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+Kalendář akcí 
na rok 2009

            

Město Bechyně ve spolupráci s KS 
města Bechyně připravuje pro rok 2009 
ka lendář  ku l tu rn ích ,  spor tovn ích  
a ostatních společenských akcí. Vyzýváme 
všechny pořadatele k zaslání základních 
údajů o těchto akcích (datum konání, název 
akce, místo konání, kontakt) na e-mail 
propagace@kulturnidum.cz, nebo na 
adresu KSMB, U Nádraží 602, 391 65 
Bechyně. Uzávěrka je 10. 11. 2008.

Děkujeme za spolupráci.

+Životní jubilea 
říjen 2008

88 let Lálová Marie
87 let Šídlová Marie
86 let Cíchová Vlasta
84 let Kubíková Libuše, Písačková Věra
83 let Vlk Miroslav
82 let Voštová Jarmila
81 let Vávrová Marta
80 let Poseděl František, Senteši Milan
79 let Cikánková Jarmila,

Marková Věra, 
Procházková Marta,
Turková Ludmila,
Vaníčková Božena,
Výrutová Božena

78 let Šestáková Hana, Šlechta Zdeněk, 
77 let Hušková Miluše
75 let Čuba Václav, Kojetín Jaroslav

+
VOLEBNÍ OKRSEK Č.4 4. Voliči budou dodány nejpozději 3 dny OZNÁMENÍ O DOBĚ 
V O L E B N Í  M Í S T N O S T:  M ě s t s k á  přede dnem konání voleb hlasovací lístky.

A MÍSTU KONÁNÍ knihovna, U NÁDRAŽÍ 602 
5. K zajištění pořádku a důstojného 

VOLEB BECHYNĚ průběhu hlasování ve volební místnosti je 
LÁZNĚ (200, 201, 1000, 1001), NA každý povinen uposlechnout pokynů 

Starosta Města Bechyně podle § 27 LIBUŠI (661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, předsedy okrskové volební komise.
zákona č. 130/2000 Sb. o volbách do 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 

6. Každý volič se musí před hlasováním 
zastupitelstev krajů a o změně a doplnění 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 

odebrat do prostoru určeného pro úpravu 
některých zákonů; 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 

hlasovacích lístků, jinak mu okrsková 
695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 

volební komise hlasování neumožní.oznamuje 704, 717, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 857, 
V Bechyni dne 19. 9. 2008858, 859, 891, 892, 920), TYRŠOVA, 

1. Volby do zastupitelstva kraje se 
U NÁDRAŽÍ.

uskuteční Mgr. Jaroslav Matějka
v pátek 17. 10. 2008 od 14.00 h do 22 h starosta městaVOLEBNÍ OKRSEK Č. 5
a v sobotu 18. 10. 2008 od 8.00 h do 14 h. VOLEBNÍ  MÍSTNOST:  K lubovna 

MO ČRS, U NÁDRAŽÍ 610
2. Místa konání voleb (je-li ve volebním 

okrsku obsažena celá část obce nebo ulice, BECHYNĚ
nejsou u nich vypsána čísla popisná): LIŠKY, PÍSECKÁ (907, 908, 909, 910, 

911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 
VOLEBNÍ OKRSEK Č.1 948, 949, 950), SÍDL. 5.KVĚTNA, 
VOLEBNÍ MÍSTNOST: STARÁ ŠKOLA, U VODOJEMU, ZA TRUBNÝM.
LIBUŠINA 164 (vstup hlavním vchodem)

VOLEBNÍ OKRSEK Č.6
BECHYNĚ V O L E B N Í  M Í S T N O S T:  D O M O V  

DLOUHÁ, FÁBEROVA (342, 343, 344, MLÁDEŽE, PÍSECKÁ 365
345, 346, 347, 348), KAŠPARA MALÉHO, 

BECHYNĚKLÁŠTERNÍ, KŘIŽÍKOVA VILOVÁ ČTVRŤ, 
ČECHOVA (252, 253, 254, 255, 256, LÁZEŇSKÁ, LIBUŠINA ( 23, 24, 50, 51, 

257, 258, 259, 260, 263, 264, 265, 266, 267, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 158, 159, 164, 
268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 276, 277, 167, 171,172,  173, 175, 176, 177, 178, 
278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 289, 899, 179, 180, 182, 183, 184, 190, 191, 192, 193, 
900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 945, 947, 1 9 5 ,  1 9 6 ,  1 9 7 ,  1 9 9 ,  3 1 2 ) ,  
601E, 32E), GABRIELOVA, PÍSECKÁ MASOKRÁMSKÁ, MICHALSKÁ, NÁM. 
(198, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, T.G.MASARYKA, OBŮRKA, PARKÁNY, 
210, 211, 212, 213, 215, 216, 217, 218, 219, POD SCHODY, SOUKENICKÁ, ŠIROKÁ, 
261, 262, 275, 357, 358, 365, 367, 368, 369, TÁBORSKÁ, VALTROVA, VĚTROV, 
370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 719, 720, ZÁMEK, ZÁŘEČÍ.
721, 722, 723, 724, 755, 756, 757, 758, 759, 
760, 761, 762, 823, 830, 856, 887, 888, 889, VOLEBNÍ OKRSEK Č.2
8 9 0 ,  9 4 4 ,  9 8 5 ,  9 8 8 ) ,  Š K O L N Í ,  VOLEBNÍ MÍSTNOST: NOVÁ ŠKOLA, 
U STADIONU, ZAHRADNÍ. ŠKOLNÍ 293

VOLEBNÍ OKRSEK Č.7BECHYNĚ
VOLEBNÍ MÍSTNOST: HVOŽĎANY-ČECHOVA (294, 295, 296, 297, 298, 
ŠKOLA299, 300, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 

399), FÁBEROVA (377, 378, 379, 380, 382, HVOŽĎANY
383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 
392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 400), 3. Voliči bude umožněno hlasování 
LÁZNĚ (202), LIBUŠINA (160, 161, 163, poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní 
165, 166, 169, 170, 181, 185, 186, 187, 188, občanství České republiky (občanským 
189, 194), NOVODVORSKÁ, PLECHAMR, průkazem nebo cestovním pasem České 
SÍDL. OBRÁNCŮ MÍRU. republ iky) .  Neprokáže- l i  uvedené 

skutečnosti stanovenými doklady, nebude 
VOLEBNÍ OKRSEK Č.3 mu hlasování umožněno.
VOLEBNÍ MÍSTNOST: KULTURNÍ DŮM - 
U NÁDRAŽÍ 602 ( klubovna č. 3 - 1. patro)

BECHYNĚ
NA LIBUŠI (613, 614, 615, 616, 617, 

618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 
627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 
636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 
645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 
654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 763, 
989), PRÁDLO, ŠVESTKOVÁ, PŘÍČNÁ, 
SOUBĚŽNÁ, LOMENÁ, LUČNÍ, KRÁTKÁ.

SENOŽATY



+

Novákova kvarteta, malíř Jiří Trnka, i Jan spoustu našich turistů, pobývajících v létě 
Werich, k němuž chodíval pravidelně na toho roku na plážích Černého moře. Nikoliv 
vánoční šoulety. A výčet jmen by mohl velvyslanectví, ale kulturní středisko se pro 
pokračovat. Byl tvůrcem přátelské atmosféry, ně stalo důvěryhodnou institucí. Netřeba 

Josef KOLIHA kamkoliv přišel. připomínat, že pomohlo i řadě těch, kteří se 
Nesmíme zapomenout také na jednu odhodlali emigrovat. Josef Koliha se stal 

neméně důležitou věc osobního charakteru: trnem v oku tehdejšímu našemu velvyslanci 
(*10. 12. 1922 - † 19. 2. 2000) v roce 1956 se Josefovi a jeho manželce v Bulharsku, poslušnému aparátníkovi Ch., 

Zdeně narodil syn Petr, filmový a televizní který ho pak nenáviděl a postaral se i o jeho 
režisér a šéf festivalu filmů pro děti a mládež odvolání.
ve Zlíně. Pak přišly represe. Na krátkou dobu byl 

Po návratu z Berlína, bylo to v roce 1960, pověřen řízením oblíbeného časopisu 
se Josef stal šéfem druhého programu Čs. Domov, ale brzy nato dostal zákaz pracovat 
televize. Jeho osobní šarm způsobil, že i tady v oblasti kultury. Pár let do penzijního věku ho 
získal mnoho dalších přátel, především zaměstnal podnik Restaurace a jídelny, kde 
ústředního ředitele televize Jiřího Pelikána, ale prožil dost krutou dobu, samé rozčilování 
s nímž udržoval dobré vztahy po další dlouhá a spory s pitomci kolem sebe. To 
léta. Toto přátelství však po nájezdu poznamenalo jeho zdraví, dostal cukrovku, 
sovětských tanků v srpnu 1968 se stalo trápily ho ledviny, prodělal operaci páteře, 
Josefovi osudným: „pomohlo“ mu k pomstě načež následovaly tři infarkty. Rehabilitační 
mocných. dekret mu odevzdal až v roce 1990 ministr 

Ale nepředbíhejme. Jsme teprve v roce kultury Milan Lukeš.
1964, kdy byl Josef Koliha Ministerstvem 
zahraničních věcí, do jehož kompetence 
zahraniční kulturní střediska mezitím přešla, 
jmenován ředitelem střediska v bulharské 
metropoli - Sofii.

