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826, 827, 828, 829, 857, 858, 859, 891, 892, 920), TYRŠOVA,
U NÁDRAŽÍ.

Koncem března a začátkem dubna letošního roku došlo
k vzedmutí hladiny většiny českých řek, v řadě míst vodní toky
překročily 3. stupeň povodňové aktivity a ohrožovaly rozsáhlá území.
Jednou z oblastí, kde se projevily velké problémy, bylo i povodí řeky
Lužnice.
V Bechyni bylo vodou zatopeno celkem 34 nemovitostí
v některých případech se jednalo pouze o pozemky, někde byly
zatopeny sklepy, v několika domech se voda dostala do obytných
částí. Předběžný odhad škod je vyčíslen cca na 2 mil. korun.
Chtěl bych využít této příležitosti a poděkovat všem, kteří v těchto
těžkých chvílích pomáhali s odstraňováním škod po povodních.
Jedná se zejména o Sbor dobrovolných hasičů, kteří pod vedením
svého velitele pana Doudy odvedli ohromný kus práce, poděkování
patří i SDH a dalším dobrovolníkům z Hodonic, děkuji i 15. ženijní
brigádě, která pomáhala zejména zapůjčením techniky a při stavění
hrází z pytlů s pískem.
Jaroslav Matějka

VOLEBNÍ OKRSEK Č.5
VOLEBNÍ MÍSTNOST: Klubovna MO ČRS, U NÁDRAŽÍ 610
BECHYNĚ
LIŠKY, PÍSECKÁ (907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916,
917, 918, 919, 948, 949, 950), SÍDL. 5.KVĚTNA, U VODOJEMU,
ZA TRUBNÝM.

OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTU KONÁNÍ VOLEB
V BECHYNI
Podle § 15 odst.1 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu
České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve
znění pozdějších předpisů zveřejňuji toto oznámení :
1. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se
uskuteční:
dne 2.6. 2006 od 14 hodin do 22 hodin
a dne 3.6. 2006 od 07 hodin do 14 hodin.
2. Místa konání voleb:
VOLEBNÍ OKRSEK Č.1
VOLEBNÍ MÍSTNOST: STARÁ ŠKOLA, LIBUŠINA 164
B ECHYNĚ
DLOUHÁ, FÁBEROVA (342, 343, 344, 345, 346, 347, 348),
KAŠPARA MALÉHO, KLÁŠTERNÍ, KŘIŽÍKOVA VILOVÁ ČTVRŤ,
LÁZEŇSKÁ, LIBUŠINA ( 23, 24, 50, 51, 149, 150, 151, 152, 153, 154,
158, 159, 164, 167, 171,172, 173, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 182,
183, 184, 190, 191, 192, 193, 195, 196, 197, 199, 312),
MASOKRÁMSKÁ, MICHALSKÁ, NÁM. T.G.MASARYKA, OBŮRKA,
PARKÁNY, POD SCHODY, SOUKENICKÁ, ŠIROKÁ, TÁBORSKÁ,
VALTROVA, VĚTROV, ZÁMEK, ZÁŘEČÍ.
VOLEBNÍ OKRSEK Č.2
VOLEBNÍ MÍSTNOST: NOVÁ ŠKOLA, ŠKOLNÍ 293
B ECHYNĚ
ČECHOVA (294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 305, 306, 307, 308,
309, 310, 311, 399), FÁBEROVA (377, 378, 379, 380, 382, 383, 384,
385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398,
400), LÁZNĚ (202), LIBUŠINA (160, 161, 163, 165, 166, 169, 170,
181, 185, 186, 187, 188, 189, 194), NOVODVORSKÁ, PLECHAMR,
SÍDL. OBRÁNCŮ MÍRU.
VOLEBNÍ OKRSEK Č.3
VOLEBNÍ MÍSTNOST: KULTURNÍ DŮM - Galerie U Hrocha,
U NÁDRAŽÍ 602
B ECHYNĚ
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.
S E N O ŽAT Y
VOLEBNÍ OKRSEK Č.4
VOLEBNÍ MÍSTNOST: Městská knihovna, U NÁDRAŽÍ 602
B ECHYNĚ
LÁZNĚ (200, 201, 1000, 1001), NA LIBUŠI (661, 662, 663, 664, 665,
666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679,
680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693,
694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 717, 824, 825,

VOLEBNÍ OKRSEK Č.6
VOLEBNÍ MÍSTNOST: DOMOV MLÁDEŽE, PÍSECKÁ 365
BECHYNĚ
ČECHOVA (252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 263, 264,
265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 276, 277, 278, 279,
280, 281, 282, 283, 284, 289, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906,
945, 947, 601E, 32E), GABRIELOVA, PÍSECKÁ (198, 203, 204, 205,
206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 215, 216, 217, 218, 219, 261,
262, 275, 357, 358, 365, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375,
376, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761,
762, 823, 830, 856, 887, 888, 889, 890, 944, 988), ŠKOLNÍ, U
STADIONU, ZAHRADNÍ.
VOLEBNÍ OKRSEK Č.7
VOLEBNÍ MÍSTNOST: HVOŽĎANY-ŠKOLA
HVOŽĎANY
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost
a státní občanství České republiky platným cestovním, diplomatickým
nebo služebním pasem ČR anebo cestovním průkazem, nebo
platným občanským průkazem.
4. Každému voliči budou doručeny do tří dnů přede dnem voleb
hlasovací lístky; spolu s nimi bude voličům doručen též informační
leták v němž budou seznámeni s údaji potřebnými pro realizaci
volebního práva. V případě potřeby obdrží hlasovací lístky ve volební
místnosti ve dnech voleb.
5. K zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování ve volební
místnosti je každý povinen uposlechnout pokynů předsedy okrskové
volební komise.
6. Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru určeného
pro úpravu hlasovacích lístků, jinak mu okrsková volební komise
hlasování neumožní.
Bechyně dne 21.dubna 2006

