11 12 -17
7.30 -11 12 -15
7.30 -11 12 -13

Schválen prodej bytové jednotky o velikosti 2+0, za kupní cenu
416.789,50,-Kè, 1+1 za 255.000,-Kè a 2+1 za 303.000,-Kè. Prodej byl
uskuteènìn obálkovou metodou.
Uzavøena smìnná smlouva s Jihoèeským krajem, jejímž pøedmìtem je
smìna pozemkù Mìsta Bechynì za pozemky Jihoèeského kraje . Jedná
se o pozemky v k.ú.Hvožïany u Bechynì na prùjezdní komunikaci
vedoucí pøes obec.
Schválen zámìr prodeje pozemkù ve Hvožïanech pøed èp.47. Jedná se
o vypoøádání majetkoprávních vztahù mìsta a majitele pøilehlé
nemovitosti.
Schválen zámìr prodeje èásti
pozemku
parc.è.872/14 v
k.ú.Hvožïany. Pozemek sousedí s chatou jejíž majitel žádá o
odkoupení.
Schválen zámìr prodeje èásti pozemku è.par.1190/1 v k.ú. Bechynì
(lokalita øadové patrové garáže) Jedná se o cca 40 cm široký pás
pozemku na posledním pozemku v øadì garáží.
Zastupitelstvo pøijalo celou øadu rozpoètových opatøení. Vzhledem k
rozsahu tohoto materiálu pouze odkazujeme na úplná znìní
zveøejnìná na úøední desce, kde lze najít i všechna ostatní usnesení.

Společnost rodáků a přátel Bechyně zve
své členy a příznivce na Mikulášské
posezení do hotelu Jupiter
dne 3.12 2005 ve 14.00 hodin.

VÁNOCE
kolikrát v životě vás každý z nás prožil nebo bude prožívat! Každým
rokem se opakujete, stále stejné a přece vždy jiné.
Vánoční stromeček, ozdobený a svítící je pro nás symbolem
vánočních svátků,korunní rekvizitou. Ale dříve to byly jesličky, ke
kterým se pokládaly dárky. Zvyk zdobit vánoční stromek jsme přejali z
Německa počátkem 19. století. Tehdy přijal angažmá v Praze herec z
Pasova, pan Jan Karel Liebich, který se stal později ředitelem
Stavovského divadla. Bydlel v malebném zámečku „Na ztracené
vartě“ v Libni. O Vánocích 1812 překvapil pozvanou hereckou
společnost neobvyklou podívanou. Po bohaté večeři pozval hosty do
salónu, kde stála štíhlá jedle,ozdobená mnoha rozsvícenými
svíčkami a pozlacenými řetězy.
A le o V á no c í c h a ni p ře d t ím z ele ň v do m ác no ste c h
nechyběla.Větvičky chvojí se pokládaly na vánoční stůl nebo se nad
něj zavěšovaly. Věřilo se,že přinášejí štěstí, zdraví a úspěch.
VÁNOČNÍ IMPRESE
U nás se stromeček zdál vždy
tajuplný.Byl ozdoben hlavně
m alý mi če rv e nými
jablíčky,ořechy, do kterých byla
zapíchnuta párátka a byly
obalen y staniolem; obča s
ořech pěkně buchnul, když
párátka polevila. Staniol byl
všemocný, celý rok se sbíral do
vánoční doby. Balila se do něj i
všelijaká cukrátka, bonbóny,
kostkový cukr, také po celý rok schovávané. Byly to naše tzv. salónky,
cetličky. Pamatuji se i na malé tvary lineckého pečiva navázané na
pentličku a zavěšené na stromeček.
Ale hlavně to byly „krápníky“. Bylo to cukroví, želé, barevně vyvedené
do tvaru krápníků se zataveným ouškem; na ty jsem se vždy těšil.
Vzpomínám také na ozdoby ze skleněných tyčinek a perliček ve tvarů
domečků, autíček, letadýlek, klecí s ptáčky aj., které byly charitativní
pomocí našim sklářům vyhnaným z pohraničí.
I když zvyk zdobení vánočního stromečku pochází z Německa, naše
česká duše si ho přetvořila po svém. Je mi líto, že poslední dobou se
přizpůsobujeme americkému, německému, hlavně komerčnímu
vzoru. Proč? Vždyť naše papírové barevné řetězy, ptáčci z
foukaného skla s ozdobným peřím na ocásku a křídélkách, velké i
malé barevné skleněné koule, někdy průsvitné, jsou tak půvabné. V
nich se dalo prohlédnout do nitra všehomíra.
Štědrý den byl vždy dnem mimořádným. Pro maminky nejvíc práce, ta
nervozita hospodyněk se přenášela i na tatínky, děti a ostatní
příbuzné v domácnosti. Když už byla situace očekávání neúnosná,
vzal mě táta na ramena, „na koníčka“, chodil se mnou po kuchyni a
zpíval „Narodil se Kristus Pán“. Tenhle zvyk jsem si zopakoval i se
svými dětmi. Ale když můj syn měl asi 60 kg a výšku 1,80 m, když už
jsme nemohli projít dveřmi, byl čas se zvykem skončit.
Neměli jsme doma „ježíškovský zvoneček“, táta to vyřešil
pohrabáčem, kterým zvonil na plechovou lopatku.
Po štědrovečerní večeři k nám přicházeli příbuzní, vyprávělo se,
vzpomínalo ...
Já a můj starší bratr Olda jsme se pak vytratili a šli za svými čtyřmi
bratranci Cikánkovými. Byli to už světem protřelí mládenci, něco se
popilo a šli jsme na půlnoční mši. Ve farním kostele jsme zaklekli u
zábradlíčka před oltářem a se zápalem zpívali. Pan děkan Kocáb z
kazatelny promluvil, jak je to krásné, když se ve svatvečer vrátí
synové pod rodný krov jako ty vlaštovičky. Pak jsme se vzájemně z
pokleku zvedali, a když jsme odcházeli postranním vchodem z
kostela, pan děkan nás vyprovázel slovy: „Hezky jste zpívali, chlapci,
hezky jste zpívali ...“
R.Plachta

V dětství jsem nemohla pochopit, proč rodiče pláčí. V takový krásný
čas: všude čisťounko, navaříno, napečeno, dárky pod stromečkem.
Dnes pláču i já a vím proč. Vzpomínám.
A.Plachtová

Já vzpomenu na Vánoce válečné,chudé, v době 2.světové války. V té
době bylo všechno na příděl podle počtu osob,jejich věku a zařazení
ve společnosti. Nebylo jižní ovoce, čokoláda, kakao, káva ...
Kdy Vánoce začínaly? Přece v létě, aby v zimním čase bylo doma
útulno a teplo; muselo být čím topit. Uhlí bylo také na příděl a bylo ho
málo, chodili jsme proto na klestí a šišky do lesa. Na podzim se pak
přivezl z lesa výsek dřeva, ručně jsme doma dřevo řezali, sekali a
skládali do hraniček v kolně. Rád jsem to dělal, té vůně dřeva jako o
Vánocích! Později po žních a po výmlatu, kdy už sedláci navezli obilí
do mlýnů, bylo nutné dojít „na černo“ bez lístků do mlýna pro mouku.