Před několika měsíci jsme na stránkách Pro českou a slovenskou kulturu v té 
„Zpravodaje“ otiskli medailon předního době začínala vskutku požehnaná léta, 
jihočeského malíře Jaroslava Kolihy a dnes přinášející mnoho úspěchů, a to ve všech 
věnujeme tyto řádky jeho staršímu bratru oborech umění. Připomeňme zejména 
Josefovi, významnému pracovníkovi pová- filmovou tvorbu - Františka Vláčila, novou 
lečné české kultury. vlnu jako M. Forman, J. Menzel, E. Schorm, 

Narodil se stejně jako jeho bratr Jaroslav V. Chytilová, J. Němec, J. Jakubisko 
v Dobronicích 10. prosince 1922 - v rodině, a J. Jireš. Rozkvetla i naše literatura, tu 
která tam na Lužnici mimo jiné provozovala uveďme B. Hrabala, A. Lustiga, L. Vaculíka, 
i převoznictví. Malý Josef byl bystrý, dobře se I. Klímu, L. Fukse aj. V divadelní oblasti zářilo 
učil, takže snadno zvládl studium klasického Divadlo Na Zábradlí, Divadlo Za branou, Útěchou v posledních letech se pro něho 
gymnázia v Táboře. Po válce byl přijat na Semafor a hlavně Činoherní klub. Prosadily stala Bechyně, kterou zbožňoval a naučil ji 
pražskou Filosofickou fakultu UK na obor se i nové osobnosti v hudbě a výtvarném milovat i svou ženu Zdenu. Naše město se 
kunsthistorie (dějiny umění) a knihovnictví. umění. A také televize se mohla tehdy, mu stalo azylem i místem odpočinku, ale 
Studoval u takových profesorů, jako byl v šedesátých letech, pochlubit řadou v posledku i místem souboje se „zubatou“, 
Antonín Matějček nebo Jan Květ. Po studiích úspěchů. která nad ním zvítězila v pražské nemocnici 
krátce pracoval v Univerzitní knihovně, Tohle vše dokonale využil Josef Koliha Homolka v únoru roku 2000. 
odkud přešel jako zástupce šéfredaktora do ve své nové funkci v Sofii. Dosavadní Vidím ho stále před sebou jako člověka, 
pražského nakladatelství Orbis. koncepci střediska přepracoval a vsadil na který uměl kolem sebe šířit nenapo-

Poté byl v Bechyni jen občasným výsledky domácího uměleckého kvasu, které dobitelnou pohodu. Rád sedával na 
hostem, dlouhá léta pracoval v zahraničí. postupně bulharskému publiku představoval. bechyňském náměstí na lavičce, v ruce 
V roce 1956 ho Ministerstvo kultury pověřilo Docílil toho, že se ze sofijského střediska malou skleničku fernetu, pro který si chodil do 
řízením čs. kulturního střediska ve východní stalo oblíbené a vyhledávané místo všech, cukrárny poblíž Protivínky. Několikrát jsem 
části Berlína. Byl vlastně jeho zakladatelem. kteří měli o tyto nevšední kulturní zážitky k němu přisedl a on se rozhovořil - 
Úkolem střediska bylo představovat zájem. o ledasčem, ale hlavně o knížkách, 
německé veřejnosti plody české a slovenské Ale přišel nešťastný srpen roku 1968, o přátelích, ale komentoval i to, co se 
kultury a umění. Právě v těchto letech se s ním i konec rozmachu české a slovenské v polistopadových letech u nás děje. Často 
i osobně seznámil a spřátelil s mnoha našimi kultury i zlomová chvíle v životě protagonisty s humorem, ale vždycky s velkorysým 
kumštýři. Jeho kamarádem se stal například našeho medailonu. Po srpnu 1968 učinil nadhledem.
šéfdirigent České filharmonie Václav Koliha z čsl. střediska v Sofii doslova azyl pro - vf - 
Neumann, členové Janáčkova kvarteta, 

MEDAILON

Ze starého světa věcí kolem nás

+Cedníky

patří k vybavení každé domácnosti. Měly 
různé tvary s většími či menšími otvory 
a různými držadly. Snad není třeba 
připomínat jejich funkci: cezení nejrůznějších 
potravin, ale také důležité při výrobě tvarohu, 
sýrů a másla. dvě ucha, většinou to bylo jedno držadlo 

Nejstarší již v mladší době kamenné byly a přinýtovaný háček pro zavěšení na 
z pálené hlíny. Následovaly cedníky protilehlé straně. Jistě znáte i cedníky 
keramické, tzv. cedníky, které měly většinou drátěné, které jsou většinou cínované nebo 
tvar hrnce nebo misky. Keramika byla buď niklované. Někdy se u nich setkáme se 
režná nebo glazovaná. Cedníky vyřezávané zajímavými rukodělnými drátenickými 
ze dřeva měly buď tvar velké lžíce, miskový výrobky.
nebo byly až ve velikosti malých neciček V současné době k nim přibyly cedníky 
s držadlem. Továrně vyráběné cedníky byly z umělé hmoty.
ze smaltovaného nebo pozinkovaného 

-ap-plechu, také hliníkového. Méně často měly 
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KURZY, SEMINÁŘE, DÍLNY

VÝSTAVY

Městské muzeum / Výstava potrvá do 5. října

MATURITNÍ PRÁCE STUDENTŮ 

SPŠK BECHYNĚ

KRÁSY SLOVINSKA  foto klub Anton Ažbe
Café-Bar U Hrocha/ Výstava prodloužena do 20. října 2008

PRO DĚTI

Sobota 11. října / 15.00 hodin / MS KD / Vstupné 30,- Kč
Loutková pohádka o Honzovi, který je chudý jako kostelní myš, 
nebojí se ničeho a nikoho. 

HONZA NEBOJSA - Divadlo KUBA

Pátek 3.,10.,24. (prodloužená), 31. října / 19 h / Velký sál / 
Vstupné na jednotlivé lekce pro doprovod 70,- Kč, 
prodloužená 80,- Kč a věneček 90,- Kč.

KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY

Středa 1., 8., 15., 22., 29. října / 18.30 - 20.00 / Klubovna KD
Čtvrtek 2., 9., 16., 23., 30. října / 17.00 - 19.30 / Klubovna KD

ANGLIČTINA PRO VŠECHNY

Čtvrtek 16. - neděle 19. října / Prostory KD /
19. ročník celostátní dílny středoškolské dramatiky a mladého 
divadla. Divadelní dílna je určena i pro veřejnost. Podrobný 
program na plakátech.

NAHLÍŽENÍ

Pátek 3. října - sobota 4. října / v pátek od 17 hod. / zdarma
V sobotu ve 20 hod. vystoupení frekventantů na náměstí.
Klasickou dílnu povede jazzový bubeník p. Milan Vitoch.

BUBEN

PŘIPRAVUJEME NA LISTOPAD

Úterý 28. října / od 11.57 hod. / Bechyňský 
most, KD a okolí, Městské muzeum
Slavnosti se konají u příležitosti 80 let 
železobetonového mostu, 80 let budovy ZŠ Libušina ulice,105 
let elektrifikované trati Tábor Bechyně.
Zahájeny budou přestřižením pásky k znovuotevření 
bechyňského mostu starostou města p. J. Matějkou. Zveme 
vás na průvod přes bechyňský most ke Kulturnímu středisku, 
kde bude odpoledne pokračovat zábavný program:

SLAVNOSTI MĚSTA 

Pondělí 20. října / 19 hodin / Velký sál KD / 
120, 90, 60,-Kč
Staré hity, nové písničky bez přetvářek i úsměvné 
příběhy legendy české popové scény.

 V předprodeji v Café-Baru U Hrocha.

PAVEL NOVÁK - koncert „Čtyři roční období“

ORIENTÁLNÍ A BŘIŠNÍ TANCE
Pondělí 6., 13., 20., 27. října / 16.30, 18 a 19 h /Klubovna KD
Úterý 7., 14., 21., 28. října / 18 a 19 h / Klubovna KD

BECHYŇSKÁ VÝROČÍ
Vernisáž úterý 28. října / 16.00 hodin / Městské muzeum
Součástí vernisáže je promítání dokumentárního filmu 
o stavbě bechyňského mostu. Výstava potrvá do 31. 12. 2008.

MMM - Moje město Most 
fotografie Jindry Rücknagelové 

Od úterý 21. října / Café-Bar U Hrocha
Autorka na svých fotografiích úspěšně dokumentuje, 
že Most není černá díra uprostřed měsíční krajiny. 