Jaroslav Matějka
starosta města

Pøi volbách do Poslanecké snìmovny je možné
hlasovat na volièský prùkaz
Voliè, který se nebude zdržovat v dobì voleb do Poslanecké snìmovny
konaných ve dnech 2. a 3. èervna 2006 ve volebním okrsku v místì svého
trvalého pobytu, avšak na území Èeské republiky, mùže hlasovat za podmínek
stanovených zákonem o volbách do Parlamentu na volièský prùkaz na území
Èeské republiky v jakémkoliv stálém volebním okrsku.
O volièský prùkaz je možné požádat pøíslušný obecní úøad podle místa
trvalého pobytu volièe. Pro osoby s trvalým pobytem v Bechyni je tímto
úøadem MìÚ Bechynì. Žadatel zde mùže požádat písemnou formou nebo
vyøídit osobnì na odboru sociálních a vnitøních vìcí.
V pøípadì písemné žádosti musí být žádost opatøena ovìøeným podpisem
volièe. Ovìøený podpis žadatele zákon vyžaduje proto, aby byl voliè, který
o vydání volièského prùkazu žádá, chránìn pøed zneužitím tohoto institutu. Pro
písemnou žádost o vydání volièského prùkazu není žádný pøedepsaný
formuláø. Žádost však musí být pøíslušnému obecnímu úøadu doruèena
nejpozdìji 7 dnù pøede dnem voleb, tj. do 26. kvìtna 2006. Pøi osobním
vyøizování není písemná žádost vyžadována, nebo volební orgán, který je
oprávnìn volièský prùkaz vydat, o žádosti uèiní úøední záznam, ve kterém
veškeré potøebné údaje uvede. Tímto zpùsobem o vydání volièského prùkazu
lze požádat do okamžiku uzavøení stálého seznamu, tj. do 31. kvìtna 2006 do
16.00 hod.

Městský úřad voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb,
tj. 18. května 2006, předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže
plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání
voličského průkazu,anebo jej voliči zašle na jím uvedenou adresu.
Voličský průkaz opravňuje k hlasování ve dnech voleb do
Poslanecké sněmovny v jakémkoli volebním okrsku poté, co jej
okrsková volební komise zapíše do výpisu ze zvláštního seznamu
voličů.
Voličský průkaz může vydávat také zastupitelský úřad, za
stejných podmínek jako obecní úřad, na žádost voliče, který je u něj
zapsán ve zvláštním seznamu.
(fs)

(3)

(4)
(5)

Bytenes upozoròuje
Obchodní spoleènost Bytenes Bechynì spol. s.r.o. upozoròuje všechny
nájemníky obecních bytù na zmìnu zákona è. 40/1964 Sb. obèanský zákoník,
týkající se vztahù mezi pronajímatelem a nájemcem. Novelizace obèanského
zákoníku byla ve Sbírce zákonù è. 107/2006 a je úèinná dnem 31.3.2006. Pro
informaci všem nájemníkùm uvádíme nìkteré dùležité zmìny, které byly touto
novelizacíprovedeny.
§ 686 a
(1) Pronajímatel je oprávnìn pøi sjednání nájemní smlouvy požadovat, aby
nájemce složil penìžní prostøedky k zajištìní nájemného a úhrady za
plnìní poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu a k úhradì jiných
svých závazkù v souvislosti s nájmem. Pronajímatel uloží složené
penìžní prostøedky na svùj zvláštní úèet, spoleèný pro všechny
nájemce,u penìžního ústavu.
(2) Výše uložených penìžních prostøedkù nesmí pøesáhnout trojnásobek
mìsíèního nájemného a zálohy na úhradu za plnìní poskytovaná
v souvislosti s užíváním bytu.
(3) Pronajímatel je oprávnìn tyto prostøedky použít k úhradì za plnìní
poskytovaná v souvislosti sužíváním bytu nebo k úhradì jiných závazkù
nájemce v souvislosti s nájmem, pøiznaných vykonatelným
rozhodnutím soudu nebo vykonatelným rozhodèím nálezem nebo
nájemcem písemnì uznaných. Uvedené pohledávky má pronajímatel
právo zapoèíst proti pohledávce na vrácení úhrady podle odstavce 1.
Nájemce je povinen doplnit penìžní prostøedky na úètu z penìžního
ústavu na pùvodní výši, pokud pronajímatel tyto penìžní prostøedky
oprávnìnì èerpal, a to do jednoho mìsíce.
(4) Po skonèení nájmu je pronajímatel povinen vrátit nájemci nebo jeho
právnímu nástupci složené penìžní prostøedky s pøíslušenstvím,
pokud nebyly oprávnìnì èerpány podle odstavce 3, a to nejdéle do
jednoho mìsíce ode dne, kdy nájemce byt vyklidil a pøedal
pronajímateli.
(5) Na vyplacení penìžních prostøedkù ze zvláštního úètu má jinak právo
strana, které svìdèí rozhodnutí soudu nebo jiného veøejného úøadu se
stejnýmiúèinky.
(6) Na nájem bytu nelze použít ustanovení o prodloužení nájmu (§ 676
odst.2).
§ 689
(1) Nájemcea osoby, které žijí snájemcem vbytì, jsou povinnyøádnìužívat
byt, spoleèné prostory a zaøízení domu a øádnì požívat plnìní, jejichž
poskytování je sužíváním bytu spojeno.
(2) Nájemce je povinen písemnì oznámit pronajímateli veškeré zmìny
v poètu osob, které žijí s nájemcem v bytì, a to do 15 dnù ode dne, kdy
ke zmìnì došlo. V písemném oznámení nájemce uvede jména,
pøíjmení,data narození a státní pøíslušnost tìchto osob.
(3) Nesplní-li nájemce povinnost podle odstavce 2 ani do jednoho mìsíce,
považuje se to za hrubé porušení povinností podle § 711 odst. 2 písm.
B).
§ 711
Pronajímatel mùže vypovìdìt nájem pouze z dùvodù uvedených
(1)
v zákonì.
(2)
Pronajímatel mùže vypovìdìt nájem bezpøivolení soudu:
(a) jestliže nájemce nebo ti, kdo s ním bydlí, pøes písemnou výstrahu
hrubì porušují dobré mravy vdomì
(b) jestliže nájemce hrubìporušuje své povinnosti vyplývající z nájmu
bytu, zejména tím, že nezaplatil nájemné a úhradu za plnìní
poskytovaná s užíváním bytu ve výši odpovídající trojnásobku
mìsíèního nájemného a úhrady za plnìní poskytovaná s užíváním
bytu nebo nedoplnil penìžní prostøedky na úètu podle § 686
a odst. 3
(c) má-li nájemce dva nebo více bytù, vyjma pøípadù, že na nìm nelze
spravedlivì požadovat,aby užíval pouze jeden byt
(d) neužívá-li nájemce byt bez vážných dùvodù nebo byt bez vážných
dùvodù užívá jenobèas
(e) jde-li o byt zvláštního urèení nebo o byt v domì zvláštního urèení a
nájemce není zdravotnìpostižená osoba.

