
M ZÌSTSKÝ PRAVODAJ
BECHYŇSKÝ

LISTOPAD 2005

Setkání seniorù

Mìsto Bechynì poøádá dne
pøedvánoèní setkání seniorù. Vstupenky

na tuto oblíbenou akci si mohou obèané v dùchodovém vìku
vyzvedávat od 20. listopadu 2005 na Mìstském úøadì v Bechyni u
paní Zuzany Blažkové (1. patro). Vstup zdarma. Vstupenky se
vydávají jen do vyèerpání celkového poètu míst k sezení.
Obèerstvení je zajištìno. K tanci aposlechu hrajeBechyòská duha.

13. prosince 2005 od 17,00 hodin v
Kulturním domì v Bechyni

V. Fišerová

INFORMACE O OBČANSKÝCH PRŮKAZECH
Upozorňujeme občany na nařízení vlády č. 612/2004 Sb. ze dne 16.
11. 2004, kterým se stanoví lhůty pro výměnu občanských průkazů
bez strojově čitelných údajů. Občanským průkazům bez strojově
čitelných údajů končí platnost podle doby vydání dokladu, a to v
následujících termínech:

do 31. 12. 1994 konec platnosti dne 31. 12. 2005
do 31. 12. 1996 konec platnosti dne 31. 12. 2006
do 31. 12. 1998 konec platnosti dne 31. 12. 2007
do 31. 12. 2003 konec platnosti dne 31. 12. 2008

Dne 1. 10. 2005 nabyla účinnosti novela zák. č. 395/20005 Sb., kterou
se mění zák. č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech. Změna
zákona se týká pouze občanů narozených před 1. lednem 1936. Ti
nemusí občanský průkaz měnit, pokud je v jejich občanském průkazu
vyznačena doba platnosti „bez omezení“ a pokud údaje uvedené v
občanskémprůkazu souhlasí se skutečností (především rodinný stav,
bydliště apod.)

Rádi bychom uklidnili občany, kteří mají občanské průkazy vydané od
1. ledna 2005 do 31. srpna 2005. Dle písemného sdělení Ministerstva
vnitra České republiky

. Přestože mají chybný francouzský text
(nesprávný sklon čárky nad písmenem „e“), jsou notifikované, což
znamená, že je možné používat je k cestám dostátůEvropské unie.

Dne 1. ledna 2006 nabývá účinnosti ustanovení § 41a) zák. č.
329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění zák. č. 559/2004 Sb.
(bod 57), kde je uvedeno:

Z uvedeného vyplývá, že

V této souvislosti upozorňuje Ministerstvo vnitra České republiky
občany, že

. Dítě zapsané v občanském průkazu
rodiče takto neprokáže státní občanství. Rodné číslo dítěte, uvedené
v občanském průkazu rodiče je vnitrostátní identifikační údaj a může
být nesrozumitelný procizí státní orgány.

občanské průkazy vydané

Výměna se týká pouze občanských průkazů bez strojově
čitelných údajů!

OBČANSKÉ PRŮKAZY VYDANÉ OD LEDNA DO SRPNA 2005
JSOU PLATNÉ!

od 1. ledna 2006 již nelze k cestám
používat občanské průkazy typu identifikační karty bez strojově
čitelných údajů.

nedoporučuje společné cestování dětí s rodiči, pokud
nemají vlastní cestovní doklad a jsou pouze zapsány v
občanském průkazu rodičů

jsou tyto občanské průkazy platné a není
důvod pro jejich výměnu

OBČANSKÝ PRŮKAZ JAKO CESTOVNÍ DOKLAD
DO STÁTŮ EVROPSKÉ UNIE

„K opuštění území k cestě do států Evropské unie lze jako cestovní
doklad použít i občanský průkaz se strojově čitelnými údaji, pokud
nemá oddělenu vyznačenoučást.“

Alena Čáslavková, Helena Příhodová

ZEPTALI JSME SE ZA VÁS:
starosta odpovídá

Stále nejčastěji diskutovanou otázkou je market. Bylo již
zahájeno řízení k vydání stavebního povolení?

Jaká je budoucnost dětskéhohřištěna sídlišti Na Libuši?

V jakém počtu a jak aktivně se občané Bechyně podíleli na
veřejnémprojednáváníúzemníhoplánunašeho města?

Žádost o stavební povolení ještě nebyla podána, byla podána žádost
o demolici stavby a žádost o úpravu autobusového nádraží. Toto
řízení bylo pro formální nedostatky přerušené, stavební úřad čeká na
chybějící podklady.

Na další úpravy dětského hřiště byly zastupiteli vyčleněné peníze z
prodeje městského bytu. Zájemce však koupi bytu nezrealizoval,
proto byly úpravy hřištědočasně zastaveny.

Musím říci, že mě velmi zklamala účast (či spíše neúčast) občanů na
veřejném projednávání územního plánu. Projednávání se zúčastnilo
cca 5 občanů, z toho pouze 2 vystoupili aktivně s připomínkami nebo
náměty.