Šel jsem také s tatínkem. Potmě jsme šli pěšky na Šternberk u
Dražíče. Domů pak ještě 10 kg mouky na zádech v ruksaku. Nikdo
nás nesměl vidět,šli jsme poli. Také však byl nutný tuk,maminka doma
na dvorku bez přihlášení krmila husu na husí sádlo. Husa nesměla při
krmení kejhat,aby nás nikdo neudal. Jak to maminka dělala, bůhví. A
ještě jsme museli dojít potmě k příbuzným pro mléko. A že bývala tma
důkladná, když právě nesvítil měsíc! Povinné zatemnění znamenalo,
že žádné veřejné osvětlení nebylo, auta nejezdila a když, tak pouze s
malým klopeným modrým světlem, ze žádného domu nesmělo ani
světélko prosvěcovat.
Vánoce byly tehdy obdobím velkých starostí a strachu z prozrazení.A
té práce doma! To už byl advent, bylo nutné začít! Lepili jsme doma
malé papírové košíčky polepené staniolem, vyráběli z barevných
papírů řetězy na stromeček. Pak už bylo nutné doma péct vánočky a
vánoční pečivo. Kdepak koupit v obchodě! Každá maminka pekla
doma. Bylo to v tom čase pečivo ošizené,málo tuku, málo cukru, ale
tehdy chutnalo! Míval jsem nejraději malé koláčky z ovesných
vloček.Ovesné vločky na rozdíl od mouky byly k dostání,nikdo je
nepovažoval za „zdravou výživu“. A v koláčkách byl také umělý med,
říkali jsme mu „kunsthonig“, moc mi chutnal.
Štědrý den, pokud nepřipadl na neděli, byl běžný pracovní den, i v
sobotu se tehdy celý den pracovalo. Stromeček přinesl tatínek den
předem. Asi ho obstaral od místního hajného. Se starším bratrem
jsme stromeček ustrojili v místnosti, která se nevytápěla a neužívala,
aby o tom mladší bratr nevěděl. Čím se zdobil? Měli jsme doma
skleněné ozdoby z předválečných let, k tomu jsme použili, co se doma
předtím vyrobilo a domácí voskové vánoční svíčičky. A když později
spojenecká bombardovací letadla shazovala na odrušení německých
radarů spousty staniolových proužků a našli jsme je někde v polích,
byly také vítanou vánoční ozdobou.
V nastálém Štědrém dni byla vždy v poledne ryba „na černo“.
Odpoledne jsme se starším bratrem přenesli ustrojený stromeček do
ložnice, ve které se ten den zatopilo dříve. Večer přišel tatínek z práce
domů, to už měla maminka připravenou štědrovečerní večeři, jen
ještě rodiče připravili pod stromečkem dárky. Pak se v kuchyni
společně večeřelo, vždy to byla smažená ryba s brambory a pro
rodiče láhev černého bechyňského piva, které dostávali zaměstnanci
pošty od knížete Paara. Pokud bylo jen trochu rozumět, poslouchalo
se chvíli z rádia zakázané, velmi rušené české vysílání z Londýna.
Tatínek pak odešel do ložnice podívat se, zda již přišel Ježíšek. Sám
rozsvítil všechny voskové svíčky a zazvonil na malý skleněný
zvoneček. Zvoním jím dodnes. Pod stromečkem se nejprve zazpívaly
koledy a pak byly radosti! Stejně jako děti dnes. Jen v té době byly
dárky pouze praktické. Jednou jsem dostal košili, ale běda, když jsem
ji oblékl, strašlivě kousala. Říkalo se,že látky byly vyráběny z kopřiv;
snad na tom bylo něco pravdy, ale musel jsem ji nosit, nebyla jiná. Pak
jsme opět odešli do kuchyně, jejíž okno nevedlo do ulice a kde jsme
nemuseli tak pečlivě dbát, aby neprosvítalo. To už se obvykle ozvalo
vánoční troubení pana Severy.
Tehdy bývaly důkladné zimy, a když jsme šli na půlnoční, chrupal
nebo vrzal sníh pod nohama a vůbec nevadilo, že byla všude tma.
Další dva vánoční svátky chodíval tatínek obvykle do služby, rád jsem
mu tam nosíval obědy nebo večeře, vždyť jsem tam s ním směl dlouho
zůstat. Bývaly to dny klidné, tiché, stejně jako Silvestr a Nový rok.
Jenom jsme se všichni těšívali, zda ten další nový rok přinese už
konečně konec války a mír!
F.Kocourek

Po dětských radovánkách u stromečku
nás maminka vypravila na půlnoční.
Babička nám zabalila hlavu vlňákem a
šlo se i v největším mrazu. Sníh se
třpytil a chrupal nám pod nohama,na
nebi se mihotaly miliony hvězd. A
veliké ticho.
V kostele při veliké záři svíček se
zpěvem vánočních koled u jesliček
narozeného Ježíška, vůně kadidla, to
b y l o p r o n á s dě t i n ě co t a k
posvátného,nezapomenutelného na
celý život.
Když jsme šli všichni domů, v krajině
vládl při svitu měsíce opravdový klid a mír. Nejen v přírodě, ale i v srdci
ten klid a mír byl. Byla to opravdu „Svatá, tichá noc“.
A v dáli se nesly tóny varhan hrající tuto vánoční píseň, do nichž
zvonily zvony. Dodnes je slyším znít.
A.Kynclová

... Byly to předposlední válečné Vánoce a moje poslední
bezstarostné, v dalším roce mě už čekala škola. Na ten poslední
předškolní rok mě rodiče posílali do školky, abych se mezi dětmi
(pokračování na str.4)

Po mimořádném úspěchu této výstavy jsme expozici přesunuli do klubovny KD.
Výstava je otevřena veřejnosti po - čt 8 -15, v pá 8 -13 hod.
Po telefonické domluvě lze zpřístupnit skupinám zájemců
kdykoliv mimo uvedenou dobu. Stačí zavolat: 381 213 338

Sobota 17. prosince/21 hod., vstup v 19 hod./Velký sál KD

17.12.
2005

Pondělí 5. prosince - neděle 11. prosince / Prostory KD
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.
Seminář vede klinický psycholog Matthias Steurich, M.A.

Pondělky 5.,12.,19. prosince / 18 a 19 hod. / Klubovna KD
Vyučuje místní lektorka Kristýna Procházková.

Sobota 17. prosince / Malý sál / 15.00 hod. / Vstupné: 25,Loutková pohádka o tom, jak se čert spletl a láska vše v dobré
obrátila.
Hraje Téměř divadelní společnost České Budějovice.

Sobota 10. prosince / Malý sál / 14.00 hod. / Vstupné: 50,Helena Zelenková dokázala vychovat syna s downovým syndromem. Při péči o něj se vyčerpala a skončila v mozkovém
komatu. Několikrát prošla klinickou smrtí. Nový pohled na život
předává při svých přednáškách a ve svých knihách. (Mapy
mého života)

Sobota 17. prosince / 21.00, vstup 19.30 / Velký sál KD

Petr Vymětal a KD Bechyně zvou všechny hudební fandy na
koncertní show skupiny TŘI SESTRY s LOU FANÁNKEM
HAGEN. Kapela vystoupí s novým programem „NA EXX“,
s hitovkou „PUMPA“ nebo „TCHYNĚ Z BECHYNĚ“ (K.Kryl)
+ staré osvědčené fláky.
Speciálním hostem je skupina DOKTOR PP s P. Pečeným
a Otou Balagem.
Těšte se na skvělý zvuk, světelný park, videoprojekci a soutěž
o CD Tří sester.
Večer pokračuje diskorokotékou !!!
Zvýhodněný předprodej :
Stánek Ondřejovi, Libušina ul.
180,- Kč, na místě 210,- Kč

Sobota 14. ledna / 20.00 hod./ Vstupné: sál 110,- přísálí 90,Neděle 4. prosince / 16.30 / Klášterní kostel Nanebevstoupení Panny Marie
Staročeské adventní písně a sbory ze 14.-17. století
zpívá Bechyňský chrámový sbor
Neděle 11. prosince /16.30/ Klášterní kostel Nanebevstoupení Panny Marie
pořádá ZUŠ V. Pichla

Zveme Vás na II. ples města Bechyně
s bohatou tombolou a předtančením.
K tanci a poslechu hraje skupina MIDI
Tábor.
Předprodej vstupenek v Galerii U Hrocha
pouze od 25.11. do 5.12.
Od 6. prosince v kanceláři kulturního domu:
PO - ČT 7:00 -15:00
PÁ 7:00-13:00

Neděle 18. prosince / 17.00 / Náměstí T. G. Masaryka
Vánoční troubení z věže v podání Swing Bandu Tábor. Zahřát
se můžete čajem nebo svařákem, které opět připraví místní
organizace hasičů.
pořádá Kulturní dům Bechyně

KD, U Nádraží 602, tel.: 381 213 338, tel./fax: 381 212 433, www.kulturnidum.cz, e-mail: reditel@kulturnidum.cz

(pokračování ze str.2)
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„otrkala“. A v té školce kromě běžných hraček bylo něco, po čem jsem
okamžitě zatoužila: HOUPACÍ KŮŇ! Byl nádherný, jako živý, hřívu a
ohon z pravých žíní, měl sedlo a třmeny a vykládanou ohlávku; měl
jedinou vadu: nebyl jen můj, ve školce nás byla spousta.
Své přání vlastnit takového koně jsem hned sdělila doma a v dopise
Ježíškovi.
Konečně tu byl Štědrý den. Nemohla jsem se dočkat, až se stmíváním
zazní pod okny pastýřovo vánoční vytrubování, po němž se u nás
usedalo ke štědrovečerní večeři. Po jejím skončení se ozval
zvoneček a já s nedočkavostí běžela do pokoje, který byl od rána až
do této chvíle pro nás děti„tabu“.
Stromeček tam zářil v celé své vánoční kráse, ale zář v dychtivých
dětských očích pohasla: HOUPACÍ KŮŇ pod ním nebyl. Místo něj tam
stáli houpací psi (obdoba houpacích kohoutů). Byli dva,velcí,
černobílí, mezi předními tlapami barevné míče, uprostřed nich
sedátko, ale kdyby zlatí byli, nechtěla jsem se k nim znát. Já si přece
přála koně, což Ježíšek neviděl, jak jsem byla hodná?!
V té chvíli zasáhla naše zlatá, moudrá babička. Viděla velké zklamání
v očích dítěte i dospělých a ve snaze zachránit situaci prohlásila,že
když ty psy nechci, asi budou její. Ochotně jsem souhlasila. Babička,
že se tedy v nich pohoupá. Babičce nezbylo, než do houpadla
usednout. Což o to, dovnitř to šlo, ale ač byla osůbka nevelká a
drobná, sedátko bylo pro ni přece jen těsné a milá babička nemohla z
houpadla ven. Nastala velká legrace, když tatínek a maminka se
smíchem vyprošťovali smějící se babičku ze zajetí psů.
Všeobecnému veselí jsem podlehla i já a houpadlo konečně vzala na
milost, když se ukázalo, že je babičce malé... Díky babičce to byly
veselé Vánoce.
M.Kubešová