(1)

(2)
(3)

Písemná výpovìï pronajímatele musí být doruèena nájemci. V písemné
výpovìdi pronajímatele musí být uveden dùvod výpovìdi, výpovìdní
lhùta (§ 710 odst. 2), pouèení nájemce o možnosti podat do šedesáti
dnù žalobu na urèení neplatnosti výpovìdi k soudu, a pokud nájemci
podle tohoto zákona pøísluší bytová náhrada, závazek pronajímatele
zajistit nájemci odpovídající bytovou náhradu.
Má-li nájemce právo na náhradní byt nebo na náhradní ubytování, je
povinen byt vyklidit do 15 dnù po zajištìní odpovídajícího náhradního
bytu nebo náhradního ubytování.
Nájemce není povinen byt vyklidit, pokud podá ve lhùtì šedesáti dnù
ode dne doruèení výpovìdi žalobu na urèení neplatnosti výpovìdi
a øízení není ukonèeno pravomocným rozhodnutím soudu.
§ 719
Pronajatý byt nebo jeho èást lze jinému pøenechat do podnájmuna dobu
urèenou ve smlouvì o podnájmu nebo bez urèení doby jen s písemným
souhlasem pronajímatele. Není-li splnìna tato podmínka, je smlouva
neplatná. Porušení této povinnosti se považuje za porušení povinnosti
nájemce podle § 711 odst. 2 písem. b). Smlouva o podnájmu musí mít
písemnou formu. Nebylo-li dohodnuto jinak, platí, že podnájem lze
vypovìdìt bez uvedení dùvodù ve lhùtì podle § 710 odst. 2.
Podnájem sjednaný bez urèení doby skonèí nejpozdìji se zánikem
nájmu. Byl-li podnájem sjednán na urèitou dobu, skonèí také uplynutím
této doby.
Po skonèení podnájmu nemá podnájemce právo na náhradní
podnájem.

Spoleènost Bytenes doporuèuje všem nájemcùm seznámit se s úplným
znìním novelizace obèanského zákoníku z dùvodu pøedcházení eventuálním
problémù mezi pronajímatelem anájemcem.
Bechynì 14. dubna 2006

Miroslav K r á l,
Jednatel

JARNÍ ÚKLID V BECHYNI

Ve dnech 9.-12.5.2006 bude probíhat jarní úklid v Bechyni. Po dohodě
Městského úřadu a firmy Bytenes Bechyně s.r.o. budou přistaveny
valníky a velkoobjemové kontejnery následovně:
Kontejnery:
9.5.2006

10.5.2006

11.5.2006

Kontejnery:
12.5. 2006

1ks Obránců míru (u trafostanice)
1ks Písecká ulice (u domu čp. 919)
1ks Na Libuši (u trafostanice)
1ks Lázeňská ul. Ke mlýnu (Parkány)
1ks Široká ulice
1ks 5.května (prodejna Elexpres Elektroservis)
1ks Zářečí (u konzumu)
1ks Plechamr (křižovatka)
1ks Školní ulice (louka proti škole)
1ks Křižíkova čtvrť (za kinem)
1ks U vlakového nádraží
1ks Michalská ul. a Fáberova ul. (na spojnici)
Senožaty (náves), Hvožďany (náves)

Kontejnery budou přistaveny vždy od 8.30 hodin, odvoz bude
ihned po naplnění nejdéle však v 17. hodin. ŽÁDÁME OBČANY,
ABY VEŠKERÝ ŽELEZNÝ ŠROT, LEDNICE APOD. ODKLÁDALI
NA HROMADĚ VEDLE KONTEJNERU A VALNÍKU!!!
Do kontejneru a valníku patří:
- veškerý objemný komunální odpad, který se nevejde do popelnic
(matrace, co nejvíce zmenšené části nábytku, koberce, apod.)
- špatně nebo zcela nekompostovatelné zbytky zahradního odpadu
(hodně zkrácené větve a kmeny, apod.)
Do kontejneru v žádném případě nepatří:
- veškerý nebezpečný odpad (televize, lednice, zbytky barev,
zářivky, vyjetý olej, apod.)
- tříděný odpad (papír, sklo, plast, železo)
- kompostovatelný odpad (pohrabky trávy, hnůj)
- uhynulá domácí zvířata
- běžný komunální odpad
- stavební suť a kameny
Kam s odpadem, který do kontejneru nepatří?
Vytříděný odpad patří do kontejnerů na separovaný odpad.
Nebezpečný odpad patří do sběrného dvora v areálu technických
služeb Bytenesu Bechyně s.r.o. s provozní dobou :
Pondělí, středa 7 - 17 hodin, úterý, čtvrtek 7 - 15 hodin.
Odběr je pro občany Bechyně zdarma.
Miroslav Král
Jednatel Bytenesu Bechyně s.r.o.

www.kulturnidum.cz

KULTURNÍ KALENDÁØ
VÝSTAVA

kvìten 2006

PØIPRAVUJEME NEJEN PRO DÌTI

JOSEF ŠIMEK - POHÁDKOVÉ BYTOSTI
Vernisáž 24. května / 17.00 hod. / Galerie U Hrocha
Pozvání na tuto výstavu jistě potěší i malé i velké milovníky
pohádek a pohádkových televizních postav.
Výstava potrvá do 21. června

ZAHRADNÍ SLAVNOST
Sobota 10. června / 10.00 hod. / Klášterní zahrada
Dopoledne nás čeká tvůrčí výtvarná dílna pro děti, po obědě
program plný čtení, hudby a divadélek. Přijedou nám zahrát
z Rolničky ze Soběslavi, vystoupí celá řada autorů z nakladatelství Baobab, potom nás svou harmonikou překvapí Vašek
Koubek. Večer bude patřit básníkům: Ticho, Etiene Levi, Štěch,
atd. a na úplný závěr shlédneme dokumentární filmy a do
postele nás na svých vlnách dopraví DJ Cabowitz.
Během zahradní slavnosti bude otevřena kakaárna a možná i
čajovna, bude možnost zakoupit knihy nakladatelství Baobab.
Prostě tento DEN zůstat doma se nevyplatí. Děti, proto
vezměte své rodiče a pospěšte na zahradní slavnost.

VÝBÌROVÉ ØÍZENÍ
Kulturní středisko města Bechyně vyhlašuje
výběrové řízení na místo

-správce muzea-

GALERIE JE OTEVŘENA DENNĚ
pondělí - pátek 15 - 17

sobota - neděle 14 - 17

ALŠOVA JIHOÈESKÁ GALERIE,
MEZINÁRODNÍ MUZEUM KERAMIKY,
BECHYNÌ
Mezinárodní keramická sympozia
(vývoj, souvislosti, pøehled...)
Nejstarší èeská odborná škola
keramická v Bechyni
Galerie je otevřena denně: 9 - 12 13 - 7.30
KURZ
ORIENTÁLNÍ A BØIŠNÍ TANCE

Pondělky 15.,22. a 29. května / 18 a 19 hod. / Klubovna KD

...I MYŠ MÙŽE BÝT KAMARÁDKA!

