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+Životní jubilea 
listopad 2008

97 let Blažejová Alžběta 
92 let Forsterová Božena 
88 let Vágnerová Milad
83 let Čáp Josef, Rychtářová Milada
82 let Birko Jakub
81 let Vaníček František
80 let Matuška Jozef, Přesličková Marie

Zbudilová Jarmila, Zbudilová Marie
79 let Kouba Antonín
77 let Kocourková Růžena, 

Nejedlý Karel, Štojdl Karel
76 let Drha Miroslav

Linhartová Jarmila
75 let Dvořák Milan

+Vítání občánků

Dne 30. září 2008 byli přivítáni starostou 
města Bechyně, panem Mgr. Jaroslavem 
Matějkou, tito noví občánci : 

Vojtěch Adam, Viktorie Benediktová, 
Anna Bohuslavová, Adéla Burianová, Jakub 
Dlouhý, Filip Horák, František Ludvík Krška, 
Jakub Martínek, Tadeáš Metelec, Nikola 
Soldátová, Barbora Svitáková, Jakub 
Svoboda, Jiří Šmitmajer, Matěj Velinský. 

+Zlatá svatba

50 let společného života oslavili 20. září 
2008 manželé Jiří a Božena Dobiášovi. 
K tomuto významnému jubileu jim v obřadní 
síni poblahopřál starosta města Bechyně 
Mgr. Jaroslav Matějka.

2. listopadu vzpomeňme na všechny zemřelé

Město Bechyně pořádá 11. prosince 2008 od 17 hodin 
v Kulturním domě v Bechyni

PŘEDVÁNOČNÍ SETKÁNÍ SENIORŮ

Vstupenky na tuto oblíbenou akci si mohou občané v důchodovém věku vyzvedávat 
od středy 19. listopadu 2008 na Městském úřadě v Bechyni u paní Petry Pickové (1. patro).

Vstup zdarma. Vstupenky se vydávají jen do vyčerpání celkového počtu míst k sezení. 
Občerstvení bude zajištěno. Kulturní program připraví Kulturní středisko města Bechyně.

+
Této služby mohou využít také nájemci Výměny bytů

v lokalitách, kde se byty prodávají. Nemá-li 
konkrétní nájemce z jakéhokoliv důvodu 
zájem o odkoupení bytu, může si dát 

Od 1. 10. 2008 přijímá městský úřad 
požadavek na zprostředkování výměny do 

požadavky na zprostředkování výměn bytů. 
lokality, kde se byty neprodávají. Při 

Požadavek konkrétní  osoby bude 
schvalování výměny bytu určeného 

zaevidován a pokud se dotáže na výměnu 
k prodeji a bytu, který se neprodává, bude 

bytu jiný nájemce, můžeme mezi nimi 
rada města přihlížet k tomu, zda si zájemce 

zprostředkovat kontakt (předání adresy, 
o výměnu nový byt od města odkoupí.

telefonního čísla). Jiným způsobem nebude 
V. Fišerováměsto do sjednávání výměn zasahovat 

a zůstane jen na konkrétních osobách, zda 
se na výměně bytů nakonec dohodnou či 
nikoliv. 

Svaz diabetiků v Bechyni ve 
spolupráci s Kulturním střediskem 

města Bechyně pořádá 
jako každý rok

„DEN PRO ZDRAVÍ“
Tato akce se uskuteční dne 

14. 11. 2008 od 9 hodin 
v přísálí Kulturního domu.

Program:
�Presentace
�Možnost měření tlaku, glykemie 

a cholesterolu
�Přednáška známého léčitele 

p. Pavla Váni
�Ochutnávka pokrmů
�Zájemci se mohou od 13 hodin 

zúčastnit „ Pochodu proti diabetu“

Přijďte mezi nás! 

Srdečně zve Svaz diabetiků



+

Ještě ze vzpomínek RNDr. J. Bumerla:

Zubaře zpravidla příliš v lásce nemáme. 
Jejich zákroky vyvolávají v nás nepříjemné 
asociace bolesti a násilí.

KONÝVKA František V Praze jsem chodil k nějakému 
Dr. Šimkovi. To byl vyslovený násilník, 
hulvát a nás, děti, svým křikem přímo děsil. (*8. 8. 1909 Libice n. Cidlinou, 
A tak jsme přímo zatloukali případné zubní †8. 8. 1974 Bechyně)
nedostatky, jen abychom se vyhnuli 

Bechyně měla štěstí na své lékaře, ty, nepříjemnému setkání. Prohlídky zubů ve 
v našem Zpravodaji již vzpomenuté, jako byl školách nebyly. Když jsme se přestěhovali 
MUDr. B. Čámský, MUDr. J. Nehasil, i ty, do Bechyně, začaly mě zuby bolet. Tváře 
které Vám ještě připomeneme. Také zubař, otekly a bolesti se stupňovaly. Nedalo se nic 
dentista, František Konývka patřil k těmto dělat, musel jsem vyhledat zubní ordinaci. 
jedinečným a vynikajícím osobnostem. Tenkráte byla ještě uprostřed města, 
Staral se o naše zoubky, zuby i náhrady v Hejlíkově domě. 
bezzubků ve více generacích. Ještě dnes Sestřička mě vyzvala ke vstupu do 
žijí v Bechyni staříčci a stařenky, kteří mají ordinace, kde mě přivítal příjemný, od 
perfektní plomby, korunky a můstky právě samého počátku sympatický pán s otázkou:
od tohoto odborníka. „Tak co je Vám, co Vás trápí?“

Narodil se v Libici n. Cidlinou, pracoval „Pane doktore, bolí mne zuby, už ani 
jako zubní laborant v Poděbradech, kde nevím které, mám dojem, že snad všechny,“ 
mimo jiné hrál za město fotbal. Po státních odpovídám a již jsem usazován na křeslo.
dentistických zkouškách se přestěhoval do „To nic, podíváme se na to. Otevřete 
Bechyně, kde se oženil s Boženou ústa.“
Tučkovou z Božejovic (nar. 1917). Měli Vyhověl jsem a s napětím očekával věcí 

probírali snad všechny problémy světa.spolu dvě děti: dceru Milenu, provdanou dalších. To, co mě překvapilo, byla 
Ještě dříve patřily do jeho přátelských Kilianovou (MUDr. Kilian odešel z Bechyně laskavost, klidná melodická řeč, která 

