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Ptali jste se
V rozpočtu na rok 2008 je položka

1 700 000 korun za projekt a rekonstrukci
Kult. střediska, čeho se tato částka
konkrétně bude týkat? Také bych se ráda
zeptala, kolik z této částky pohltí projekt
a kolik samotná rekonstrukce?

Zajímalo by mě, na jakém principu
funguje vytápění sídliště Obránců míru.
Jak je možné, že v době topné sézony se
přestává topit okolo 22 hodiny, přestože
je venku -8°C. Vzhledem k tomu, že si
řádně platíme zálohy na teplo, tak taky
očekáváme teplo i v noci, od toho máme
přece regulaci na radiátorech, abychomsi
to mohliovládat sami.

Chtěl bych se zeptat kde na MÚ se dá
obstarat kopie stavebních plánů od
garáže Na Libuši, potřeboval bych je
okopírovat. Platí se nějaký poplatek za
tuto službu?

Bude ještě město odprodávat nějaké
byty? Kde je možné získat jejich nabídku?

Chtěl bych se zeptat jestli někdo
opraví výtluky před bývalou kovárnou
směr vlakové nádraží.

Rá di b ychom opra vi l i s t ře chu
(pravděpodobně bychom plochou střechu
nahradilistřechou sedlovou, popř. valbovou).
Je třeba rekonstruovat vodu, alektřinu,
upravit vnější vzhled KSMB atd.. Zatím
nevím, kolik bude stát projekt, budeme nyní
oslovovat firmy, aby nám dali finanční
nabídku. Počítáme také s tím, že podáme
žádost o dotaci, takže částka navrhovaná
v našemrozpočtu, by neměla být konečná.

Vytápění sídl iště Obránců míru
(i ostatních lokalit) jeprováděno v souladuse
zákonem

406/200 Sb. a vyhláškou MPO č.
152/2001 Sb. § 3 - pravidla pro vytápění. Zde
se stanovuje doba vytápění na dobu od 6,00
do 22,00 hodin. V době od 22,00 - 6,00 hodin
se vytápění obytných místností přeruší tak,
aby byly dodrženy teplotní útlumy zajišťující
stabilitu místností. V současném období je
toto ze strany dodavatele - ERDING Brno
dodržováno. Je nutno si rovněž uvědomit, že
požadavek na celonoční provoz topné
soustavy by neúměrně zatížil cenu tepla
a vedlo by to k nespokojenosti většiny
nájemníků.

Stavební plány od garáže lze získat na
odboru výstavby a ŽP z archivu stavebního
úřadu. Tato služba je zpoplatněna, a to
poplatkem za vyhledávání v archivu
a poplatkem za pořizování kopií z archivu.

V současné době není žádný volný byt
k prodeji. Město Bechyně prodává jednotlivé
uvolněné byty obálkovou metodou (nejvyšší
nabídka). Byt do prodeje se musí uvolnit buď
odstěhováním nájemníka, nebo úmrtím,
nebo soudním vystěhováním a to pouze
v lokalitách, kde jsou určny byty k prodeji,
tzn. Písecká, Libušina a spodní novější část
sídl. Na Libuši. V těchto částech mají
možnost současní nájemníci si byty odkoupit
a z celkového počtu 489 bytů je již pouze 61

neprodaných. Pouze z tohoto počtu se po
uvolnění dává byt do volného prodeje.
Vzhledem k tomu, že si nájemnící stále ještě
byty do osobního vlastnictví kupují, šance na
uvolnění bytu se stále snižuje. Pokud se
některý byt uvolní, jeho nabídka je
zveřejněna na úřední desce MěÚ, stránkách
www.mestobechyne.cz a hlásí se měst.
rozhlasem.

Komunikace vedoucí od křižovatky
u bývalé kovárny až k vlakovému nádraží je
v majetku Českých drah. Pokusíme se s ČD
domluvit na opravě.

ŽIVOTNÍ JUBILEA
LEDEN 2008

93 let Jelínková Anna
92 let Kovaříková Marie
90 let Zíková Anežka
85 let Trojáček Václav
84 let Kabát Karel
83 let Kavanová Božena
82 let Berka Jan, Písaříková Pavla,

Vanková Helena
81 let Jánská Milada, Jedličková Marie,

Pluhař Pravdomil
80 let Janovská Zdeňka,

Matoušková Božena
Menšíková Věra

79 let Lukášová Ludmila,
Pokorný Bohumír, Zíková Věra

78 let Krajcar Otto, Kuděj Vladislav,
Sirovátka František,
MUDr. Trnková Olga

77 let Bartoš Oldřich, Koliha Miroslav,
Ing. Soukup Jiří

75 let Králová Božena, Waldhaus Otto

Zmiňujeme se v tomto čísle o úsporách,
šetření. K tomu oklikou patři i naše míry
a váhy. Máte také doma staré odměrky ze
smaltovaného plechu, vyráběné v Čechách
po roce 1880 firmou Bondy a úředně
přecejchované v roce 1937? Prošly staletími
za j í mav ým výv o jem . Je j ich tva ry
a jednoduchost jsou stále přitažlivé.

V tomto roce Vás budou provázet dobové obrázky z Kuchyňského kalendáře z roku 1934.

ZE STARÉHO SVĚTA VĚCÍ
KOLEM NÁS

Začínáme nový seriál o starých věcech,
které nás obklopují. Snad Vás zaujmou; rádi
bychom získali Vaše domácí vzácnosti
k  o fot o gra f ová n í (m aj i t el é bud o u
samozřejmě anonymní).