Čtvrtky 4.,11.,18., a 25. května / 9.00 hod. / Klubovna KD
tel.: 385 340 579, 777 213 468, e-mail: info@attavena.cz

DIVADLO
DOKTOR FAUST
Divadlo Pùlnebí
podle Matìje Kopeckého
Pátek 19. května / 16.00 hod. / Vstupné 40,- Kč
Náměstí T.G.M., pokračování v Klášterní zahradě
Zveme nejen děti na klasickou Faustiádu, ve které má Faust
namále a vy se dozvíte, jak to s ním dopadne. Dostane
Mefistofeles jeho duši, anebo dojde Faust ke štěstí? A jak se
podaří Kašpárkovi, tomu popletovi, vymotat se ze spárů
rozzuřeného čerta?
Cestování v prostoru i čase! Vyvolávání duchů a mrtvých těl!
Divošské tance a mnohé další! To vše uvidíte v původní
loutkové hře bez loutek.
V případě nepříznivého počasí se představení přesune do KD!

Požadavky:
- dosažení minimálně středoškolského vzdělání
- znalosti v oboru muzejnictví a dějin umění
- dobré organizační, řídící a komunikační schopnosti
- morální a občanská bezúhonnost
- řidičský průkaz skupiny "B"
- dobrá znalost práce na PC (Windows, MS Office,
Internet )
- znalost světového jazyka výhodou
-nástup od 1.9.2006
-zařazení do platové třídy 10
Přihlášky s požadovanými doklady doručte osobně,
popřípadě zašlete nejpozději do 19. 5. 2006 do 10.00 hod.
na adresu:
Kulturní středisko města Bechyně, U nádraží 602, 391 65
Bechyně
Podrobnější informace k náplni práce podá ředitel
KSMB Štěpán Ondřich, možnost prohlídky muzea,
telefon: 381 212 433, 381 213 338
Přílohami přihlášky jsou:
1.strukturovaný životopis,
2.výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
(originál nebo ověřená kopie); u cizích státních
příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost
vydaný domovským státem (pokud takový doklad
domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost
čestným prohlášením),
3.čestné prohlášení o negativním.lustračním osvědčení ve
smyslu zák.č.451/1991 Sb. * ) (úspěšný účastník
výběrového řízení musí doložit originál osvědčení
vydané MV ČR nejpozději do 1 měsíce od oznámení
o výběru)
4.ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém
vzdělání.
5.souhlas se zpracováním osobních údajů *)
6.písemný návrh koncepce činnosti muzea.
KSMB si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit.
Datum vyhlášení: 20. 4. 2006
*) dokument si prosím stáhněte z www.kulturnidum.cz
nebo vyzvedněte v kanceláří KSMB.

Kulturní středisko města Bechyně, U Nádraží 602, tel: 381 213 338, tel./fax: 381 212 433, e-mail: reditel@kulturnidum.cz

MUZEUM TURISTIKY V BECHYNI

Údolím Lužnice - pěší pochod, cykloturistická jízda

Klub èeských turistù otevøe 1. èervence tohoto roku první turistické
muzeum v Èesku. Tato skuteènost vyvolává celou øadu otázek: proè Klub
èeských turistù (KÈT) muzeum otevírá, proè právì v Bechyni a proè právì
v tomto roce. Abychom na tyto otázky odpovìdìli, musíme se vrátit daleko do
historie.
Klub èeských turistù byl založen již v roce 1888, pøežil obì svìtové války,
zejména v období první republiky dosáhl velkého rozkvìtu a pøièinil se
o nevídaný vzestup cestovního ruchu v tehdejším Èeskoslovensku. V roce
1948 byl nastupujícím komunistickým režimem zlikvidován. Turistika byla
zbavena svojí kulturnì spoleèenské klubové nadstavby
a majetku a zaøazena jako jeden
ze spo rtù do tak zvan é
„sjednocené tìlovýchovy“. Tam
byly rozvíjeny nové formy
turistiky, klubová èinnosta s ní i
propojení turistiky s cestovním
ru c h em vš a k p r a kt i c k y
neexistovaly. V roce 1990
obnovil KÈT svoji èinnost,
pøih lásil se k program u
pùvodního klubu a v prùbìhu
nové šestnáctileté èinnosti
vykonal opìt mnoh é pro
turistiku a cestovní ruch v naší
zemi.
Památky na tuto èinnost
v minulosti i v souèasnosti
mùžeme v pøírodì vidìt témìø
na každém kroku, mùžeme si
o tom ledacos pøeèíst,ale až dosud jsme nemohli navštívit žádné místo, kde by
fakta, dokumenty, fotografie, dochované pøedmìty a obrazy byly soustøedìny.
Posledních 10 let se Klub èeských turistù snažiltakovémísto najít.Chtìl, aby to
bylo místo turisticky zajímavé, s turistickou historií (vèetnì èinnosti místního
odboru KÈT), aby v místì mohl získat vhodné a nepøílišdrahévýstavní prostory
a aby byl v místì i dnes èinný odbor KÈT. Nìkolik let se již zdálo, že prvním
takovým místem budeFrenštát pod Radhoštìm; toto mìsto splòovalo všechny
výše uvedené podmínky, ale zpronájmu ploch nakonecsešlo.
Protože již 15 let èasto pobývám v Bechyni, všiml jsem si pøed nìkolika
lety pøestìhování hasièského muzea z pùvodní židovské synagogy do
Mìstského muzea. Upozornil jsem proto KÈT na uvolnìné prostoryv synagoze
a po více než roèním jednání jsme se dohodli s Židovskou obcí v Praze,
zastupovanou a.s. Matana, na možném budoucím pronájmu tìchto prostor.
Mìsto Bechynì svojí turistickou minulostí, historickou i pøírodní pøitažlivostí a
nakonec i turistickou souèasností bezpochyby splòuje podmínky pro umístìní
Muzea turistiky. Tento projekt mìsto, v èele s panem starostou Matìjkou
podporuje. Spoleènì vìøíme, že Muzeum turistiky pøiláká v budoucnosti do
Bechynì další turisty a zároveò pro obèany Bechynì, jejich hosty, lázeòské
hosty a další poskytnenový cíl, nový bod jejich programu.
Možná, že za jiných podmínek by Klub èeských turistù toto muzeum
otevøel po delší pøípravì, tøeba o rok pozdìji. V letošním roce se však
v Jihoèeském kraji uskuteèní jedineèné setkání turistù z celé Evropy
EURORANDO 2006. První takové setkání se uskuteènilo v roce 2001 ve
Štrasburku, pro Èesko je velikou ctí, že jsme byli povìøení uspoøádáním
druhého roèníku. EURORANDO 2006 má podporu pøedních pøedstavitelù
z oblasti cestovního ruchu a turistiky, záštitu pøevzali význaèní politiètí èinitelé
v èele s hejtmanem Jihoèeského kraje RNDr. Janem Zahradníkem. Od 2. do 10.
záøí bude nìkolik tisíc evropských turistù absolvovat více než 30 pøipravených
turistických trasv celých jižních Èechách.. Dvì ztìchto tras zaèínají v Bechyni a
proto by Klub èeských turistù chtìl úèastníkùm ukázat alespoò nìkteré
dokumenty a fakta z vývoje turistiky v naší zemi, ukázat v Evropì jedineèný
systém znaèení turistických tras, pøedvést nìkteré výsledky své èinnosti. Dále
bychom chtìli zajímavou formou v muzeu dokumentovat historii i nevídaný
souèasný rozvoj budování rozhleden na našem území. V neposlední øadì pak
chceme ukázat turistickou historii i souèasné zajímavosti a krásy Bechynì
a jejího okolí.
Na galerii synagogy bude umístìna výstava dokumentující historii
židovské komunity v Bechynido 2. svìtové války.
V synagoze, která má již novou støechu a odvodnìní, probíhá nyní tøetí
etapa oprav, soustøedìná navnitøníprostory. Stavebníprácemají být ukonèeny
do 31.5. V èervnu by mìly být uspoøádány v Muzeu vystavované pøedmìty
a dokumenty.
Èasu již mnoho nezbývá. Pevnì však vìøím, že Muzeum turistiky
1. èervence slavnostnì otevøeme, za dva zbývající mìsíce ještì doladíme a na
poèátku záøí zahranièním úèastníkùm akce EURORANDO 2006 ukážeme.

