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CENY TEPLA PRO ROK
2007

Spo lečn ost
Bytenes Bechyně
s.r.o. provedla na
základě předlo-
žených kalkulací
od firmy Erding
Brno ceny tepla
pro rok 2007 pro
byty v majetku

města Bechyně v lokalitě sídliště Obránců
míru a DPS a dále v lokalitě sídliště Na
Libuši. Tyto ceny byly schváleny Radou
Města Bechyně dne 17.1.2007. Vypočtené
ceny jsou vztaženy na 1m otápěné plochy
a jsou to tzv. ceny kalkulované, tzn., že po
ukončení roku 2007 bude provedeno
závěrečné vyúčtování této ceny. V objektech
sídliště Obránců míru a DPS je kalkulovaná
cena ve výši 24,- Kč na m otápěné plochy
a pro byty v majetku města v lokalitě Na
Libuši je kalkulovaná cena ve výši 20,- Kčna
m otápěné plochy.

Porovnáme-li kalkulované ceny s rokem
2006 zjistíme, že došlo k poklesu ceny tepla

a to u objektů sídlištěObránců míru a DPS o
3,- Kč na m (pokles o 12,5 %) a u objektů Na
Libuši o 2,- Kč na m (pokles o 10,4%). Na
uvedeném snížení se nejvíce podílí splacení
jednoho ze 3 leasingů společnosti Erding
Brno. Použijeme-li vyjádření spotřeby tepla v
GJ, dostanemenásledujícíhodnoty:

- rok 2006 620,70 Kč/GJ
- rok 2007 555,-- Kč/GJ

- rok 2006 505,-- Kč/GJ
- rok 2007 472,-- Kč/GJ

Z uvedeného vyplývá, že po ukončení
splácení dvou zbývajících leasingů u firmy
Erding Brno dojde k dalšímu poklesu ceny
tepla, čímž bude dosaženo úrovně s jinými
lokalitami. Předpoklad cílové částky ceny
tepla pro lokalitu Bechyně po ukončení výše
citovaných leasingových splátek dosáhne
výše cca 460,- Kč/GJ, za předpokladu, že
nedojde k výraznějšímu nárůstu cenových
vstupů (zejména u plynu).
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Sídliště Obráncůmíru a DPS
– kalkulovaná cena

Sídliště Na Libuši – kalkulovaná cena

V Bechyni 18.1.2007
Miroslav K r á l

Jednatel

ŽIVOTNÍ JUBILEAÚNOR2007
93 let PolákováAnna
90 let PekárkováJarmila
88 let Kotěšovec Václav, Kynclová

Anežka
87 let Bohuslavová Anna
85 let Klímová Jarmila
84 let Třešňáková Marta, Zelenková

Růžena
83 let Kotěšovcová Libuše
82 let Bohuslavová Milada
81 let KloudováRůžena
79 let Dvořáková Marie, Stachová

Bohumila
78 let MatějkováLibuše
77 let Dousek František, Podholová

Helena
76 let Černoch Josef
75 let Dousková Marie, Fílová Jarmila

Kniha versus Film
Je až zarážející, jak málo dnes lidé ètou.

Myslím tím plnohodnotné knihy a ne bulvární
plátky, které nás dennì zaplavují „zaruèenými“
informacemi.

Prvním signálem o neoblibì knih mi byl
obyèejný dotaz profesorky veškole: „Kolik tak knih
pøeètete za rok?“ Nestaèila jsem se divit, když se
ozývala èísla, jejichž hodnoty jen v nìkolika málo
pøípadechpøevýšily desítku.Chtìlo se miaž breèet
nad tím, jak moc se moji spolužáci ochuzují. Když
jsem na profesorèinu otázku odpovìdìla já,
nastalo hrobové ticho. Nìkteøí na mì hledìli jako
na nejnovìjší pøírùstek zoologické zahrady, jiní
jako na pohanskou modlu, u které si nejsou jisti,
zdase jí bát nebo ji uctívat. Ticho prolomila až paní
profesorka, která hlasitým šepotem zopakovala
mou odpovìï: „Sto!“ Její oèi pøitom zasnìnì
hledìly nìkam do kvetoucích zahrad kantorského
ráje.

Tohodne jsem ztratila mnoho iluzí. Pøedevším
jsemnechápala, jak semohou lidé tak okrádat. Jak
je možné, že dají pøednost filmovým zpracováním
knih? Opravdu tomu nerozumím. Filmoví
producenti nám naservírují knihu tak, jak ji vidí oni.
Doslova nám vnutí svou pøedstavu o tom, jak vše
v pøíbìhu vypadá. Nic nenechají na naší
pøedstavivosti, a to je to, comi tolikvadí.

Na knize je pro mìkrásné právì to, že si mohu
vytvoøit vlastní obrazy svìta a postav, o kterých
ètu. Je jen na mé vlastní fantazii, jak si popisovaný
dìj zhmotním vesvé hlavì. Když se lidé podívají na
stejný film, vzhled jejich postav a svìta je stejný.
Pokud si ale více lidí pøeète tutéž knihu, vznikne
v mysli každého z nich úplnì jiný svìt, který patøí
jen a jen jim. Èlovìk sepak vlastnì stane režisérem
vlastního filmového zpracování ve svémysli.