ČAS VÁNOČNÍ, tak jako dnes se
uklízelo a peklo. Všude smrděla
leštěnka a Sidol, což jsem nesnášel. Z
nejzadnějších přihrádek kredence se
vyndaly slavnostní talíře a další
porcelán. Polévková mísa s jedním
u c he m a mí s a n a p u nč s
porcelánovou pokličkou, kde byl
výkroj na naběračku.
Začalo se péct. Naloupat ořechy; když to nebyly vlašské papíráky, šlo
to ztuha. A nic kupovaného, všechno dala příroda. Pak se mlely na
ručním mlýnku. Vždy jsem měl ubroušené prsty a stejně se kus
skořápky v cukroví objevil. Začalo se cukrovím, které se muselo
rozležet. Takže medvědí pracičky. A přestože se do krabic, kam se
poskládaly, dalo rozčtvrcené jablko,aby změklo, byly pořád tvrdé.
A teď heče peče. Tady musím říct recept. Nebojte se, je jednoduchý. Z
ostružinové marmelády (také domácí) a moučkového cukru se
uhnětlo těsto, to se vyválelo na placku, z té se nakrájely nudličky, které
se různě zatočily jako třeba preclíčky. Vše se na dřevěném podnose
nechalo vysušit a po navázání stříbrných nití věšelo na stromeček.
Vykrajované perníčky s citrónovou polevou a lískovým oříškem místo
očička. Vytlačované cukroví, když z mlýnku na maso přes různé
šablony lezlo takové dlouhé hovínko, i když sladké. Samozřejmě
vanilkové rohlíčky a jako poslední se dělaly pusinky z bílků a rakvičky
ze žloutků. Ty jsem miloval, protože byly sladké jako cecek.
Stromeček se samozřejmě nekupoval, to by bylo něco jako si koupit
pomlázku! Po potížích se konečně našel historický stojan (ve kterém
stromeček nikdy nedržel) a den před Štědrým se do něj stromeček
zasadil, popřípadě se navrtaly větvičky,aby byl krásný.
A byl tu Štědrý den. Žádné prádlo na balkoně, to by byla ostuda. Kapr
se pořád přendával z vany do lavóru,abychom se mohli vykoupat. Od
rána se žertovalo, že se nebude jíst, aby se vidělo zlaté prasátko.
Všichni se ale cpali páté přes deváté, takže při slavnostní večeři měli
pokažené žaludky a v bramborovém salátě se jen tak porejpali.
Odpoledne se strojil stromek. Kolekce nebyla. Věšely se vlašáky
zabalené ve staniolu od čokolády, panenská jablíčka, naše heče peče
a vážené bonbóny zabalené do hedvábného papíru s nastříhanými
střapci. To jsem nenáviděl, protože jsem od nůžek měl pryskejře.
Doblba se lepily barevné řetězy; na ně se prodávaly barevné papíry,
které se rovněž musely nastříhat a slepit arabigumou, kterou jsem
měl až za ušima. Svíčky se upevňovaly do klipsů,kde nikdy pořádně
nedržely. Na špičku stromečku jsme navazovali mašli, která měla
krásně vyšívaný lidový vzorek a která nám samozřejmě jednou
shořela. Stromeček se postavil na štokrle přikryté slavnostním
ubrusem.
A blížil se večer. Salát byl proleželý. Kapr byl ubit, obalen a usmažen.
Umylo se nádobí a všichni se oblékli do slavnostního. Rozložil se
velký stůl, cukroví se dalo z krabic na porcelánové podnosy. Ovoce,
nejčastěji jablka a pomeranče (ty byly jen o Vánocích), se rozložilo na
mísu a ozdobilo neloupanými buráky. Vše se nanosilo na stůl, z rádia

či z gramofonu se linula sváteční hudba. Popřáli jsme si hezké
Vánoce a dali po puse. V zoufalém boji jsme statečně domrzačili své
žaludky, abychom se zavděčili mámě kuchařce. Sklidilo se se stolu a
zapálily svíčky na stromečku. Obvykle se úspěšně zabránilo
počínajícím požárům. Všude kapal vosk a linula se vůně františka.
Pečlivě ukrývané dárky a ještě pečlivěji zabalené se ze svých skrýší
přesunuly pod stromeček. Pamatuji, že jednou jsem nevydržel a jeden
dárek rozbalil před vysloveným povelem k rozbalování. Využil jsem
chvíle, kdy ostatní rodina nábožně zírala na rozsvícený stromek.
Dostal jsem naprosto nevánoční facku. V rozbaleném balíčku byly
elegantní podkolenky.
Dárky jsou rozdány. Všechny provázky a vánoční papíry pečlivě
uloženy na příště. Do ztrát nutno započítat rozsedlou gramofonovou
desku s pohádkou „Honza a lodička“.
Z posledních sil odkládáme slavnostní šaty a odplazíme se do svých
postelí.
POKOJ LIDEM DOBRÉ VŮLE a těšíme se na Vánoce příští!
M.Gärtner

Od vzpomínek starších a starých pøejdìme k té
mladší a nejmladší generaci, vážíme si jejich
názorù a „vánoèních impresí“. Díky jim.

Pokaždé, když se ráno 24.prosince probudím,
vyskočím z postele a rychle běžím ke svému
Adventnímu kalendáři vyjíst poslední tabulku čokolády. Srdíčko mi
poskočí radostí a už se těším, až táta bude po večeři potřebovat na
záchod, aby mohl zazvonit na zvoneček.
Okolo šesté hodiny už začínám cítit lehké vzrušení a cítím, že se TA
chvíle blíží. Už vyhlížím babičku, dědu a jejich roztomilého pejska
Terinku, jestli nejdou na štědrovečerní večeři. Když udeří sedmá
hodina, běhám po bytě a nadávám, jak to, že ještě nepřišli; po deseti
minutách konečně zazvoní zvonek a já uslyším veselý Terinky štěkot.
Děda vždy řekne: „Potkal jsem cestou Ježíška a ten mi dal tuhle
tašku.“ Děda tašku dá do pokojíčku, kde je stromeček, a vrátí se za
námi do kuchyně, kde už můžeme zasednout k svátečně
připravenému stolu. Po večeři si v obýváku pustíme koledy a
rozebíráme události, které se odehrály v nejbližší době. Potom táta na
chvíli odejde a já cítím, že se blíží ta nejpříjemnější část dne. Pak
slyším jen cink, cink cink a snažím se co nejrychleji dostat do
pokojíčku. Mamka mě ale zastaví a řekne, ať tak nechvátám. Ale teď
už otvírám dveře a vidím tu hromadu dárků, které mohu vždy
rozdávat. Nejdřív všem dárky ode mě a pak až rozdám ty ostatní.
Okolo dvanácté hodiny jdu spát a když se ráno 25.prosince
probudím, řeknu si: „Tak zas za rok!“
Markéta Daňová

No, o Vánocích si myslím, že jsou moc krásné, obzvlášť, když se celá
rodina sejde u stromečku a rozdávají si dárky. To jsou podle mě pravé
Vánoce, jinak si je ani představit neumím. Moc ráda pomáhám se
zdobením stromečku, nejenže mě to baví, ale zkracuji si tím i čekání
na večer. Také ráda peču cukroví, navodí to takovou tu předvánoční
pohodu a vůni, kterou mám moc ráda. Vždy, když zazvoní zvonek,
začnu se cítit úplně jinak, než někdy v roce. Strašně se těším, co
dostanu za dárky. Mám z toho vždycky strašnou radost, i když dávno
vím, že Ježíšek neexistuje.
Žaneta Filipová

Brzy už bude nejkrásnější zimní svátek - Štědrý den. Štědrý večer,
který se někdy nazývá také svatvečer, začínáme u nás hned jak se
setmí a v zimě se stmívá brzy. Zpíváme koledy, povídáme si o zvycích,
louskáme ořechy a těšíme se na dárky. I mlsné jazýčky mají svátek.
A hlavně nemusíme jít brzy spát a po rozbalení dárků smíme být
vzhůru třeba až do půlnoci. Jenom dědeček pořád zívá, ale on zívá
vždycky. Za večer toho nazívá víc než všichni ostatní dohromady.
Přesto ale jde potom s babičkou na půlnoční.
Martina Černá