Klub českých turistů - odbor Bechyně si Vás dovoluje pozvat
na pěší pochod a cykloturistickou jízdu Údolím Lužnice 2006.

Ing. Jan Havelka, pøedseda Klubu èeských turistù

Termín konání sobota – 6. května 2006.
od 8 do 9 hodin z parku před vlakovým nádražím ČD
Start:
v Bechyni.
tělovýchovný stadion Bechyně, Písecká ulice
Cíl:
(restaurace ve spodní části stadionu).
Trasy pěší: 5*, 10, 20, 25 km, (*dětská trasa 5 km se soutěžními
kontrolami)
Cyklotrasy: 10 - 80 km.

Krátce z jednání zastupitelstva 19.4. 2006
- Zastupitelstvo rozhodlo o podání žádosti o dotaci do povodňového
fondu obce ze Státního fondu rozvoje bydlení a přijalo pravidla pro
poskytování příspěvků jednotlivým vlastníkům poškozeného
bytového fondu na jeho opravu. Termín podání žádosti o příspěvek z
povodňového fondu obce končí 31.5.2006. Pravidla o použití
prostředků z povodňového fondu jsou k dispozici na MěÚ Bechyně,
zveřejněna na webových stránkách města (www.mestobechyně.cz)
a úřední desce MěÚ.
- Schválen záměr prodeje zainventovaných parcel v lokalitě za
sídl.5.května pro stavbu rodinných domků za kupní cenu ve výši 600,Kč za jeden m2. Pozemky budou prodávány podle pravidel, k jehož
vydání byla pověřena rada města. Podle dosavadního postupu
přípravy na zainvestování tohoto území firmou TAPROS Tábor a.s., je
reálný předpoklad, že k prodeji dojde již v průběhu letošního roku. O
způsobu prodeje bude MěÚ následně informovat.
- Schváleny zásady pro prodej pozemků, které již v minulosti byly
určeny pro stavbu supermarketu. Jedná se o lokalitu před areálem
společnosti Bytenes. Pravidla obsahují zejména
časový
harmonogram a platební podmínky, které zájemce o koupi musí
respektovat.
- Schválen záměr vybudovat parkoviště na sídl.5.května ( v blízkosti
ordinace obvodní lékařky). Parkoviště by mělo být řešeno v rámci
zainvestování obytné zóny v lokalitě za sídl.5.května.
(fs)

ŽIVOTNÍ JUBILEA
89 let
84 let
83 let
82 let
80 let
79 let
78 let
77 let
76 let
75 let

kvìten 2006

Hrušková Milada
Lososová Věra, Štrossová Marie
Hořejší František, Hynková Věra,
Sobíšková Miloslava
Jindráková Helena, Korbel Ladislav,
Vosecká Anna
Bartoňová Marie, Veselý Miroslav
Ing. Karlík Stanislav, Konvalinková Jiřina
Hořejší Ladislav, Hrbek Vladimír,
Kojnok Juraj, Zeilinger Antonín
Beková Milada, Kocourek František,
Nehasilová Milada
Filo Benjamín, Mašek Antonín,
Pekárek Jiří, Soukupová Květuše,
Vrůbl Oldřich, Zeman Josef
Fürbachová Květoslava,
Hruška Miloslav, MUDr. Ingr Jaroslav,
Kopecká Libuše

Příklady táhnou
Obyvatel našeho domova našel ,,jen tak na ulici“ tisícikorunu. Ani na
chvíli nepomyslel, že by si nález nechal pro sebe. Rozhodl se věnovat
tuto částku ve prospěch dětí. Přišel za námi a svůj záměr nám sdělil.
Potřeboval poradit jak na to. Po vzájemné domluvě , ještě s ostatními
obyvateli, bylo rozhodnuto. Dáme peníze dětem. Na přání nálezce se
jednalo o děti z jeho okolí.A tím je Ústav soc. péče ve Zběšičkách.
Na základě této skutečnosti byla zrealizována v našem domově
sbírka. Kromě zmiňované tisícikoruny přidal nálezce do měšce ještě
další finanční obnos ze svých zdrojů. Ani ostatní obyvatelé a
zaměstnanci DD přispěli dle vlastního rozhodnutí určitou finanční
částkou.
Výtěžek sbírky činil 3024,- Kč a byl zaslán do ústavu dětem, kde bude
využit v jejich prospěch.
Velice mile nás překvapilo jednání a postoj našeho klienta, potažmo
dalších klientů a zaměstnanců DD. Je to důkaz toho, že lidé nejsou
lhostejní a samozřejmě vůbec nezáleží na věku. Třeba se stane tato
drobná příhoda příkladem i pro ostatní
DD Bechyně