HUDBA

HORKÝŽE SLÍŽE s kapelou HC3
Sobota 4. října / od 21.00 hodin / KD / Vstupné 150,- + popl.
Petr Vymětal Vás všechny zve na podzimní turné Horkýže slíže 
s kapelou HC3.
Předprodej: Stánek Ondřejovi - Libušina ulice a Café-Bar 
U Hrocha. Slosovatelné vstupenky. Další info na plakátech!!!

KULTURNÍ KALENDÁŘ

TRADICE

�mažoretky
�táborští Pouličníci
�divadelní představení 

BDS Lužnice
�divadelní představení 

žáků nové školy pod 
vedením p. uč. Oplatka

�historická technika 
bechyňského SDH

�Městská knihovna 
- dílna šikovných rukou

K poslechu i k tanci Vám 
budou hrát tyto orchestry:
          

�dech. orchestr Temelín
�Dusot dusících se 

králíků
�dechovka s 

překvapením
�Vodovod a Mňaucs 

Slavnosti jsou doplněny vernisáží výstavy v Městském muzeu 
BECHYŇSKÁ VÝROČÍ s promítáním dokumentárního filmu 
o stavbě bechyňského mostu.

Oldřich Janota - MEZI VLNAMI
Pátek 17. října / 19 h / Kostel Nanebevzetí Panny Marie /
Vstupné 80,- Kč                                    Koncert vážné hudby

TRAVESTI SHOW HANKY PANKY
Sobota 1. listopadu / 19.00 / Velký sál KD / Vstupné 160,-

TAKOVÁ JE PAVLÍNA
Úterý 18. listopadu / 19.00 hodin / Malý sál / Vstupné100,- 
Zábavný večer s Pavlínou Filipovskou.

EVA A VAŠEK
Sobota 29. listopadu / 18 hod. / Velký sál / Vstupné 150,-Kč,
190,- a 220,- Kč 
V předprodeji od 1. října v Café-Baru U Hrocha.

Připravujeme počítačové kurzy pro seniory!!!
Případní zájemci se mohou hlásit v kanceláři KD, 

1. Pro úplné začátečníky: 15 hodin, začínáme s PC. nebo na tel č. 381 213 338, 776 381 203, 
Pravděpodobná cena kurzu 1.900,- Kč možno také emailem na program@kulturnidum.cz
2. Pro mírně pokročilé: 12 hodin, práce s textem, ICQ 
a volání po internetu. Pravděpodobná cena kurzu 1.500,- Kč. 



+Bechyňská výročí 
v muzeu

Městské muzeum Bechyně připravuje 
výstavu věnovanou letošním místním 
výročím. Elektrifikovanou trať realizoval mezi 
městy Tábor - Bechyně František Křižík již 
v roce 1903 (105 let). Přes železobetonový 
most zvaný duha přijíždí tento vlak do 
Bechyně 80 let. Budova Základní školy 
Libušina ul. uzavřela bechyňské působení 
architekta Františka Vahaly (Křižíkova 
kolonie) v roce 1928 (80 let). Do konce roku 
2008 tak budete mít příležitost vidět staré 
fotografie a pohlednice zachycující stavbu 
mostu, reprodukce historických fotografií 
k zprovoznění trati do Bechyně, také modely 
vlaků, které na ní působily, dobovou školní 
lavici a další předměty ze sbírek muzea 
i vypůjčené ke zmíněné tématice. Jako 
zajímavost bych chtěla uvést získání 
grafického cyklu p. Richarda Laudy, který 
dokumentuje postupnou výstavbu mostu. 
Naši výstavu doplní putovní výstava města 
Plánice věnovaná osobě Františka Křižíka. 
Věřím, že se nám tak podaří důstojně 
připomenout významná jubilea města 
Bechyně. Přijďte s námi slavit. Vernisáž se 
koná v úterý 28. 10. 2008 v 16 hod v rámci 
městských oslav, které budou probíhat celý 
tento den. 

J.J., správce muzea

Co, kdo, kde, kdy...

Jídelníček ke slavnostnímu otevření mostu

 

hlavní sběrný den

1. 10. 2008

 

Městské muzeum 
v Bechyni na náměstí 
ve všední dny  9 - 15 hod. ,o víkendu do 17 hod.

 

 

(sbírka potrvá 1. 10.-30.11. 2008)

kdy

kde

+Pořád se něco děje...

Tak jak se na začátku nového školního roku oblékají všechny školy do nového hábitu, děti si 
s nadšením pořizují nové školní pomůcky a oblečení, tak i my, zaměstnanci Kulturního střediska, jsme se 
rozhodli, že nezůstaneme pozadu a přidáme trochu kreativity do našich prostor. V praxi to znamená, že 
jsme se rozhodli vymalovat přísálí a šatnu. A že to bylo třeba, o tom není pochyb. Barevnost byla jasná, 
takže už zbývalo jenom domluvit tu správnou partu malířů, která se ničeho nebojí a všechno hravě zvládne. 
A tak nevyhlášené „výběrové řízení“ vyhráli chlapi na svém místě - bechyňští šachisté v rozmanitém 
seskupení, kde nechyběl zástupce nejmladších šachistů Ráďa, ani ženská opora spolku Věrka. Vyrazili 
první zářijový víkend na věc. To, co se jim honilo hlavou při vysvětlování našich požadavků, radši 
nechtějme vědět, ovšem nezbylo jim nic jiného, než náš výmysl realizovat. A tak si kluci šachističtí hráli tři 
dny s barvičkami a štětečky, až se dílo podařilo.

Nezbývá než poděkovat členům Šachového spolku Reality Horňák Bechyně za neocenitelnou pomoc, 
sami bychom to nezvládli. Bylo by skvělé, kdyby se do budoucna našlo víc takových nadšenců, kteří jsou 
ochotni přiložit ruku k dílu a podpořit kulturu v našem městě.

Znovu děkujeme a přejeme jim hodně úspěchů v nové šachové sezóně. S.H.

+Senioři se seznamovali 
s internetem 

a e-mailem…

V druhé polovině září se po dobu jednoho 
týdne scházelo deset seniorů ve čtrnácti-
hodinovém počítačovém kurzu projektu 
„Senioři komunikují“. Každé dopoledne se 
bezplatně učili v prostorách Kulturního domu 
Bechyně převážně práci s textem, 
možnostem internetu, elektronické komu-
nikaci. Kurzy probíhaly podle osnov 
vycházejících z textových materiálů dárce, 
Nadačního fondu manželů Livie a Václava 
Klausových. Doplňujícím prvkem výuky byla 
pak výuka platebních karet. 

Protože účastníci byli většinou začáteč-
níci v práci na PC, bylo třeba začít od úplného 
začátku. „Nejprve se senioři učili pohybu na 
klávesnici, správnému držení myši, nebo tzv. 
„dvojklikům“. Poté jsme se věnovali psaní 
a základní úpravě textu v programu 
MS-Word. Dalšími velkými tématy byl internet 
a e-mail, které patří vždy mezi nejoblíbenější 
kapitoly. Všichni se velmi snažili, učili se 
rychle a byli zvídaví, což je důležité. Trochu 
těžší látkou byla práce se složkami a soubory, 
ale i s tou si každý dobře poradil,“ uvedla 
lektorka kurzu, Veronika Hovjacká. 

Co vedlo účastníky k tomu, že se 
přihlásili? Jeden z absolventů kurzu, pan 
Kropáček, uvedl svou motivaci k přihlášení: 
„Ze začátku, když začínal ten počítačový 
boom, tak jsem si říkal, že už jsem na to 
starej, to bylo v podstatě před patnácti lety. 
Těch patnáct let jsem vlastně strádal tím, 
s čím se desetileté děti vyrovnávají. No a tak 
jsem se odhodlal do toho vstoupit a hlavně 
kvůli tomu internetu a emailu.“ 

Paní Trčková si cestu k počítači zase 
našla takto: „Ze začátku jsem nejdřív počítač 
odmítala. Pak mě přesvědčovaly moje děti, 
že je to třeba. To jsem stále odmítala. Pak mi 
přivezly starý počítač, který půl roku ležel 
nepoužíván. A protože píšu články do 
městských novin a dneska všichni chtějí, aby 
to bylo v elektronické podobě, tak se v něm 
učím psát články. Další důvod je, že občas se 
podívám do nějakého archivu, třeba 
oblastního archivu, a tam už je celá řada 
dokumentů v digitální podobě. To je další věc, 
která mě k tomu vedla, takže nebudu muset 
v zimě do Třeboně, ale budu si to moct v klidu 
a teploučku najít doma.“

Jaká byla odezva na výuku? „Ohlasy ze 
strany seniorů byly velmi kladné. V námětech 
na zlepšení výuky zaznívaly ale tipy na delší 
kurz, nebo jeho pokračování. Je pravda, že 
nebylo tolik prostoru věnovat se všemu, co by 
seniory zajímalo, ale pokud ztratili senioři 
před počítačem ostych a zahořeli zvědavostí 
ho objevovat, tak mohou znalosti získané 
v kurzu dále rozvíjet,“ zmínila projektová 
koordinátorka, Lenka Hořejší, za vzdělávací 
společnost Attavena, o.p.s. z Českých 
Budějovic.