Proto vás prosím, zkuste obèas místo po
televizním ovladaèi sáhnout po knize. Pokud tak
opravdu uèiníte, nezbývá mi, než vámpodìkovat a
popøát krásný zážitek a pøivítat vás ve svìtì, který
patøí jen vám.

G.E.

Knihovna v roce 2006
Knihovnu navštívilo 780ètenáøù celkem 9346 krát,
vypùjèili si 30 537 titulù, z toho 4528 èasopisù.
Pøibylo 814 knih a vybíralo se z 27 titulù èasopisù.
Zaèátkem roku jsme dokonèili revizi knihovního
fondustavem 21 056 ks. Došlok aktualizaci fondu,
k vyøazování knih ztracených a poškozených.
Celkovýpoèet odepsaných knih 1346ks.

Zprostøedkovali jsme vypùjèení knih pøes
meziknihovní výpùjèní službu pro 133 zájemcù a
uspokojených bylo 110 ètenáøù.Veøejnou
internetovoustanici využilo1355 návštìvníkù.
Akce

- individuální konzultace a názorná instruktáž pro
seniory
- propagacewebùveøejnéa státní správy

- besedy pro žáky ZŠ na téma Život a tvorba
V.Ètvrtka, výroba Strašecích plakátù, výstava,
hodnocení nejlepšího, který postoupil do
celostátníhokola vJièínì
- poprvé v knihovnì - seznámení pøedškolákù
sknihovnou, její funkcí a uspoøádáním

- Kdo chce s námi spát, musí s námi hrát- po
zodpovìzení 4 týdenních úkolù vybráno 8 dìtí
nocležníkù!
-program kouzelnénoci: seznamovací hry, pátrání
po neznámé osobì, loupežnická olympiáda,
výroba pohádkových masek, vymýšlení gratulací
a vzkazù stromu Pohádkovníku, pùlnoèní stezka
odvahy za pohádkovým puzzlem, luštìní tajné
zprávy, pùlnoèní výprava k Pohádkovníku a oslava
1. vsazenin, chatování

- Pohádkový chodník – povídání a malování
køídami na chodníku
-Výlets cykloknihami – výstavanovýchknih
- Pohádkový létající vìtrník – zhotovení
netradièního vìtrníku
- Není cesta jako cesta – anonymní anketa pro
ètenáøetýkající se jejich cest do knihovny
- Pohádkový závod - tøetí tøídy plnily úkoly na
stanovištích

- soutìž pro dìti o nejlepší knihovnu nebo dìtské
oddìlení. Práce knihovny ocenìna známkami.
Celostátní vyhodnocení se uskuteèní v èervnu
2007
Výstavy, nástìnky- prezentace základních a spe-
ciálníchškol zBechynì a Opaøan.Bøezen mìsíc internetu(BMI):

Knihovnickovýchovné informace(KVI):

Nocs Andersenem:

Týdenknihoven:

Kamarádka knihovna:

Srdeènì dìkujeme všem, kteøí v loòském roce
s knihovnou spolupracovali a tìšíme se spolu
sVámina další aktivity!

EH

Nabízíme k dlouhodobému pronájmu
pro podnikatelské účely klubovnu
v 1.patře KD orozloze 28,5m
Bližší informace na tel 381 212 433, 606
911007, e-mail: reditel@kulturnidum.cz
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Radnice v Bechyni –
– radnièní sklepy a chodby

Ob jekt radnice v Bechyni , nám.
T.G.Masaryka è.p.2, je zapsán ve Státním
seznamu památkovì chránìných objektù pod
èís.reg. 4690ve II.kategorii.

Pochází ze 13. století, tedy pùvodnì
gotická stavba, dnes jednopatrová v baroknì
klasicistním slohu. Že se zde vystøídalo
mnoho starostù, dobrých i ménì dobrých, je
nasnadì. Na nìkteré se vzpomíná s úctou
a láskou, pro jiné senenacházejí slova.

Ale naším dnešním tématem je ponìkud
tajemná, dobrodružná cesta po hlubších
sférách této stavby. Sejdìme tedy po pøíkrých
schodech dosklepení.

„Vstup do sklepení je situován v pøízemní
hale (dnes je rozdìlena sklenìnou stìnou). Po
schodišti se dostaneme do nejrozsáhlejších
sklepení – 1.horizontu. Je klenuté a v poz-
dìjších dobách byly jeho prostory zámìrnì
rozdìleny zdìnými pøepážkami. Sklepy
1.horizontu mají plochu cca 115 m a leží tøi
metry pod úrovní pøízemí.

V jižní èásti sklepù 1.horizontu se nachází
schodiš�ový vstup do sklepù 2.horizontu o
celkové ploše asi l0 m v úrovni – 5 m od
pøízemí. Je èásteènì sekán ve skále,pøevážnì
však zaklenutý. Z jeho jižní strany vede
schodištì do sklepu 3.horizontu. Plocha èiní
asi15 m v úrovni -7,2 mod pøízemí.

Zde je patrný výrazný stok vody ze stropu.
Celý tento sklep je tesaný ve skále (pararuly).
V jižní èásti tohoto sklepa je otvor asi 80 x 80
cm èásteènì zasypaný sutí. Volný prùnik asi
30x50 cm. Po proniknutí otvorem byla
nalezenachodba ošíøce80 a výšce120 cm.