Jaroslav Matějka

POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA MĚSTA BECHYNĚ

Jednání se uskuteční dne
23. listopadu 2005 od 16 hodin
v zasedací síni Městského úřadu

Policie ČR informuje
Poslední záøijový den navštívily rodinný domek dùchodkynì ve Školní ulici v
Bechyni dvì ženy, které se pøedstavily jako pracovnice sociální péèe s tím, že
každý starší obèan od nich dostane prošívanou deku a finanèní pøíspìvek ve
výši dva tisíce korun. Dùchodkynì obì ženy pustila do domu a tyto jí pøedaly
bankovku v hodnotì pìti tisíc korun s tím, že potøebují vrátit zpìt.
Dùchodkynì jim ochotnì vyhovìla, došla si pro penìženku s úsporami a se
slovy díkù vrátila tøi tisíce korun. Po krátkém rozhovoru se obì ženy
rozlouèily. Až po jejich odchodu pøekvapená dùchodkynì zjistila, že její
penìženka s životními úsporami, ve které se nacházelo ètyøicet sedm tisíc
korun, je prázdná. Policistéproto žádají všechny obèany, kteøí se v tentoden
mezi desátou a dvanáctou hodinou nacházeli v okolí Školní ulice a mohli si
všimnout dvoužen vevìku kolem 30 let, výšky160 cm, silnìjšíchpostav, na
blond odbarvených vlasù, s taškou èi balíèkem v ruce, aby se se svým
svìdectvím pøihlásili na zdejší policii. Zároveò policisté varují pøed
podobnými pøípady, kdy podstatou vìci je vždy vrácení vìtší èástky penìz,
pro kterou je tøeba sáhnout do uložených úspor. Policie touto cestou žádá i
zastupitele mìsta, aby své zejména starší spoluobèany vhodnou formou na
tento problém upozornili a pomohli je takochránit pøed trestnou èinností.

Zást. vedoucího odd. Kpt. František FILIP, Policie ÈR, obv.oddìlení Bechynì

Kulturně vzdělávací zařízení u Sv. Michala prodloužilo výstavu

V bývalém hřbitovním kostele v Michalské ulici je vystaveno přibližně
360pohlednicod starýchvíce než stolet ažpo dnešní.
Pohlednice jsou na originálních polohovacích panelech s možností
výškového nastavení. Každý včetně dětí a lidí vyšší postavy si tak
pohlednice může prohlédnout pohodlněazblízka.
Otevřenoje denně od 14.30 do16.30. Prodloužení trvá do pátku 4.11.
Vstupné: Děti 6-15 let, nezaměstnaní: 10,-Kč
Důchodci, doprovoddětí,studenti, učni: 18,- Kč
Ostatní:25,- Kč

Bechyňské pohlednice



MEDAILON
FRANTIŠEK KYNCL, keramický malíř

(15.3.1907, Svratouch u Hlinska - 18.6.1970, Bechyně)

František Kyncl se narodil 15. 3.
1907 ve Svratouchu u Hlinska v
Čechách, na Českomoravské
vrchovině. Jeho otec byl obuvník,
Františekbyl jednímz jeho čtyřdětí.
Malířský talent mu byl vrozen, už v
pěti letech „kradl“ mamince pytlíky z
konzumu, které schovávala na
svačiny. Aby mu je nevzala, zalezl
do kůlny za dřevo a obyčejnou
tužkou na ně maloval. Tehdy nic
jiného neměl, rodina si nemohla
dovolit kupovat papíry ve městě. Co
takový švec musel udělat příštipků,
abyuživil rodinu!
Když přišel do školy, učitelé si všimli
je ho nevš ední ho nadání a
mal í řského tal entu a velm i