+
Studenti (více 
generací) SPŠK 
v Městském muzeu

Ve výstavní síni muzea můžete do 5. října 
navštívit výstavu maturitních prací studentů 
místní keramické školy. Jedná se o práce 
v oboru výtvarné zpracování keramiky 
a porcelánu a také v oboru tvarování 
průmyslových výrobků - průmyslový design. 
Z ohlasu prvních návštěvníků registrujeme 
pocity, že tyto práce působí velmi 
profesionálně a nápaditě. Jsme rádi, že jsme 
mohli SPŠK poskytnout naše výstavní 
prostory. Tato škola je jednou z indicií, které 
dělají Bechyni Bechyní, a právě ve sbírkách 
muzea naleznete práce studentů až ze 
samých začátků školy. Vzhledem k význam-
nému životnímu jubileu dalšího absolventa 
této školy, sochaře, restaurátora a místního 
rodáka Radko Plachty jsme si dovolili 
uspořádat vitrínu, která se stala součástí 
zmíněné výstavy. Přijďte se podívat, čím se 
dnes mohou prezentovat studenti bechyňské 
školy. Přijďte se také podívat, jaké dílo nám 
ukazuje její starší absolvent. Víte, že pan 
Plachta restauroval sochu sv. Jana 
Nepomuckého v Zářečí či sochu stejného 
světce u kostela sv. Matěje na náměstí? 
Přijďte shlédnout celou výstavu a panu 
Plachtovi do blahopřejné knihy napsat 
"hodně zdraví a dobrý vítr do plachet". 
Otvírací hodiny naleznete v kulturním 
kalendáři zpravodaje, nicméně pokud 
přijdete mimo tyto hodiny a pracovníci muzea 
budou přítomni, rádi vás vpustí. 

J.J., správce muzea



Pevnost B.....
Zúčastnila jsem se soutěže Klíče od 

pevnosti B...., kde jsem zažila spoustu 
srandy a dobrodružství. Nejvíc se mi líbil 
Paklíč. A on mě naštval, že nám do všeho 
mrmlal. Strašidelný to bylo v noci v podzemí 
kláštera. Museli jsme hledat na mumii české 
slovo mezi anglickými slovy a musela nám 
stačit jenom jedna svíčka. V noci jsme spali 
pod stanem na nádvoří kláštera. Při jedné 
soutěži jsme měli úkol s vodníkem, ale on 
nám to kazil, protože nám nastříkal na igelit 
jar a nešlo po tom igelitu vylézt a ke všemu na 
nás házel balónky s vodou. Potom jsme šli k 
víle, která byla hezká, ale neuměla vařit. 
Přichystala nám spoustu blivajzů, 
ve kterých jsme hledali klíč.

A těším se na další pokra-
čování soutěže.

Barunka Habrová II.A

Jak se mi líbilo soutěžení na 
pevnosti B....

Na víkendovou sobotu jsem se 
docela těšila. Po příchodu do klášterní 
zahrady nás přivítala jeptiška a řekla, 
co máme dělat. Potom jsme vyráběli 
jmenovky z barevných papírů 
a zároveň si všichni malovali masky na 
obličej.

Pak jsme se podívali na film o otci 
Furovi a začali soutěžit o klíče ke 
dveřím a také o nápovědy. Úkoly byly 
docela těžké. Po získání klíčů byl úkol 
sestavit slovo.

Večer jsme měli táborák, zpívali 
jsme písničky a opékali buřty.

Spali jsme pod širákem uprostřed 
kláštera a všichni jsme si užili velkou 
legraci. Na pevnosti B.... se mi moc 
líbilo a nebyla tam hlavně žádná 
nuda!!!

Iveta Švadlenová

Jak jsme hledali klíče v klášterní zahradě
V sobotu jsme byli v klášterní zahradě, kde byla velká hra, kde jsme sbírali klíče a hádali 

hádanky. Hrály si tam s námi pohádkové bytosti, nejvíc se mi líbil vodník, který byl srandovní, 
protože na nás stříkal takové velké vodní koule a pokaždé se trefil na někoho z nás anebo se 
netrefil vůbec. Pak tam byl ještě kat, který zavíral děti do vězení, protože neudělaly úkol načas. 

A takový děda, který dával hádanky ve věži. Taky tam byla jeptiška a bílá paní 
a čarodějnice, která vařila chemii a my jsme museli uhádnout, jakou to bude mít barvu a to 
se nám povedlo. Soutěžili jsme na velkém kulečníku, kde jsme museli prostrčit kuličku 
brankami, které měly čísla. Ještě jsme tam strkali míček nahoru po tabuli a ten nesměl 
spadnout žabičce do pusy a to jsme s Bárou udělaly rychle a míček nám vůbec nespadl. 
A ještě tam byly takové sklenice, v kterých byla taková škaredá hmota a tam byl 
schovaný klíč, kamarádka tam musela strkat ruce a hledat ten klíč a on byl až v poslední 
sklenici. Taky jsme museli vyhrabávat klíče lžičkou z písku. Moc se mi líbil skřítek, který 
byl hodný a zachraňoval děti z vězení tak, že 

jim podal potají kliku.
No a když už byl večer, tak jsme 

hádanku uhodli a za odměnu se 
nám rozsypaly zlaté kamínky 

a my jsme museli rychle 
sbírat, abychom měli víc 
než druhé družstvo. A tak 

jsme vyhráli, ale vlastně 
vyhráli všichni, protože 
jsme za odměnu dostali 
diplomy. Večer jsme 

zpívali písničky z pohádek 
a opékali párky a vůbec se 

nám nechtělo spát. No a pak 
jsme šli spát do stanu s Bárou 

a kamarádem, který chtěl, abych se 
šla ještě dívat na hvězdy, ale já jsem 
nešla, a tak jsme si povídali, až jsme 
usnuli. V zahradě se mi moc líbilo 
a chtěla bych, aby to bylo ještě 
jednou.

Klárka Houdková, II.A



KINO BECHYNĚ 
ŘÍJEN 2008

6. pondělí, 7. úterý 20 h

BATHORY
Český barevný širokoúhlý film
Vzkříšení čachtické legendy. 

Pro děti do 12 let nevhodné, 140 min, 
75,-Kč

9. čtvrtek, 10. pátek 20 h

RUDÝ BARON 
Premiéra barevného širokoúhlého filmu 

Německa a Velké Británie 
Epizoda ze života populární 

letecké legendy.
Mládeži přístupno, 120 min, 70,-Kč

11. sobota, 12. neděle 20 h

KONEČNĚ SPOLU
Premiéra barevného filmu USA. 

Chtěla dítě, má ho mít. Helen Huntová
 a Colin Firht v hlavních rolích romantické 

komedie.
Mládeži přístupno, 96 min, 60,-Kč

13. pondělí 20 h

ROLLING STONES
Premiéra barevného filmu USA.
Dokument Martina Scorseseho 

z koncertu slavné kapely 
v Boacon Theatre.

Mládeži přístupno, 108 min, 70,-Kč

18. sobota 20 h, 19. neděle 17 h,

SEZNAMTE SE S DAVEM
Premiéra barevného širokoúhlého filmu 

USA v českém znění.
Jeho vnitřní svět je vesmírně bohatý. 

Eddie Murphy v hlavní roli 
komedie pro celou rodinu.

Mládeži přístupno, 91 min, 60,-Kč

20. pondělí 20 h

ZOHAN: Krycí jméno Kadeřník
Premiéra barevného filmu USA.

Nezahrávejte si se svým kadeřníkem. 
Adam Sendler v hlavní roli 

akční komedie.
Pro děti do 12 let nevhodné, 113 min, 

70,-Kč

23. čtvrtek 24. pátek 20 h

MÁJ
Premiéra českého barevného filmu.

Film na motivy básně K.H.Máchy 
v režii F. A. Brabce.

Pro děti do 12 let nevhodné, 76 min,
 65,-Kč

25. sobota 20 h, 26. neděle 17 h

MUMIE: Hrob Dračího císaře 
Barevný širokoúhlý film USA 

v českém znění.
Zlo se právě probudilo. Brendan Fraser, 
Jet Li a Maria Bellová v hlavních rolích 

dobrodružné komedie.
Mládeži přístupno, 111 min, 65,-Kč

27. pondělí, 28. úterý 20 h

MAMMA MIA! 
Barevný širokoúhlý film Velké Británie.
Filmový muzikál s nezapomenutelnými 

hity skupiny ABBA.
Mládeži přístupno, 108 min, 65,-Kč

Jako houby po dešti - aneb
Knižní novinky 
    z jihočeského
      regionu

Nemám přehled o růstu hub, ale snažím 
se sledovat knižní novinky, těch je opravdu 
požehnaně. Aby každý náš čtenář měl 
přehled a informace o novinkách na knižním 
trhu, dovoluji si zavést pravidelnou rubriku 
o těch nejnovějších publikacích.