Vánoce, když někdo řekne Vánoce,
hned si vybavím sníh, ozdobený
stromeček, kapra s bramborovým
salátem a hromadu dárků.
Vá noce již sla víme mnoho let,
d v a c á t é h o č t v r t é h o p r o si n c e .
Samozřejmě jsou země, kde se Vánoce
slaví v jiný den. Je to spíše otázka tradic,
jako si někdo dříve věšel stromeček
vzhůru nohama ,tak někdo zase slavil
Vánoce později nebo dřív. V dřívějších
(dokončení na následující straně)

(dokončení ze str.4)

VÁNOCE

dobách byly Vánoce spíše chudé na dárky, ale velmi bohaté na
tradicích, oslavách, tancovačkách a podobně. Dnes se dají takové
akce zahlédnout jen málokde, teď v hodně domácnostech uvidí spíše
osvícené pokoje a stromky, koledy hrají v rádiích a slova už skoro
nikdo neumí...Takto upadá duch Vánoc v zapomnění.
Marek Sakař

Každý určitě zná problémy na Vánoce. Kde sebrat dárky, stromek a
hlavně KAPRA.
Teď k dárkům: otázka je, jaké dárky máme koupit a hlavně za kolik. U
malých dětí je to lehké, ale u dospělých je to těžší, protože neznáme
jejich tajná přání. Dospělí nás znají líp, než my je, takže mají
jednodušší výběr dárků. Já, který jsem z pětičlenné rodiny, musím
každý rok koupit čtyři dárky, ale nebaví mě ty dárky balit a hlavně si
pořád hrát před malou sestrou na to, že dárky nosí Ježíšek.
No, a tak vypadá moje vánoční DEPRESE!!!
Jan Albrecht

VÁNOCE. Pro většinu obyvatel
Vánoc e zn ame nají především
shánění dárků, chvilku klidu a
pohody. Jenže Vánoce jsou hlavně
křesťanským svátkem. Já si myslím,
že křesťan je prožívá úplně jinak než
člověk, který se těší jenom na dárky,
na to, co dostane. Mnozí z nás se ani
nezamyslí nad tím, kde to všechno
začalo, kdo to zavedl. Jenom
dodržují tradice, ačkoliv je to nebaví
a nejradši by s tím přestali. Ve světě
žijí také lidé, co Vánoce neslaví
nebo neuznávají. Většinou jsou to lidé jiného náboženství.
Pro mě Vánoce znamenají především klid od všeho, na chvíli se izoluji
od ostatního světa. O Vánocích žiji ve svém světě, kde je jenom
nejbližší příbuzenstvo a kamarádi. Odpočinu si od školy, úkolů a
všech starostí. Pro mě o Vánocích nejsou nejdůležitější dárky, ale ta
pohoda. Je to nejhezčí období v roce. Po vánočních svátcích,
prázdninách a dovolených u všech lidí nastane zase ten stereotyp,
který trvá až do dalších dovolených, svátků a prázdnin.
Michael Charypar

Nadcházející Vánoce se dají popsat několika slovy. Nákupy, úklid,
pečení cukroví, smažení kapra, zdobení vánočního stromečku a
příjemná vůně jehličí. Tyto svátky bývají pro většinu lidí
nejšťastnějšími dny v roce.
Jsou to krásné chvíle, po kterých se většina z nás stýská a na které se
těší nejvíce děti. Vánoce jsou symbolem klidu, pohody a porozumění.
To ale nemusí platit pro lidi, kteří žijí osamoceni, neboť to pro ně
mohou být dny plné stresu. Realita předvánočního období však bývá
každoročně stejná. Předvánoční úklid, pečení cukroví a nakupování
posledních dárků. Jsou i lidé, kteří přímo nesnášejí stání ve frontách v
přeplněných obchodech, shánění stromečku, ba i dokonce samé
vaření a přípravy na Vánoce. Někteří lidé zachovávají i tradiční
vánoční zvyky, jako například lití olova, držení půstu a vyhlížení
zlatého prasátka, očekávání hvězdičky po rozkrojení jablka nebo
pouštění ořechových skořápek se svíčkou po vodě, jako malých
lodiček.
Nejvýznamnějším dnem Vánoc je asi Štědrý den. Je to jeden z mála,
kdy z lidí vyzařuje láska, pohoda a úcta ke každému. Jiskřící dětské
oči nad rozbaleným dárkem jsou neopakovatelné chvíle.
Iveta Bártová

Vánoční svátky jsou nejkrásnějšími svátky celého roku, protože se na
ně těší jak děti, tak dospělí. Děti se těší na kupu dárečků, kterou najdou
24.prosince večer pod rozsvíceným stromečkem, a dospělí se naopak
radují z rozjasněných dětských očí i radosti ostatních, které obdarovali
malými nebo velkými dárky. Pro dospělé je vánoční nálada spíše
hektická, ale děti se na Vánoce těší. Většinu dětí ani tak nenadchne
tradice Vánoc,jako dárky, které dostanou. Dětská nálada se dá
znázornit jako křivka, která má vrchol právě v ten moment, kdy vejdou
společně se svými rodiči do pokoje, kde stojí nádherně ozdobený
vánoční stromeček, a uvidí tu velkou hromadu dárků. V té chvíli jsou
menší děti přesvědčeny, že Ježíšek přinesl dárky a v té samé chvíli jsou
moc šťastní i dospělí, protože vidí radost, kterou vytvořili. V tomto je
podle mého smysl Vánoc - dělat radost druhým a mít z toho dobrý pocit!
O Vánocích se také říká,že jsou to svátky dětí. Já si ale myslím, že o
Vánocích by si měli lidé pomáhat a dělat radost nejen dětem, ale všem
lidem. O Vánocích by si lidé měli odpouštět i věci, které by si možná
jindy neodpustili. Tak si Vánoce užívejte a vzájemně si pomáhejte k
radosti.
Tereza Štachová

Když se zamyslíme nad smyslem Vánoc a vánočních svátků,
napadne nás, že Vánoce jsou brány zejména jako svátky klidu a
pohody, pro malé děti očekávání příchodu Ježíška, který jim přinese
dárky, pro dospělé spíše jako svátky, při nichž se setká celá rodina.
Vánoční nálada by měla být klidná a pohodová, ale dnes už se
Vánoce staly spíše svátky každoročních přeplněných obchodů,
depresí z vánočního uklízení, nakupování dárků apod. Je hodně lidí,
kteří když slyší slovo Vánoce,už mají depresi a místo toho, aby se
těšili na to, že budou Vánoce trávit se svojí rodinou, příbuznými
nebo přáteli,tak se radši zavřou doma a mají ty nejčernější myšlenky,
což vůbec nechápu, protože Vánoce byly, jsou a budou nejkrásnější
svátky v roce.
Lucie Karbová

Vánoce jsou křesťanský svátek, při kterém se slaví narození Ježíše
Krista. Je to příležitost k tomu, aby se sešla třeba rodina, i když v ní
mohou být nesváry. Mnohdy se to nedá ani zopakovat, Vánoce jsou
na to prostě dobrá příležitost. Měl by to být čas míru, pochopení,
pohody, měly by alespoň na ten krátký čas přestat zuřit války nebo
živly. Já osobně Vánoce miluji, nejen kvůli dárkům, ale kvůli takové
celkové spokojenosti. Je to doba, kdy jen odpočívám, nemám žádné
starosti, nemusím chodit do školy. Na těchto pár dní pohody pak
vzpomínám celý rok a už se v duchu nemohu dočkat dalších Vánoc.
První Vánoce, které si pamatuji byly, když mi byly dva roky. V té době
mě nezajímalo nic jiného než dárky pod stromečkem. V paměti mi
utkvělo zelené sluchátko, které hrálo různé melodie. Vánoce by s
námi měly být každý rok už navždy...
Vít Herain

Nálady o Vánocích jsou u každého člověka jiné. Někdo má velice
dobrou náladu, někdo však trpí vánočními depresemi. Aby se
náhodou nic nestalo, aby všechno vyšlo, jak má. Ale podle mě se
máme o Vánocích odreagovat a ne být nervózní z toho, jestli se nám
něco připálí nebo jestli se něco rozbije, takové starosti vůbec na
Vánoce nepatří! Vánoce jsou svátky klidu a míru, takže bychom si je
měli užívat. Měli bychom mít radost z toho, když si dítě rozbalí dárek a
je celé šťastné, že mu Ježíšek nadělil to, co si tak moc přál. To stejné je
před Vánoci. Starosti s tím, co zrovna letos koupíte svým ratolestem
a blízkým. Při nakupování dárků bychom si měli představit, jakou
radost z toho bude mít ten druhý, komu ten dárek kupujete, a ne se
dívat na to, kolik stojí, protože když chcete někomu udělat radost, tak
přece nezáleží na tom, kolik co stojí, může to být drahé, levné, ale aby
to bylo dané od srdce.
Takže starosti bychom měli hodit za hlavu a radovat se s ostatními, a
to stejné bychom měli udělat s vánočními a předvánočními
depresemi. Ty bychom měli schovat do kouta a už je nikdy
nevytahovat, protože na Vánoce má být každý šťastný a spokojený se
svou rodinou.
Soňa Houdková