přemlouvali rodiče, aby dali chlapce na uměleckou školu. Ti naštěstí
dali na tyto apelace, a tak se František dostal na studia do keramické
školy v Bechyni. Bechyni si zamiloval jako malebné venkovské
městečko, jakým tehdy bylo.Vždy říkával: „V Bechyni bych chtěl žít!“
Aninetušil, žese muto jednou splní.
V Plzni učil na učňovské pokračovací škole při Živnostenské škole
obor keramikya sochařství. Když zrušili jeho obor, tak jeho spolužák z
bechyňské keramické školy, pan Jan Franta, který byl mistrem v
keramické továrně v Horní Bříze, ho „ukryl“ v malírně továrny, aby
nemusel jako svobodný do Reichu napráci.
Měl tu několik bývalých spolužáků, nyní mistrů. Zde se také oženil a
založil rodinu.Tak jsme přežiličtyři válečné roky.Narodily se námzde
dvěholčičky, Andělka a Janička. Paknásledovaly další děti,František,
který nám, bohužel jako maličký odešel, Františka, Stanislava a
Helena. Tak jsme společně zdárně vychovali pět dcer, mám z nich
radost a díky jim mohu prožívatsvé stáří v klidu.
Když roku 1945 bylo války konec, dostali tito keramici nabídky, aby
převzali v pohraničí vedení továren po odsunu německých majitelů.
Několik mistrů i s manželem se tam vypravilo: Hořejší, Nouza, Štajf a
další. Když se manžel po několika dnech vrátil domů, měl vyhlídnuté
tři porcelánky a ptal se mě, kam bych chtěla jít. Ale já jsem ho
překvapila dopisem z Ministerstva školství s nabídkou nástupu do
keramické školy v Bechyni. Byli jsmev rozpacích, čemu dát přednost;
nakonecpřed přepychovou vilou po majiteli továrny zvítězilo skromné
(hlavně po finanční stránce) učitelské místo v městečku tichém,
klidném aze vzpomínek milovaném. Koneckonců jsme dobře vybrali,
začátky vedoucích v pohraničí byly těžké, v porcelánkách dosud
neodsunutí Němci často sabotovali práci, vznikaly požáry a i jiné
problémyv tomčasedivokém pohraničnímkraji.
A potom Bechyně - věčná touha a přání mého muže! Konečně se mu
splnil jeho dávný sen!
V keramické škole učil 25roků (1945- 1970).
Přestavovala se škola, manžel dva měsíce prázdnin pracoval
brigádněbez finanční odměny. Kde co bylo pro školu, vždy u toho byl
a žádné práci apomoci škole senevyhýbal.
Roku 1959 ho Ministerstvo průmyslu požádalo, aby nastoupil jako
expert do Egypta, kde naše přerovské strojírny postavily v Mostorodu
u Káhiry velký závod. Manželovi byla přidělena porcelánka s úkolem
ji pustit do chodu a zapracovat místníbudoucí mistry.
Když navštívil továrnu egyptský president Násir, egyptská společnost
objednala jako dar pro něj u manžela vázu. Manžel vázu vymaloval,
zlatem se nešetřilo, vymaloval na ni znak Egypta. Váza se natolik
presidentovi zalíbila, že si ještěobjednal uegyptské společnostidalší
tři vázy pro jinéstátníky seznakem jejich země.
Při inspekci ing. Březovský z Ministerstva průmyslu vyjádřil nadšení a
napsal poté manželovi uznání, že proslavil nejen keramickou školu,
ale i naši republiku. Když po roce svůj úkol splnil, vrátil se znovu do
školy kesvýmžákům.
Na žáky byl přísný, a když se doma zlobil, říkala jsem mu, přece
nemohou být jako ty, vždyť je to mládí. Říkával, nebudete-li něco
vědět nebo chtít vědět něco víc, zeptejte se mě, rád vám tovysvětlím.
Aleneptali se.Neboť čím méněučitel chcena žáku, tím ho mají raději,
avšak k jeho škodě. Když pak někteří byli mistry v porcelánkách, psali
mu dopisy a na ledacos se ho ptali; že litují, že když jim to nabízel, že
se tomu tehdytak nevěnovali.
Jezdil všechna léta se žáky na praxi do porcelánek na celé prázdniny
a vychoval mnoho zdatných a šikovných malířů.

Když škola slavila 90.výročí trvání školy, byl vyznamenán za zásluhy
pro školství za 25 roků,bohužel, už jenom„in memoriam“.
Rodina a škola, to byly jeho dvě velké životní lásky, pro které žil. Kdo
ho znal, musí to potvrdit. Také hodně pracoval pro Městský úřad,
kulturu a osvětu ve městě, vše nezištněa rád. Každý se na něho mohl
spolehnout, že dané slovo splní.