-ap-

PF 2008
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Vážení čtenáři, začínáme nový rok, nový
rok pro většinu z nás zřejmě velice úsporný,
také proto jsme do našeho miniseriálu „Kudy
chodíme“ zařadili vzpomínky na

-ap-

SPOŘITELNY, ZÁLOŽNY,
POJIŠŤOVNY

Na správu ma jetku nemovi tého
i movitého, úspory a životní i jiné pojištění
dbaly spo ř itelny, záložny, pojišťovny
a družstva. A že jich v tehdy námi
vzpomínaném období na dvouapůltisícové
městečko nebylo málo! Všechny však plnily
své smlouvy a byly zárukou dobrým
hospodářům a jejich majetku. Tyto všechny
institucenacházímena náměstí (vizplánek).

byla v domě vedle lékárny na náměstí. Jako
všechny tyto instituce byla situována do
1.patra ve velkých nedělených prostorách,
zřejmě z bezpečnostních důvodů. Jejím
ředitelembyl pan Vobořil.

byla umístěna ve vlastním domě na náměstí
(čp.20), kde byl i obchod dodnes nazývaný
„Družka“, který koupila v roce 1913 za
24.800,-Kč. Tyto hospodářské záložny
vznikly po zrušení obecních obilních sýpek,
tzv.špejcharů. Byly proměněny v peněžní
fondy, které vzrost ly prodejem části
hospodářských přebytků a obilí, které jako
úrok odváděli rolníci.
První valná hromada delegátů Okresní
záložny hospodářské v Bechyni se konala
7.listopadu 1882 v místnosti okresního
zastupitelstva. Vystřídalo se mnoho starostů

a ředitelů záložny, v r.1928 to byl pan
František Kolář, pakpan Malý.Záložna dbala
o výchovu k šetrnosti, věnovala dětem
několik set vkladních knížek s počátečním
vkladem a pokladničky na úspory. Starala se
vzorně o půjčky, hypotéky, financovala řadu
let stavby a rekonstrukce okresních silnic,
elektrifikaci obcí, stavbu vodovodů, melioraci
pozemků, vybaveníhasičskýchsborů aj.
Měla filiálku v Opařanech, kamkaždou neděli
ráno na kolech dojížděli dva úředníci
z Bechyně. Filiálka byla také vBernarticích.
Peněžnictví bylo bezpečnou a pevnou
zárukou první republiky. Lidé s důvěrou
vkládali své peníze do těchto institucí,
bechyňské č ty ři peněžní ústavy si
nekonkurovaly, neslibovaly nesplnitelné. Jen
takmohlyvedle sebe žít.

byla v roce 1925 umístěna v klasicistním
jednopatrovém domě v dolní části náměstí
(čp.134), kde byla v roce 1960 (?) zřízena
o ddac í s íň , k te rá by la v r.1 988
rekonstruována. Záložna podporovala
všechny místní dobročinné akce, hlavně
v šak le v n ým ú v ě r e m p ř i sp í va l a
k soukromému podnikání středních vrstev.
Ředitelembylpan Hauf.

byla umístěna v patře domu čp.147 (pošta).
Byla zřízena v roce 1896, její filiálka
v Bernarticích r.1925. Financovala výstavbu
rodinných domů v dnešní Křižíkově vilové
čtvrti, výstavbu skupinového vodovodu, svůj
podíl měla na financování mostu z roku 1928
a měšťanské školy. Ředitelem v této
vzpomínané době byl pan Antonín
Procházka .Vládním komisařem byl pan Jan
Hladík, rada Okresní správy politické
v Milevsku. Ve výboru působili pánové Josef
Burian, vrchní strážmistr v.v., předseda,
Karel Homér, obchodník, místopředseda.
A členové: Jan Cvach, rolník, Josef
Haškovec, odborný učitel Státní odborné
školy keramické, Václav Kolafa, učitel
a starosta města, Matěj Kubiska, správce
dílen Družstva keramiků, František Macalík,
řiditel velkostatků, Karel Pekař, ředitel
měšťanských škol, Antonín Procházka,
ředitel spořitelny, Jan Šašek, řezník
a hostinský, Antonín Šmidinger, majitel
mlýna, František Štěpka, mistr kolářský,Jan
Švec, kamnář.V ředitelství byli tedy pánové
Václav Kolafa jako předseda a Jan Šašek
jako místopředseda a členové řiditelství:
Josef Burian, vrch,strážmistr v.v., Fr. Kraus,
stavitel, Lad. Mohal, přednosta okresního
soudu, Ant. Šmidinger, majitel mlýna,
Ant. Procházka, řiditel spořitelny. V komisi
skontrující působili Pp. Karel Homér, Jan
Švec, Josef Šatra., v komisi revidující Ludvík
Sovák, profesor, Karel Říha, disponent.
Osazenstvo úřednictva bylo obsazeno takto:
Antonín Procházka, řiditel, Josef Kocourek,
disponent a prokurista, Jan Kramář,
pokladník, Rudolf Havel, účetní příručí, Josef
Kadlec, účetní asistent a praktikanti: Josef
Koukol, Krista Švecová, Josef Zouzalík.
Domovníkem byl Jan Simota.

Nelze vyjmenovat všechnyzaměstnance
spořitelen, záložen a pojišťoven, ať nám ti
nejmenovaní prominou. Pokud by někdo
z bechyňských občanů mě l zajímavé
materiály, informace a chtěl je zapůjčit
redakci našich novin (odtud do Městského
muzea),budeme velice rádi.

Děkuji za spolupráci paní Tupé,Jindrové,
panu Kocourkovi, panu Tíkalovi.

1. LIDOVÁ ZÁLOŽNA
v Táboře, filiálka v Bechyni

2. OKRESNÍ ZÁLOŽNAHOSPODÁŘSKÁ
v Bechyni 3. OBČANSKÁZÁLOŽNA

v Táboře, filiálka vBechyni

4. SPOŘITELNAMĚSTABECHYNĚ
Městskáspořitelna
s filiálkou v Bernarticích

5. OKRESNÍ POŽÁRNÍ POJIŠŤOVNA
v Bechyni
fungovala v budově Okresní záložny
hospodářské na náměstí. Jejím vedoucím
byl pan Václav Tůma, který byl popraven za
II.světové války v Terezíně; jeho nástupcem
byl Václav Kolář. Další agenti různých
pojišťoven (banka Slavia, Prudencia aj.) byli
pánové Němec, Jirka, Vazda, Jelínek.