Hodně lidí říká, že nemají rádi
Vánoce a to jen kvůli vybírání a
nakupování dárečků pro své
nejbližší, ale já mám Vánoce ráda se
vším všudy. S dárečky u mě nejsou,
těsně před 24.prosincem, žádné
starosti, poněvadž je mám koupené
alespoň měsíc, ne-li víc dopředu. A
co se týče balení dárků? Já osobně
balím dárky také dopředu, protože
všechno, co je spojeno s Vánoci, mě
hrozně baví. Naopak pomáhám s
balením rodičům. Před Vánoci jsem
jak malé dítě a do všeho se pouštím s ohromným nadšením. Jediné,
co mi vadí je to napětí, taky stres lidí okolo mě a hlavně mi vánoční
pohodu nepříjemně ruší domácí úkoly.
No a když už je konečně Štědrý den, tak dokonce vstávám okolo
deváté hodiny a to je co říct. Celý den pomáhám s přípravou na večer.
Hlavně počítám každou minutu a nemohu se dočkat večera. Dokonce
se ani pořádně nenajím kapříka, abych mohla co nejdříve otevřít své
dárečky. Chovám se doopravdy jako malý špuntík.
Eliška Gáčošová

Jistě nikdo z nás si nemůže nevšimnout každoročního předvánočního
spěchu a stresu. Všichni „lítají“ po obchodech a nakupují dárečky pro
své nejbližší, vánoční stromečky, pečou cukroví a dělají mnoho jiných
aktivit, které neodmyslitelně patří k Vánocům. Po velmi náročném
období si každý rád v klidu sedne na Štědrý den k vánočnímu
stromku při tónech vánočních koled a se svými přáteli a rodinou si
užívá mírumilovné atmosféry. Není divu, že se nám po tak příjemných
dnech nechce znovu do každodenního rutinního života a stěžujeme
si, že nám vánoční svátky utekly jako voda. Na druhou stranu máme
alespoň důvod těšit se na příští Vánoce.
Martina Jirásková

Oznámení o vyhlášení výbìrového øízení
Rada Mìsta Bechynì
vyhlašuje výbìrové øízení na místo

øeditele pøíspìvkové organizace
Kulturní dùm Bechynì

Požadavky :
- dosažení minimálnì støedoškolského vzdìlání
- dobré organizaèní, øídící a komunikaèní schopnosti
- morální a obèanská bezúhonnost
- øidièský prùkaz skupiny "B"
- dobrá znalost práce na PC ( Windows, MS Office, Internet )
- nástup od 20.3.2006
Pøihlášky s požadovanými doklady doruète osobnì,
popøípadì zašlete nejpozdìji do 22.12.2005 do 10.00 hod.
na adresu:
MìÚ Bechynì, nám.T.G.Masaryka è.2., 391 65 Bechynì

Adventní dílničky
Stalo se hezkou tradicí, že v dobì pøedvánoèní poøádáme Adventní dílnièky. Také letos
zveme všechny dìti, rodièe a pøátele naší školy na pohodové odpoledne, které se
uskuteèní 20. prosince2005 vprostorách „nové“ školy od 15.00 hodin.
Pøipravili jsme pro Vás v našich dílnách k vyzkoušení mnoho zajímavých výtvarných
technik s vánoèní tematikou, napøíklad výrobu papírových lampionù, papírových a
textilních ozdob, drátkování kamínkùdo tvaru broukù atd.
K dobré náladì jistì pøispìje imalé pohoštìní – ochutnávka cukroví a vánoèníhopunèe.
Výbor SRPDŠ pøi škole Školní ulice

Vážení spoluobčané.
Letos je tomu již 10 let, co vznikla ve Hvožďanech tradice betlémských
výstav. Srdečně Vás opět zveme na letošní "Betlémy ve stodůlce",
které budou zahájeny ve Hvožďanech čp. 2 dne 10.12.1005 v 10 hod.
dopoledne. Výstava potrvá do 8.1.2006 a bude otevřena od 10 do 17
hod., 24.12. a 31.12. pouze do 13 hod. Srdečně Vás všechny zvou a
na Vaší návštěvu se těší pořadatelé výstavy.

Podrobnìjší informace k náplni práce podá tajemník MìÚ,
telefon: 381 213 120, 381 211 012.
Pøílohami pøihlášky jsou:
- strukturovaný životopis,
-

výpis z evidence Rejstøíku trestù ne starší než 3 mìsíce (originál
nebo ovìøená kopie); u cizích státních pøíslušníkù též obdobný
doklad osvìdèující bezúhonnost vydaný domovským státem
(pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se
bezúhonnost èestným prohlášením),

-

èestné prohlášení o negativním.lustraèním osvìdèení ve smyslu
zák.è.451/1991 Sb. *) (úspìšný úèastník výbìrového øízení musí
doložit originál osvìdèení vydané MV ÈR nejpozdìji do 1 mìsíce
od oznámení o výbìru)

-

ovìøená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdìlání.

-

souhlas se zpracováním osobních údajù *)

-

písemný návrh koncepce kultury ve mìstì.

Rada Mìsta Bechynì si vyhrazuje právo výbìrové øízení zrušit.
Datum vyhlášení: 28.11.2005
*) dokument si prosím stáhnìte z www.mestobechyne.cz nebo vyzvednìte na
podatelnì MìÚ.

Nová sportovištì otevøena
V úterý 29.11.2005 byla za úèasti zástupcù mìsta Bechynì, dodavatelù
a sportovní veøejnosti slavnostnì otevøena nová sportovištì s umìlými
povrchy v prostorách mìstského stadionu. Sportovní veøejnost tak
dostává k dispozici nová høištì pro basketbal, fotbal èi tenis.
Nové prostory budou veøejnosti k dispozici se stejnou provozní dobou
jako areál celého sportovního stadionu:
v dubnu od 14 do 19 hodin
kvìten - záøí od 8 do 21 hodin
øíjen - bøezen od 14 do 18 hodin

KINO BECHYNÌ
PROGRAM NA PROSINEC 2005
1.čtvrtek, 2. pátek, 20. hodin

GÓÓÓL!

Každý sen má svůj začátek. Cesta z vesnického trávníku do
jednoho z nejprestižnějších fotbalových klubů na světě.
3. sobota, 4. neděle, 20 hodin

Nesvatbovi

Život je párty, tak to rozjedem! Owen Wilson a Vince Vaughn v
hlavních rolích zdařilé filmové komedie.
5. pondělí, 6. úterý, 20. hodin

Hrubeš a Mareš jsou kamarádi do deště

Je naprosto nezbytné, aby nebe bylo blankytné. Jan Budař a
Richard Krajčo v hlavních rolích filmové komedie z ryzí
současnosti.
8.čtvrtek, 9. pátek, 20 hodin

40 let panic

Lepší pozdě než nikdy
10. sobota, 11. neděle, 20. hodin

Distrikt!

Vstup na vlastní riziko! Divoká, animovaná, celovečerní komedie.
12. pondělí, 13. úterý, 20. hodin

Panenství na obtíž

Šestnáctiletá Bea je poslední panna ve třídě. Jestli se nechce dál
ztrapňovat, musí jí kamarádky pomoci najít vhodnou „obět“, která
by ji o panenství připravila ...
16. pátek,17. sobota, 20. hodin

Jeskyně

Pod nebem leží peklo, pod peklem leží jeskyně. Akční filmový
horor.
18. neděle, 19. pondělí, 20 hodin

Legenda o Zorrovi

Muž s černou maskou se vrací. V hlavních rolích opět Antonio
Banderas a Catherina Zeta-Jonesová.
20. úterý, 21. středa, 20. hodin

Wallace & Gromit: Prokletí králíkodlaka
Vaším směrem hopsá něco příšerného. Animovaná komedie z
dílny tvůrců slavného Slepičího úletu.
22. čtvrtek, 20 hodin

Příběh modré planety

Po šesti letech usilovné práce přichází druhý opus od scénáristůrežisérů snímku Microcosmos.