ŠLECHTA, Jaroslav: Vzpomínky na 
Černickou oboru. Čes. Budějovice, KOPP, 
2008.

Pro stručnou informaci názvy některých 
kapitol: Malý výlet do historie, Černická obora 
za Šternberků a Paarů do II. světové války, 
Od II. světové války po zánik obory, A jak to 
bylo dál.

HLADKÝ, Jiří: Kapličky, boží muka, 
výklenkové kapličky a zvoničky na 
Milevsku a Písecku. Město Milevsko, 2007.

Nostalgické toulky po krajině a objevy 
drobných sakrálních památek.

VÁCLAV DVOŘÁK v rozhovoru 
s Janem Mazancem. Čím to je, že jste tak 
klidný?

Karmelitánské nakladatelství Kostelní 
Vydří, 2008.

Tato kniha stojí opravdu za přečtení, ať 
jsme věřící nebo ne. Pevný a přímý postoj 
v životě, láska k bližním, neopakovatelný 
jazyk, mnohdy s neuhlazenými slovy, nám 
dává představu o charakteru a duševní 
noblese tohoto našeho vzácného rodáka.

mg

+

+„Knihovna - rodinné 
stříbro“

Letošní motto Týdne 
knihoven (6.-12. 10. 2008) 
opět dává dostatečný prostor 
naší fantazii, abychom se jej 
chopili z různých úhlů a při-
pomněli všeobecně známou 
věc - ne všichni si ji však zcela 
uvědomují - že bez knihoven 
to ani v digitálním věku nebude možné, a proto se 
musíme o naše rodinné stříbro náležitě starat.

V Bechyni pro návštěvníky připravujeme 
z fondu knihovny výstavu knih Karla Čapka, který 
mezi literární poklady určitě patří. Výrobou 
lampionů bychom chtěli zpestřit odpoledne ve 
středu 8. 10. 2008 šikovným dětem, které zveme 
na 14. hodinu (budou se jim hodit na akci Slavnost 
spadaného listí 6. 11.)! Během celého Týdne si 
můžete přijít prohlédnout prodejní výstavu 
vitrážových šperků Lenky Houdkové a tradičně 
nabízíme i burzu a prodej vyřazených knih. Tím 
aktivity knihovny v říjnu nekončí! Při oslavách 
mostu ve stánku knihovny mohou malí i velcí  
malovat, stříhat a lepit repliku mostu Duha. Těšíme 
se na vaši návštěvu! 

Knihovník se tak stává nejen poradcem při 
výběru knih a pomocníkem při jejich vyhledávání, 
ale snaží se hledat i další možnosti, jak přiblížit 
knihovnu a hlavně knihy co nejširší veřejnosti. 
Doufáme jen, že zvyk číst a kupovat nové knihy 
zůstane v naší společnosti pořád silně 
zakořeněnou tradicí. O čemž jsme se přesvědčili při 
exkurzích knihovníků po knihovnách Táborska 
pořádané Městskou knihovnou Tábor. Navštívili 
jsme pobočky v Táboře, knihovnu v Plané nad 
Lužnicí a ve Veselí nad Lužnicí. Při druhém výjezdu 
nás doprovázel i pan ředitel KSMB, kterého 
zajímalo srovnání s okolními knihovnami 
v Opařanech, Stádleci, Sudoměřicích u Bechyně 
a Malšicích. Během podzimu bychom měli výjezdy 
po knihovnách okresu dokončit. Všechny jsou 
automatizované, připojené k internetu. Mnohé 
prostřednictvím svých webů informují uživatele 
o činnosti, umožňují přístup do elektronických 
katalogů a nabízejí navazující, dnes už standardní 
on-line služby, jako prodlužování výpůjček, 
rezervace a informace o novinkách. Většina se však 
potýká s nedostatkem místa, které mají k dispozici, 

knihoven

týden

+Rodáci - Senožaty
Dne 5. 7. 2008 se uskutečnilo 

1. setkání rodáků a přátel Senožat. Účast 
byla nad očekávání, počasí přálo a k tomu 
hrála malá dechová hudba Vitějičanka. 
Velké poděkování za zajištění této akce 
patří všem organizátorům, zejména 
členům Osadního výboru, členům SDH 
a dalším občanům, kteří nabídli pomoc.

což se týká i Bechyně. V konkurenci knihoven 
okresu jsme však obstáli dobře, ale uvědomujeme 
si, že je vždycky co zlepšovat. Proto vítáme každé 
inspirativní setkávání knihovníků, kdy se můžeme 
podělit o zkušenosti, nebráníme se vzájemné 
spolupráci i zdravé konkurenci. Na závěr jen malé 
povzdechnutí: mužů mezi knihovníky moc 
nenajdete!!! 

PS: Za všechny zúčastněné děkuji za milé 
přijetí v Městském muzeu v Bechyni a výborný 
koláč v knihovně! 

EH



+Prázdninové ozvěny

Dne 30. srpna proběhlo na stadionu 
v Bechyni již tradiční rozloučení s letními 
prázdninami. Sportovní a zábavní akce, 
kterou  pořádal Levicový klub žen za vydatné 
pomoci členů hasičského sboru, se 
zúčastnily děti předškolního a školního věku, 
rodiče, sponzoři a hosté, mezi nimiž byla 
i skupina členek LKŽ z Jindřichova Hradce. 
Soutěžilo se v sedmi  disciplinách ve čtyřech 
kategori ích. Členky LKŽ př ipravi ly 
občerstvení pro závodníky i ostatní 
účastníky, perníkové medaile a ceny pro 
vítěze.

Pro ty soutěžící, na které v letošním roce 
nevyšly medaile, byly připraveny rovněž 
drobné dárky, takže nikdo neodešel 
s prázdnou. Součástí odpoledne bylo 
i zajímavé vystoupení členů klubu leteckých 
modelářů a malé hasičské cvičení.

Na závěr se konalo společné opékání 
buřtů a posezení u táboráku.

Levicový klub žen děkuje všem 
pořadatelům, příznivcům a sponzorům, kteří 
přispěli ke zdařilému průběhu této 
každoroční akce.

Nashledanou při příštím „Prázdninovém 
lumpačení” v r. 2009!

Levicový klub žen Bechyně

+O spolupráci MŠ a ZŠ 
Tábor, odloučené 

pracoviště Bechyně 
a Kulturního střediska 
Bechyně

Málokdo ví, že v Bechyni, kromě dvou 
základních škol sídlí ještě další škola. Je to 
odloučené pracoviště Mateřské a Základní 
školy Tábor. Sídlo má v budově „staré“ školy. 
V současné době školu navštěvují žáci 5. až 
9. ročníku, kteří jsou vyučování podle 
vlastního školního vzdělávacího programu 
s názvem „Úsměv pro každého“. Ve třídách je 
malý počet žáků, a proto se můžeme 
každému individuálně věnovat.

V odpoledních hodinách mohou naši žáci 
navštěvovat různé kroužky, které nabízí ZŠ 
Libušina, stejně tak se mohou stravovat ve 
školní jídelně ZŠ Libušina.

Již třetím rokem spolupracuje naše škola 
s místním kulturním střediskem. Pravidelně 
navštěvujeme místní knihovnu, kde si pro 
nás pracovnice knihovny vždy připraví 
zajímavý a zábavný program. Naše děti zase 
na oplátku zdobí před KS vánoční strom, 
vítají jaro svojí zahrádkou se zvířátky, 
instalovanou před KS. Právě v této době 
vyrábějí plůtek k nově zasazené lípě „česko- 
slovinského přátelství“ před Kulturním 
střediskem. Pravidelně navštěvujeme 
přehlídku dětských divadelních souborů 
Bechyňské jaro. Myslím, že se naše 
spolupráce dobře rozvíjí a bude pokračovat 
i v době budoucí.

PO

+Krásy Slovinska 
také v Bechyni

Sázení lípy česko-slovinského 
přátelství Jeho Excelencí slovinským 
velvyslancem panem Francem Butem 
a starostou města Bechyně Jaroslavem 
Matějkou v rámci vernisáže Krásy 
Slovinska, která se uskutečnila 12. 9. 
2008 před Kulturním domem a v prosto-
rách Cafe baru U Hrocha.

Jak to vypadá s provozem jídelny 
Základní školy po uzavření z důvodu 
výskytu žloutenky?

Rozhodnutím Krajské hygienické stanice 
v Českých Budějovicích bylo od středy 
24. září 2008 opět povoleno vaření ve školní 
jídelně. Stravování se týká pouze žáků a za-
městnanců školy ve Školní ulici. Zajištěn je 
také pitný režim žáků. Pro žáky ZŠ Libušina 
je zajištěn dovoz obědů z MŠ Jahůdka a větší 
část jich bude docházet do jídelny keramické 
školy. Stravovat se začalo od čtvrtka 25. září 
2008. Aktuální informace získáte na 
webových stránkách školy.