4. díl

nám.
T.G.M.
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1. LIDOVÁ ZÁLOŽNA
2. OKRESNÍ ZÁLOŽNA HOSPODÁŘSKÁ
3. OBČANSKÁ ZÁLOŽNA V TÁBOŘE
4. SPOŘITELNA MĚSTA BECHYNĚ

Spořitelní ročenka 1928
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KULTURNÍ KALENDÁØ leden 2008

PRO RODIÈE S DÌTMI

PØIPRAVUJEME NA ÚNOR

Pátek 11. ledna / 20.00 hodin / Velký sál KD
Pro absolventy základních tanečních a také pro ty, kteří se
chtějí pobavit a připravit se na plesovou sezonu. Vstup pouze
pro frekventanty.

TANEÈNÍ PRO VŠECHNY

Středa 9., 16., 23. a 30. ledna / 18.30 hodin / Klubovna KD
Čtvrtek 10. 17. 24. a 31. ledna / 18.30 hodin / Klubovna KD

ANGLIÈTINA

TRADICE

VÝSTAVY

Městské muzeum / po, út, čt, pá 8-11,12-15; st, so, ne 13-17
a 24. 12. - 31. 12. 13-16 hodin
Výstava perníkových forem ,
perníků a malovaných obrázků na
skle, na jejichž záchraně se
podíleli mnozí z Vás, potrvá do
31. 12.2007

III. ADVENT

KURZY, SEMINÁØE

Sobota 12. ledna / 20 hodin / Velký sál / Vstupné: 100,- Kč
Plesovou sezonu zahájí Ples města Bechyně s bohatou
tombolou. K poslechua tanci zahraje Swing BandTábor.
Předprodej vstupenek v Knihkupectví Petra Voka.

IV. PLES MÌSTA BECHYNÌ

Pondělí 7. ledna/ 9.00 hodin / Klubovna KD

Pátek 11., 18. a 25. ledna / 1. skupina 8 hod. / 2. sk. 13 hod. /
Klubovna KD

Informační schůzka k připravovanému počítačovému kurzu.
Tento kurz je připravován ve spolupráci s Attavenou o.p.s.
České Budějovice.

O-STO-MYŠ!

Sobota 26. ledna / 15 hod. / Malý sál KD / Vstupné: 30,- Kč
Představení klasických lidových pohádek vychází z tradice
rodinného divadla a z naší dávné potřeby a snahy o autentický
divadelní zážitek. Protože co mohlo být hezčího, než když
rodiče (nebo nějaký hodný strýček) po nedělním obědě místo
zapnutí televize vytáhli loutkové divadlo, počkali, až se sejdou
sousedovic děti, a začali dětem hrát nějakou tu pohádku. Naše
pohádky jsou založeny také na prvcích improvizace,
především pak na přímé spolupráci s dětmi. Dětem (a nejenom
jim) tedy nepřináší naše improvizované hraní jen známou
pohádku, ale i možnost aktivně se dodějezapojit.

POPELKA Studio Dell arte Èeské Budìjovice

PØEJEME DOBRÝ LET PRO ROK 2008

OBRÁZKY S PØÍCHUTÍ MEDU

ALENKA
- Václav Kupský
cyklus èb fotografií v Cafe-baru U Hrocha

PLESOVÁ SEZÓNA

MATURITNÍ PLES SPŠK 19. ledna
RYBÁØSKÝ PLES 16. února
MATURITNÍ PLES SPŠK 23. února
SPOLEÈENSKÝ PLES VÚ 3517 29. února
HASIÈSKÝ PLES 8. bøezna

Zahájení kurzu:

Informace: Raeesah - Kristýna Procházková 721 503 325

Začátečníci: pondělí 18. února / 18.00 hod. / Klubovna KD
Pokročilí: pondělí 18. února / 19.00 hod. / Klubovna KD
Mírně pokročilí I. úterý 19. února / 18.30 hod. / KlubovnaKD
Mírně pokročilí I. úterý 19. února / 19.30 hod. / KlubovnaKD

ORIENTÁLNÍ A BØIŠNÍ TANCE

VŠE O ŽENÁCH Studio DVA Praha
Úterý 19. února / 19 hod. / Velký sál KD / 210,- 180,- 150,-Kč
Komedie o mužích, kteří se domnívají, že všechno ví...
a tonejen o ženách.
Předprodej od 10.1. v Cafe-Baru U Hrocha

mailto:reditel@kulturnidum.cz


Co možná netušíte...
Jak se žije v Domově pro

seniory Bechyně II.
Na začátku druhého pololetí minulého

roku jsme vás informovali o aktivitách našich
klientů, či dění v našem domově, a protože
rok má dvě pololetí, přicházíme vám sdělit,
cože seu nás dělov té druhépolovině.

Letos jsme s klienty mimo jiné navštívili
zámek v Březnici u Příbrami, Svatou Horu,
zámek Konopiště, v Soběslavi jsme shlédli
výstavu Moře a život a při té příležitosti jsme
navštívili chráněnédílnyRolničky.

Každý měsíc se mohou klienti těšit na
hudební vystoupení, které zajišťují jak
dobrovolníci, tak profesionální hudební
tělesa. V září si nejen občané města
Bechyně mohli přijít prohlédnout prostředí
domovav rámci Dne otevřených dveří.

V říjnu př ijala pozvání na besedu
správkyně Městského muzeapaní Mgr. Jana
Janáčková, která přinesla na ukázku několik
zajímavých, dnes již starobylých předmětů,
pohovořila o jejich užití i o aktivitách muzea
a zmíni la se o p at ronátu obrázk ů
malovaných na skle. Na základě toho jsme
uspořádali sbírku mezi klientya zaměstnanci
a finanční částkou jsme tak přispěli k
renovaci dvou podmaleb.

Naši klienti absolvoval i gri lování
s hudbou, zdravotní přednášku, pečení
a zdobení perníčků, exkurzi do ZŠ Bechyně
v Školní ulici, Mikulášskou nadílku, výstavu
„Obrázky s příchutí medu“ v Městském
muzeua výstavu Betlémů ve Hvoždanech.