setkání rodiny Krátkých, Schmausů, do Plzně, kde se stal přednostou dětské uklidňovala.
Dobiášů, Kožíšků. Vlastnil nejdříve chatu stomatologické kliniky) a syna Františka, „Prosím Vás, kdy jste byl naposled 
v Dobronicích Na Papírně, která mu také zubního lékaře, který se po létech u zubaře?“
poskytovala právě tu příležitost k vášni-strávených v emigraci v Německu opět vrátil Bylo mně hanba říkat kdy. Ani jsem se 
vému rybaření. Pak si pořídil chatku do své země. přiznat nemusel, on vše poznal. Prohlédl 
s pozemkem na tzv. parcelách za mostem; František Konývka senior přišel do zuby, nalezl asi 14 kazů a počal léčit. Ty jeho 
byl výborným sadařem a také chovatelem Bechyně asi v roce 1937. První jeho ruce byly skutečně zlaté. Tenkrát ještě 
králíků. Kromě procházek s přáteli chodil  ordinace sídlila v Libušině ulici, v Hejlíkově neby ly  tu rb ínové  v r tačky,  pouze  
do kostela, kde patřil mezi přední zpěváky. domě, jedním z domů, které dotvářely maloobrátkové. Jeho citlivé ruce dovedly 
Byla to v těch smutných letech vzájemná půvabný stavební ráz města. Další jeho tento technický handicap překlenout. Asi po 
vzpruha. Nesnášel komunisty a stále věřil, ordinace byla na Libušině sídlišti a poté čtrnácti dnech jsem měl zuby v pořádku a co 
že „to praskne“. Prasklo, ale již se toho v závodní ordinaci Jihočeských kera- více, ztratil jsem fóbii ze zubařů. Pozdější 
nedožil.mických závodů. návštěvy byly vždy přátelské a musím říci, 

Po naplnění poslání svého profesního Měl rád vtipnou společnost, zábavu, že jsem se na ně těšil. Jeho plomby 
i soukromého života zemřel 8. 8. 1974 přírodu, své rybaření i pravidelné vycházky přetrvaly zuby. 
v Bechyni, kde byl pochován, posléze jeho s přáteli večer po práci. K nim patřil Karel 

-fk + ap-
ostatky byly převezeny do Plzně, kde žije Šašek, František Vozábal, Jan Kníže, Josef 
jeho manželka a dcera. Plachta. Na svých podvečerních cestách 

MEDAILON

+Lívanečníky

Nemáte chuť na lívance, pěkně 
vykynuté, s dírkami v těstě, kam se 
pěkně zasáklo máslo a skořicový cukr 
nebo s borůvkovým žahourem? I na 
slano, natrhané s vajíčkem a nalo-
ženými brusinkami byly také dobré, 
pokud ovšem zbyly.

Lívanečníky byly a jsou 
nádobím určeným ke smažení 
lívanců, koblih a podobného 
pečiva. Starší byly keramické od 
tří do více kusů, které se 
vzájemně spojovaly. Mladší byly 
litinové, měly od tří do osmi 

prohlubní. V některých domác-
nostech se setkáte i s velkým 

litinovým plátem, který měl tu výhodu, 
že hospodyně mohla podle objemu 

vylitého těsta určit velikost připravovaných 
lívanců.

Ze starého světa věcí kolem nás +
Knižní novinky 

DOHNAL, Martin: Vesnická sídla 
a kulturní krajina na Táborsku 
v 15.-19.století. Praha, Etnologický útav 
Akademie věd České republiky, 2006.

Publikace se týká lokalizace a dějin 
sledovaných obcí, např. Podolí, Bojenic, 
Skrýchova, Zálší, jejich vizitace polí, 
držby selských a chalupnických hos-
podářství, s bohatou obrazovou přílohou.

JECH, Karel :  Kolekt iv izace 
a vyhánění sedláků z půdy. Praha, 
Vyšehrad, 2008. 

Pokus o vyrovnání s minulostí po roce 
1948, kdy venkov éra komunismu  
p r o m ě n i l a  z e  v š e c h  o b l a s t í  
společenského života nejhlouběji. A proto 
cesta k modernímu českému venkovu je 
tak složitá a na dlouhou trať.

SUDOVÁ, Martina: Židovství na 
Vltavotýnsku. Týn n.Vltavou, Městské 
muzeum, 2003.

Publikace se věnuje všeobecné 
historii Židů v Čechách, historii města 
Týna n.Vlt. a jejich židovských obyvatelů, 
vzpomínky na jejich osudy včetně 
s t r u č n é h o  p o p i s u  ž i d o v s k é h o  
náboženství, tradic a kultury.

M. G.
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listopad 2008

KURZY, SEMINÁŘE, DÍLNY

VÝSTAVY

MMM - Moje město Most
fotografie Jindry Rücknagelová 

Café-Bar U Hrocha / Výstava potrvá do 31. prosince 2008

PRO DĚTI

Sobota 8. listopadu / 15.00 hodin / MS KD / Vstupné 30 Kč
O ZAKLETÉ ZÁMECKÉ PANÍ  DS OKÝNKO

SLAVNOST SPADANÉHO LISTÍ

Pátek 7. 11., 14. 11., 21. 11., 28. 11. - věneček / Velký sál / 
Vstupné na jednotlivé lekce 70 Kč,  věneček 90 Kč

KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY

Středa 5., 12., 19., 26. listopadu / 18.30-20 / Klubovna KD
Čtvrtek 6., 13., 20., 27. listopadu / 17-19.30 / Klubovna KD

ANGLIČTINA PRO VŠECHNY

Sobota 1. listopadu / 19 hodin / VS KD / Vstupné 160 Kč
Hudebně zábavný večer 

TRAVESTI SHOW HANKY PANKY

PŘIPRAVUJEME NA PROSINEC

ORIENTÁLNÍ A BŘIŠNÍ TANCE
Pondělí 3., 10., 17., 24. listopadu / 16.30, 18 a 19 h / 
Klubovna KD
Úterý 4., 11., 18., 25. listopadu / 18 a 19 h / Klubovna KD

„BECHYŇSKÁ VÝROČÍ“
Městské muzeum / Výstava potrvá do 31. prosince 2008

HUDBA

TAKOVÁ JE PAVLÍNA 
18. listopadu / 19.30 hodin / MS KD / Vstupné 100 Kč
Zábavný večer s Pavlínou Filipovskou, ve kterém zavzpomíná 
na své blízké a známé a potěší publikum svými evergreeny.
Pořad dává prostor i pro dotazy diváků.
V předprodeji v Galerii U Hrocha

KULTURNÍ KALENDÁŘ

Čtvrtek 6. listopadu / 17.00 hodin / 
Vstupné na diskotéku 30 Kč
17.00 průvod s lampiony od Městského muzea ke KD
17.30 sladké překvapení, vyhodnocení nejoriginálnějšího 
a nejpěknějšího lampiónu
18.00 podzimní dílna, zábavné hry, 
podzimní diskotéka do 20.00 hod. (DJ Bořek)
Co všechno potřebují děti na slavnost? 
l lampiony - vyrobené z jakéhokoli zajímavého materiálu
l šikovné prstíčky a fantazii do dílny
l soutěživost a hravost
l dobrou náladu

ZÁBAVA

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

TRADICE

Neděle 30. listopadu / 18.00 hodin / Náměstí T. G. Masaryka
1. adventní neděli zahájí starosta města rozsvícením 
stromečku, po kterém bude následovat pěvecké vystoupení 
sboru učitelek Základní školy Libušina ulice.