Z rodinných vzpomínek sest. -ap-

Ze střípků vzpomínek:
Pan učitel jel se žáky do porcelánky na měsíc na praxi. Přišel jeden
mistr a řekl: „Mám v oddělení dvě Vaše studentky. Při práci si lakují
nehty, odvádí chlapce od práce, já je tu nechci, pošlete jedomů!“Kyncl
si dívky zavolal, řekl jim, že je mistr nechce, aby jely domů a že pro
špatnou morálku budou vyloučeny ze školy. Holky brečely, že jsou ve
4.ročníku, že nebudou moci přijít domů apod. Manžel řekl: „Mě
neproste, jděte za mistrem a když mu řeknete, že budete řádně
pracovat, snad vám odpustí. Já nemohu nic dělat.“ Za čtyři dny přišel
mistr a povídá: “Co jste udělal s těmi studentkami, mně je jich až líto,
ony dřou jako koně.“
Ještě jedna epizoda z praxe: Jeli zase do porcelánky na praxi. Manžel
jim řekl: „Zítra přijdou všichni slušně oblečení, žádné odřené džíny či
snad dokonce potrhanéa chlapci slušněostříhaní! Nezapomínejte, že
studenti reprezentují školu!“ Ale dva hoši, ofiny až přes oči, máničky
neumyté, vlasy až na ramena. Nikdo prý jim nebude poroučet. Tak
manžel je vysadil z vlaku v Praze. Přijedete, až budete ostříhaní. Když
ne, jeďte rovnou domů a do školy se už nevracejte!“ Večer přijeli
chlapci a hlásili se u vrátného. Ten řekl, jak to, vždyť keramická škola
přijeladopoledne. Oni řekli: “On ten kreten násvysadil v Praze. Už aby
ho mrtvice sklátila!“ Když to vrátný říkal mužovi, ten to vzal s
nadhledem a řekl: "Sklátí mě, až přijde čas, ale chlapci jsou v
pořádku!“
„Začal jsem chodit do bechyňské keramické školy za války. Mou
touhou bylo stát se „umělcem“. Prof. Luboš Kopáč, umprumák, který
nás učil v letech 1942 1944, našemu ideálu vyhovoval pro svou
svobodnou polohu vyučování, tzv. cochcárny.. Pak byla škola
zavřena. Po válce po znovuotevření školy nastoupil za prof. Kopáče
pan učitel František Kyncl. Výuka se změnila, místo naší představy o
umění nastoupilo řemeslo - odborná keramická malba. Pochopitelně
nás „umělce“ to nebavilo, panu učiteli jsme dělali různé naschválnosti.
Prostě to byl puberťácký protest proti jeho kantorské přísnosti.
Nicméně on dobře věděl, jak říká dnes má dcera, kantorka, :“dobro se
má vnucovat“, že nás musí naučit základům našeho řemesla. A
malířské technikyod něho vyučenéznámdodnes.
Po keramické škole jsem začal studovat na VŠ Umprum u profesora
O. Eckerta; tam jsem byl obdivován pro své znalosti, byl jsem jediný,
který uměl veškeré techniky keramické malby.
Píši tyto vzpomínkové řádky ve dni, kdy je mi 77 let, už dávno nejsem
ten neposlušný puberťák z keramiky a doufám, že až se, pane učiteli,
setkáme znova, budu Vám moci poděkovat za znalosti, které jste nás
naučil.

Radko Plachta, sochař

ŽIVOTNÍ JUBILEA - LISTOPAD 2005

96 let Holá Alžběta
85 let Vágnerová Milada
83 let Škrétová Marie
82 let Stach Eduard
81 let Procházka Juraj, Počtová Zdeňka
80 let Čáp Josef, Rychtářová Milada, Škrétová Blažena
79 let Birko Jakub
78 let Vaníček František
77 let Matuška Jozef, Přesličková Marie, Zbudilová Jarmila,

Zbudilová Marie
76 let Kouba Antonín

GRATULUJEME
Osobní údaje v této rubrice jsou zveřejňovány se souhlasem jubilantů.

Zájemci o èlenství v Èeském rybáøském svazu - MOBechynì si
mohou vyzvednout pøihlášky prùbìžnì u p. Chaluše, ul. 5.kvìtna 836,
po domluvì na tel.è. 732231795, nebo v klubovnì ÈRS každou nedìli
od 9 do10hod. a to od 8. ledna do 26. února2006.
Školení a zkouškybudou realizoványkoncem bøezna2006.

za MO ÈRS - pøedseda
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PŘEDPRODEJ VSTUPENEK
GALERIE JE OTEVŘENA DENNĚ
Pondělí - pátek 15 - 17 hod., sobota - neděle 14 - 17 hod.

Pondělky 7.,14.,21.,28. listopadu / 18 a 19 hod. / Klubovna
Vyučuje místní lektorka Kristýna Procházková.

Lekce: pátek 4.,11. a 18. listopadu / Ples: 25. listopadu
K poslechu a tanci hraje kapela MIDI Tábor, předtančení
CHAOS, ukázky standardních tanců ATAK Tábor.
Vstupenky si můžete zakoupit v průběhu lekcí.

Čtvrtek 10. listopadu / 17.00 hod. / Sál ZUŠ / dospělí 50,-
důchodci 30,- žáci ZUŠ zdarma

Sobota 26. listopadu / 10.00 hod./ Velký sál/ Vstupné 95,-
Kouzelná školka s Majdou a Františkem je dětské představe-
ní volně navazující na oblíbený televizní pořad.
Jediné představení, kde
děti uvidí jejich tolik
oblíbeného Františka
jinde, než na
obrazovce!

To tedy musíte rozhodně vidět. Technicky
založeným pánům nedá spát, jak tohle může
fungovat, dámy ocení křehkost a krásu koláží
i fontán.
Po Itálii, Švýcarsku, Německu,
Japonsku a USA můžete tuto
jedinečnou výstavu vidět i v Bechyni
v Galerii
U Hrocha

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

Předprodej
v Galerii U Hrocha

Neděle 27. listopadu / 16.30 / kostel sv. Matěje - náměstí
pořádá ZUŠ V.Pichla
Na závěr proběhne na náměstí slavnostní rozsvícení
vánočního stromu starostou města.

Neděle 4. prosince / 16.30 / "Odemčený" zámek Bechyně
pořádá panství Bechyně

Neděle 11. prosince / 16.30 / Klášterní kostel Nanebe-
vstoupení Panny Marie pořádá ZUŠ V. Pichla

Neděle 18. prosince / 17.00 / Náměstí T. G. Masaryka
pořádá Kulturní dům Bechyně

P. Vymětal a KD Vás zve na „echt“ neopunk-rock.
O kvalitách svědčí vítězství v anketě Žebřík
2005, kde za sebou nechali i Chinaski i D.Billa. CD „Rande
s panem Bendou“ bylo oceněno jakoAlbum roku.
Akce pokračuje discorockotékou!!