V předvánočním čase proběhlo několik
významných akcí, z nichž bych upozornila
zejména na skupinu Klokočí, jejichž hudební
vystoupení proběhlo v rámci nadačního
projektu „Sousede, pomoz mi“, který zajistila
Nadace Jihočeská lidová pomoc z Českých
Budějovic. Dále bych zmínila vánoční pásmo
sourozenců Rayových a tradiční vánoční
besídku na které vystoupily děti z Mateřské
školy Jahůdka a duo paní Bittnerová a pan
Bílek.

Volnočasové aktivity a vyplňování
volného času klientů je pouze jedna
z činností v našem domově. O dalších
krocích naší péče vás budeme informovat
v některém z následujících čísel Městského
zpravodaje a samozřejmě ve výroční zprávě
uveřejněné na webovýchstránkáchdomova.

Na závěr bych chtěla poděkovat všem
lidem, dobrovolníkům, kteří spolupracují
s naším domovem a pomáhají zpříjemňovat
a smysluplně naplňovat našim klientům toto
významné obdobíjejichživota.

Bc. Marie Ondřichová
Koordinátora volnočasových aktivit

v DpS Bechyně

1.ADVENT v Bechyni obrazem



Rok uplynul...
Ani jsme se nenadáli a

další rok je za námi. Pro
někoho byl úspěšný, pro
někoho ne. Něko mu
p ř ipr avi l př í jemná č i
nepříjemná překvapení,
ale určitě jste nakonec
všechno zvládli s dobrou

náladou. I já po letošním roce vím, jak je
důležité neztratit humor, neboť ten pomůže
vybruslitze všech smutných situací! Než tedy
uděláme pomyslnou tečku, sluší se
vzpomenout na některé uplynulé události
a poděkovat všem, kteří nám pomáhali.
Děkujeme moc za projevenou přízeň
a spolupráci běhemcelého roku!

Letos jsme zaznamenali vzrůstající
zájem o využívání internetového připojení
i z řad seniorů, kteří se v březnu zúčastnili
základního proškolení práce s počítačem
jednotlivě i skupinově. Během jarníchměsíců
se na besedách o životě a díle Josefa Lady
a Jaroslava Foglara vystřídali žáci obou
základních škol. Četli jsme, soutěžili, luštili
křížovky, snažili se vyřešit vystavované
hlavolamy. Sedmnáct nocležníků prožilo
letos už potřetí kouzelnouNoc sAndersenem
zaměřenou na dobrodružství po vzoru knih
Jaroslava Foglara. Lovili jsme bobříky,
vyráběli lampiony, četli, povídali, závodili
a dokonce jsme shlédl i i d ivadelní
představení bechyňského dětského festivalu
Jaro. Divadelníci se připojili k našemu
lampionovému putováním za nočním
dobrodružstvím do bechyňského kláštera.
V tajemných sklepních prostorech jsme
objevili šifru, kterou jsme úspěšně vyluštili
a myslím, že všem zúčastněným zbyly jen ty
nejlepší vzpomínky na prožité strachování.
Podařilo se nám získat dotaci od MK ČR na
změnu knihovního systému Lanius za
modernější Clavius, kterou jsme do konce
roku zrealizovali a během ledna bychom
program převedli. Díky tomu došlo ke
zmodernizování naší počítačové sítě tak, aby
vyhovovala novému systému. Čtenářům
počátkem nového roku zpřístupníme katalog
fondu na internetu pro snadné vyhledávání
a rezervování knih zvenku knihovny (ještě
budeme informovat). Tak jako v předešlých
letech jsme i letos získali do fondu nové knihy

z dotačního projektu Česká knihovna
a ostatní novinky jsme nakoupili.Našičtenáři
velmi k ladně reagoval i na něko lik
uskutečněných výstav fotografií pana
Gärtnera. Přestože se potýkáme jako každá
knihovna s nedostatkem místa, nabízíme
i dalším zájemcům tuto nástěnkovou formu
prezentace zálib a koníčků. Vždyť knihovna
je především o lidech a jejich setkávání
s ostatními lidmi, s knihami, informacemi,
technikou, ale i uměním!

Jako bonus k půjčovaným knížkám jsme
na konec roku připravili ještě výstavu
zdobených perníčků.Perníková bábas dětmi
1.stupně ZŠ besedovala o perníkářství
a o popularizaci četby se postarali pozvaní
hosté, kteří jim četli ukázkysvých oblíbených
knihz dětství.

Je doba Vánoc, doba splněných přání,
a neměli bychom zapomínat ani na dárky.
I my jsme si pro Vás připravili dárek, kterému
však bude předcházet nepopulární
uzávěrka. Od začátku ledna se totiž
chystáme zpříjemnit interiér knihovny novou
výmalbou, která potrvá asi do
( o p r a v a i n fo r m ac e z  p ře d e š l é ho
Zpravodaje). Všechny výpůjčky proto auto-
maticky prodlužujeme do konce ledna!
Děkujeme všem návštěvníkům za laskavé
pochopení a přejeme sobě i Vám hodně
zdraví v novémroce!

18. 1. 2008

Eva Houdková

Nov publikaceá
Rádi bychom Vás, milí čtenáři,

seznámili s novou publikací, kterou vydalo
město Bechyně: „Sakrální památky
Bechyně a blízkého okolí“. Autorky Vás
chtě j í pozvat na pomyslnou nebo
i skutečnou procházku po popsaných
c í rke vních pa mát kách , ko s te l í ch,
kapličkách, božích mukách, křížích,
výklencích, sochách; těch zachovalých
i těch zmizelých.

Pu bl i k aci s i může t e z akou pit
v Městském muzeu, v knihkupectví Petra
Voka v Libušině ulici, knihkupectví a galerii
M v Písecké ulici a Informačním středisku
na náměstíT.G.Masaryka.