Čtvrtek 4. prosince / 17.00 hodin / Městské muzeum
Kolektiv KSMB, Městského muzea a studenti DM SPŠK 
Bechyně pořádají pro všechny děti večer s Mikulášem 
a čertem, kteří přijedou osobně do Městského muzea 
nadělovat dětem zaslouženou výslužku.
Rodiče, kteří mají zájem o nadílku pro své děti, nechť se 
přihlásí na horké mikulášské lince: 
774 911 067 nebo 776 381 203 od 8.00 do 15.00 hodin.

I. ADVENTNÍ NEDĚLE

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA

VZDĚLÁVÁNÍ - nabídka 

Počítač pro seniory II – Práce s textem, ICQ a volání 
po internetu
Délka: 12 hodin,  vstupní předpoklady: základy práce s PC
Cena: 1290 Kč (zahrnuje učební materiály)

Počítač pro seniory III – Zpracování digitálních 
fotografií
Délka: 12 hodin, vstupní předpoklady: základy práce s PC
Cena: 1290 Kč (zahrnuje učební materiály)

ECDL Start – pro středně pokročilé uživatele PC (pro 
absolventky kurzů RK40) ukončený zkouškou
Délka trvání: 12 hodin, cena za kurz: 1 490 Kč
ECDL (European Computer Driving Licence) je mezinárodně 
uznávaná, objektivní, standardizovaná metoda pro ověření 
počítačové gramotnosti.

Zájemci o kurzy, hlaste se na mail program@kulturnidum.cz, 
tel: 381 213 338 nebo přímo v kanceláři Kulturního domu.
 Podrobnosti na www.kulturnidum.cz

Děkujeme ZUŠ V. Pichla, SDH Bechyně, městské 

a republikové policii, obci Sudoměřice u Bechyně, 

ČD, SPŠK, Městu Bechyně a všem zúčastněným za 

pomoc při organizaci Slavností města



+Buben

Ve dnech 3. a 4. října probíhal 
v klubovně bechyňského kulturního domu 
za podpory Jihočeského kraje již šestý 
ročník workshopu BUBEN. Uměleckého 
vedení se tentokrát ujal jazzový bubeník 
Milan Vitoch (Jazz Q, Laco Deczi & Celula 
New York, Bacily Václava Neckáře).

Věkové rozložení účastníků bylo 
poměrně pestré – od malých dětí s rodiči, 
přes děti starší, až po mladé lidi z Bechyně 
a okolí. Workshopu se účastnila i řada 

nevěnovali mlácení do bubnů zbytečně. bechyňských bubeníků, kterým ochotný 
Pan Vitoch pak ocenil především velmi lektor věnoval osobní přístup a spoustu 
šikovné slečny, jejichž talent se stal užitečných rad. 
základem úspěchu celé skupiny.Celé dvoudenní snažení frekventantů 

Závěrem nezbývá než doufat, že sedmý vyvrcholilo sobotním koncertem na 
ročník oblíbeného Bubnu na sebe nenechá bechyňském náměstí, kde velmi poutavou 
dlouho čekat a že bude zajímavý per fo rmancí  všechny  pos luchače 
přinejmenším jako ten letošní.přesvědčili, že dva dny svého života 

Morit Čapek

+Bechyňská výročí v Městském muzeu

Do konce roku 2008 máte možnost v muzeu navštívit výstavu s názvem Bechyňská 
výročí. Výročí v letošním roce oslavila první elektrifikovaná trať v Rakousku-Uhersku, trať 
Tábor-Bechyně (1903), železobetonový most zvaný duha (1928) a budova ZŠ Libušina ul. 
(1928). Spolu s fotografiemi ze stavby mostu či trati do Tábora můžete vidět repliky 
dobových uniforem železničářů, původní školní lavici, či betonovou sondu z mostu a další 
zajímavosti. Dne 14. prosince pro vás opět připravujeme adventní trh. Navštivte naši 
výstavu a poznáte, jakým způsobem byl postaven bechyňský most nebo jak vypadal 
původní vlak první „elinky“. Umíte si představit Bechyni bez těchto dvou už letitých 
památek? Muzeum je otevřeno v listopadu a prosinci: po, út, čt, pá 8-15, st 8-17, so, ne 
(a 24.12.-31.12.) 13-16 hod.                                                                    J.J. správce muzea

+Sbírka pro Kosovo 
pokračuje

Městské muzeum děkuje všem, kdo 
př ines l i  hračky,  knížky,  paste lky,  
omalovánky a další do sbírky pro kosovské 
děti. Již teď se vybralo neuvěřitelné 
množství věcí a toto muselo být odvezeno 
na místní posádku. Sbírka pokračuje do 
konce listopadu. Pak bude náklad zvážen 
a připraven k lednovému transportu. Ještě 
jednou děkuji všem, kteří hračky a další věci 
do muzea dodali. Mnozí z vás byli dokonce 
ochotni zakoupit pastelky, omalovánky 
apod. či přinesli plné tašky hraček. „Kdo 
nedělá nic pro druhé, nedělá nic pro sebe“, 
Johann Wolfgang Goethe.

J.J., správce muzea

+Svatý Martin 
11. listopadu

Přijede k nám na bílém koni? Co o něm 
víme? Pocházel z rodiny římského 
důstojníka z Amiensu ve Francii. Jméno 
Martin znamená „svědek“. Rodiče byli 
pohané, keltské národnosti, ale tolerantní 
ke křesťanům. Proto nebyli proti jeho 
rozhodnutí ke křesťanskému křestu. Martin 
podle legendy přijel jako římský voják za 
rodiči v době kruté zimy do otcova rodného 
Amiensu a uviděl před městskou branou 
polonahého žebráka. Rozťal mečem svůj 
vojenský plášť a polovinu dal žebrákovi. 
V noci pak měl sen, že vidí Spasitele, jenž 
říká: „Tímto rouchem mne přikryl dosud 
nepokřtěný Martin!“ Tato snová vize 
změnila celou jeho životní dráhu.