MEDAILON
O Haškovcích z Bechynì èp. 10
(døíve) v Klášterní ulici.
Vzhledem k tomu, že jsem poslední žijící vnuk dìdeèka Antonína Prokopa
Haškovce (1833-1897), rád bych uvedl nìkolik mých dìtských vzpomínek na
tuto rodinu. Dìdeèek se narodil v Senožatech v selské rodinì Václava
Haškovce, tøetinkáøe v èp. l jako tøetí dítì. Podle nápisu na náhrobním pomníku
se stal mìšanem a obchodníkem bechyòským tím, že se pøiženil do rodiny
pekaøe Veselého v Klášterní ulici èp.10 pøímo proti klášteru, kde sesvou ženou,
mou babièkou Marií Veselou (1836-1900) vychovali devìt dìtí 4 chlapce a
5 dìvèat. V domì zøídilobchod se støižním zbožím a devocionálemi…
Všichni ètyøi synové úspìšnì absolvovali vysokou školu, což mnì
samotné pøipadá jako obdivuhodný výkon, jak celé rodiny, tak i synù. Nejstarší
Antonín (1858-1921), chemik uèil po absolvování školy v Bechyni na
keramické škole. Václav (1863-1903) byl farmaceut a zahynul ve Spojených
státech. Tøetí v poøadí Ladislav (1866-1944) se stal lékaøem a pozdìji
profesorem lékaøské fakulty University Karlovy v Praze. Nejmladší z nich
Prokop Miroslav (1876-1935), mùj otec, vystudoval filosofickou fakultu
Karlovy university obor romanistika a stal se profesorem tohoto oboru na
novì, tehdy po vzniku Èeskoslovenské republiky, zakládané Masarykovì
universitìv Brnì.
Oba tito dva mladší synové se stali význaènými odborníky ve svém oboru.
Ladislav jako spoluzakladatel èeské neurologie a Prokop Miroslav jako
romanista významnì rozvinul francouzskou komparastiku. Oba oslaví v roce
2006 významná jubilea. Ladislav 140 let (18.kvìtna) od svého narození a
mladší Prokop 130 let (1.února) od svého narození. Oni totiž oba, snad
náhodou,byli pøesnì deset let od sebe.
Já jsem se jako syn nejmladšího z bratøí sice ještì na rozdíl od svých
generaèních vrstevníkù dožil dneška, ale na druhé stranì má tato skuteènost i
obrácené dùsledky. Samozøejmì jsem nepoznal své prarodièe a ani starší
sourozence mého otcea to, co o nich píšu, vím jednakz vyprávìní otcovaa tety
Berty Èelustkové (1872 -1948) a jednak z rùzných písemných materiálù, které
se vrodinì zachovaly.
I mé soužití s otcem trvalo velmi krátce, protože i on bohužel brzy zemøel
ve svých nedožitých 60 letech, když mnì bylo necelých 12 let. Já jsem pak
pøišel z Brna do Prahy do rodin svých bratrancù, synù strýceLadislava. To bylo
v èervnu 1936. Strýc Ladislav byl již v té dobì sedmdesátiletý a byl již v
dùchodu. Sužovala ho cukrovka se všemi dùsledky této choroby. Pamatuji ho,
jako „starého pána“ /tak se mu totiž v rodinì øíkalo/, který protrpìl celé noci. Já
jsem spal v pokoji nad ním a dobøe jsem slyšel jeho náøek. Strýcova rodina i
rodiny jeho synù žily v domì, který byl tetiným vìnem nebo dìdictvím „staré
paní“. Ta jím také vládla. Opustila tento svìt o dva roky døíve než strýc. To bylo v
dobì, kdyjejich mladší syn, jeden zmých bratrancù, byl zatèen Gestapema stál
pøed Volksgerichtem. V tetinì domì ve støedu Prahy jsem prožíval svá
klackovská léta i historické události, kterése valily na naši zemi od Mnichova až
po mìnovou reformu 1953. Ve dnech volna jsem rád v té dobì jezdil do
Bechynì za tetouBertou až dojejí smrti.
Oba moji rodièe mnì pøipravili krásné a podle mých vzpomínek šastné
dìtství, až na to, a za to ani jeden ani druhý nemohli, že mì oba brzy opustili
a nechali na svìtì samotného.Maminka zemøela ještì døíve než otec také
v Brnì, sotva jsem zaèal chodit do obecné školy. A tak mé vzpomínky se nejvíc
týkají spolužití s tátou v Brnì a Bechyni.Táta byl oddaný svému rodišti a jižním
Èechám snad ještì víc než jeho o nìco starší bratr. Proto také byl tatínek podle
vlastního pøání pochován se svýmirodièina starém bechyòském høbitovì.
Každé školní prázdniny jsme, za jeho života, trávili celé v Bechyni a já jsem
se tak nauèil milovat toto mìsto i jeho okolí a cítit ho témìø jako své pravé
rodištì. Bydleli jsme vždycky ve starém domì v Klášterní 10, kde jsme mìli
k použití jeden zadní pokoj. Vepøedu byl krám, který vedla teta Blažena Èítková
a vepøedním pokoji bydlela se svýmmužem a dcerou.
Všude kolem od Senožat pøes Lišky, Dobronice, Záøeèí, Hodìtín, Nuzice
pøes Hvožïany až po Radìtice a Lhotu žili naši rùzní pøíbuzní.Ty jsme obèas
navštìvovali. Dokonce jednou, pokud se pamatuji, jsme šli pìšky až do Písku
pøes lesy Plzíny,kde žilmùj prastrýcz matèiny strany.
Blízké okolí Bechynì: chodit za pana hrabìte tenkrát šlo i pøes Obùrku.
Podél øeky pod Obùrkou, Vìtrov, Velkou i Malou mísu, Zlýho víra na Smutné,
Pouš i Lužnici k Rujánì a Americe jsme prochodili tolikrát, že je znám možná
dùkladnìji než mnozí souèasní Bechyòáci. Na Lužnici jsem se uèil plavat a
zkušební plavbu jsem podnikl z tehdejší Sokolské plovárny až na plovárnu u
mostu u Hoøejšího mlýna tam, co jednes lodìnice.
Stejnì jako kolem Bechynì jsem s tátou nachodil spoustu kilometrù i
v okolí Brna zvláš lesnatým severem od Brna k Tišnovu, Blansku ak Adamovu.
Táta byl vášnivý turista a já jsem se to od nìj nauèil. To jsme chodili každou
nedìli, pokud táta nebyl vázán nìjakými povinnostmi.
Koupat jsmese v Bechyni chodili èasto na Dolejšímlýn,který tehdy ještì