WOHNOUTů

Předprodej :
KD-Galerie u Hrocha,

stánek Ondřejovi

Sobota 26. listopadu / 21.00, vstup 20.00 / Velký sál KD

Dan Bárta

P.Vymětal a KD Vás zvou

Připravujeme:17. 12.
Průšovy

kavárenské
Vánoce

- TŘI SESTRY

Akce pokračuje
discorockotékou!!

Roman Holý, Dan Bárta

Michael Viktoř ík
J.A.R.

(On my head-Snouborďáci),
a lias

Vrtulník a další =
Pozici na české hudební
scéně stvrzuje tato kapela
strhující energií nabitou
živou produkcí - není co
dodat.

http://www.kulturnidum.cz
mailto:reditel@kulturnidum.cz


TÌLOVÝCHOVA & SPORTKINO BECHYNÌ
PROGRAM NA LISTOPAD 2005

1.úterý, 20. hodin

5. sobota, 6. neděle, 20 hodin

10. čtvrtek, 11. pátek, 20. hodin

12.sobota, 13. neděle, 20 hodin

14. pondělí, 15. úterý, 20. hodin

17. čtvrtek, 18.pátek, 20. hodin

19. sobota,20. neděle, 20. hodin

21. pondělí, 22. úterý 20 hodin

24. čtvrtek, 25. pátek, 20. hodin

28. pondělí, 29. úterý 20 hodin

Těžká váha

Ostrov

Utržený ze řetězu

Doblba

Štěstí

Čtyři bratři

Legendy z Dogtownu

Temné vody

Noční hlídka

Říše vlků

Bývalý šampion se vrací do ringu, aby riskoval v zápase na život a
na smrt. V hlavní roli Russell Crowe.

Naplánuj si útěk. Ewan McGregor a Scarlet Johanssonová v
hlavních rolích akčního sci-fi thrilleru.

Jet Li, Bob Hoskins a Morgan Freeman v hlavních rolích
ambiciozního akčního projektu podle scénáře Luca Bessona.

Černá barevná komedie.

Tatiana Vilhelmová, Pavel Liška a Aňa Geislerová ve filmu
Bohdana Slámy a zázracích obyčejných lásek.

Vrátili se domů, aby pohřbili mámu … a jejího vraha.

Skateboarding se pro ně stal životním stylem.

Jsou tajemství, která mají zůstat nevyřešena.

Mrazivé jako peklo ! Špičkové vizuální efekty, úžasné akční
sekvence a hororové napětí. Filmové překvapení roku.

Bývalý policista (Jean Reno) vyšetřuje brutální a záhadné vraždy
tří žen. Temný, napínavý krimithriller.

Ze staré školy

1. záøí 2005 byl zahájen nový školní rok také na ZŠ v Libušinì ulici. Pøišlo 321
dìtí, uèit je bude 28 uèitelek a uèitelù. Školní družina bude mít 2 oddìlení po 25
žácích a školní klub naplòuje své kroužky postupnì podle zájmù dìtí z celé
Bechynì i pøilehlého okolí, takže úplné poèty budou známyaž poèátkem øíjna.
V létì probìhla kolaudace šaten a hlavního vchodu nové pøístavby, která byla
vybudována v zadní, jihozápadní èásti staré budovy, takže celá novostavba už je
zkolaudovaná a zaèala od 1.9. plnì fungovat.
Výuka byla zahájena opìt podle uèebního programu Základní škola. To je uèební
program, jenž nejlépe vyhovuje plnìní našich vzdìlávacích cílù, což se projevuje
každoroènì pøi úspìšnì zvládnutém pøijímacím øízení na støední školy. Krom
tohoto uèebního plánu pøipravujeme pro dìti také množství akcí, jak vyplnit
volný èas - sportovní akce, výtvarné a kulturní, zábavné i pouèné. O jejich
prùbìhu vás budeme iformovat v dalších èíslech zpravodaje, na webových
stránkách školy zslibusina.cservis.net, nebo na vývìsce umístìné pøed školní
budovou.
Letošní školní rok bude nároèný na podmínky pøi výuce tìlesné výchovy.
Zbouraná tìlocvièna v bývalé pøístavbì bude citelnì chybìt, ale díky dohodì se
zøizovatelem a díky vstøícnosti øeditelù ostatních škol v Bechyni se naše dìti z 2.
stupnì dostanou 1x týdnì do tìlocvièny v nové škole. Za to bych chtìl podìkovat
obìma øeditelùm, Svitákovi a Pekaøovi. Amy všichni vìøíme, že tento pøechodný
stav bude od pøíštího školního roku minulostí a že k naší škole bude patøit nová
všesportovní hala.
Od kvìtna minulého školního roku funguje také školská rada, což je orgán, jenž
se ze zákona podílí na chodu školy, a v nìmžmají zastoupení uèitelé, rodièe žákù
i zøizovatel stejným dílem. Pøedsedou byl zvolen Mgr. Rudolf Blažek. Podnìty
pro školskou radu mùžete vkládat do schránky umístìné vedle vchodu do
jídelny.
Závìrem pøeji všem žákùm, rodièùm i všem zamìstnancùm školy hodnì
trpìlivosti, chuti a elánu podobu celého školního roku.