Přejeme příjemné putování...
-ap-

Zároveň seomlouváme za chybuv textu
o soše Sv.Jana Nepomuckého v Zářečí,
Matyáš Bernard Braun nebyl „Mikuláš“.
Děkujemeza pochopení.

Co, kdo, kde, kdy...
Kulturní středisko města

Bechyně v čase 2007
Rok 2007 byl naplněn

celou řadou významných
událostí a kulturních akcí.
Z celé řady kulturních
aktivit bych zmínil již
patnáctý ročník Divadla
v trávě, které bylo hojně

navštívené a nabídlo návštěvníkům víkend
plný pohody. Patnáctý ročník Festivalu
dechových hudeb se již podruhé uskutečnil
na městském stadionu a velká návštěvnost
hovoří o oblibě této akce. V letních měsících
proběhl již druhý ročník Letního zahradního
hraní v klášterní zahradě, které nabídlo
obyvatelům nezměrné množství koncertů
různých žánrů od folkové hudby až po rock.
Každá dlouhodobá absence s sebou nese
nesmírně dlouhý a těžký boj o znovu-
navrácení pozornosti diváka a obyvatele.
Nicméně úsilí, které kulturní středisko
vynaložilo, už začíná nést své plody, z čehož
vyplývá změna marketingového plánování
chodu KSMB pro rok 2008. Taktéž přineslo
městu Bechyni propagaci a zvýšení
turistického ruchu. Město se zapsalo do
povědomí obyvatel České republiky nejen
jako mekka alternativního divadla, ale taktéž
jako místo, kde se hraje kvalitní hudba
v podání známých hudebních těles. Vznikla
taktéž celá řada nových aktivit, které byly od
návštěvníkůpozitivně hodnoceny.

Velmi důležitou událostí bylo otevření
Městského muzea po patnácti letech.
Muzeum prošlo rekonstrukcí a v současné
době se snaží o znovuoživení zašlé tradice.
Kulturní dům prodělal dílčí rekonstrukci
výstavního prostoru Galerie U Hrocha, která
se proměni la v kavárnu a ku lturn í
infocentrum s možností p ředprodeje
vstupenek na kulturní aktivity. Kavárna je
vybavena multifunkčním podiem, které
dopoledne slouží jako dětské hřiště
a odpoledne se může proměnit na malou
scénu pro drobné koncerty. Kavárna slouží
také jako galerie pro 2Dartefakty.

Rok 2007 přinesl řadu příjemných
momentů a snad i Vám Kulturní středisko
města Bechyně ve své nabídce a svými
programy udělalo radost. DěkujemeVšemza
přízeň apodporu vnašem snažení.

Za Kulturní středisko města Bechyně
Ředitel - Mgr. Štěpán Ondřich



KINO BECHYNÌ
LEDEN 2008

5. sobota, 6. neděle, 20h

Premiéra filmu USA,GB a Fr
Historický film z období Římské říše.

7. pondělí, 20h

Premiéra USA
Hrají: R.Redford, M.Streepová a T.Cruise

10. čtvrtek 20h

Premiéra barevného filmu USA
Pokračování úspěšné hororové série.

11. pátek 12. sobota, 20 h

Premiéra širokoúhlého filmu VB o životě
spisovatelky Jane Austenové.

13. neděle, 20h

Premiéra komedie ČR
s Petrem Čtvrtníčkem v hlavní roli.

14. pondělí, 15. úterý, 20h

Premiéra širokoúhlého filmu USA
Původní muzikál z období 60. let s

použitím skladeb skupiny BEATLES.

17. čtvrtek 18. pátek, 20h

Premiéra barevného filmu Irska
Jednoduchý hudební příběh o lásce.

19. sobota 20. neděle, 20h

Premiéra USA

21. pondělí, 20 h

Premiéra širokoúhlého filmu USA
Filmová komedie bratří Farrellyových

24. čtvrtek, 25. pátek, 20h

Premiéra r USA
s Hilary Swankovou a Gerardem

Butlerem v hlavních rolích.

26. sobota, 27. neděle, 20h

Premiéra širokoúhlého filmu ČR
Komedie s Petrem Čtvrtníčkem

28. pondělí, 29. úterý 20h

Premiéra českého barevného filmu
Jeden průšvih, za druhým. Tradikomedie

s Ivanem Trojanem v hlavní roli.

31. čtvrtek, 1. pátek, 20h

Premiéra j
USA natočeného podle

úspěšné počítačové hry.

POSLEDNÍ LEGIE

HRDINOVÉ A ZBABĚLCI

SAW IV

VÁŠEŇ A CIT

POSLEDNÍ PLAVKY

ACROSS THE UNIVERSEE

ONCE

SUPERBAND

TĚSNĚ VEDLE

P.S. MILUJI TĚ

POSLEDNÍ PLAVKY

VÁCLAV

RESIDENT EVIL: ZÁNIK

Mládeži přístupno, 110 min, 65,-Kč

Do 12 let nevhodné, 92 min, 60,-Kč

Do 15 let nepřístupno, 108 min, 60,-Kč

Do 12 let nevhodné, 120 min, 70,-Kč

Do 12 let nevhodné, 90 min, 75,-Kč

Mládeži přístupno,131 min, 65,-Kč

Do 12 let nevhodné, 90 min, 60,-Kč

Do 15 let nepřístupno, 114 min, 65,-Kč

Do 12 let nevhodné, 115 min, 60,-Kč

Do 12 let nevhodné, 126 min, 65,-Kč

Do 12 let nevhodné, 90 min, 75,-Kč

Mládeži přístupno, 97 min, 65,-Kč

Do 15 let nepřístupno, 90 min, 70,-Kč

thrilleru

rozmarné

komedie

omantického fimu

iž třetího pokračování akčního
sci-fi hororu

Kterak přišlo Městské
muzeum znovu na svět...