Obrázek sv. Martina z mlýna na 
Prádle, dnes je tam replika.

Co, kdo, kde, kdy...

+Stručná zpráva 
z Městského muzea

Koncem září byly předány dvě zrestaurované busty díky práci akad. sochaře R. Plachty. 
Jedná se o portrét akad. malíře Rudolfa Krajce (autor busty akad. sochař Ducháček, z roku 
1935) ze spadlého náhrobku na starém hřbitově v Michalské ulici. Pokud se bude celý 
pomník rekonstruovat do své původní podoby, lze tam bustu znovu osadit. Dnes, jak je 
náhrobní deska spadlá na zem, by jistě přitahovala vandaly a „bronzové sběrače“. Druhá 
busta se našla jakoby náhodou, byla předtím umístěna a odcizena v parku před lázněmi; 
jedná se o portrét Františka Křižíka (autor akad. sochař Lad. Kofránek, z roku 1939), který 
věnovala městu rodina Schmausů.                                                                                 -ap-

+
bechyňskou „Duhu“. Kdo nestihl, může Mosty
přinést na výstavku do knihovny do konce 
listopadu. Pro zpestření doznívající 

K čemu jsou mosty přes řeku? Aby slavnostní atmosféry pár lidových rčení ze 
měl člověk blíž k člověku! Citace Jiřího stejnojmenné knihy od J. Zaorávka.
Žáčka nás provázela celým barevným Co znamená, když se řekne…
měsícem říjnem, který jsme začali malou Prolomit most - položit úplně na lopatky
vernisáží výstavy šperků. Připomněli jsme si Vrátit peníze až je najdu na děravém 
výročí Karla Čapka vystavením jeho knih mostě- nikdy ti je nevrátím
z fondu knihovny. Vyřazené knihy udělaly Vozit se po koženém mostě - klouzat po 
radost několika náruživým čtenářům. Jen tenkém, prohýbavém ledě
nás mrzí, že plánované vyrábění lampionů Vládnouti (někde) mostem - býti tam 
se nesetkalo se zájmem dětí. Nezbývá než pánem 
si přát, aby se i přesto sešlo na Slavnosti Kdyby řeč jeho byla mostem, nechtěl 
spadaného listí co nejvíce světélkujících bych já po něm choditi - je to lhář, neplní 
lampionků, které potěší a projasní sliby 
pošmourný 6. listopadový večer. Zapálením Spálit (nebo strhat, pobořit) za sebou 
lampionů se děti účastní obřadu darování (všechny) mosty - znemožnit návrat, 
a přijímání ohně a zažívají, že darované nápravu, smír 
světlo rozdáním neubývá. Každý si pak Žádné mosty stavět nebude - bude míti 
musí to svoje světýlko hlídat, aby během špatné obchody, špatné výdělky
večera nezhaslo. Světlo má totiž moc Stavět  (někomu) z laté mosty  -  
zahnat tmu a naopak tma nemá sil, aby 1. prostředkovat někomu smír s někým, 
odstranila světlo! návrat někam a podobně (nepřítele uplácet, 

Desátý měsíc roku zakončily bechyňské aby odešel), 2. pomáhat někomu
oslavy. Děti mohly stříhat, lepit a zdobit EH



+Projektový den: 
Cesta do školy

Dne 22. 9. 2008 proběhl ve spolupráci 
s městskou policií v první a druhé třídě 
projektový den ,,Cesta do školy.“ Zaměřený 
byl na dopravní výchovu. Projekt probíhal 
ve čtyřech vyučovacích hodinách. Začínal 
besedou s příslušníkem městské policie, 
panem P. Halamou, který dětem vyprávěl 
o své práci a o tom, jak správně přecházet.  
Druhou a třetí vyučovací hodinu se s dětmi a 
učiteli vypravil přímo do terénu, kde si děti 
vše vyzkoušely a ukázaly v praxi. Po 
návratu do školy pracovaly na úkolech 
v dopravních listech a malovaly dopravní 
značky. Ve třídách vznikla malá výstavka 
projektového dne. Patronkami projektu byly 
p. učitelka S. Ingrová a p. učitelka 
L. Panková.

Mgr. Milena Borková

+Projektový den: 
Třídíme odpad

Ve dnech 18. – 19. září 2008 proběhl na 
prvním stupni a v hodinách přírodopisu na 
druhém stupni dvoudenní projekt zaměřený 
k enviromentální výchově nazvaný "Třídíme 
odpad.“ Koordinátorkou projektu byla 
p. učitelka Mgr. J. Radvanová a s ní 

výtvarných hodinách se malovalo na téma spolupracovali všichni vyučující prvního 
,,Co patří a nepatří do kontejneru“ a starší stupně. Podílel se i pan školník Z. Bárta, 
žáci vytvořili koláž "Co nepatří do přírody."který si připravil vůz odpadu a v průběhu 

V jiných třídách vyráběli žáci papírové návštěvy sběrného dvora si děti samy 
krabice na papír a plast. V páté třídě si  děti mohly odpad roztřídit. 
připravily soutěž pod názvem "Kolik Po návštěvě a exkurzi se žáci vrátili do 
plastových lahví se vejde do jedné." Druháci školy, kde projekt pokračoval. Děti zhlédly 
pak řešili problém svačin, pod názvem: představení s danou tématikou pod názvem 
"Odpadkový koš vypravuje." V závěru "Jak Leníčkovi  u letě ly včelky do 
druhého dne jednotlivé třídy připravily Bavorského lesa." Druhý den projekt 
výstavku ve druhém pavilonu školy pokračoval formou dílniček v jednotlivých 
a provedlo se shrnutí projektového dne.hodinách. V přírodopisu a přírodovědě 

mapováním třídění odpadu ve městě, ve Mgr. Milena Borková

+
využívat Mobilní dopravní hřiště, které naší Zprávičky z MŠ Jahůdka
MŠ zapůjčil Dům dětí a mládeže Tábor. Na 
závěr dopravního týdne se uskutečnila 
beseda s policistou.