ŽIVOTNÍ JUBILEA - PROSINEC 2005
93 let
91 let
86 let
85 let
81 let
80 let
77 let
75 let

Čeřovská Marie, Sobíšková Marie
Podlipský Václav, Blažková Marie
Hlaváček Miloslav, Podhrázská Polana
Přibyl František
Šoltysová Elfrieda, MUDr. Trnka Jindra
Krasanovská Božena, Staňková Marie
Vozábal Jaroslav
Bočková Marie, Hrnčárek Jan,
Krátká Marie
GRATULUJEME

Osobní údaje jsou zveřejňovány se souhlasem jubilantů.

Zlatá svatba

50 let společného života oslavili 19. listopadu 2005
manželé Božena a Bohumil Královi. K tomuto
významnému jubileu jim osobně poblahopřáli starosta
J.Matějka a místostarosta M.Beneš.

ČINNOST SBORU PRO OBČANSKÉ
ZÁLEŽITOSTI
Sbor pro obèanskézáležitosti (SPOZ) jiždlouhou dobu zajišuje rozesílání
gratulací nejstarším obèanùm mìsta k životním jubileím. Bohužel, po
pøijetí zákona na ochranu osobních údajù, již nemohou být seznamy
obèanù, kteøí se dožívají urèitého vìku, aktualizovány podle údajù z
evidence obyvatel.
Proto si Vás, vážení senioøi, i Vás, rodinní pøíslušníci, stejnì jako loni
dovolujeme toutocestoupožádat o pomoc.
Na odboru vnitøních a sociálních vìcí MìÚ v Bechyni u paní Zuzany
Blažkové jsou k dispozici tiskopisy na udìlení souhlasu se zpracováním
osobních údajù. Žádáme obèany, kteøí se v roce 2005 dožijí vìku 70 let a
více, aby souhlas se zpracováním osobních údajù SPOZu i mìstskému
úøadu udìlili. Ti obèané, kteøí souhlas udìlili v minulých letech, nemusí
již tento tiskopis znovu vyplòovat. Pokud však nastala jakákoliv zmìna,
napø. se zmìnila adresa Vašeho souèasného pobytu, ohlašte ji prosím co
nejdøíve, aby Vám mohla být doruèena gratulace. Formuláø pro vyplnìní
naleznete iv tomtovydánízpravodaje.

Z mimoškolní činnosti „staré školy“
Podzimní hra v pøírodì
Krásné poèasí o podzimních prázdninách vylákalo žáky ze staré školy a jejich uèitele do
pøírody. Témìø 50 dìtí si mohlo ve støedu 26. øíjna vyzkoušet na pøipravené trase
pøekonávání rùzných pøekážek, plnìní úkolù z oblasti zruènosti ale i zdravovìdy a dokonce i
støelbu ze vzduchovky. Na závìr èekalo na vítìze vyhodnocení s diplomy, na všechny pak
buøty na opékání a sladkáodmìna za úèast.
Bechyòská veverka
Ani chladné podzimní poèasí nezastaví sportovní mimoškolní aktivity staré školy.
Tentokráte, jako pravidelnì každým rokem, se konaly15. a 16. listopadu závody ve šplhu. V
úterý odpoledne soutìžilichlapci a dívky z 2.stupnì obouzákladních škol. Odvahu poprat se
s pìtimetrovou tyèí dostalo témìø 30 žákù. Vítìzkou ve své kategorii a zároveò držitelkou
nového èasového rekordu se stala Andrea Pavlíková ze 7.A. Ve støedu se pak sešli v
hojnìjším poètu 70 závodníkù jejich mladšíspolužáci. Každá kategorie mìla své vítìze, kteøí
se postavili “na bednu“ apøevzali vìcné ceny. Plyšové veverky za nejlepší výkon pak pøevzali:
Roxana Rayová ze 4.A a Jan Kováøíkz 5.A.
Vánoèní zpívání
Srdeènì Vás zveme na poslech vánoèních koled, které si jako každým rokem pøipravují
uèiteléze staré školy pro své žáky. Vystoupení probìhneposlední školní den pøedvánoèními
prázdninami tzn. ve ètvrtek 22. prosince od ètvrt na osm ráno pøed hlavním vchodem do
školy.Tìšíme se naprskavky, svíèièkyi vaši výpomoc pøizpívání.
V měsíci říjnu proběhla v ulicích Gabrielova, U stadionu
a v části ulic Čechova a Písecká rekonstrukce veřejného
osvětlení. Byly vyměněny osvětlovací tělesa a
zrekonstruovány stožáry. Rekonstrukce osvětlení byla
zaměřena na snížení spotřeby elektrické energie.
Původní svítidla měla spotřebu 210-250 W a současná spotřeba je 75 W. Svítidla
byla osazena zdroji s bílým světlem, které zaručují lepší světelnou pohodu než
původní zdroje.
Tato akce se podařila zrealizovat, stejně jako v minulých letech rekonstrukce
osvětlení velkého sálu kulturního domu a slavnostní osvětlení mostu v Zářečí, jen
díky finančnímu příspěvku od Nadace duhová energie. Nadaci duhová energie
založila energetická společnost ČEZ v roce 2002 s cílem dárcovské činnosti.
Jedním z pilířů pomoci je podpora regionů. Obce mohou žádat o nadační
příspěvky na projekty dle individuálních lokálních potřeb. Cílem této podpory je
podporovat obecně prospěšné zájmy a potřeby občanů v regionech a přispívat tak
k jejich rozvoji.

Z. Blažková, MìÚ Bechynì

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

Jak bezpečně zacházet se zařízeními a spotřebiči na propan-butan

Propan - butan může být nebezpečný
Podzim je tu, s ním i zaèátek topné sezóny arizika,
jenž používání topných prostøedkù pøináší.
Manipulace s propan-butanovými lahvemi a
zaøízeními na plyn má svá pravidla, která se nìkdy
draze nevyplácí pøehlížet.
Propan-butanová náplò tlakových nádob je
vlastnì zkapalnìný uhlovodíkový plyn (LPG).
Vzhledem k vysoké výhøevnosti, energetickému
potenciálu i snadné skladovatelnosti je LPG ve
formì propan-butanu využíván ve znaèném
m ì ø ít k u v e f ir m á ch , d o m ác n o st e c h
i prorekreaèní úèely, a již provytápìní, vaøení, pohon aj. Bohužel pøi nesprávné
obsluze a manipulaci se zaøízeními fungujícíma propan-butan hrozí také požár
èi výbuch s neblahými následky na zdraví a majetek obèanù. Jen v loòském
roce zaznamenali hasièi 10 pøípadù požárù se škodou vyšší než 0,5 milionu
korun, které bezprostøednì souvisely s tlakovými nádobami na propan-butan.
Pøi manipulaci s propan-butanovými zaøízeními je nutné dodržet tìchto nìkolik
základních pravidel:
Již v okamžiku instalace propan-butanového zaøízení,popø. využít odborné
pomoci a nepokoušet se zaøízení nainstalovat sám. Instalace jednoduché
tlakové stanice, kterou tvoøí tlakové láhve, potrubní rozvod, regulátor tlaku a
spotøebiè, svìøtek tomu oprávnìným a øádnì vyškoleným odborníkùm. Pokud
se jedná o nové spotøebièe, vždy se vyplatí øídit se striktnì návodem výrobce èi
pokyny dodavatele. Z návodu se spotøebitel dozví, jak spotøebiè obsluhovat, jak
provádìt údržbu a v jakých intervalech a koneènì kdo mùže revize provádìt a
spotøebièinstalovat. Pravidelná údržba aserviszajistívšem klidnýspánek.
S lahvemi naplnìnými propan-butanem zacházejte obezøetnì, uvìdomte si, že
se jedná o tìkavou látku, ze které se pøi styku se vzduchem stává výbušná
smìs. Proto propan-butanové lahve nikdy nevystavujeme vysokým teplotám
ani vysokému tlaku. Již pøi instalaci a samotném užívání spotøebièù èi zaøízení
na propan-butan je nutno dodržovat zásadu bezpeèné vzdálenosti od
výbušných, hoølavých èi hoøení podporujících látek a materiálù. Pokud tedy
nìkdo používá napø. v domácnostech na vaøení propan-butanovou láhev,
nemìli by v zájmu vlastní bezpeènosti skladovat nìkolik tlakových nádob
najednou blízko u sebe.
Lahve skladujtea používejte pouzeve stojaté poloze (pokud pøedpisy nestanoví
jinak, napø. u vysokozdvižných vozíkù), ve snadno pøístupných,proti
nežádoucím vlivùm chránìných a dostateènì vìtraných prostorách. V pøípadì
vyšší koncentrace uvolnìného plynu mùže velice snadno dojít k výbuchu
tohoto tìkavého plynu a následného požáru. Staèí pøeskok elektrické nebo
elektrostatické jiskry, zapálená cigareta, rozžhavené uhlí, døevo a podobnì.
Nádoby s hoølavými plyny, tedy ani propan-butanové lahve, se dle vyhlášky è.
246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpeènosti a výkonu státního
požárního dozoru ( vyhláškao požární prevenci ) nesmí skladovat vprostorách
pod úrovní okolního terénu, kotelnách, garážích nebo spoleèných prostorách
bytových domù èi ubytovacích zaøízení. LPG je totiž tìžší než vzduch, mohl by
se tedy hromadit u zemì èi v prohlubních, což zvyšuje riziko požáru nebo
výbuchu.
Dodržujte lhùty revizí plynových spotøebièù a pravidelnì kontrolujte, zda
správnì fungují. Nebezpeèí nepøedstavují jen pøípadné úniky plynu, ale také
nedokonalé spalování, které rovnìž mùže zapøíèinit požár nebo výbuch anebo
vést k otravì oxidem uhelnatým, tedy udušení. (LPG není jedovatý, ovšem pøi
nedokonalém spalování silnì spotøebovává vzduch.) Proto je nutno pravidelnì
ovìøovat tìsnost tlakových nádob a pravidelnì mìnit staré tlakové nádoby za
nové.
Pøípadné netìsnosti tlakové nádoby (èi jiného zaøízení s propan-butanem)
zjišujte pouze pìnotvorným prostøedkem popø. detektorem, nikdy ne
otevøeným plamenem.
V zájmu svého zdraví a majetku nakupujte plyn, respektive tlakové lahve
naplnìné plynem, pouze u oprávnìných distributorù. Ti jsou zárukou jakosti
plynu a dobrého technického stavu lahví. Pøed výmìnou vypotøebované lahve
odstraòtemožnézdroje iniciace výbuchu nebo požáru.
Provozovatel plynových zaøízení je povinen vést øádnou technikou
dokumentaci (napø. místní provozní øád, revizníknihyatd.) auchovává doklady
napø. o údržbì, provedených revizích, zkouškách atd. Základní povinnosti
provozovatelù a uživatelù vyhrazených plynových zaøízení k zajištìní
bezpeèného provozu naleznete ve vyhlášce è. 21/1979 Sb., kterou se urèují
vyhrazená plynová zaøízení a stanoví nìkteré podmínky k zajištìní jejich
bezpeènosti, veznìní pozdìjších pøedpisù.
Pøi úniku plynu nebo pøi podezøení zúniku plynu je nutno:
-