Tak máme za sebou první sezónu, po
znovuotevření muzea veřejnosti po čtrnácti
letech oprav a stěhování. Jestli jsme se
opravdu „znovuzrodili“, tedy jestli je tento
termín adekvátní tomu, co se nám podařilo
uskutečnit, to musí posoudit někdo jiný.
Pravda ovšem je taková, že stejně jako
novorozenec, jsme mnohým prošli poprvé.
V květnu jsme otevřeli první výstavu
(„Kapličky, kříže, boží muka…“, publikace je
nyní k zakoupení), přivítali jsme tedy první
návštěvníky, ale i hosty, kteří vystavovali
v měsících následujících. Začali jsme
pracovat v našem prvním skladu, barokní
saně jsme nechali opravitna základěprvního
úspěšného grantu, knihy a dokumenty se
dostaly do rukou prvním badatelům,
správkyně depozitáře namíchala první roztok
sloužící kočištění předmětů z muzejní sbírky,
poprvé jsme byli uvedeni do Asociace muzeí
a galerií, poskytli jsme první rozhovor
regionálním rádiím a tak by se dalo
pokračovat dále. Podobně pozitivně by o své
práci mohl mluvit každý. Také by dodal, žese
setkal během odešlého roku s konflikty
a někdy i zklamáním, nebo že chtěl udělat
práce víc. Je to tady naše zaměstnání, ale je

to tady také tak trochu „naše dítě“. A my
budeme moc šťastní po uplynulém roce
v Městském muzeu „jen“ za to, pokud nám
někdo z místních i přespolních souhlasně
kývne na následující:

To se totiž snažili
ukázat už páni profesoři Keramické školy,
kteří se o muzeum v období první republiky
starali a my se o to budeme snažit také. A to
s tím snad platí, alespoň
na tu první prosincovou neděli, kdy nám
svítily oči, když jsme sledovali vás všechny,
kteří jste do muzea oslavit první adventní
zastavení přišli. Do nového roku si přejeme,
aby se z kojence stalo zdravé batole, tedy
abychom se naučili pěkně „chodit“ a „mluvit“,
jak to u malých bývá, dále si přejeme stejně
tak milou podporu veřejnosti a ostatních
institucí, které se nám dostalo v prvním roce.
Děkujeme za dary věcné (od sokolských bot
po prostěradla), i finanční (projekt „Zachraňte

podmalby“ ukázal, jak jsou mnozí z vás
ochotni podpořit záchranu historických
předmětů pro budoucnost, stále běží). Na
závěr si přejeme návštěvníky, příchozí,
turisty, cyklisty, badatele, spokojené i kritiky,
a to proto, aby to tady v následujícím roce
„zase pěkně žilo“. Vám všem přejeme
šťastný osudový rok 2008.

PS: Pokud někdo vlastníte některá
vydání časopisu „Lázně Bechyně“, který
vycházel ve 30. letech 20. stol. a byl byste
ochotný jevěnovat muzeu,budeme rádi

„Ukazují, že museum
není, jak se snad domnívali, hrobkou mrtvé
práce předešlých pokolení, ale žijícím, čilým
a užitečným ústavem….“

„…žijícím, čilým…“

JJ

Použitá literatura:
Museum živým pomocníkem přítomnosti,
Lázně Bechyně, únor 1938, č.2, s.3.

.

Sobotní ve ery poezie
- vzpomínka na léto

č

V íjnových Bechy ských listech jsem si
p e etla lánek o odlivu kulturních akcí -
Jiho eském hudebním festivalu, výstavách
exteriérových keramických objekt Letní
keramické plastiky“ atp. Je to jist t žko
nahraditelná ztráta, ale díky za p etrvávající
a fungující: hudební kurzy „La Pellegrina“
a je j i ch k on c er t y, k u l t u r n í a kc e
v zrekonstruované jízdárn i bechy ském
zámku, populární raftové a kolob žkové
závody aj.

Ukazují se však i nové aktivity, které za
pochvalustojí…

V lo ském roce nap eno nové
muzeum - Muzeum turistiky, které láká do
Bechyn turisty i zahrani ní návšt vníky.
Bechy ské turisty inspirovalo k vybudování
nového vyhlídkového okruhu - rovn ž již
druhou sezónuhojn využívaného.

Již tvrtým rokem se cestou od Parkán
i od lázní k p kn opravené Bechy ské

duze mohou místní, turisté i láze ští hosté
zastavit v malé, p íjemné galerii - vinotéce.

V blízkosti šumícího jezu láká (a doufejme,
že lákat ješt dlouho bude!) v lét
k zastavení, posezení, k ochutnání dobrého
vína z Moravy a k prohlídce vystavených
obraz ské výstav pana Strnada
jsme letos mohli shlédnout poetické obrázky
Luboše uty. Kraj vinné révy, vinných sklípk
a dobrých lidí byl a stále je inspirací pro
malí e, básníky i romanopisce. Pana
galeristu z ejm oslovil též a takletosvzniklo
(za p isp ní ochotných milovník poezie
vína) dvanáct sobotních ve er vypráv ní

a tení básní s názvem „Z vinohrad ín
p i vín íjemn se poslouchaly verše
J. Seiferta, J. Vrchlického, J. Kainara i
ukázky ze „Zp v staré íny“. Velký úsp ch
slavila poezie i próza sou asného básníka a
filozofa Františka Novotného. Každý z
ve er m l svoji osobitou, neopakovatelnou
atmosféru mj.p i návšt v here ky Niny
Divíškové a Jana Ka era, kte í se zapojili
jako recitáto i. Sobotní ve ery poezie se
zapsaly do srdcí ú astník a tak p isp ly ke
zlepšení kulturního obrazum staBechyn

P eji vám všem hodn zdravý, inorodý
a úsp šný rok 2008 abrzkéléto!
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J. Stachová, Parkány



Projektový den: Drogy
Dne 29.11. byl zakončen měsíční projekt

žáků 7., 8. a 9.tříd zaměřený naproblematiku
drog. Na projektu pracovali v hodinách
rodinné výchovy, výtvarné výchovy, českého
jazyka, informatiky a občanské výchovy.
Připravovali si materiály na výchovné
plakáty, sbírali vědomosti, malovali pocitové
obrázky. V rámci projektu pak zhlédli film
Pravidla lži, divadelní představení od
R. Johna Memento a pořad 77 důvodů proč
nebrat drogy. Vznikla zajímavá výstava
v respiriu školy, kde žáci prezentovali své
práce. Projekt byl zakončen v tělocvičně
školy, kde žáci jednotlivých tříd různými
formamipředstavili své projekty.