Má oválný prùøez. Je tesána ve skále
(pararuly) a smìøuje k JV. Podaøilo se
proniknout 32 m až k závalu, kterým chodba
konèí. Ve vstupní èásti chodby jsou znaènì
rozmáèené nánosy, dále jen podlaha bez
sedimentù.Ve vstupní èásti chodby byly
nalezeny zlomky keramiky z období
15.–18.století. Ve sklepích 1.horizontu byla
objevena kolonie køižáka temnostního (Meta

menardi) èítající asi 20 jedincù a asi 50
kokonù. Tento druh je pro zdejší oblast
netypickým druhem a je tøeba zajistit jeho
ochranu.

Dále byly ve sklepích 1.horizontu nalezeny
dva exempláøe (hybernující) netopýra ušatého
(Plecotusauritus) –nekroužkované.“

in: SPELEO, sv.16.Sborník. Il.Kája Saudek.
P.,Zlatý kùò a Èeská. speleog. spoleènost
1994. 84 s. Str. 76 – 77.

Z tohoto popisu jasnì vyplývá existence
tajné chodby zámek (hrad)-mìsto, což je
celkem logické.
Z Kronikymìsta BechynìJosefa Šatry:

„Odcházejíce z pøedhradí všimnìme si
v pravé zdi pøed branou malých dvíøek; jest to
døevník. Vstupme do nìho; u samých dvíøek
vidìti zbytek cihlové dlažby, na zdi znáti, že
tudy vedly schody do podsebití, byla to bašta
vyšší, v pøízemí jsou zazdìné,tajné dvéøe do
zahrady. V bránì pohlédnìme zamøížovaným
oknem, spatøíme kamenné schody k tajným
dveøím. V levémkoutì poklop, v nìmzasypaný
tajnývchod dosklepa obecníhodomu.“

Z pamìtní knihy „Pamìtnice“ bechyò-
ského františkánského kláštera:

„…Františkáni žili v Bechyni v pokoji až do
války tøicetileté. Dne 13.srpna 1619 obsadil

mìsto i hrad Bechyò císaøský vojevùdce
Buquoi. Hned za ním pøitrhlo vojsko
protestantských stavù èeských a obklíèili
mìsto. Stavovští obsadili celou krajinu od
Chrobkova až ke Kamennému dvoru,odkuž
mìsto bombardovali. Ale obležení se bránili
stateènì. Než vyskytl se zrádce, který slíbil
ukázati nepøíteli tajnou chodbu do mìsta
ihradu.

U Kamenného dvora za øekou bydlil
v chatrèi ovèák jménem Nepovolný, který mìl
dospìlého syna Jiøíka. O starém ovèákovi šla
povìst, že jest tajným protestantem a že
chodívá na Jamník u Sudomìøic, kde mívali
hlavní sídlo kacíøi Mikulášenci èili Plaètiví. Pøi
ob l e že n í B ech y nì uby tová no by lo
u Nepovolného nìkolik stavovských vojákù,
z nichž se jmenuje Matìj Stránský ze Slanýho,
Valentin Šmaha z Tábora, Prokop Kudláèek
z Milevska i Antonín Rebec ze Sedlèan.Tìm
vyzradil ovèák Nepovolný tajnou chodbu
z Obory do hradu. V sobotu naveèer, dne
19.srpna, vyházeli stavovští hlínu, kterou byl
vchod do chodby zasypán, vyvrátili dubová
vrata a vnikli chodbou do hradu Bechynì.
Pøepadli císaøské, svázali vojevùdce a vojsko
uzavøeli do žaláøù.To vše se dálo zákeønicky
a bez hluku. Mìš�ané bechyòští byli tehdy
nemálo pøekvapeni, když spatøili v nedìli ráno
na námìstíhoufyvojska stavovského.“

Vypráví se i o tajné chodbì z bechyòského
hradu na hrad Dobronice. Že by tehdejší
Metrostav? Z èasopisu Epocha è. VIII z roku
2005: „Zaèali jsme hrad (Dobronice)
prozkoumávat, není-li tam skuteènì nìjaká
tajná chodba, o které se tradují vyprávìní
místních pamìtníkù. Nìkteré legendy dokonce
uvádìjí, že hrad mìl podzemní spojení až do
Bechynì, ale to už se nám zdálo pøílišpøitažené
za vlasy. Podaøilo se nám skuteènì zøejmì
zaèátek místní chodby najít. Je však po
nìkolika metrech zasypaná. Pátrali jsme dále.
Za pomoci jednoho z místních hledaèù vody
a jeho virgule jsme zjistili, že chodba vede
z hradu pod jedno z místních obydlí. Díky
porozumìní majitele jsme mohli pokraèovat
v pátrání. Sledovali jsme podzemní chodbu
dále podél nìkolika domù ve vesnici a cesta
nás zavedla ke kostelíku Panny Marie…
Všechny známky pak nasvìdèují tomu, že
chodba pokraèovala dále k øece Lužnici, do
údolí,kde konèila.“

Buï jak buï, ještìmáme coprozkoumávat
nebo radìji to necháme na naší fantazii
a fabulaci vyprávìní?
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Z citované literatury v textu a za vydatné
pomoci pánù Fr.Kocourka aM.Gärtnera

- ap -

Kreslil Ing. Karel Drbal

Bechyně - radniční sklepy
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KURZY

Pondělky 5 18 a 19 hod. / Klubovna KD/., 12., 26. února

PRO DÌTI
DÌTSKÉ MAŠKARNÍ ODPOLEDNE

Sobota 10. února / 15.00 hod. / Velký sál / Vstupné: 30,- Kč
Tradiční odpoledne plné her v maskách.