Ihned vyøadit všechny možné zdroje iniciace!
Ihned zhasnout všechnyplameny!
Ihned otevøít všechna okna a dveøe (svýjimkou sklepích místností)!
Ihned uzavøít všechny uzávìryplynu,popø.hlavníuzávìr plynu!

-

Do místnosti, v níž je cítit zápach plynu, nevstupovat sotevøeným ohnìm!
Nezapalovat zápalky nebo zapalovaè!
Nemanipulovat s elektrickými spínaèi!
Nevytahovat elektrické zástrèky!
Nepoužívat elektrické zvonky!
Nepoužívat el. spotøebièe a výtahy!
Nekouøit!
Po uzavøení hlavního uzávìru zkontrolovat, zda jsou uzavøeny všechny
uzavírací armatury plynu a ty, které jsou doposud otevøeny, uzavøít
(zapalovací hoøáky, plynové chladnièky apod.)
Svìtlo se mùže zapnout teprve tehdy, když je bezpeènì zjištìna
koncentrace pod 50 % dolní meze výbušnosti.
Nikdy nespoléhat na vlastní èichový vjem, nýbrž pøivolat další osoby!
Jestliže se pøíèina zápachu plynu nedá zjistit, i když jsou všechny uzavírací
armatury pro plyn uzavøeny, je nutné ihned pøivolat odborného
zamìstnance oprávnìné firmy.
I zcela slabý zápach plynu, jehož pøíèina nebyla zjištìna nebo nemohla být
zjištìna, musí být nahlášen dodavateli plynu (pro zaøízení v jeho
vlastnictví) nebo montážní firmì!
Vystupuje-li zápach plynu z místností, které nejsou bìžnì pøístupné, je
nutno ihned vyrozumìt policii nebo hasièe, kteøí mají právo zajistit pøístup,
souèasnì se vyrozumí dodavatel plynu!
Poruchu nebo poškození plynových zaøízení sami neodstraòovat! To
mohou udìlat jenom odborní zamìstnanci oprávnìných firem!
Místo poruchy musí být pøístupné pro zásah k odstranìní poruchy.

Co se týká bezpeèného provozu zásobníkù LPG, montáž zaøízení a uvedení do
provozu je opìt nutno svìøit oprávnìné odborné firmì. Ta zajišuje i opravy a
servis ve stanovených lhùtách, k tomu oprávnìní odborníci provádìjí revize
zaøízení ze úèelem ovìøení jeho bezpeèného a spolehlivého stavu. Obsah
nádrže by mìl doplòovat pouze smluvní dodavatel, který garantuje i jakost
plynu. Jeho bezpeènostními pokyny je nutno se øídit a v pøípadì mimoøádného
provozního stavu ihned kontaktovat dodavatele plynu.
Hasièi Bechynì, velitel + preventista

NOVINKY OD MLADÝCH HASIÈÙ
1) MNOŽÍME SE
Oddíl mladých hasièù, který 5. záøí zahájil svou èinnost v novém školním roce, má letos
rekordních 30 èlenù. Rozrostli jsme se o jedno družstvo k pùvodním Delfínùm a
Vlaštovkám, které nám již letos dorostly do starší kategorie, pøibylo družstvo Gumídkù,
jehož èlenové soutìží nejen za mladší kategorii, ale i za pøípravku, nebo nìkterým je
teprve ètyøi a pùl roku. Aby se takový nával drobotiny dal zvládnout, pùvodním dvìma
vedoucím oddílu pøispìchalona pomoc hned nìkolik rodièù hasièù.

2) SOUTÌŽÍME

Od zaèátku školního roku jsme se zúèastnilidvou soutìží. 10. záøí to byla pohárová soutìž
v Táboøe, která se konala v Husových sadech v rámci Táborských setkání. Soutìžilo se v
požárním útoku. Nasadili jsme po jednom družstvu do obou kategorií a obì kategorie
jsme také vyhráli a pøivezli si do klubovny nìkolik velmi pìkných cen. 15. øíjna zde v
Bechyni probìhl podzimní sraz okresního kola soutìže MH. Soutìžilo se ve štafetì dvojic
a závodì požárnické všestrannosti, který zahrnuje støelbu ze vzduchovky, požární
ochranu, uzlování, pøekonání pøekážky po vodorovném lanì, topografii a zdravovìdu. I
tentokrát jsme soutìžili ve všech kategoriích, pro zmìnu ale se støídavým úspìchem:
Gumídci v kategorii pøípravka - 2.místo, Gumídci v kategorii mladší - 9. místo, ve starší
kategorii Vlaštovky - 13. místo a Delfíni - 1. místo. Závìreèného vyhodnocení a pøedání
diplomùse zúèastnili mj. starosta OSH p. Pazdera astarosta mìsta Bechynì p. Matìjka.

3)CHVÁLÍME DOSPÌLÁKY

Zatímco malí hasièi soutìžili, jejich velcí kolegové zajišovali prùbìh soutìže,
pøipravovali tra ZPV a dráhy štafet, fungovali jako rozhodèí, prodávali obèerstvení ve
stánku, vaøili obìd v polní kuchyni a po soutìži všechno zase uklízeli, za což všem
zúèastnìným patøí dík. Za ochotu a spolupráci pøi zajištìní prostorù na stadionì bychom
chtìli podìkovat také p. Mikovi a p. Balèíkovi.

4) PLÁNUJEME

Do konce roku 2005 ještì pøipravíme ukázky a pásmo pro setkání zasloužilých hasièù a
výroèní valnou hromadu SDH a pøed zimními prázdninami se rozlouèíme jako
každoroènì na vánoèníbesídce v hasièárnì.

Vedoucí mládeže, SDH Bechynì M.W.

Zprávièky z Jahùdky
V naší MŠ je opìt otevøeno 7 tøíd. Zpestøením života dìtí v MŠ byla v záøí pro menší dìti
pohádka „ Koblížek“, v øíjnu všichni vidìli pohádku „ O Snìhurce“. Na konci øíjna byla
jako každý rok instalována výstava PODZIMNÍÈKÙ v prostorách MŠ. Chtìli bychom touto
cestou velmi podìkovat a vyjádøit obdiv všem dìtem a rodièùm, kteøí se svými
spoleènými výtvory na výstavì podílejí a pøekvapují svou originalitou a nápadem.
Výstavu navštívili i žáci ZŠ. V listopadu nás navštíví Divadélko kouzel. Zaèátek prosince
oslavíme zdobením stromu pro zvíøátka na školní zahradì spoleènì s rodièi, dále nás èeká
pohádka O dvou snìhulácích , O hvìzdném høíbátku, Mikulášská a vánoèní nadílka a
besídkypro rodièe. Nezapomeneme ani na výstavu Betlémùve Hvožïanech.