MŠ zahájila školní rok 2008/2009 
V říjnu začaly pracovat i tradiční kroužky 

otevřením všech sedmi naplněných tříd. 
pod vedením našich učitelek - keramický, 

Nové děti se postupně adaptovaly a spolu s 
Šikulky, ve spolupráci se ZUŠ - dramatický a 

ostatními dětmi a svými učitelkami se 
od října Fotbálek. 

zapojily do plnění Školního vzdělávacího 
Děti již navštívily představení Klauna 

programu.
a kino, kde zhlédly pásmo pohádek.

Koncem září začal pro předškolní děti 
Vzhledem k rekonstrukci obou budov 

plavecký výcvik v Táboře. Tato akce je rodiči 
MŠ bude provoz v měsících říjen a listopad 

velmi vítaná a děti si ji oblíbily. Lišáci 
omezen. Proto žádáme rodiče o vstřícnost a 

putovali za babím létem s kouzelným 
trpělivost, jedná se o vybudování krásného 

klubíčkem.
a bezpečného prostředí pro naše děti.

V polovině října měly děti možnost 
DT

V Mateřské škole Jahůdka Bechyně 
probíhá od října po dobu rekonstrukce 

umýváren a výměny oken

„NÁHRADNÍ PROVOZ“ 
(po dohodě se zřizovatelem) 

Náhradní provoz je jen pro děti, 
jejichž rodiče pracují.

Mateřská škola apeluje i na ostatní 
rodiče, kteřé mají kam své děti umístit 
(babičky apod.), aby tak učinili.

Děti, které nebudou docházet do MŠ 
během rekonstrukce (předběžně do 
prosince), nebudou platit školné, nebo 
jen poměrnou část za dny, které chodily). 
Platí i pro rodiče dětí, které ještě 
nenastoupily.

Děkujeme za porozumění.
BV

+Keramická škola 
v proměnách

Přiznám se, že jsem velmi přemýšlel, jak 
nazvat tento článek a co všechno v něm popsat. 
Během prázdnin proběhly již tradiční kursy pro 
zájemce o keramiku (letos byly rozšířeny o kresbu 
a malbu), několik školních výstav a v srpnu 
23. Mezinárodní keramické sympozium, jehož 
výsledky jsou ještě v tomto měsíci vystaveny 
v budově školy. V minulém týdnu jsem se třemi 
studenty v rámci projektu Commenius navštívil 
Litvu. Ale o tom snad příště.

Dnes bych se zaměřil spíše na to zásadní, co 
čeká školu v nejbližší době. Především jde o nový 
obor, který byl po několika jednáních schválen 
Radou Jihočeského kraje na počátku tohoto 
měsíce. Jedná se o obor 82-41-M/17 
Multimediální tvorba. Žáci budou ke studiu tohoto 
oboru přijímáni již od školního roku 2009/2010. Do 
1. ročníku může být přijato maximálně 20 žáků, 
přihlášku je nutno zaslat ředitelství školy do 
30.11.2008 a k přijetí je třeba vykonat talentovou 
zkoušku. Další informace naleznou případní 
uchazeči na školních webových stránkách 
(www.keramickaskola.cz).

Další zásadní změnou je to, že pro nový školní 
rok (2009/2010) již nenabízíme obor aplikovaná 
chemie. Ze strany zřizovatele je zájem tento obor 
zachovat – jak jsem byl informován ,,…na některé 
škole v Jihočeském kraji.“ Současní  studenti 
1. ročníku tohoto oboru jsou tedy na naší škole 
posledními a s nimi chemický obor u nás skončí.

A nakonec poslední zásadní změna, o níž se 
domnívám, že bude zvláště pro starší absolventy 
naší školy možná těžko stravitelná. Od 1. 9. 2009 
dojde ke změně názvu školy, a to na Střední 
uměleckoprůmyslová škola Bechyně. Ani toto 
rozhodnutí pro mne nebylo lehké, ale bylo nutné. 
Současný název dávno neodpovídá situaci - 
keramické obory nejsou dominantní (technologie 
keramiky nebyla již několik let otevřena a obor 
výtvarné zpracování keramiky a porcelánu se daří 
naplnit stále obtížněji). Na burzách škol jsme se 
navíc setkávali s tím, že žáci základních škol 
i rodiče, kteří neměli zájem zrovna o keramiku, se 
u našeho stánku ani nezastavili, aby se podívali, 
zda nabízíme také něco jiného. Chci ale zároveň 
zdůraznit, že se v žádném případě nejedná 
o likvidaci keramického oboru nebo dokonce 
keramické školy jako takové (i takové hlasy se mi 
již donesly). Naopak, jedná se o opatření, která mají 
za cíl pomoci škole ve značně konkurenčním pros-
tředí a připravit se na nejvýraznější propad počtu 
studentů, který očekáváme v horizontu pěti let.

Chci ujistit bechyňskou veřejnost, že kolektiv 
pedagogů školy si je vědom toho, jakým 
,,rodinným stříbrem“ pro město a region naše 
škola je, a že vynaložíme všechny síly pro to, aby 
osud tohoto ,,stříbra“ nebyl podobný osudu 
porcelánu a skla v republikovém měřítku.

Jiří Novotný, ředitel SPŠK Bechyně

+SPŠ keramická 
na CESTĚ

Projekt, grant, dotace, podpora. Slova, která 
se ve všech médiích skloňují čím dál víc. A také 
jejich prostřednictvím se získávají peníze čím dál 
víc. Na cokoli. Tedy, pokud je žádost správně 
zpracovaná a splní veškerá kritéria. I naše škola 
v tomto směru nezůstává pozadu, vyvíjí velkou 
iniciativu a pokouší se získávat prostředky k rozvoji 
výuky i mimoškolních činností. Jedním z našich 
úspěšných projektů je získaný grant na realizaci 
Programu I MŠMT „Preventivní programy 
realizované školami a školskými zařízeními v roce 
2008“ na primární prevenci společensky 
nežádoucích jevů u dětí a mládeže. Jihočeský 
krajský úřad nabízí granty z vlastních finančních 
prostředků prostřednictvím ačního plánu 
Programu rozvoje Jihočeského kraje a náš projekt 
byl zařazen mezi ty, které byly vybrány 
a podpořeny.