TANEÈNÍ PRO VŠECHNY - prodloužená
Pátek 9.února / od 20.00 hodin/ Velký sál KD

VÝSTAVA KLAUZURNÍCH
A MATURITNÍCH PRACÍ ŽÁKÙ SPŠK

31. ledna (vernisáž v 17 h) - 28. února / Galerie U Hrocha

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK

GALERIE JE OTEVŘENA
ÚT - PÁ 16.30 - 19.00 SO - NE 14.00 - 17.00

Jako každý rok v tuto dobu
Vás srdečně zveme na
výstavu z tvorby žáků
SPŠK v Bechyni.
Bude představen výběr
z maturitních prací 2006,
klauzurní práce a poprvé
i práce studentů gra-
fického oboru.

ORIENTÁLNÍ A BØIŠNÍ TANCE

PLESOVÁ SEZÓNA
RYBÁØSKÝ PLES 17. února
MATURITNÍ PLES SPŠK 24. února
PLES VÚ 3517 9. bøezna
HASIÈSKÝ PLES 10. bøezna

PØEHLÍDKA

XIII. ročník

Sobota 3. března / 15.00 / Vel. sál / Vstupné: 90,- 80,- 70,-Kč
Černé divadlo zavádí malého diváka do světa fantazie
a humoru, všude rozdává smích a dobrou náladu. Navíc svou
ojedinělou technikou, která je celosvětově patentována, činí
tato představení divácky velmi atraktivní. Máte jedinečnou
příležitost vidět toto unikátní představenív našem městě.
Již vpředprodeji vGalerii U Hrocha

MALOVÁNÍ NA TMU

PØIPRAVUJEME na bøezen

3. bøezna

Pátek 2. února

Sobota 3. února

Neděle 4. února

(VS)

(MS)

10:00 - (VS)

(MS)

(VS)

(VS)

(MS)

(MS)

(VS)

19.00 – 20.50 DS Tábor

21.00 – 22.00 Divadlo bez zákulisí Sokolov

11.10 Divadelní ochotnický soubor
„Suchdolské Divadlo“

11.20 – 12.45 Nula Morčat

14.05 – 15.30 Divadlo (bez záruky) Praha

19.00 – 21.20 Divná Bára Praha

21.30 – 22.30 Banda Benešov

10.00 – 11.10 Divadýlko na dlani

11.20 – 12.40 Kámen Praha

BLÁZINEC V PRVNÍM POSCHODÍ

S VYLOUČENÍM VEŘEJNOSTI

NEZLOBTE BABIČKU

HAHAMLET ANEB
K ÚSPĚCHU PŘES MRTVOLY

TITANIC ORCHESTRA

PŘÍŠTÍ ZASTÁVKA
NANGA PARBAT

KLAUN

SNÍDANĚ

KÁMEN

TRÉNOVÁNÍ PAMÌTI pro seniory
Čtvrtky : / 15.45 hod. / Klubovna KD
Tento kurz je již plně obsazen

1., 8.,15. a 22. února

Úterý / 15.30 hod. / Klubovna KD20. února
Z jemci o se mohou dostavit na informativn
sch zku klubovn

á í
ů do y .3

nový kurz
č

Celostátní přehlídka klasické amatérské divadelní tvorby

3 dny ,
3 dny ,

3 dny jenom pro Vás v duchu
“ZA MÁLO PENĚZ HODNĚ MUZIKY”

zábavy
plné divadla

Úterý 20 19.00 / VS / Vstupné: 210,- 190,- 150,-Kč/
Komedie pražského divadla Kalich vyprodává sály. V hlavních
rolích můžete opět vidět skvělou Janu Paulovou a Pavla
Zedníčka. Dále hrají D. Suchařípa,A. Svobodová aJiříKohout.
Již vpředprodeji vGalerii U Hrocha

. března
DRAHOUŠKOVÉ - divadlo Kalich

Pátek 2. - neděle 4. února / Sály KD / Vstupné: 20,- 30,- 50,-

Čtvrtek 15 18.00 hodin / Klubovna KD/
Informativní schůzka pro zájemce o kurzy angličtiny

. února
ANGLIÈTINA PRO VŠECHNY

mailto:reditel@kulturnidum.cz


FOTOREPORTÁŽ
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VÝSTAVA:A.SUCHAN/
TANEČNÍ KURZ/
DĚTSKÉ MAŠKARNÍ
ODPOLEDNE/
BECHYŇSKÝ SLET
ČARODĚJIC/
BECHYŇSKÉ PERLENÍ/
BUBEN II/
BECHYŇSKÝ FESTIVAL
DECHOVÝCH HUDEB/
ZAHRADNÍ HRANÍ/
TA JANA Z VELKÉ
OHRADY/
VÝTVARNÁ HROMÁDKA/
DIVADLO V TRÁVĚ



Mateřská škola Jahůdka Bechyně vyhlašuje
ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

pro školní rok 2007/8,
který se bude konat ve středu 14. 3. 2007

pro děti narozené do 31.8.2005 a starší.
Před tímto datem je třeba si v MŠ vyzvednout
tiskopis Žádost o přijetí a přihlášku do MŠ!!!