Zájemci o členství v Českém rybářském svazu - MO Bechyně si
mohou vyzvednout pøihlášky prùbìžnì u p. Chaluše, ul. 5.kvìtna 836, po domluvì na
tel.è. 732231795, nebo vklubovnì ÈRS každounedìli od 9 do 10 hod. a to od 8. ledna do
26. února 2006.
Školení a zkouškybudourealizovány koncem bøezna 2006.
za MO ÈRS - pøedseda

Akce Stonožka
V posledním říjnovém týdnu se uskutečnila akce
Stonožka. Letos probíhal již desátý ročník, kdy děti
naší školy pomáhaly při této charitativní akci.
Prodeji předcházela důkladná příprava, aby bylo v
týdnu co prodávat. V kuchyňce se pekly perníčky a
linecká kolečka, která se zdobila. O tyto dobrůtky
byl velký zájem, a proto se pekly několikrát i v
průběhu stonožkového týdne.
V keramické dílně pracovaly děti keramického kroužku, které
zhotovily různá zvířátka. Z keramiky vyráběli i žáci 8.ročníků, kteří
modelovali malé trpaslíčky. Ti byli také hodně prodejní. Menší děti
vyrobily výrobky z papíru, starší žáci vyráběli v dílnách výrobky ze
dřeva, stojánky na tužky a svíčky. V Rubínu a jídelně se celý týden
prodávalo a některé děti prodávaly i venku po Bechyni.
Letošní výtěžek činil 13.210,50 Kč. A za celou Stonožku již naše škola
přispěla postiženým dětem částku přes 101.332,- Kč.
Školní redakce děkuje všem žákům školy i těm, kteří byli aktivní a
pomáhali i sběrem kaštanů a žaludů.

„NOVOROČNÍ ČTYŘLÍSTEK“
Klub českých turistů - odbor Bechyně si Vás dovoluje, v duchu
přísloví „Jak na Nový rok, tak po celý rok“, pozvat na Novoroční
odpolední vycházku spojenou se sbírkou pro Nadační fond
Českého rozhlasu „ SVĚTLUŠKA “ určenou na pomoc
nevidomým a těžce zrakově postiženým „NOVOROČNÍ
ČTYŘLÍSTEK“.
Sraz účastníků je v neděli 1.1.2006 ve 13,00 hodin před hotelem
„U Draka“. Připraveny budou dvě vycházkové trasy okolím města
Bechyně (krátká trasa 3-4 km, dlouhá trasa 10-12 km).
S přáním spokojenosti a pevného zdraví do nastávajícího roku
Za KČT - odbor Bechyně Petr Chaloupek - předseda odboru

Konstruktéry
požadujeme: VŠ-strojní zaměření,
práce s 3D CAD, NJ nebo AJ
komunikativně.

Hledá nové
pracovníky
na tato volná
pracovní místa

Pracovník referátu
prodeje-marketingu
požadujeme: SŠ/VŠ-slaboproud,
aktivní znalost NJ/AJ

M. Fišer 8.A

TÌLOVÝCHOVA & SPORT
Přebor škol v šachu družstev - okresní kolo

Ve støedu 9. listopadu 2005 se tøi družstva s bechyòských základních škol
zúèastnila okresního kola pøeboru škol v šachu. 2. ZŠ Bechynì (stará škola)
vyslala do bojù na šedesáti ètyøech políèkách družstvo mladších žákù ve
složení Jan Chaloupek 5.A, Robin Kubeš 5.A, Jan Šastný 4.B a Vojtìch Dynda
3.A, zatímco 1. ZŠ Bechynì (nová škola) obsadila obì kategorie. Mladší
nastoupili v sestavì Michlík Matìj 4.A, Mikula Ján 4.B, Kováøík Jan 5.A, Birtus
Petr 3.A a Hejdová Monika 5.A, za starší hráli Michlík Petr 6.B, Rayová Diana
8.B, Janálová Žaneta 6.A a JanálováZita 6.A.
V kategorii starších žákù soutìžilo 10 týmù systémem každý s každým a sešla
se silná konkurence, vždy hrálo i nìkolik úèastníkù šachovéextraligy mládeže.
Naše dìvèata bojovala stateènì, i když 9 partií bylo pro nìkteré z nich opravdu
mnoho. Obdiv si zaslouží Petr Michlík, který se na první šachovnici potkával s
nejsilnìjšími hráèi ostatních družstev a pøesto získal slušných 5 bodù.
Družstvo nové školy nakonecobsadilo 7.místo.
V kategorii mladších žákù soutìžily ètyøi týmy systémem každý s každým
dvakrát. Smùla byla v tom, že zatímco proti ostatním se více daøilo staré škole,
v zápase proti sobì byla úspìšnìjší nová škola. A kde se dva perou … Tím
tøetím, který se nakonec smál, bylaškola zTábora. Druhé místo po vyrovnaném
bojivybojovala 1. ZŠ Bechynì, kdyžzískal o pùl bodu(!) vícenež 2.ZŠ Bechynì.
A tak si mladí bechyòští šachisté domù pøivezli støíbrné a bronzovémedaile, ale
vzhledem k malému poètu úèastníkù postupuje do krajského kola jenom
celkový vítìz. Naši hráèi si alespoò trochu vylepšili náladu individuálními
úspìchy. Vojta Dynda ze staré školy získal cenu pro nejlepšího hráèe na 4.
šachovnici a Petr Birtus z nové školy se stal nejúspìšnìjším øešitelem
diagramùv doplòkovésoutìži.
Na závìr my všichni, kdo jsme se této hezké akce zúèastnili, chceme podìkovat
obìma pánùm øeditelùm škol, že umožnili svým žákùm reprezentovat svou
školu v této královské høe.
12.listopad 2005: 2. kolo 3. jihočeská šachová divize
Spartak Soběslav B - Reality Horňák Bechyně B 1 : 4
Body: Pavel Houdek 1, Jarda Alexa 1, Míla Hrubant 1, Ivan Horňák
ml.1
I ve druhém kole naše Béčko suverénně zvítězilo, když se partie
nepovedla jenom Marku Brčákovi. Ostatní své souboje s domácími
šachisty vyhráli a zabezpečili pro Bechyni plný bodový zisk.
13.listopad 2005: 2. kolo 1. jihočeská šachová divize
Koberce Kájov - Reality Horňák Bechyně
3,5 : 4,5
Body získali: Pepík Janeček 1, Štefan Bernáth 1, Marek Hanzal 1,
Pavel Houdek 1/2, David Mazur 1/2, Pavel Malý 1/2
I přes oslabení o dva hráče základní sestavy jelo naše Áčko na půdu
nováčka 1. divize jako favorit. Domácí však potvrdili, že jejich postup
do nejvyšší krajské soutěže nebyl náhodný. Zápas se dlouho vyvíjel
všelijak, jenom ne příznivě pro bechyňské. Nakonec svojí bojovností
zvládli několik nepříjemných partií a celé utkání dovedli k zisku
prvních tří bodů do tabulky nové sezóny.

Kovoobráběče
Na Libuši 891, 391 65 Bechyně
Tel.:+420 381 213 011
Fax:+420 381 211 060
email: micro-sensor@micro-sensor.cz
http://www.micro-sensor.cz

vyučené v oboru, vícesměnný
provoz.
Kontakt: p. Vacek

Petr Chaloupek - VELO+SPORT SERVIS
poskytuje ZIMNÍ - 10% SLEVU na opravy,
materiál a jízdní kola (doprodej modelů r. 2005)
Bechyně, 5. května 779, telefon: 737 529 220

PODLAHÁØSTVÍ
VZORKOVÁ PRODEJNA

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

DÌKUJEME VŠEM NAŠIM ZÁKAZNÍKÙM
ZA PROJEVENOU DÙVÌRU A PØEJEME
VESELÉ VÁNOCE, ŠASTNÉ A ÚSPÌŠNÉ
VYKROÈENÍ DO NOVÉHO ROKU 2006.

TÌŠÍME SE NA VAŠI
NÁVŠTÌVU V ROCE 2006

Mìstský zpravodaj è.11/2005, den vydání: 1.12.2005. Mìsíèník. Vydává Mìsto Bechynì, IÈO: 00252069, nám. T.G.Masaryka 2, 391 65.
Vychází v Bechyni 1. den v mìsíci. Ev.è. period. tisku 37/97. Náklad 2200 výtiskù. ZDARMA. Pøipomínky, návrhy a pøíjem inzerce (15 Kè/cm2) poštou, na
tel. 381211012 a 381211490, nebo na e-mail: posta@mestobechyne.cz Tisk RUDI - reklamní studio, tiskárna Planá n.Luž, tel. 381259680.