Když se v městských bytech od ledna 
zdražuje nájem, projeví se to ve zkva-
litnění služeb Bytenesu v rámci služeb 
nájemníkům? Na sídl. Obránců míru za tu 
dobu, co tu bydlím, nepřišel nikdo na 
revizi elektroinstalcí a pod., jen se jednou 
vymalovaly společné prostory, což se 
mně zdá málo. Když v bytě člověk 
potřebuje něco opravit, či vyměnit, stejně 
si většinu věcí hradí zvlášť mimo nájem. 
Rád zaplatím zvýšený nájem, ale chtěl 
bych vidět, že se opravdu o byty města 
mimo nájemníků někdo stará.

Zvyšování nájemného je prováděno 
v souladu se zákonem č.107/2006 Sb. a dle 
rozhodnutí Rady města Bechyně. Provádění 
revizí el. instalací v bytových jednotkách 
neukládá žádný zákon, tyto se provádí pouze 
po větších opravách, či rekonstrukcích. 
Termíny revizí vyhrazených zařízení ve 
společných prostorách domů jsou 
následující: elektrorozvody ve společných 
prostorách 1x za 5 let, elektrorozvody 
v prádelnách 1x za 2 roky (pouze pokud jsou 
v provozu), hromosvodová ochrana 1x za 5 
let. U výtahů jsou prováděny provozní 
prohlídky 1x za měsíc, odborné prohlídky 1x 
za 3 měsíce, inspekční prohlídky - termín 
stanovuje revizní technik. Drobné opravy 
v bytech a jejich úhrady jsou řešeny 
v Občanském zákoníku § 687 až 695 a dále 
toto řeší nařízení vlády č.258/1995 Sb. 
Drobné opravy skutečně hradí nájemci. 
Ještě k výši plateb za služby - tyto jsou dány 
cenami od dodavatelů (teplo, voda, kabelová 
televize atd.) a společnost Bytenes toto 
nemůže ovlivnit.

Miroslav Král jednatel spol. Bytenes

Po Bechyni a okolí se šušká, že do 
Vánoc by měl stát v Bechyni Lidl. Můžete 
mi prosím sdělit, zda je to pravda ?

Na odbor výstavby a ŽP nebyla podána 
žádná žádost v této věci.

M. Lexová

Komu patří most u soutoku do 
Obůrky. Je totiž v hrozném stavu a už se 
po něm nedá ani bezpečně přejít.

Most je v majetku města Bechyně a jeho 
oprava proběhne ještě v letošním roce.

I. Zvolánková

Ptali jste se

hru jste mohli vidět na Divadle v trávě 2007 MY TU Sme
v provedení jiného divadelního spolku a letos 
v našem provedení jako new edition. FHTaL Náš divadelní spolek 
nás velice oslovila, a proto jsme se na ni působí na „divadelních 
soustředili a chceme z ní čerpat dál v jiných prknech“ už téměř rok. 
podobách. Dále chceme připravit novou, jistě Vše začalo nabídkou, 
pro diváky zajímavou hru, která bude kterou jsme dostali od 
provedena také alternativním způsobem, Štěpána Ondřicha, který nás vzal pod svá 
a doufáme, že s ní budeme moci vystupovat křídla a začal nám pomáhat rozvíjet naše 
na podobných akcích jako s hrou FHTaL, nápady, protože ho oslovila spolupráce se 
kterou jste mohli vidět v Milevsku, Českých studenty SPŠK, za což jsme všichni vděční.
Budějovicích na majálesu v Solnici, Naše první vystoupení jste mohli vidět 
v Soběslavi, v Albrechticích, na hudebním 20. 12. 2007 na malém sále v KD Bechyně. 
festivalu Přeštěnice, ve Velešíně, ve Veletíně Toto představení odstartovalo naši „šňůru“ 
a na již zmíněném Divadle v trávě u nás Fucking Human Trash and Light, se kterou 
v Bechyni. Pokud bychom Vás zaujali a chtěli jsme navštívili několik festivalů, jak 
byste se o nás dozvědět, můžete nás najít na divadelních, tak i hudebních, koncertů 
webovkách www.mytus.org. Doufáme, že a divadelních scén. Jedná se o alternativní 
vás budeme moci těšit našimi vystoupeními divadlo, kterým se nadále chceme zabývat 
i nadále.a dále ho rozvíjet. Hra Fucking Human Trash 

Mýtusand Light byla napsána Cabowitzem. Tuto 
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výměny oken a dveří, pokud se nenacházejí obnovu které části objektu se dotace žádá. Program regenerace 
v havarijním stavu, který vylučuje jejich K žádosti musí být přiloženo:

městské památkové opravu, na modernizaci bytového fondu - závazné stanovisko úřadu obce 
a zřizování nových bytových jednotek, na s rozšířenou působností tzn. MěÚ Tábor, zóny na rok 2009
technické zařízení budov, projektovou referát regionálního rozvoje
dokumentaci a na kopie sochařských děl. - doklad osvědčující vlastnické Ministerstvo kultury ČR v současné době 

V Bechyni je prohlášena městská právo ke kulturní památce tzn. výpis připravuje Program regenerace městských 
památková zóna, která zahrnuje náměstí z katastru nemovitostí, který není starší než památkových zón a městských památkových 
T. G. Masaryka a přilehlé ulice (Táborská, 6 měsícůrezervací na rok 2009. Z tohoto programu 
Dlouhá, Masokrámská, Soukenická, Široká, - pokud nejste vlastníkem nebo mohou vlastníci nemovitých kulturních 
Kašpara Malého, Klášterní, Waltrova), část jediným vlastníkem nemovitosti, plnou moc památek příp. movitých kulturních památek 
ulice Na Parkánech a část ulice Michalská, od vlastníka nebo spoluvlastníka, že můžete pevně spojených se stavbou a nacházející se 
Křižíkovu vilovou čtvrť a Zářečí. Do mapy vykonávat veškeré úkony spojené s obnovou na území MPZ nebo MPR, popř. vlastníci 
městské památkové zóny s vyznačením dané kulturní památkynemovitých památek, které stojí při vnějším 
objektů, které jsou vyhlášeny jako kulturní - stavební povolení, příp. ohlášení obvodu území MPZ nebo MPR nebo 
památky, je možné nahlédnout na vydané MěÚ Bechyně, odbor výstavby a ŽPv dominantní poloze historického města, 
investičním odboru MěÚ v Bechyni. Na tomto - fotodokumentace současného získat dotaci na obnovu. Příspěvky 
odboru je možné si také vyzvednout úplné stavu kulturní památky nebo jejích částí poskytované z tohoto programu jsou přísně 
znění zásad Ministerstva kultury ČR pro užití podle rozsahu prací, ke kterým se váže účelové, mohou být použity jen na úhradu 
a alokaci státní finanční podpory v Programu žádost o dotaciprací zabezpečujících uchování souhrnné 
regenerace MPR a MPZ. Žádosti o dotaci na - položkový rozpočet na obnovu té památkové hodnoty kulturní památky, nikoli 
rok 2009 se přijímají do 30.10. 2008 na části kulturní památky, na kterou se žádá na modernizaci a jiné úpravy prováděné 
investičním odboru MěÚ Bechyně, tel. o dotaciv zájmu jejího vlastníka, ani na práce 
381 477 012. Žádost se píše volnou formou, Všechny doklady musí být originály nebo investiční povahy. Prostředky z tohoto 
ve které se uvede o jaký objekt se jedná a na ověřené kopie.programu nejsou zejména určeny: na 
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Nelze tedy uvést paušálně, o kolik procent se - v levém panelu dole se zobrazí logo Zvyšování nájemného 
zdraží nájemné v Bechyni od 1. 1. 2009. Kalkulačky nájemného

v obecních bytech - na mapě ČR zvolíte Jihočeský krajNejnižší nájemné, které je v Bechyni 
- v tabulce vyberete obec Bechynis regulovaným nájemným v současné době placeno, činí 14,99 Kč za 

2 - nebudete zaškrtávat sníženou kvalitu 1 m  podlahové plochy. Toto nájemné může - od 1. 1. 2009 bytu (za byty se sníženou kvalitou se podle být a bude zvýšeno o 48,1 %. Nejvyšší 
zákona považují jen byty 3. nebo nájemné, které je v Bechyni v současné době Podle zákona č. 107/2006 Sb. a podle 

2 4. kategorie)placeno, činí 20,02 Kč za 1 m  podlahové Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj 
- zadáte aktuální měsíční nájemné plochy. Toto nájemné může být a bude o roztřídění obcí a o maximálních přírůstcích 

(zjistíte z posledního oznámení o zvýšení zvýšeno o 28,2%. Město Bechyně bude od měsíčního nájemného č. 214/2008 Sb. může 
nájemného)1. 1. 2009 zvyšovat regulované nájemné pronajímatel od 1. 1. 2009 opět jednostranně 