Jan Ingr, øeditel školy

Liga města Bechyně 05/06
Letošního ročníku se účastní celkem šest týmů (Pedagog, Leader,
Protivka, Čabuzy, Extrém a SPŠK) a celkem 88 hráčů. Celou soutěž
pořádá tým Pedagog.
Právě byla ukončena podzimní část soutěže. K vidění byl kvalitní
fotbal, kde nebyla nouze o překvapení a ani o zvraty v jednotlivých
zápasech. Kromě bojůo umístění v tabulce probíhá i boj o nejlepšího
střelce. Tím je po polovině soutěže Bauer z Pedagogu se šesti góly.
Nejlepší tým je zatím neporažený Leader. Podaří se některému z
týmů Leader porazit? Ani nováček soutěže SPŠK neodváděl špatné
výkony a často sahal pobodech. Bohužel se mu to zatím nepodařilo.
Na jaře se přesuneme na nové umělé hřiště a to přispěje ke kvalitě a
zatraktivnění soutěže. Zveme všechny fandy, aby se přišli podívat na
naše zápasy. Rozpis zápasů uveřejníme na městských internetových
stránkách. Také zveme všechny nadšence, aby se přihlásili do
dalšího ročníku Ligy města Bechyně.

Leader 5 5 0 0 18: 6 12
Extrém 5 3 1 1 19: 8 11
Pedagog 5 3 1 1 13: 8 5
Čabuzy 5 2 0 3 12:16 -4
Protivka 5 1 0 4 5:12 -7
SPŠK 5 0 0 5 6:23 -17

Z V R P +/- B
1. 15
2. 10
3. 10
4. 6
5. 3
6. 0

J.Kadlec

Fotbalové změny
Jsem fanynka hokeje, karate, košíkové, kopané. Za svými oblíbenými
mužstvy jezdím doČ. Budějovic, Prahy, Prachatic, na Hlubokou.
Mezi mé oblíbené mužstva patří i fotbalisté FC Bechyně, avšak na
jejich zápasy na zdejším hřišti nechodím. Ne kvůli hráčům, kterým se
momentálně v krajském přeboru nedaří, ale především kvůli nám -
bechyňským fanouškům, kterým se totiž také jaksi nedaří. Kde jsou
bubny, konfety, povzbuzující pokřik diváků na tribuně i kolem hřiště,
tak jak tomu bylo v závěru jarního kola, kdy nám šlo o postup ? To
mužstvo samozřejmě potřebuje, když se mu daří, ale o to víc je to
důležité a potřebné, když je na dně. Proč jen nadávky, zášť a to typické
pro tribunu a ochozy : „já jsemto říkal …..“ ?
Říká se, že když nejde o život, jde o nic. V podstatě je to pravda, ale
jde alespoň o slušné chování, o to, že těch 11 hráčů na trávníku kope
za mne, za nás. Za současné situace bych s kůží na tento trh nešla,
ale oni jdou. Ačekají na podporu svých fanoušků a příznivců. Za sebe
proto říkám: „Chlapi, držte se, věřím, že se začne dařit! Držím palce!„

Fanynka Jana Mikulová, Bechyně

Z Domova dùchodcù

Vážení spoluobèané
srdeènì Vás zdravím a pøeji Vám i nám sluneèný a teplý podzim. Proè jsem se
rozhodla Vás oslovit. Dùvod je velice prostý, avšak naléhavý. Jsem øeditelkou
Domova dùchodcù v našem mìstì, ve kterém žijí obèané Bechynì, blízkého,
ale i vzdáleného okolí. Jsou to lidé, kteøí užívají sociální službu, protože ji z
rùzných dùvodù potøebují. Všichni zdravotniètí pracovníci v domovì se snaží,
aby jejich potøeby byly uspokojeny. Sociální pracovnice vydávají mnoho
energie na tvorbu a realizaci volnoèasových aktivit klientù. Paní kuchaøky mají
jasný abájeèný cíl. Pøipravit chutnou a zdravou stravu pro naše obyvatele. Paní
uklizeèky peèují o životní prostøedí v domovì, pradlenky perou, údržbáøi
udržují, úèetní úètují. Všichni máme co dìlat, aby takové zaøízení dobøe
fungovalo a lidé byli spokojení. Pak ovšem pøijde moment, který naši snahu o
cokoliv v oèích obèanù Bechynì degraduje a posílá zpátky na zaèátek veškeré
snahy. Tímmomentem je chování a životní styl nìkterýchobyvatel domova. Je
nám spíláno za to, ženic nedìláme, když se naše klientka „válí“ na námìstí pod
vlivem alkoholu, brání v provozu vozidlùm, apod. A tady je hlavní dùvod, proè
Vás oslovuji a žádámo pochopení. Obyvatel kteréhokoliv domova dùchodcù je
èlovìk svéprávný, se všemi právy a povinnostmi. Nikdo nemá právo jej jakkoliv
omezovat. To znamená, že nikdo z pracovníkù domova mu nemùže zakázat
konzumaci alkoholu, odebrat peníze na nákup alkoholu (by� v dobré víøe), atd.
Kdo má zkušenost s alkoholikem, chápe. Kdo nechce slyšet argumenty,
neuslyší. Námvšemvdomovì, tedy zamìstnancùm, ale i klientùm je velice líto,
že nìkolik málo jedincù kazí reputaci celého zaøízení. Zákony a vyhlášky nám v
tomnepomáhají a vpodstatìmùžeme jen tišepøihlížet.
Dìkuji za tu chvilku, kterou jste vìnovali pøeètení tìchto øádek. Doufám, že nás
pochopíte a zároveòdoufám, žepøíštì Vámnabídnuveselejší ètení.
Všempøeji hezkýden, posílám srdeènépozdravení