K zápisu je třeba přijít s ,

Ten, kdo nerespektuje datum zápisu, vystavuje se nebezpečí, že nebude
místo v MŠ

bude pro nově zapsané děti
od 8,00 do 10,00 hodin.

touto řádně vyplněnou žádostí se zdravotním
průkazem, průkazem totožnosti a potvrzením o očkování dítěte na
přihlášce do MŠ podle §50 zákona č.258/2000 Sb.

Ve čtvrtek 22.3.2007
Den otevřených dveří v MŠ

Ohlédnutí za váno ním zážitkem.č
Po trochu nervózní p íprav uskute nila se o Št drém ve eru

mše svatá v d kanském kostele sv.Mat je. Kostel byl podle
o ekávání zapln n, a to jak pravidelnými ú astníky bohoslužeb, tak i
t mi, kte í do kostela najdou cestu pouze jednou do roka. Ke
spokojenosti všech byla atmosféra sváte ní šivých moment

átké homilii hostující Otec ú astník m p edal slova
hladící po duši. Sváte nost bohoslužby zvýraznil zp v latinského
textu liturgie od skladatele K.Kemptera (1819 1871) v nastudování

íka p.Pešty a v provedení smíšeného bechy ského
chrámového sboru.Zazpívali si i ti, kte í prost jen mají rádikoledy.

Myslím, že p ítomní nelitovali, že na chvíli zm nili sedoleh u te
levize, protože si odnášeli p íjemný zážitek ozá ený betlémským
sv tlem.

Cesta do chrámového sboru pro všechny, kte í cht jí a um jí
zpívat nebo hrát na n jaký hudební nástroj, je otev ená asnou
námahu p i zkoušce se dostaví odm na v dobrém pocitu z hezkého
zážitku.

P ij te, jste vítáni!
.
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J.L
Redak ní rada d kuje za tento up ímný p ísp vek paní Leitnerové
a omlouvá se, že ne vinou redakce, ale p ece jen došlo ke
zbyte nému cestování s p ísp vkem na MÚ a KSMB. Proto všem
našim milým potencionálním p isp vatel m p ipomínáme, že své
p ísp vky mohou dodat bu do sekretariátu MÚ
ám.T.G.Masaryka 2 (posta@mestobechyne) pí é
ižíkova tvr 583 K m sta

Bechyn ádraží602 ( @kulturnidum.cz)
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pouze v elektronické podobě

NOVÉ CD PRO BECHYNI
P esn na Št drý den do Bechyn dorazilo nové CD díky

nadšenc m a p íznivc m Bechyn lo by být chloubou našeho
m sta. Práv proto, vážení spoluob ané ás na n j

chceme upozornit a v našem Zpravodaji prezentovat.
Jist nám zp íjemní chvíle odpo inku á seo 19

písní ze soupisu Karla Weise eský jih a
Šumava v písni ívá hlasem,
Když já p ijdu do hospody, Zadudej,dudá ku,
zadudej, Pro kalina v strouze stojí í ko

zašlo ého
(baryton) a pana Miroslava Navrátila (klavír).

Oba jmenovaní cht jí v této práci
pokra ovat, uvedená sbírka obsahuje tém

2000 písní ásledné CD by m lo obsahovat
písn svatební

Pozitivní je krom p edstavení t chto písní i
to, že získané finance z prodeje krom úhrady

náklad budou použity na další opravy varhan z
kostela sv.Michala.

Díky za nápad, realizaci adobrýúmysl.
CD m žete získat v d kanském kostele sv. Mat je, v knihkupectví

paní M.Štachové a Informa ní služb
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Co možná netušíte...

ZE SBÍREK MĚSTSKÉHO MUZEA
Zima 1931, ačkoliv je most již 3 roky otevřen, stále vidíme

konstrukci jednézvěží mostní “lanovky”, kterápomáhala při stavbě.
Tento zimní pohled posílá malá Hedvičkasvé tetěMarii Fuchsové

do Karlína a píše:

Nám se líbí i bez sněhu...

“Máme zde hodně sněhu, dělám procházky a sáňkuji. Bechyň se
mi líbí...”

JJ

Akce ,, Předškolák „
Dne 11.1. 2007 se uskutečnilo, již poslední před zápisem, setkání

předškolních dětí s rodiči na naší škole. Tentokrát měly děti možnost
zahrát si a pracovat ve školní družině, poznat práci v keramické dílně,
vymodelovat a zkusit si práci s keramickou hmotou. Opět přišlo dost
dětí, kterým se po skončení akce ani nechtělo domů. Přejeme dětem
hodněúspěchůuzápisu , a aby se jim příští rokve škole líbilo.