ZŠ Bechyně, Školní ul.

Bábinky a dědečkové znovu do 1. třídy
Pozvání od prvňáčků z ,,Nové školy „ dostali dědečkové a babičky z Domova důchodců

v Bechyni.
Přišli se podívat, jaké pokroky už naši nejmenší udělali od začátku školního roku.

Porovnávali , jak se změnilo vybavení současné první třídy ve srovnání s jejich školní
docházkou. Jejich zájem se týkal i nových učebnic a pomůcek, neboť pomohli při tvorbě jedné
z nich, divadélka. Žáčci ukázali, co všechnos touto pomůckou dovedou, jak rádi si s ní hrají. Za
pomoc hostůmpatřilo velké poděkování a děti se těší na další spolupráci.

Mgr. S. Ingrová, tř. uč.

Akce Stonožka
V posledním listopadovém týdnu ji po

dvanácté proběhla na naší škole charitativní
akce Stonožka. Děti již akci dobře znají,
a proto se velmi aktivně zapojily i v letošním
ročníku.

V průběhu měsíce října sbíraly kaštany
a žaludy. V kroužcích a výchovách
připravovaly dekorativní předměty k prodeji.
Dne 22. 11. v odpoledních hodinách se
otevřely stánky Stonožkového jarmarku, kde
prodávaly děti své výrobky. Přišla řada
rodičů, kteří akci podpořili a nakupovali. Těm
patří poděkování. Kdo nepřišel do školy, měl
ještě možnost akci podpořit u prodejních
stánků umístěných v prodejnách Jednoty,
kterým rovněž patří poděkování školy za
ochotu. V letošním roce děti opět byly
úspěšnéa Stonožcevydělaly 11747,50 Kč.

ZŠ Bechyně, Školní ul.

TÌLOVÝCHOVA & SPORT
ŠACHISTI

1. jihočeská divize - 4. kolo 25. 11. 2007
3. jihočeská divize - 4. kolo24. 11. 2007

Šach. spolek Reality Horňák BechyněA - 5,5
Beseda Veselínad Lužnicí - 2,5

Šach.spolek Reality HorňákBechyněB- 3,5
SokolTábor jun. -1,5
Šach.spolek Reality HorňákBechyněC- 0,5
Suchdol nad Lužnicí - 4,5

V. Šťastný

Ve čtvrtém kole chceme potvrdit krásnou
výhru nad táborským „céčkem“ z minulého
kola a nastupujeme v nejsilnějším možném
složení. (Samozřejmě až na Štefana
Bernátha, který nám drží palce na druhé
straně zeměkoule.) Veselští ale bojují
srdnatě a že by to bylo nějak jasné, tak to
zase ne. Tím spíš, že nezvykle brzy ztrácí
svou partii Pavel Houdek po nedobré oběti
(ztrátě?) figury - 0:1. Pak ale vyrovnává
v nejhezčí partii zápasu Lojza Bartoš. Sevřel
soupeře na dámském křídle a už nepovolil.
K pozičním výhodám se přidaly materiální

a výhra nedala na sebe dlouho čekat - 1:1.
Pavel Malý dal za remízu partii, kterou měl
asi po zásluze vyhrát, někde ale ztratil
vítěznou nitku - 1,5:1,5. Vašek Hašek zase
předvedl svou trpělivost a houževnatost.
Nechal soupeře notně vybláznit a ten pak
nenašel plán a ani obranu na Vaškův
protiútok - 2,5:1,5. V aktivní pozici sahal po
výhodách i Pepa Janeček. Možná nějakou
svou nepřesností, ale určitě i soupeřovou
dobrou obranou nakonec výhru nezískal
a dal za remízu - 3:2. Pomalu, ale jistě svého
soupeře udolal David Mazur. Pokryl
nebezpečí kolem svého krále a pak zaútočil -
4:2. Vráťa Šťastný se za zahájení zrovna
chválit nemůže, ale šikovně vyměnil pár
figurek a v koncovce už soupeři nedalšanci -
5:2. Vašek Absolón dlouho zkoušel najít
skulinku v obraně mlaďoučké nadějné
soupeřky,ale marně,byla to remíza - 5,5:2,5.

Slušný výkon a výborný výsledek nás
vynesl na2. místo v nejvyšší krajské soutěži.

V příštím kole, letošním posledním,
za j í žd í me 9 .1 2 . n a QC C Č esk é
Budějovice C.

Naše béčko potvrdilo roli favorita a své
mladé soupeře porazilo. Své partie vyhráli
Honza Marek, Karel Karafiát a Jirka Habeš,
remizoval Milda Hrubant a jedinou prohru
zaznamenal Marek Brčák.