Náš projekt se jmenuje CESTA. Jeho cílem je 
pomocí zážitkových programů a různě 
směrovaných dlouhodobých i jednorázových 
aktivit zpřístupnit maximum kvalitních informací 
co možná největšímu počtu žáků i jejich rodičů. 
Měl by také nabídnout všem pomocnou ruku při 



+Výsledky voleb do  zastupitelstev krajů za Bechyni 
ze dne 17. a 18. října 2008

Název strany %

1 KSČM 421 23,85

3 SNK-ED 149 8,44

12 KDU-ČSL 138 7,81

18 Strana zelených 34 1,92

19 Moravané 2 0,11

21 Dohoda pro změnu 8 0,45

25 Doktoři (za uzdravení společnosti) 26 1,47

33 Sdružení pro republiku 1 0,05

37 SDŽ-Strana důstojného života 15 0,84

42 11 0,62

47 ODS 468 26,51

48 ČSSD 473 26,79

53 19 1,07

CELKEM 1765

Číslo 
strany

počet 
hlasů

Volte Pravý Blok-www.cibulka.net

Dělnická str.-za zrušení popl.ve zdravotnictví

KINO BECHYNĚ 
listopad 2008

1. sobota, 2. neděle 20 h
CESTA DO STŘEDU ZEMĚ 

Premiéra dobrodružného velkofilmu USA.
Do 12 let nevhodné, 95 min, 70,-Kč

7. pátek, 8. sobota 20 h
TEMNÝ RYTÍŘ 

Zatím nejlepší pokračování Batmana.
Do 12 let nevhodné, 152 min, 70,-Kč

9. neděle, 10. pondělí 20 h
POLOČAS ROZPADU 

Tragikomedie ze současné Bratislavy.
Do 12 let nevhodné, 106 min, 60,-Kč

13. čtvrtek, 14. pátek 20 h
HELLBOOY II: Zlatá armáda 
Premiéra akčního filmu USA. 

Do 12 let nevhodné, 120 min, 70,-Kč

16. neděle, 17. pondělí, 20 h
BATHORY 

Vzkříšení čachtické legendy.
Do 12 let nevhodné, 140 min, 70,-Kč

20. čtvrtek, 21. pátek 20 h
TOBRUK 

Příběh československých vojáků, kteří 
bojovali za II. sv. války u Tobruku.

Do 15 let nepřístupno, 102 min, 70,-Kč

22. sobota, 23. neděle 20 h
DĚTI NOCI

Marta Issová a Jiří Mádl v dramatu 
oceněném na MFF v Karlových Varech.
Do 15 let nepřístupno, 84 min, 65,-Kč

28. pátek, 29. sobota 20 h
MAMMA MIA!

Filmový muzikál Velké Británie.
Mládeži přístupno, 108 min, 65,-Kč

30. neděle 20 h
VESMÍRNÍ OPIČÁCI

Animovaná komedie USA v českém znění.
Mládeži přístupno, 80 min, 60,-Kč +

to k ničemu nevedlo. Vytříděné složky Proč třídit odpady
komunálního odpadu jsou především surovinou 
pro průmysl a ten má své kvalitativní požadavky na 

Jistě máte v ulici nebo někde poblíž několik dodávanou surovinu, byť druhotnou. 
barevných kontejnerů na třídění odpadů. Možná Jak na to správně?
jste se už dávno sami rozhodli, že recyklace Když si však doma dáte tu trochu práce 
odpadů je potřebná. Pokud zatím netřídíte, chtěli a odpady rozdělíte, je to něco úplně jiného. PET 
bychom vás přesvědčit, že to má smysl. lahve hodíte do žlutého kontejneru na plasty. Spolu 

Na počátku jsou kontejnery v ulicích, do nichž s nimi tam patří taky vymyté kelímky od jogurtů 
lidé ukládají vytříděné odpady. Žlutý je na plasty, a všechny odpadní plasty - pytlíky, v nichž kupujete 
modrý na papír, zelený kontejner je na sklo. zeleninu, prakticky většina obalů od potravin, také 

Člověk, který o tom nic neví, si řekne: „Proč lahvičky od šamponů, kosmetiky nebo domácích 
musím třídit ty odpady doma já sám. Proč nám čisticích prostředků. 
mají zabírat prostor v kuchyni tři odpadkové koše Papírové pytlíky, noviny, časopisy i krabice od 
nebo soustavy tašek? Proč za nás neroztřídí odpad různého zboží patří do modrého kontejneru. 
svozové firmy samy?“ Papírové krabice a PET lahve zmáčkněte, aby 

Odpověď je jednoduchá: tak by tříděný odpad se jich tam vešlo co nejvíce.
nefungoval. Do různobarevných kontejnerů se Do zeleného kontejneru patří sklo, tj. rozbité 
jednotlivé složky odpadů dávají odděleně proto, skleničky, sklenice od nápojů a kompotů a tak dále. 
aby byly co nejčistější a šlo je dále zpracovat. Ačkoliv se z nich také pije káva a čaj, porcelánové 

Původně se jen odvážely odpady z měst hrnečky tam nepatří!
a házely někam do rokle. Po revoluci začaly být Pro každý z těchto kontejnerů si přijede auto 
budovány skládky, které musely být zabezpečeny a odveze jeho obsah nejdříve na dotřiďovací linku. 
tak, aby neohrožovaly životní prostředí. Po roce Zde vytřídí nejdříve věci, které tam nepatří, 
1996 byly u nás všechny nevyhovující skládky a odpady se rozdělí na požadované složky - 
komunálního odpadu uzavřeny. Teď už všichni například se oddělují normální noviny od časopisů 
chápou, že odpadem si nemůžeme zavézt každou a kartonů, PET lahve se oddělí od plastových folií 
rokli v okolí. Odpadů je pořád víc a víc, a tak a roztřídí se podle barev atd. Jde to udělat, protože 
nezbývá, než se snažit z odpadů vybírat ty složky, ze odpady v barevném kontejneru už jste předtřídili 
kterých se dá něco dalšího vyrobit, tedy hlavně doma. Protože tyto odpady nejsou znečištěné 
papír, sklo a plasty. běžným komunálním odpadem, dají se použít pro 

Aby se však daly použít pro další výrobu, další zpracování. 
musejí být čisté. Pokud doma v kuchyni lidé hodí Z toho všeho plyne, že vaše třídění je pro další 
vše do jednoho koše a ten potom vysypou do využití odpadů velmi důležité - vlastně rozhoduje 
popelnice před domem, vznikne vždy jen o tom, jestli půjde odpady dále využít či nikoliv. 
nerozdělitelná páchnoucí směs, z níž se už nedá nic Když vidíte, že popeláři vyklopili kontejner 
použít. I kdyby se o to „popeláři“ pokusili, stejně by s papírem do směsného odpadu, může to být tím, 

hledání CESTY ke všestranné spolupráci a při vztahů v novém kolektivu. Také chceme žákům 
aktivním přístupu k prevenci všech společensky ukázat CESTU k řešení náročných životních situací 
nežádoucích jevů. a podat jim dostatek informací jak a kde hledat 