- zadáte podlahovou plochu bytu (opět v rozmezí od 28,2 % do 48,1 %. Správcovská zvýšit nájemné z bytů. Citované právní 
zjistíte z posledního oznámení o zvýšení firma Bytenes Bechyně, spol. s r. o. rozeslala předpisy upravují pro jednotlivé obce 
nájemného).nájemcům oznámení o zvýšení nájemného, maximální možnou míru zvýšení nájemného 

2 Tímto postupem si můžete zjistit, kolik ve kterém je uvedeno, o kolik procent se za 1 m  podlahové plochy. Na území obce se 
budete platit od 1. 1. 2009 nájemné za nájemné zvyšuje pro ten který konkrétní byt. nezvyšuje nájemné jednotným přepočtovým 
podlahovou plochu bytu a současně můžete Obecně lze říci, že čím nižší nájemné je koeficientem nebo stejným procentem pro 
p řekon t ro lova t  sp rávnos t  výpoč tu  v současné době placeno, tím větším počtem všechny. Zvýšení nájemného vychází z toho, 
jednostranného zvýšení nájemného, které procentních bodů bude zvýšeno. Nižší že nejdříve k 1. lednu 2010 by mělo být 
jste obdrželi od společnosti Bytenes nájemné se zdražuje více proto, že záměrem dosaženo ve všech bytech pro obec Bechyni 

2 Bechyně, spol. s r. o. Abyste zjistili, kolik zákonodárce je sjednocení nájemného za maximální nájemné 32,88 Kč za 1 m  
celkem budete platit za užívání bytu od byty I. i II. kategorie k 1. 1. 2010, výše podlahové plochy. Tohoto nájemného by 
příštího roku, musíte ještě ke zjištěné částce nájemného za tyto byty se postupně mělo být dosaženo u bytů první i druhé 
připočítat nájemné za vybavení bytu srovnávají.kategorie. Zvýšení má být v průběhu let 
základními zařizovacími předměty (např. postupné a rovnoměrné tak, aby k 1. 1. 2010 Jednostranné zvyšování nájemného se 
kuchyňská linka, vodoměr, vestavěná skříň) bylo nájemné v bytech první i druhé kategorie nevztahuje na byty, které byly vybudovány za 
a zálohy na služby v aktuální výši k 1. 1. 2009. stejné. Právní předpis každoročně zvyšuje účasti finančních prostředků poskytnutých 

i hranici cílového nájemného. Zatímco loni Konkrétní informace o zvyšování státem (půdní vestavby na sídlišti Na Libuši, 
bylo cílové nájemné pro rok 2010 stanoveno nájemného za ten který byt vám podá paní dům s pečovatelskou službou). 

2
ve výši 26,48 Kč za 1 m  podlahové plochy, Olga Staňová ve společnosti Bytenes Každý nájemce má možnost sám si 
letos právní předpis stanovil, že cílové Bechyně, spol. s r. o. (tel. kontakt 381 213 spočítat nájemné, které bude platit od 1. 1. 2
nájemné v roce 2010 má být 32,88 Kč za 1 m  480). Obecné informace ke zvyšování 2009. K tomu může využít elektronické 
podlahové plochy. nájemného poskytne Vladislava Fišerová na kalkulačky na stránkách Ministerstva pro 

Městském úřadě v Bechyni (tel. kontakt Podle toho, jaká je současná aktuální místní rozvoj ČR. Postup:
2 381 477 027).výše nájemného za 1 m  podlahové plochy - vyhledáte na internetu webové stránky  

v konkrétním bytě, se ve Sdělení MMR V. FišerováMinisterstva pro místní rozvoj
č. 214/2008 Sb. vyhledá, o kolik procent pro - v levém panelu se zobrazí oddíl Bytová 
ten který byt může být nájemné zvýšeno. politika
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Bohemia, Moravia and Silesia - Praha 1, památky a je jen na nás, abychom dbali Sdružení historických 
Opletalova 20. Nejaktuálnější katalog je na o jejich stav a krásu našich míst.

sídel Čech, Moravy www. ehd.cz -v online katalogu EHD 2008. V letošním roce, jako vždy pravidelně 
Ještě přiblížíme program tohoto druhý zářijový víkend, se konaly Dny a Slezska

sdružení: v roce 1992 byl vládou ustaven evropského dědictví - Europen Heritage 
Mnozí z nás, Bechyňáků, neví, že naše P r o g r a m  r e g e n e r a c e  m ě s t s k ý c h  Days. Letos bylo národní téma: Památky 

město je členem Sdružení historických sídel památkových rezervací a městských v krajině a krajina jako památka, jejíž národní 
Čech, Moravy a Slezska. Toto sdružení se památkových zón. V rámci tohoto programu zahájení se konalo 13. září 2008 v Českých 
stará o stav našich historických měst a sídel. se využívá vícezdrojové financování. Jsou Budějovicích. Zároveň ministr kultury 
Snaží se o nápravu necitelných zásahů, v něm zahrnuty programy podpory pro oceňuje osobnosti v oblasti kultury, letos 
likvidovaných náměstí, stav nešetrné nové památky UNESCO a Program obnovy nositelé tradice lidových řemesel byli 
zástavby, poškozené památkové objekty. kulturních památek. Jeden z našich jmenováni František Pavlica, Pavel Číp, 
Tato snaha vznikla zdola, přičiněním lidí, nejvýznamnějších novinářů Pavel Tigrid Marie Skrežinová, Eva Minksová a Ludmila 
kterým není jedno, jak naše města a sídla kdysi řekl, že památky jsou naším mořem. Dominová.
vypadají. Funguje pod záštitou Rady Evropy Vskutku většina turistů ze zahraničí, ale Z katalogu Sdružení sestavila -ap -- The Association of Historical Settlements in i našich občanů, vyhledává naše vzácné 
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(míle, 3000, 10000), ještě se chystá zaběhnout Úspěšná sezona 
rekordní čas i na 1500 m! Také tři rekordy si 

bechyňských atletů připsala Natálie Ďurechová, dva pak i David 
Pucherna na 1000 m a na 200 m překážek, kde vzal 

Atletická sezona 2008 se pomalu chýlí ke rekord Jardovi Drdovi, který už letos běhal za VS 
svému konci. Rok to byl opět úspěšný, bechyňští Tábor v 1.lize a na MČR dorostu se dostal do finále 
atleti se neztratili nejenom v krajském měřítku, ale na 300m překážek! Královnou mezi lovci rekordů 
prosadili se i na mistrovství České republiky se pak letos stala Martina Drdová - uspěla na 
a několik jich bude reprezentovat Jihočeský kraj 200m, 100m př., sedmiboji, disku, oštěpu 
v tradičním mezikrajovém utkání proti výběrům a především ve výšce, kde se jí podařilo zdolat 
Bavorska, Horních a Dolních Rakous a Vysočiny metu 170cm, což se v minulosti podařilo v Jižních 
v úplném závěru sezony. Čechách pouze 10 atletkám!!!

Celkem se atleti Bechyňského atletického Na dráze tedy atlety čeká nejspíš už jen několik 
klubu zúčastnili 27 závodů všech věkových málo startů, ale za dveřmi je již halová a krosová 
kategorií od přípravek po veterány. Protože většinu sezona, takže je pořád na co se těšit!!!
členů BAK tvoří žáci ZŠ Libušina, lze k tomuto Na závěr poděkování: samozřejmě všem 
počtu připočíst i další desítku závodů školních atletům, kteří letos v barvách BAK Bechyně 
v okresním i krajském měřítku. nastoupili (celkem jich bylo 55…), ale také MěÚ 

Medailový účet sezony 2008 přinesl celkem 38 v Bechyni za poskytnutou finanční podporu, firmě 
cenných kovů z krajských přeborů JČ kraje a jednu Zeman a rodičům mladých atletů za dopravu na 
ze soutěží republikových. O jedinou medaili závody.
z mistrovství ČR se postarala Martina Drdová, Za BAK Bechyně Ruda Blažek
která mezi juniorkami získala bronz ve výšce. 
V rámci kraje se zaskvěl Marek Olejarčík, který 
mezi mladšími žáky získal pět zlatých medailí!!!

Tři zlaté získala opět Martina Drdová, po dvou 
titulech vybojovali Natálie Ďurechová (o víkendu 
přidala třetí coby členka družstva mladších žákyň 
VS Tábor) a Rudolf Blažek, jednu zlatou si pak 
domů ze závodů vezli Radek Burda, Veronika 
Vosecká, David Pucherna, Jan Veverka a Michal 
Vernarec. Celkem 17 přebornických titulů pro 
Bechyni. K nim přidali í ještě 16 stříbrných 
a 5 bronzových. Medaile se dařilo sportovcům BAK 
získávat ve sprintech, na dlouhých tratích (např. 
Michal Háša na 10000 m - mj. stříbrný z MS 
v kvadriatlonu!!!), ve skocích - hl. ve výšce, a také 
ve všech vrzích.