Projektový den - Vánoční chumelení
na 1. stupni středa 20. 12. 2006

Projektovému dni předcházela tzv. adventní pondělí, kdy se všechny
třídy národní školy sešly v pavilonu u adventního věnce, zapálila se
svíce azazpívaly se koledy.
Samotný projektový den proběhl rovněž z větší části na témže místě.
Každá třída si během prvních dvou vyučovacích hodin připravila
výstup na předem stanovené téma, týkající se Vánoc a vdalších dvou
hodinách jej předvedla svým spolužákům. Všechna vystoupení byla
prokládána zpěvem koled a mluveným slovem.
Program:
1. A - dramatizace koledy „Půjdem spolu do Betléma“
2. A - ukázka a ochutnávka vánočních perníčků, recitace
3. A - Jak asi vypadá Ježíšek
4. A - Vánoce ve světě
5. A - biblický příběh o zrození Ježíše Krista

Jan Sváček

Poděkování
Městské muzeum děkuje paní Vávrové za věnované skříně, paní
Šonkové za dřeváky aj., panu L. Svitákovi za vysoké sokolské boty,
farnímu úřadu za darované textilie.
S radostí přijmeme jakékoliv skříně, regály, staré rolety, plátno aj.
Stejně jako dary historicky cennýchvěcí.
Kontakt: J. Janáčková 774 911 067

Zprávičky z Jahůdky
Mateřská škola Jahůdka děkuje všem sponzorům z řad rodičů
i veřejnosti za jejich věcnéi finanční dary vroce 2006.

mailto:@kulturnidum.cz


KINO BECHYNÌ PROGRAM
NA ÚNOR 2007

1. čtvrtek, 2. pátek 20h

Premiéra barevného filmu Velké Británie.
Sci-fi z nedaleké budoucnosti s Jalianne Mooreovou a Clivem

Owenem v hlavních rolích.

3. sobota 20h, 4. neděle 17h

Premiéra barevného filmu Velké Británie v českém znění.
Rodinná animovaná komedie o myšákovi z lepší společnosti,

který musí přežít v odpadním potrubí.

5. pondělí, 6. úterý, 20h

Premiéra barevného širokoúhlého filmu USA.
Nikdy nejsi dost mladý na to, abys zemřel. Akční dobrodružný film.

9. pátek, 10.sobota 20h
ERAGON

Premiéra barevného širokoúhlého filmu USA v českém znění.
Až padne temnota, poslední drak si vybere svého jezdce.

Dobrodružné fantasy podle knižního bestselleru Christophera
Paoliniho.

11. neděle 17h

Premiéra barevného širokoúhlého filmu USA v českém znění.
Zaklepejte s námi na dveře záhadného domu. Animovaná rodinná

komedie.

12. pondělí, 13. úterý 20h

Premiéra barevného širokoúhlého filmu USA.
Džob, pro který by miliony žen zabíjely. V hlavní roli filmové

komedie Meryl Streepová.

15. čtvrtek, 16. pátek 20h

Premiéra barevného filmu Austrálie.
Velká láska plná drog!

17. sobota, 26. neděle 20h

Premiéra barevného širokoúhlého filmu Francie.
Film podle bestselleru Patricka Suskinda. Od dob Edgara Allana

Poa nikdo nenapsal tak dokonalý thriller.

22. čtvrtek, 23. pátek 20h

Premiéra barevného širokoúhlého filmu USA.
V Tokiu ducha viděti, v USA zemřeš. Pokračování úspěšného

filmového hororu.

24. sobota, 25. neděle 20h

Premiéra barevného širokoúhlého filmu Německa.
Smrt ve vodě, i když je loď na dosah. Inspirováno skutečnou

událostí.

26. pondělí. 27. úterý 20h

Premiéra barevného filmu USA.
Bláznivá romantická komedie s nejasným koncem.

POTOMCI LIDÍ

SPLÁCHNUTEJ

STORMBREAKER

V TOM DOMĚ STRAŠÍ

ĎÁBEL NOSÍ PRADU

CANDY

PARFÉM: PŘÍBĚH VRAHA

SMRTÍCÍ NENÁVIST

ODSOUZENI ZEMŘÍT

MILUJI TĚ K SEŽRÁNÍ

Mládeži do 15 let nepřístupno, 109 min, 60,-Kč

Mládeži přístupno, 86 min, 60,-Kč

Mládeži přístupno, 93min, 70,-Kč

Mládeži přístupno, 104min, 60,-Kč

Mládeži přístupno,91 min, 60,-Kč

Pro děti do 12 let nevhodné, 109 min, 60,-Kč

Mládeži do 15 let nepřístupno, 108 min, 65,-Kč

Pro děti do 12 let nevhodné,147 min, 60,-Kč

Pro děti do 12 let nevhodné, 95 min, 60,-Kč

Mládeži do 15 let nepřístupné, 95min, 60,-Kč

Pro děti do 12 let nevhodné, 96 min, 60,-Kč

ŠACHISTI

6. ledna 2007 - 3. jè divize: 5. kolo

7. ledna2007 –1. jèdivize: 6. kolo

Reality Horòák Bechynì B – Sokol Tábor jun. 2,5:2,5

ŠK TýnnadVltavou- Reality HoròákBechynìA 3,5:4,5

Našim prvním letošním soupeøem byly „mladé pušky“ z Tábora, kde
vždycky umìli vychovávat dobré hráèe, což se projevilo i tentokrát. I když
o vítìzství náspøipravil neuvìøitelný pøehmat na tøetí šachovnici.
jasnì pøehrál svého soupeøe, získal figuru a podle jeho vlastních slov už jen
oèekával, kdy se protihráè vzdá. Nakonec ho „pøinutil“, aby mu dal mat – 0:1.
Mat uprostøed šachovnice byl vskutku nevšední a ztracený bod nás stál výhru
v zápase. sice vyrovnal, když vyrovnanou partii rozhodl až
v závìru krásným manévrem dámy – 1:1, ale boj pokraèoval. si
nestál nijak rùžovì, ale vybruslil z toho s pìšcem navíc, o kterého však záhy
pøišel apartiedospìla do remízové koncovky – 1,5:1,5. také svou
hru nezaèal dobøe, ale postupnì pøevzal iniciativu a svou výhodu dotáhl do
vítìzného konce – 2,5:1,5. hrál dnes hodnì pomalu a pod tíhou
nedostatku èasu ztratil figuru a nevyužil ani šanci zaútoèit po otevøeném
sloupci, a tak soupeøvyrovnal – 2,5:2,5.