CESTA si především klade za úkol ujmout se kvalitní odbornou pomoc při řešení těchto situací.
cíleně hlavně žáků 1. ročníků, kteří se leckdy velice Věříme, že tyto programy, které mají na naší 
těžce vyrovnávají s přechodem ze základní na vyšší škole už mnohaletou tradici, pomáhají dlouhodobě 
typ školy a s nově nabytou, dosud nepoznanou našim žákům, a proto jsme rozhodnuti v nich i do 
svobodou. Chceme jim pomoci při seznamování budoucna pokračovat. Zkvalitněním programů 
s novým prostředím, novými lidmi a s preventivní bychom rádi zvýšili šance našich žáků při 
strategií školy. Přínosem jistě bude maximum úspěšném nacházení CESTY k plnohodnotnému 
kvalitních informací žákům o společensky naplnění volného času, aby nemuseli hledat 
nežádoucích jevech a naše snaha všestranným kompenzaci v náhražkách, které často končí u drog 
působením žáky přivést na CESTU kvalitního nebo jiných společensky nežádoucích jevů.
životního stylu, využití volného času a pozitivních V. Šťastný

že do něj někdo vysypal odpadkový koš z kuchyně! 
V Bechyni se vyměnily kontejnery na tříděný 
odpad. Je pohodlnější vysypat obsah celé tašky 
vytříděné komodity do příslušného kontejneru, než 
jako dříve stát u kontejneru a používat malý 
vhozový otvor. Ale bohužel neukáznění spolu-
občané v poslední době vhazují do kontejnerů na 
tříděný odpad i pytle s komunálním odpadem, do 
kontejneru na plast např. koberec. V kontejnerech 
na papír se opakovaně objevují tašky s použitými 
dětskými plenami – ty se opravdu recyklovat nedají 
a je mi líto zaměstnanců na třídící lince, nedivím se 
jejich stížnostem.

Svozová firma COMPAG upozorňuje, že pokud 
bude v tříděném odpadu velké množství příměsí, 
bude muset přistoupit k následným opatřením 
a zase budeme tříděný odpad do kontejnerů 
vhazovat úzkým otvorem.

Vyzýváme občany Bechyně, Hvožďan 
a Senožat, aby třídění odpadu věnovali 
pozornost. 

Je třeba si uvědomit, že za každý kilogram 
odpadu uložený do popelnice nebo odpadkového 
koše a následně odvezený na skládku zaplatí město 
1,9 Kč včetně DPH. 

Proto biologické odpady rostlinného původu 
(tráva, listí, jablka apod.) nevhazujte do popelnice, 
ale ukládejte na sběrný dvůr do kontejneru na 
biologický odpad. Tento odpad bude následně 
odvezen do kompostárny v Senožatech. 
JSTE TO VY, KDO ROZHODUJE O RECYKLACI!

Ladislava Blažková



+Šachisti 18.10. 2008 - 2. kolo 3. jč divize
Jindřichův Hr. B - Reality Horňák Bechyně C 5:0

Naši začátečníci neměli příliš šancí proti 
04. 10. 2008 - 1. kolo 3. jč divize silnému soupeři a poprvé prohráli s nulou. 
Suchdol n/ L. - Reality Horňák Bechyně C 4,5:0,5 Přínosem tohoto zápasu ovšem bylo, že nastoupili 

tři žáčci, pro které to jsou neocenitelné zkušenosti. V sobotu 4. 10. 2008 začala nová sezóna 
Martin Slaboň a Kubík Mikula zaplatili daň zápasem našeho „céčka“ v Suchdole nad Lužnicí 
nováčků, když si poprvé zahráli soutěž dospělých. ve 3. divizi. Toto družstvo jsme doplnili o několik 
Petr Byrtus i Honza Malý doplatili na nepozornost nových žáků, ale problémy se sestavou se tím 
a po ztrátě materiálu ztratili i své partie. Nejdéle stejně nepodařilo odstranit. Půlku mužstva zkosily 
vzdoroval Béďa Legátek, ale i v jeho 60-ti tahové nemoci, a tak se k zápasu sešla jen čtveřice hráčů.
partii se postupně projevila vyšší hráčská kvalita Největší chybou začínajících šachistů je 
soupeře.zbytečně rychlá hra, které se naši borci nevyhnuli 

ani tentokrát. A z rychlé hry vyplývají chyby. Honza 11. 10. 2008 - 1. kvalifikační turnaj KP mládeže
Malý se už v úvodu zbavil možnosti udělat rošádu První kvalifikační turnaj KP mládeže se konal 
a nesouhra figur i přes materiální rovnováhu ho v Blatné a zúčastnilo se ho i pět našich žáků. 
stála partii - 1:0. Jindra Stach od začátku V kategorii do 12 let podal nejlepší výkon Vojta 
zjednodušoval pozici a partii udržel v remízových Jandl ziskem 4,5 bodu obsadil pěkné 4. místo. 
vodách - 1,5:0,5. Naši žáčci Petr Byrtus a Vojtěch Méně se dařilo tentokrát Vláďovi Vanýskovi, který 
Jandl bojovali až do konce, ale na silnější soupeře získal 4 body a 6. místo. Slušný výkon podal Viktor 
nestačili a oba prohráli své partie - 4,5:0,5. Pro ně Škopa, získal 3,5 bodů a 10. místo. V kategorii do 
je ale tato soutěž především sbíráním zkušeností. 14 let se v silné konkurenci neztratil Petr Byrtus, ale 

nepozornost v posledním kole ho připravila o lepší 05. 10. 2008 - 1. kolo 1. jč divize
umístění. Se ziskem 4 bodů obsadil 7. místo. Na Reality Horňák Bechyně A - ČZ Strakonice 4:4
menší soustředěnost doplácel Martin Slaboň 

V neděli 5. 10. 2008 odstartovalo svou soutěž a 2 body stačily jen na 18. místo. Další turnaj se 
také „áčko“, které hraje 1. jihočeskou divizi. hraje v Bechyni 23. 11. 2008.
Oslabeni o dva táborské „hosty“, kteří letos hrají za 