Samostatnou kapitolou je letošní vystoupení 
družstev. V tomto roce soutěžily dva týmy a oběma 
se v KP družstev podařilo získat stříbrné medaile. 
Starší žáci si svým 2.místem zajistili účast 
v semifinále mistrovství ČR družstev jejich věkové 
kategorie, které proběhne 27.září v Bílině. Tým 
mužů posílený o závodníky z Milevska, Tábora a 
Sokola České Budějovice do posledního kola 
bojoval o postup do kvalifikace o 2.ligu, nestačil 
však na mužstvo Veselí nad Lužnicí a v KP družstev 
získal stejně jako žáci stříbrné medaile.

Výrazně se měnily i klubové rekordní tabulky, 
celkem v 19 případech. O tři změny se postaral 
Tomáš Krejčí, který se na 100m dostal již na 11,64, 
navíc byl členem i všech štafet, které letos 
přepisovaly tabulky (4x100, 4x200, 4x400 i 400-
300-200-100). Třikrát byl úspěšný i Michal Háša 

Provedu výškové práce pomocí 
lanové techniky: úprava koruny 
stromů, bezpečnostní ořez, kácení ve 
ztížených podmínkách. Tel: 606 931 760

 Komplexní finanční poradenství
   

 
s celoživotním servisem zdarma

Řešení 

Finančních úspor
Zajištění budoucnosti

Zabezpečení příjmu

Kapitálových investic

Podpory dětí

Bytových otázek

Zajištění majetku

Využití státních

subvencí a daňových úlev

Nabízím

Osobní přístup

Časovou flexibilitu
 Profesionalitu

Diskrétnost

Marek Topič, DiS
Tel.:  607 223 285

Vážení zákazníci, 
srdečně Vás zveme do hračkárny

BERUŠKA, která Vám 
nyní nabízí i sortiment školních 
a kancelářských potřeb. Přijďte si vybrat 
z naší široké nabídky. Těšíme se na Vás.

Beruška, Široká 25, Bechyně

+Loučení s prázdninami

První týden v září proběhlo na „Staré“ 
škole Loučení s prázdninami. Pro žáky bylo 
již tradičně připraveno odpoledne plné 
soutěží v různých disciplinách. Děti si 
vyzkoušely skákání v pytlích, zdolávání 
překážkové dráhy, skládání kostek, 
doplňování rébusu, poznávání zvířat, 
přenášení míčku na tenisové raketě, hod na 
cíl. Malovaly na chodníku, driblovaly po 
vyznačené dráze. Počasí nám přálo a děti 
i rodiče si užili příjemné odpoledne. Ceny pro 
všechny již potřetí věnovala firma Danone.

+Zprávy ze sportovní 
gymnastiky

Ve školním roce 2007/2008 se děvčata 
našeho kroužku zúčastnila krajského kola 
školních klubů SG v Táboře. Družstva 
starších žákyň I a II tam  získala 3. místo.

Na okresním kole v Sezimově Ústí se 
výborně umístily: Háziová Aneta (2. m.), 
Doudová Lenka (4. m.), Martínková Kristýna 
(1. m.), Patíková Karolína (4. m.), Fáberová 
Aneta (3. m.), Dušková Barbora (3. m.), 
Berešová Petra (3.m.), Mikšovská Barbora 
(2. m.), Mrosková Lenka (3. m.).

Na krajském přeboru v Českých 
Budějovicích byla úspěšná: Ursínyová Žofie 
(2. m.), Mikšovská Tereza (5. m.), Skaláková 
Karolína (4. m.), Háziová Aneta (1. m.), 
Doudová Lenka (6. m.), Martinová Kristýna 
(1. m.), Patíková Karolína (2. m.), Berešová 
Lucie (1. m.), Fáberová Aneta (2. m.), 
Dušková Barbora (2. m.), Berešová Petra 
(3. m.), Mikšovská Barbora (1. m.), Mrosková 
Lenka (2. m.).

V průběhu školního roku jsme získali 
i posilu do řad trenérů - p. Zuzanu Ursíniovou, 
p. Jindru Vlčkovou a p. uč. Petra Wolfa.

Celý úspěšný rok jsme zakončili 
půldenním výletem na mlýn Prádlo plným her 
a soutěží, které připravila naše nejstarší 
děvčata. Ta se zároveň loučila, neboť 
odcházejí studovat mimo Bechyni.

My ale nekončíme a zveme zájemkyně 
od října do našich řad.

Povrlová M., Antolová K., Dvořáková D.

+Opakování v přírodě

Začátek školy si páťáci ze „Staré” školy 
zpříjemnili výletem do přírody, kde je čekalo 
opakování učiva. Po náročném pochodu si 
odpočinuli u vlastnoručně rozdělaného 
ohýnku. Opekli na něm buřty a vše, co se 
opéct dalo. Potom začalo slíbené učení. Na 
osmnácti stanovištích schovaných v lese 
čekalo opakování z češtiny, matematiky, 
literatury a vlastivědy. Všichni se snažili, aby 
získali co nejvíce bodů. Na zářijové 
opakování v přírodě chodí naši páťáci 
pravidelně již od 2. třídy, takže letos byli 
i náležitě vybaveni pomůckami do terénu. 
Nechyběl dalekohled, papír na podpálení 
ohně, nože. Jen na sirky kluci nějak 
zapomněli. Celé dopoledne krásně uběhlo 
a do školy se ani nikomu moc nechtělo.
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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.

TECHNICKÁ PODPORA 
ODDĚLENÍ PRODEJE

- SŠ  VŠ 
- 

NABÍZÍME ZAJÍMAVOU PRÁCI V 
MLADÉM KOLEKTIVU S MOŽNOSTÍ 

PROFESNÍHO RŮSTU.
NÁSTUP MOŽNÝ IHNED!

  

příp. tech. směru
komunikativní znalost NJ nebo AJ, 

ochota prohlubovat si nadále odborné 
i jazykové znalosti
- Práce s PC: Windows, MS Office, 
Corell Draw, Powerpoint
- komunikativnost, příjemné 
vystupování, ochota příležitostně 
cestovat

+
Dračí lodě - Na veselské pískovně se konal 1. ročník závodu Kanoistika - TJ Jiskra Bechyně

dračích lodí, kterého se zúčastnilo i pár bechyňských borců, včetně 
závodníků kanoistického oddílu. Společně s kamarády z Tábora 
vytvořili velmi kvalitní posádku čítající 18 borců (včetně 4 dračic) Slalom - na MČR dorostu v pražské Tróji vybojoval dvě cenné 
a bubeníka, kterým byl tradičně Filip Topič. Dále v lodi pádlovali: medaile kajakář Tomáš Macášek. Mezi mladšími dorostenci si na 
Honza a Saša Pazourkovi, Pavel Pazourek a Miloš Šimek. Především kajaku dojel pro bronzovou medaili a společně s Jakubem Hojdou 
dokonalá souhra a rytmus pádlování rozhodla o tom, že tato posádka s Horšovského Týna vybojovali stříbro, odchovanec našeho oddílu 
zvítězila ve sprintu na 200 metrů i v dlouhém závodě na 1 kilometr.Ludvík Medřický (USK Praha) získal v této kategorii třetí místo. 

Další souhrnné výsledky za sezónu 2008, konečné pořadí I žákovské kategorie měly své mistrovství republiky, které se jelo na 
Českého poháru ve slalomu, přineseme v listopadovém vydání USD (umělá slalomová dráha) na Křivoklátě. Náš jediný závodník Jan 
zpravodaje.Zvolánek se v těžké konkurenci neztratil a vypádloval cenná umístění. 

za oddíl kanoistiky paziNa kajaku byl desátý a na deblkanoi s Hynkem Pechlátem ze Sušice si 
dojel pro šťastnou sedmičku, což je určitě motivací a příslibem do 
dalšího závodění, neboť starším žákem bude i v příští sezóně.

Ve dnech 7. 11. - 9. 11. 2008 
proběhne v Bechyni, na letišti a okolí 

SOUSTŘEDĚNÍ DOBROVOLNÝCH 
A PROFESIONÁLNÍCH HASIČŮ 

A ZÁCHRANÁŘŮ

v pořadí již třinácté. Toto soustředění organizují Záchranáři 
Písek ve spolupráci se Sborem dobrovolných hasičů Bechyně, 
MS ČČK Písek, Městem Bechyně a Armádou ČR.

Na těchto soustředěních si profesionální i dobrovolní hasiči, 
záchranáři, zdravotníci, kynologové a dobrovolníci se zájmem 
o pomoc při mimořádných událostech na řešení modelových 
situací u větších i menších mimořádných událostí vyměňují 
zkušenosti ve spolupráci mezi složkami IZS.

Během tohoto soustředění od 7. 11. 16:00 hod. do 9. 11. 14:00 
hod. bude v Bechyni a okolí zvýšen pohyb záchranných vozidel 
účastníků soustředění.