mìl starou šlajsnu. Chodili jsme tam pøirozenì po schodech dolù. Ty jsme
mìli spoèítané. A pak podél hostince pod skalou u Mrskošù. Starého pana otce
mlynáøe táta znal a vždycky se zdravili.
Moje rejdištì byly kaštany, co ještì stojí proti domu v Klášterní pod
taráskem pøed klášterem. Na
tìch jsem mohl cvièit své
lezecké umìní. Rád jsem
chodil do malé dílny strýce
Èelustky, kde mì strýc uèil
to mu ne jj edno duš š ímu
o døevu. Podobnì jsem i rád
chodil do dílny strýce Edy
Stacha a obdivoval jsem
rytmus jejich práce se žhavým
železem, když kovali ve dvou s
mým bratrancem mladým
Edou, mým vrstevníkem.
Když k tomu byla pøíležitost, chodili jsme s tátou dolù po schodech pod zdí
pod zámkem a podél Smutné až k Mísám a cestou jsme sbírali šneky. Doma
jsme mìli bednu s víkem s pletivem a do ní jsme je skládali. Pro krmení jsem
jim chodil do Klášterní zahrady, kde páter kvardián pìstoval zeleninu a dostal
jsem listí po vyøezaných kvìtácích, hlávkách zelí a salátù a tím jsem je krmil.
Vodu dostávali tak, že se listí pokropilo konví. Když jich bylo dost a byli už
vykrmení, došlo na šneèí hody. Tenkrát je ještì nikdo nesbíral na kšeft na vývoz
do Francie a tak jsmeje mìli pro sebe.
No a pak táta náhle a neèekanì zemøel, pro mì skonèilo bezstarostné
dìtství a já jsme se musel zaèít vyrovnávat se svìtem bez rodièù, které nikdo
nikdy nikomu nemùže nahradit.Èasto se mi stává a docela èasto narazím na
vzpomínku na otce, a už v knihách jako v životopise básníka V.Nezvala,
astronoma Z.Kopala, jehož otec také romanista pøevzal otcovo dílo a napsal
o nìm dokonce knihu, v osobních vzpomínkách jeho žákù, obvykle rodièù
mých vrstevníkù a kamarádù, na konferenci C university, ve vzpomínkách na
Jihoèeskou Thelému. A mám z toho radost. Obvykle za to autorùm, pokud to
jde, podìkuji
V Praze 12.listopadu 2005, PaedDr Jiøí Haškovec
Redakèní rada Zpravodaje dìkuje Dr.Jiøímu Haškovcovi za jeho vzpomínání.
Dovoluje si navázat struènými medailony bratrù Haškovcových.

HAŠKOVEC, Ladislav (1866-1944)
Jak již bylo v pøedchozím vzpomínání pøipomenuto, je 18. kvìtna t.r. výroèí
již 140 let, kdy se narodil vìhlasný lékaøa velký vlastenec LadislavHaškovec.
Již jako student se zapojuje do spolkového života, pøednáší, poøádá
øeènické veèery, spoluzakládá knihovny, od r. 1887 se stává pøedsedou Spolku
Èeských medikù. Ovšem jeho hlavním zájmem je medicína a vìdecká práce.
Vybere si velice obtížný obor neurologie, kterou krátce studuje i v Paøíži.
V Praze pokraèuje ve studiu a staví základy samostatné èeské neuropatologie.
Po habilitaci v roce 1896 si otevírá vlastní ordinaci jako odborný lékaø
nervových chorob. Zaèíná pøednášet, ne bez potíží, které souvisejí s prostorem
pro pøednášky a vhodným materiálem k demonstracím. Roku 1904 zakládá
odborný èasopis "Revue o neurologii a psychiatrii“. V roce 1906 je docent
Haškovec jmenován mimoøádným profesorem a primáøem nervového
oddìlení nemocnice Milosrdných bratøí v Praze. Sem také docházejí na
pøednášky studenti; vidí instruktivní medicínu, seznamují se i se základy
vìdecké práce. V podstatì ze svých prostøedkù poøizuje uèební pomùcky, platí
svého „ústavního“ asistenta, poøizuje archiv odborné literatury achorobopisù.
Vše však po vypuknutí svìtové války je zrušeno, pøístroje,pomùcky,archiv
se stìhují do profesorova bytu.Nemocní se rozešli, tím byl lékaø pøipraven
o možnost instruktivní výuky i vìdecké práce. Následovalo ještì mnoho
peripetií v lékaøské i vìdecké práci; zøejmì je v Èechách tradicí absence
pochopení práce a snažení talentovaných osobností. V cizinì na všech
mezinárodních sjezdech byl prof. Haškovec uznáván jako vynikající odborník a
i ve spoleèenské stránce tìchto setkáníjako milý spoleèník.
Po skonèení války pøece jen dochází k urèitým pozitivním zmìnám, na
podzim r. 1919 má náš protagonista koneènì ambulanci ve vlastních
místnostech, je jmenován øádným profesorem, stává se examinátorem
z neurologie a psychiatrie. Vzniká skuteènì univerzitní ústav,klinika, ale opìt
tìžce, s nepochopením její dùležitosti. V roce 1926 je zvolen prof. Haškovec
dìkanem lékaøské fakulty.
Vzdejme hold neúnavné práci a vìdecké erudici tohoto bechyòského
rodáka.Pøivedl naší neuropatologii na svìtovou úroveò, dal v tomto oboru
základ preventivní a sociální péèe,publikoval na 150 odborných medicínských
statí, ale i statì kulturnì lékaøské, historické, statì reflektující souèasné
spoleèenské problémy.
Z èlánku MUDr. J.Šebka
z èasopisu lékaøù èeských, roè. 1936,èís.20 vybrala apO dalších bratrech Haškovcových si pøeèteme v pøíštím èísle.