Alena Sakaøová, øeditelka DD Bechynì



Topná sezóna se pøiblížila, majitelé nemovitostí
by se mìli pøipravit.

Poèet požárù zpùsobených špatnou instalací,
provozoven èi zanedbanou údržbou topidel a
odtahù spalin na území ÈR rok od roku
stoupá. Zároveò vzrùstá i škoda zpùsobená
tìmito požáry. Za loòskou topnou sezónu již
pøesáhla hranici 59 mil. korun a navíc pøi
nich vloni byla jedna osoba usmrcena a 30
osob zranìno.
Právì teï je nejpøíhodnìjší èas se zamyslet a
pøekontrolovat skuteèný stav topidel,
kouøovodù a komínových tìles. Èím zaèít?
Kontrolou skladování paliva, a to hlavnì uhlí

a zbytkù døevní hmoty (piliny a kùry). Už v tuto dobu zde hrozí
nebezpeèné samovznícení. Jsou k tomu náchylné pøedevším horší
druhy uhlí (hnìdé, lignit a brikety). Proces samovznícení uhlí podporuje
skladování ve vìtších hromadách (u uhelen RD je kritická hranice 1,5 m
výšky), dále vlhkost, nestejnomìrná zrnitost a pøítomnost zbytkù døeva a
pilin. Skladovací plocha musí být pøed naskladnìním øádnì vyèištìna a
nenavlhlá. Stìny uhelny øádnì omítnuté (cihlová dr� prokazatelnì
urychluje proces samovznícení). Uhlí skladujte oddìlenì od ostatních
paliv. V jeho blízkosti zamezte umístìní zdrojù tepla rozvody trubek od
ÚT topení, páry nebo teplé vody. Pozor na zatékání vody do
uskladnìného paliva. Pøi naskladnìní novì dovezeného paliva
kontrolujte, zda nedochází k nárùstu teploty. Samovznícení se projeví
vytváøením vodní páry (nejvíce viditelné v ranních hodinách), dýmu
(pozor na jedovatý oxid uhelnatý) nebo zvýšením teploty. Pøi prvním
zpozorování zvyšující se teploty (40 - 50 stupòù Celsia) proveïte
ochlazení uhlí pøeházenímnebopøenesenímna volnémísto.
Dalším nebezpeèným úskalím je provoz tepelných, el., plyn. a jiných
spotøebièù. V èem? Pøedevším neroztápìjtekotlena tuhá paliva pomocí
hoølavých kapalin. Peèujte o to, aby se neodkládaly pøedmìty, popø.
materiály z hoølavých hmot, na tepelné zaøízení nebo v tìsné blízkosti,
kdy hrozí pád tìchto pøedmìtù na horký povrch. Tento nešvar se
vyskytuje hlavnì pøi snaze co nejrychleji vysušit odìv nebo obuv.