Céčko sbírá zkušenosti v soutěži a zatím
se nedaří. Je ale třeba přiznat, že proti
Suchdolu moc šancí kluci neměli. Svoje
partie ztratili Honza Malý, Vašek Kupský,
Michal Smrček a Péťa Byrtus, jedinou půlku
zaznamenal Béďa Legátek.
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15 letou praxi v oboru kojeneckého
a batolecího „plavání“
celorepublikově unikátní prostor (bar,
herny, prostorné šatny, ohrádky,
přebalovací pulty apod.)
teplotu vody 30 - 31 stupňů Celsia
klubový, neveřejný prostor
komorní prostředí (max. 5 dětí ve
skupince)
lekc e ro z dě len y po d le v ěku
a pokročilosti
pro klidné rozhodování - výhodné
storno podmínky

BABY CLUB JUKLÍK
zve všechny děti na pohodové kurzy

dny otevřených dveří každé„plavání“
úterý od 9,00 do 20,00

tel.: 381 252 392
777 719 951

www. juklik.cz

tabor@juklik.cz
Hanojská 3043

390 05 Tábor

Firma ERDING, a.s.
PŘIJME

,

3. jihočeská divize - 4. kolo 8. 12. 2007

1. jihočeská divize - 5. kolo 9. 12. 2007

Venca Hašek

Vašek Absolon

Štefan Bernáth

Pavel Houdek

Lojza Bartoš

Vráťa Šťastný

Pepík Janeček

DavidMazur

Jindřichův Hradec B
- Reality Horňák Bechyně B 1:4

Reality Horňák BechyněB
- ŠachklubTábor A
Reality Horňák BechyněC
- Jindřichův Hradec B

Štefan Bernáth, Jan Malý

QCC České Budějovice C
- Reality Horňák Bechyně A 1,5:6,5

Štefan Bernáth

Na cestě za vysněnýmpostupemvyhrálo
béčko další nelehký zápas, když domácím
povolilo jen dvě remízy. Pavel Malý nezlomil
obranu zkušeného jindřichohradeckého
kmeta a Míla Hrubant se v lepší pozici také
uspokojil s nerozhodným výsledkem. Honza
Marek ukázal soupeři, že hrát se má až do
konce, nehledě na počet pěšáků. David
Mazur potvrdil letošní skvělé výsledky
a Jarda Alexa odehrál výbornou partii. Šance
na postup tak stále trvá. Sokol Tábor junioři -
Reality HorňákBechyně C4,5:0,5

„Mladé pušky“ z Tábora, nabité
teoretickými znalostmi, byly nad síly našich
začínajících hráčů. Po agresivní soupeřově
hře přehlédl Honza Malý střelce - 1:0. Marcel
Ouška podlehl kvalitnímuprotihráči až ve 40.
tahu - 2:0. Jediný úspěch zaznamenal Jindra
Stach, který „zabetonoval“ pozici a hráči se
dohodli na remíze - 2,5:0,5. Míša Smrček
začal opatrně, ale potom přehlédl jezdce
a bylo po partii - 3,2:0,5. Dlouho odolával
i Béďa Legátek, ale domácí šachista využil

nesouhru jeho figur a vyhrál - 4,5:0,5. Ani
další prohra, ani poslední místo neodebírá
našim nováčkům optimizmus a chuť do
hraní.
Příští kolo (6. 1.2008):

Se starým kalendářním rokem jsme se
v Českých Budějovicích rozloučili vysokou
výhrou, která nás po prohře Jindřichova
Hradce s Českým Krumlovem posadila do
čela tabulky. Vánoce a Silvestra teda
strávíme na vedoucí pozici.

jednoznačně přehrál svého
protihráče a v partii „na jednu branku“ brzy
otevřel skóre zápasu- 0:1.

hezkým kombinačním
obratem „oblafnul“ soupeře o figuru a bylo
0:2.

letos nehraje nijak oslnivě,
a tak byl v horší pozici rád, že jeho mladý
protivník neměl vítězné choutky a souhlasil
s remízou -0,5:2,5.

neváhal obětovat ani dva
pěšce za aktivní postavení svých figur
a soupeřužmatovou síť nerozpletl - 0,5:3,5.

zakončil svou aktivní hru
nádhernou přechodnou obětí dámy a ziskem
této kombinace byla figura navíc a další bod
pro nás - 0,5:4,5.

si v závěru vychutnal
protivníka, když několika přesnými tahy
střelce dostal soupeřova koně mimo hru
a v klídku si pro něj došel - 0,5:5,5.

v partii plné taktických
hrozeb přehlédl v koncovce jezdce a musel
vzdát - 1,5:5,5.

si za svůj výkon v nejdelší partii
dne vysloužil přezdívku „virtuóz“, neboť ač
s minimem času našel několik geniálních
tahů, kterými úplně rozvrátil obranu soupeře -
1,5:6,5.

Další kolo hrajeme 7. 1. 2008 doma se
StrakonicemiA.

1. JIHOÈESKÁ DIVIZE

Druž. V R P BodyPartie Skóre
1. Reality Horòák Bechynì 4 1 0 13 21 27.5
2. QCC È. Budìjovice B 4 0 1 12 20 26.5
3. Slovan Jindøichùv Hradec 4 0 1 12 15 23.5
4. ŠK Èeský Krumlov 3 2 0 11 19 24.0
5. Sokol Tábor C 3 0 2 9 16 22.0
6. ŠK Týn n.Vlt . 3 0 2 9 14 19.5
7. ÈZ Strakonice B 1 2 2 5 12 16.5
8. Spartak MAS Sez. Ústí 1 1 3 4 8 15.0
9. Beseda Veselí n.Lužn. 1 0 4 3 13 17.5
10.Sokol Platan Písek B 1 0 4 3 13 17.5
11.QCC È. Budìjovice C 1 0 4 3 7 13.0
12.ÈZ Strakonice A 0 2 3 2 11 17.5

3. JIHOÈESKÁ DIVIZE

Druž. V R P BodyPartie Skóre
1. SOKOL Tábor senioøi 4 0 0 12 14 16.5
2. SOKOL Suchdol n/Lužnicí 3 1 0 10 14 15.0
3. Reality Horòák Bechynì "B"3 1 0 10 12 14.0
4. SLOVAN J.Hradec "B" 2 0 2 6 7 10.5
5. BESEDA Veselí n/Luž. "C" 2 0 2 6 5 8.0
6. SPARTAK Sez. Ústí "B" 1 1 2 4 9 10.5
7. ŠACHkl. Tábor "A"- dorost. 1 1 2 4 5 8.0
8. ŠACHklub Tábor "B"- žáci 1 0 3 3 7 7.5
9. SOKOL Tábor junioøi 1 0 3 3 5 7.0
10.Reality Horòák Bechynì "C"0 0 4 0 2 3.0

ŠACHISTI - výsledky
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