Zápas s nováèkem soutìže, který ovšempro novou sezónu znaènì posílil,
se pro nás nezaèal slibnì. se vostré „draèí“ variantì sicilské hry
nedostal vùbec k protihøe a rychle prohrál – 1:0. Naštìstí výbornì dnes zahrál

, který v zahájení pozmìnil poøadí tahù a soupeø reagoval
neadekvátnì, což náš hráè využil k vyrovnání zápasu – 1:1.
pøehrál svého protihráèe, získal kvalitu, ale potom nedocenil protihru
domácího šachisty abyl rád, že remizoval – 1,5:1,5.Do remízy dospìla i partie,
kterou odehrál a v které senic zajímavého nestalo –2:2. V té dobì
mìl už figurunavíc amisky vahse zaèaly pøeklánìt na naši stranu
– 2:3. a získali urèitou výhodu, ale rychlé
výmìny zjednodušily pozici v obou partiích a soupeøi udrželi remízy – 3:4.
Zápas tak rozhodoval poslední duel, ve kterém stál trochu
stísnìnì, ale skvìlou obranou odrazil protivníkovy snahy, vnikl dámou do týlu
nepøítele a vìèným šachem dospìl k remíze a tím dovedl utkání do vítìzného
konce vnášprospìch –3,5:4,5.

MílaHrubant

Štefan Bernáth
Jirka Habeš

David Mazur

Jarda Alexa

Pepík Janeèek

Lojza Bartoš
Štefan Bernáth

DavidMazur
VencaHašek
Vrá�a Š�astný Vašek Absolon

Pavel Houdek

20. leden2007– 3. jè divize:6. kolo

21. leden2007– 1. jè divize:7. kolo

SlovanJindøichùvHradecB –Reality HoròákBechynìB2:3
DavidMazur

Míla Hrubant

Štefan
Bernáth JirkaHabeš Jarda Alexa

Reality Horòák Bechynì – QCC Èeské Budìjovice C 7,5:0,5

Štefan Bernáth
Lojza Bartoš

Pepík Janeèek
Vrá�a Š�astný

Vašek
Absolon Pavel Houdek Venca Hašek David Mazur,

Než jsmese poøádnì usadili a ponoøili sedo svých partií, mìl
tu svoji už za sebou. Tak rychle pøeválcoval soupeøe a vnesl klid do našich øad–
0:1. Za další pùlhodinku ukonèil smírem partii – 0,5:1,5. Ostatní
partie probíhaly v poklidném tempu a snad jen na páté šachovnici náš hráè na
chvilku pøenechal iniciativu svému protivníkovi, ale pøesným propoètem
eliminoval všechny jeho snahy. Domácí nemìli velké ambice, a tak kývli na naše
remízové nabídky, i když to znamenalo jejich celkovou prohru. Takže

, i dali své partie za remízu a bylo vystaráno–
2:3. Tímto vítìzstvímjsmesi udrželi druhémístov soutìži.

Jednoznaèné vítìzství se rodilo pomalu. Zápas byl dost vyrovnaný, ale
mnozí z nás vìøili, že se èasem projeví vyšší herní kvalita domácích. Soupeøe
"nakousl" , který využil zaváhání protihráèe a získal jasnou
materiální výhodu –1:0. V té dobì už mìl figuru navíc a soupeøka
se vzápìtí vzdala – 2:0. získal pozièní pøevahu hned na zaèátku
a èasem ji promìnil v další náš bod – 3:0. sice získal pìšce,
ale nepovedlosemuho prosadita v jeho partii se zrodila jediná remíza zápasu–
3,5:0,5. Postupem èasu jsme zaèínali mít navrch i v partiích, kde to ze zaèátku
vùbec na výhru nevypadalo. Další body do dnešní bohaté sbírky pøidali

, , a a to znamenalo naše
druhé nejvyšší sezónní vítìzství –7,5:0,5.

Ing. Štefan Bernáth

TÌLOVÝCHOVA & SPORT

FLORBAL
Dne 26. 12. 2006 jako každý rok se uskuteènil Vánoèní florbalový turnaj.

Tohoto turnaje se jakožto 4. roèníku zúèastnilo 21 florbalistù
zBechynì aTábora rozdìlenýchdo 6družstev.

Po vynikajících sportovních výkonech všech zúèastnìných týmù, které
odehrály 2x5minutkaždýs každým, se vítìzem stalo družstvo LÍDR - Brynych
L., Cikánek J., Záøecký Z. Na druhémmístì se umístilo družstvo SNÌHULÁCI –
TomanV., Novotný J. a Martínek J. Tøetí skonèilo družstvo PÍSECKÁ –Linha F.,
Liha P., ŠimekP. Nadalšíchmístech se umístila družstva ZAHRADNÍ, PLAVÁCI
aBULLDOG.