19. 10. 2008 - 2. kolo 1. jč divizesvůj mateřský oddíl, si neděláme velké ambice, ale 
Veselí nad Lužnicí - Reality Horňák Bechyně A 6:2s těžkým soupeřem ze Strakonic jsme tahali za 

Slunečné počasí  babího léta ostře delší stranu provazu a od začátku jsme vedli.
kontrastovalo s výsledkem naší hry. Smolný den Venca Absolon totiž vyhrál docela rychle 
zahájil Vráťa Šťastný, když v lepší pozici přehlédl a vnesl klid do našich řad - 1:0. Brzy na to zvýšil 
figuru a bylo 1:0. Karel Karafiát ztratil hodně času Pišta Bernáth, který využil chybu v propočtu 
už v zahájení a to se mu stalo osudným - 2:0. David protihráče - 2:0. Jarda Alexa sice tlačil na slabého 
Mazur jednoznačně přehrál svého soupeře a partii izolovaného pěšce protivníka, ale byla z toho jen 
zakončil několika nádhernými kombinačními remíza - 2,5:0,5. Pavel Malý dnes rozehrál partii 
obraty - 2:1. Pepík Janeček sice bojoval, ale jeho hodně nešťastně a dovolil soupeři vniknout do své 
silný protihráč postupně zlepšoval svou pozici pozice - 2,5:1,5. David Mazur parádně 
a zvýšil na 3:1. Honza Marek se nezalekl zakombinoval, získal dámu za věž a střelce 
talentované šachistky a využil své zkušenosti - 3:2. a zdvojením hrozeb matu a proměny pěšce v další 
Pišta Bernáth zvolil ostrou variantu, při propočtu dámu přinutil protihráče ke kapitulaci - 3,5:1,5. 
útoku ztratil hodně času a nakonec prohrál - 4:2. Josef Šimeček (další naděje z bernartické líhně 
Pavel Houdek přišel ve střední hře o dva pěšce a ani Míly Hrubanta) ve své první partii za Bechyni 
bojovný výkon ho už nezachránil - 5:2. Naši bídu doplatil na svou nezkušenost. Těžkou časovou 
dovršil Pavel Malý, který v dámské koncovce tíseň ještě ustál, ale pasivní pozici nakonec 
přehlédl pěšce a jeho pozice se rozsypala.neubránil - 3,5:2,5. Na první šachovnici byl k vidění 

ostrý boj, z kterého vyšel Pepík Janeček Pišta Bernáth
s materiálovou výhodou, ale soupeř se zachránil 
věčným šachem - 4:3. Pája Houdek dokázal 
prohranou partii urputnou bojovností dovést do 
koncovky, kde sice měl o pěšce méně, ale dobré 
vyhlídky na remízu. Na hodinách však moc času na 
propočet všech možností nezbylo a po téměř pěti 
hodinách a přes šedesát tahů náš hráč podlehl - 
4:4.

TĚLOVÝCHOVA & SPORT

Zve m e  Vá s  do  příjemné ho  pros tředí

Hračkárny  a  p apírnictví  Beruška
V  hračkárně  Beruška  (Libušina  25,  naproti  Zuzaně)  Vám  nyní  nabídneme  i  sortiment 
kancelářských,  papírnických a školních potřeb, dárkové předměty, blahopřání, pohledy  
a službu kopírování.  

K dostání masky a kostýmy na Mikuláše, především však dárky pro děti.

Dále u nás naleznete široký výběr dárkových a balících potřeb - dárkové tašky, balicí papíry 
(vánoční i klasické motivy), celofán a celofánové sáčky, stuhy a mašle. Lamety a řetězy na 
stromeček, krabice na cukroví a další.

Přemýšlíte již, co Vašim dětem přinese Ježíšek?
Rádi Vám poradíme, popř. objednáme Vámi požadovanou hračku!

Příjemný podzim a pohodu přeje Beruška

+Kanoistika - 
Krumlovský maratón 

2008

Za krásného podzimního počasí se 
uskutečnil již 6. ročník Krumlovského 
vodáckého maratónu, který se stal již 
nedí lnou součást í  mez inárodního 
European Marathon Tour. Prvním podnikem 
je právě maratón z Vyššího Brodu do 
Českého Krumlova, 36 km dlouhý, kdy je do 
Vltavy pouštěno z Lipna II. 20 kubíků vody, 
což zabezpečuje dostatečně rychle tekoucí 
vodu. Náš oddíl také vyslal minivýpravu 
třech lodí, vesměs závodníky, kteří mají 
s maratóny dlouholeté zkušenosti. 
A v početném startovním poli (do cíle 
dorazilo 260 posádek, což čítá několik 
stovek závodníků) ostudu určitě neudělali. 
Rychlostní kajakář Roman Mayer obsadil ve 
své kategorii solidní 10. místo, Tomáš 
Macášek s Jirkou Smažíkem ze Žatce 
v kategorii deblkanoí vypádlovali 11. místo, 
smíšená posádka Saša a Honza 
Pazourkovi vybojovala sice nevděčnou, ale 
přesto vynikající čtvrtou pozici. Závodníkům 
stálo v cestě celkem devět jezů, které museli 
zdolat buď splutím nebo přenesením. 
Všichni volili první rychlejší variantu, ale na 
posledním jezu v Krumlově cca. 300 m před 
cílem Roman Mayer i Pazourkovi 
nedobrovolně opustili loď, neboť extrémně 
velký vodní válec jim doslova zatopil a 
potopil nestabilní lodě. Po urychleném 
nasednutí však závodníci zdárně dorazili do 
cíle. K našemu sportu prostě patří i sem tam 
nedobrovolné koupele:-). V příštím 
zpravodaji uvedeme souhrnné výsledky za 
celou sezónu.

za oddíl kanoistiky pazi

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

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

SOUSTŘEDĚNÍ 
DOBROVOLNÝCH 

A PROFESIONÁLNÍCH 
HASIČŮ A ZÁCHRANÁŘŮ

V.F., SDH Bechyně

Koupím dům, byt nebo chalupu 
Tel: 722 064 950
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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

tel.: 737 733436Tel.: 737 733436

ZVEME VÁS DO NOVĚ OTEVŘENÉ PROVOZOVNY V BECHYNI

KLASICKÉ MASÁŽE
RELAXAČNÍ MASÁŽE
ANTICELULITIDOVÁ MASÁŽ
HAVAJSKÁ MASÁŽ
DÁRKOVÉ POUKAZY
A DALŠÍ...

ŠÁRKA ŘÍMSKÁ
PÍSECKÁ 198
BECHYNĚ

MASÁŽE

 