Požaduje-li to výrobce, dbejte na to, aby roztopená kamna, zapnuté el.
nebo plyn. spotøebièe, nebyly ponechány bez dozoru. Údržbu
spotøebièù provádìjte v souladu s techn. požadavky výrobce topidla.
Plynové spotøebièe nechte zkontrolovat pøes odborný servis, vìtšina
výrobcù uvádí minimálnì jednou za tøi roky, pro firmu je tato lhùta
závazná. A co my, obyèejní obyvatelé? Urèitì se vyplatí nechat plynový
spotøebiè prohlédnout, vyèistit a seøídit nyní, než v kožichu èekat na
opravu v zimì. Zkontrolovaný a dobøe vyèištìný a seøízený plynový
spotøebiè znamená nejen spolehlivìjší provoz apožadovaný výkon, ale i
znaènou úsporu paliva. Dodržujte bezpeèné vzdálenosti urèené
návodem na instalaci a užívání spotøebièù od stavebních konstrukcí,
podlahové krytiny a pøedmìtù z hoølavých hmot. Samostatnou
kapitolou topidel jsou krby a krbové vložky na tuhá paliva. Je velkou
módou u majitelù starších budov si je instalovat. Zde je však nutno dát
pozor na stav stávajícího komínového tìlesa a na druh stropní
konstrukce, pod kterými je spotøebiè instalován. A co komíny?
Vzpomenete si ještì, kdy u Vás byl naposledy kominík? Pryè jsou ty
doby, kdy kominík obcházel dùm od domu a sám si hlídal svùj rajón.
Dnes si øádné èištìní a kontrolu komínùmusí prostøednictvím kominické
firmy zajistit majitelé objektù sami. Tím ovšem péèe o komíny nekonèí.
Rovnìž nesmíme zapomenout na volný a bezpeèný pøístup ke
komínùm, k jejich èistícím zaøízením a spotøebièùm paliv a požádat
kominíka o revizi komínu pøed pøipojením jakéhokoliv spotøebièe paliv
ke komínu, pøed zmìnou otopného zaøízení na ústøední nebo etážové a
pøed zmìnou druhu paliva. O výsledku kontroly musí kominík vystavit
øádný doklad v souladu s vyhláškou MV è. 111/1981 Sb. s razítkem a
podpisem, který bude obsahovat datum akonstatování, zda komín je (èi
není) schopen bezpeèného provozu.
V posledních letech není výjimkou, že v dùsledku spalování vlhkého
(syrového) døeva v kotlích na døevo, kde dochází ke zplynování døeva,
došlo k silnému zadehtování komínového prùduchu a následnì ke
vznícení sazí. I takovýto požár mùže znamenat pro budovu katastrofu,
zejména ponecháte-li hoølavé materiály (seno, sláma, koberce a
èalounìnou èást nábytku) na pùdách v tìsné blízkosti komínového
tìlesa. Minimální vzdálenost hoølavých látek je 1 m od komínového
tìlesa.
(redakènì kráceno)

SDH Bechynì - velitel hasièù
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ŠPELINOVÁ JITKA
Výroba oděvů a oděvních doplňků

Na Libuši 639, Bechyně Tel. 723482296

Konstruktéry

Pracovník referátu
prodeje-marketingu

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

komunikativně.

požadujeme: SŠ/VŠ-slaboproud,
aktivní znalost NJ/AJ

Kovoobráběče
vyučené v oboru, vícesměnný

provoz.
Kontakt: p. Vacek

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: micro-sensor@micro-sensor.cz
http://www.micro-sensor.cz

LET
100
HISTORIE AUTOMOBILŮ

využít odpoètu DPH na vozy kategorieN1. S modelemOctavia
Combi získáte navíc od ŠkoFINu zdarma dìlicí pøepážku
potøebnou pro pøestavbu na N1. Souèástí akce je i výhodné
havarijní pojištìní a povinné ruèení. Neváhejte a rozjeïte se k
námco nejdøíve. Tìšímese na Vaši návštìvu.

Kombinovaná spotøeba a emise CO2: Fabia 4,67,7 l/100 km, 124185 g/km, Octavia 5,07,4 l/100 km, 135178 g/km

Teï už Vás žádná splátka pøedem nebude brzdit v rozjezdu.
V rámci akce „Na zaèátku nic neplatím“ si totiž mùžete
poøídit na leasing nebo úvìr od ŠkoFINu jakýkoli model
Fabia èi Octavia, a to s 0% akontací. Nabídka je urèena jak
pro soukromé osoby, tak propodnikatele, kteøí mohou také

ŠkoFIN

Ohlasy:
Informace naší pozorné ètenáøky k èlánku ing. Pavlína o dìkanovi Fr.
Kocábovi ze záøí t.r.: jeho pùsobištì v západních Èechách byloLŠTÌNÍ v
okrese Domažlice. Dìkujeme za informaci.

Prosba redakèní rady:

Obdrželi jsme dopis pana M.Dvoøáka s dotazem na historii rybníka
Trubný, jeho vznik a další informace;do nich patøí i urèení stáøí
mohutného dubu na hrázi rybníka u schodù vedle Støed. prùmìrný.
školy keramické. Znáte nìkdo z Vás, milí spoluobèané, nìkterá
historická fakta nebo vlastníte pøíslušnou literaturu o tomto „panském
paarovském“ rybníku? Domníváme se, že by to zajímalo nejen
p.Dvoøáka, alemnohé z nás. Dìkujeme za Vaši spolupráci.

Ještì s jednou prosbou se na Vásobracíme.Jde oobsah vánoèního èísla
Zpravodaje, ve kterém bychom mj. rádi uveøejnili Vaše vzpomínky na
vánoèní stromek, jeho zdobení, vánoèní pøíhody (nejeno stromku).

Pištì, volejte, mailujte, popø.zapùjète fotografie, èas kvapí! Díky Vám,
redakce.

mailto:email:micro-sensor@micro-sensor.cz
http://www.micro-sensor.cz