Všem florbalistùm bych chtìl podìkovat za úèast. Podìkování patøí také
generál. sponzorovi KERAMIKABARTÁK a p.Mikovi za zajištìníobèerstvení.

Za poøadatele P. Vitha a F. Linha



Do JUPITERU za sluníčkem bez
spěchání, zařídíme na počkání

P R O V O Z N Í D O B A
Po - Ne 7 - 21 hodin

Cena : 5,-Kč za 1 minutu
na permanentky sleva 20 %

Lázeňské a léčebné domy JUPITER
Bechyně, Libušina 188
Telefon : 381 212 631-33

Solární opalování přispívá :
!

!

!

!

posiluje imunitní systém, pod kůží napomáhá při
tvorbě vitamínu D(D3) a vápníku(prevence
osteoporózy)
pomáhá při léčbě kožních chorob,poruchách
krevního oběhu, posiluje odolnost proti stresu
vhodné v přípravě pokožky na sluneční
opalování
dodává Vám příjemný vzhled a celkovou pohodu

DVOŘÁK A KNÍŽE s.r.o.
Vážení Bechyňáci a široké okolí, oznamujeme, že jsme

zahájili provoz PILA SENOŽATY

Pohádka ert v kámen„ ů “Č
Bylo nebylo, je to již moc dávno, když na jižním úbo í hradu

Bechyn stav li erti mohutnou ze ert ví tomu v bec
namanuli. A kdo jiný by to vlastn m l v d t, než práv stavitelé

á ertova ze stojí a jak vypadá í v Bechyni dnes
každé malé dít íve dokoncekaždý bechy ský klukv d l, i coje na
ní naho e, protože mnohý z nich na ni i vylezl. To však dnes bohudík
nelze. Nebylo to práv p íliš bezpe né

Le možná nemnozí bechy áci v dí i o jiné místní zajímavosti.
Sice malé že se o ní nikde nikdo nezmi uje, jako o bechy ském
zámku, most Židov strouze. Alespo pokud já vím. A také
oproti ertov zdi jedneszcelazarostlá zelení í v tšinu roku
ani dob e vid t. Krom toho je blízko mnohem viditeln jší
a zajímav jší houpací lávky pod Ob rkou. O té p eci také ví každý

te podívat.Ale v období í
Inu asi uprost ed dnes již zcela zarostlé ící bývalé

kosené louky nad houpací lávkou á p ístupová cesta
z této louky od eky nahoru do Ob rky. Ona tam ješt vede, ale není
používaná už hezkých pár desítek let a tak už ani není použitelná

také áv v míst ústila do náb ežní louky,
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Pro ? Tak pr ě ě, kde tato cesta ř

hned západn vedle cesty je nep íliš vysoká skála a na ní sedí
á se dokonce íci tr ní veliký balvan na mnohem menší základn

žli je on sám. Takovým balvan m se íká viklany a na Šumav je
jeden velmi známý ši o bechy ském viklanu jsem
nikdy nic ne etl ani neslyšel. Možná je to moje chyba. Tak si o n m
p e t te te vy, milí tená i.

Tož práv když erti stav li v Bechyni u hradu tu svoji ze se
ví án li kamení kde se dalo, nebo m li na kvalt. Však i dnes
sháníme kámen kdekoli! Jenomže pon vadž ty balvany nenakládali
autoje ábem a nevozili na dvanáctitunových autech, ale poctiv
ekologicky tahali v náru í vzduchem, tak sem ten kámen p inášeli
odn kud ze Šumavy. Je to p eci jenom blíž ž z íny a je ho tam
habad j. A prý to dokázali rychleji a lacin ji než my dnes. Také se
tehdy neplatilo Eurem ani US dolary, ale n jakými dušemi

becvíme, jakou cenu taková duše m la amá á duši v bec ješt
n kdo z nás? Nu ale zp t ke všem ert m. Tak prý tehdy jeden z nich
letí í náru í nebo na zádech, copak já vím, nese balvan na
stavbu. Samoz ejm velký fofr, vždy dostanou duše jen když bude
ze za jednu noc stát. A najednou mu ten šutr vyklouz ž s ním byl
skoro na staveništi, ale p eci jen ješt kousek p es les chyb l. Než
kámen bác dol a posadil se p kn rovnou na vršek té skály, co tam
dodnes tr ní ert vzteky zaklel, zablesklo se, zadun l hrom, vše se
zat áslo, nu a nedivte se, že z t ch skal blíže k bechy skému hradu
sjelo pár utržených balvan rovnou do koryta eky. Však jsou tam také
dodnes a moc hezky se na nich v lét opaluje. Ale ujiš uji vás, ten
nepo ádek kolem nich, to není dílo ertovo. To je dílo naše, lidské

ím, co se vám víc líbí ertova ze ert v kámen, nebo ten binec
kolem eky? Mn se líbí víc dílo ertovo!

Ato je konec dnešní pohádky. Divnápohádka ý konec.
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R. Plachta
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Kosmetika
Dyndová Vendula
Čechova 294

tel: 604 605 670
Prodej permanentek a speciální solární kosmetiky.

P R O V O Z N Í D O B A
po, út, pá 12:30 - 19:30
st, čt 8:30 - 14:00

Hledá nové
pracovníky

na tato volná
pracovní místa

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

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

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

Czech Republic, spol. s r.o.

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