Ze školních lavic ve Školní ulici
Mozolov
Také v tomto školním roce jsme se na přijímací
zkoušky připravovali již od září a ne od ledna, jak
bývalo v minulých letech zvykem. Každé úterý jsme
měli dotovanou hodinu českého jazyka a matematiky,
která se po týdnu střídala.
Na začátku dubna jsme se zúčastnili přípravného týdne, který se
uskutečnil v rekreačním středisku Mozolov u Jistebnice.
V úterý 4.dubna 2006 se 15 žáků 9.ročníku, kteří se rozhodli, že ve
svém studiu budou pokračovat na střední škole, vydalo na čtyřdenní
„šrotící týden“ před přijímacími zkouškami. Po půlhodině jízdy jsme
dorazili na místo. Mozolov je rekreační areál, který leží blízko
Jistebnice. Po krátkém ubytování jsme se hned pustili s paní
učitelkou Borkovou do českého jazyka a literatury. Následovaly
hodiny matematiky s panem učitelem Syrovátkou a všeobecné
dovednosti s paní učitelkou Smržovou. Po odpoledním vyučování
jsme využívali sportovní areál, kde jsem si zahráli volejbal, nohejbal,
stolní tenis nebo jsme se jenom mohli procházet v areálu. Při špatném
počasí jsme zůstali na pokojích. Před večeří jsem se sešli na hodinu
psychotestů a po večeři jsem se všichni sešli naposledy v učebně
a byla hodina společenských her. Potom, kdo chtěl, si mohljít zaplavat
do bazénu a odpočinout v sauně. Takto probíhaly celé dny. Poslední
den 7.dubna jsme si napsali dva testy z českého jazyka a matematiky.
V jednu hodinu po poledni jsme už byli zase před naší školou.
Tato příprava nám měla dodat pocit klidu, zbavit se nervozity
a nabýt jistoty,že zkoušky zvládneme.
Velmi se nám tam líbilo. Škoda, že už příští rok budeme na
středních školách a nebudeme si to moci zopakovat. Bylo to prostě
prima.
Příprava pak pokračovala i v týdnu na škole, kdy jsme měli
upravený rozvrh. Hodiny matematiky a hodiny českého jazyka střídaly
hodiny věnované testům všeobecných znalostí a psychologické
přípravě na zkoušky.
Za to všechno patří poděkování všem učitelům, kteří nás
připravovali a věnovali se naší přípravě na přijímací zkoušky.
Žáci 9.B ZŠ Bechyně Školní
Výsledky vzdělávání žáků 9.tříd.
Dne 1.února se žáci naší školy zúčastnili projektu Hodnocení
výsledků vzdělávání žáků 9.tříd ZŠ a odpovídajících ročníků
víceletých gymnázií 2006, které připravilo Centrum pro zjišťování
výsledků vzdělávání Cermat. Projekt byl realizován v rámci
systémového projektu Kvalita I, který je financován z prostředků
Evrops kých sociálních fondů a připraven ve spolupráci
s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Žákům byly zadány
tři testy. Test dovedností v českém jazyce, test matematických
dovedností a test studijních dovedností. Celkem se testování
zúčastnilo 49 833 žáků z 1167 škol, což je 49,78% všech ZŠ.
Žáci naší školy si vedli výborně. Ve všech třech testech prokázali
vynikající znalosti a dostali se tak nad republikové i krajské průměry.
V matematice měli úspěšnost 50% ( ČR 43,2%,, kraj 43,7%),
v českém jazyce 69,8% ( ČR 66,5%, kraj 67,1%) a ve všeobecných
dovednostech 69,7% (ČR 61,5%, kraj 61,6%).
Testy prokázaly, že žáci naší školy jsou dobře vedeni
a připravováni. Za to patří poděkování všem vyučujícím, kteří se
v průběhu jejich školní docházky na vzdělávání podíleli.
Tabulka Hodnocení výsledků vzdělávání
žáků 9.B ZŠ Bechyně Školní ulice CERMAT 2006
matematika
český jazyk
Česká republika
Kraj Jihočeský
ZŠ Bechyně, Školní

43,2%
43,7%
50 %

studijní
dovednosti

66,5%
61,5%
67,1%
61,6%
69,8%
69,7%
Vedení ZŠ Bechyně Školní

EUROREBUS 2006
Rok se s rokem sešel a naše škola se opět zapojila do celostátní
vědomostní soutěže EUROREBUS. Přes dvě korespondenční kola se
všech pět zúčastněných tříd probojovalo do krajského kola v Českých
Budějovicích, konaného 31. 3. 2006. Motivace byla veliká, vítězná
škola celé soutěže získá putovní pohár České spořitelny (největší
generální partner soutěže) a vítězná třída zahraniční zájezd po Evropě.
Po minulých zkušenostech jsme už byli lépe připraveni a úsilí se
vyplatilo. V kategorii 6. - 7. tříd jsme se umístili nejvýše. 1. místo
obsadila třída 7. B ve složení Kateřina Bendová, Daniela Zemanová
a Michal Švadlena a kromě postupu do celostátního kola, které se
uskuteční v Praze 10. 6. 2006, převzali vítězové od moderátora
soutěže Vladimíra Kroce (Český rozhlas - Radiožurnál) předplatné
časopisu ABC. V kategorii 8. - 9. tříd jsme vybojovali krásné 7. místo.

I ostatní umístění byla pěkná, 7. A obsadila 16. místo, 8. B 24. místo
a 8. A 29. místo.
Co nejlepší umístění nám přáli sám zakladatel soutěže, pan
Mgr. Daniel Kozák spolu se zástupcem časopisu ABC Farukem
Mahrezim. Časopis ABC celou soutěž sponzoroval a pořádal také
doprovodné soutěže. V těch získali věcné ceny Hana Anofreiová
LEGO, Veronika Bernáthová a Vojtěch Rychtář velkou encyklopedii
dopravy SVĚT DOPRAVY.
PŘEJEME HODNÉ ŠTĚSTÍ V CELOSTÁTNÍM KOLE!!!
ZŠ Školní ulice

TÌLOVÝCHOVA & SPORT
KANOISTIKA Jiskra Bechyně
Letošní sezóna začala pro bechyňské kanoisty velmi úspěšně.
I přes obzvláště nepříznivé klimatické podmínky (dlouho zamrzlá
Lužnice, poté povodně) se dokázali dobře připravit na první jarní
závody a výrazně se prosadit v konkurenci kvalitních závodníků z celé
republiky.
Slalom naši starší žáci závodili na 1.ČP žáků na řece Kamenici ve
Spálově u Žel. Brodu. Mezi brankami vybojoval celkově 3.místo
Tomáš Macášek na kajaku a společně s Luďou Medřickým získali
pěkné 2.místo na deblkanoi. Potvrdili tím svou rostoucí výkonnost.
Marek Házi a Honza Zvolánek (ml.žák) sbírali především cenné
zkušenosti na náročné trati.
Sjezd na stejné řece, ale o pár km výš proti proudu, měřili své síly
s peřejemi deblkanoisté Michal Háša a Jan Pazourek ve dvou
závodech ČP dospělých. V sobotním sprintu obsadili solidní 6.místo.
Nedělní klasický sjezd se jel v úseku Plavy -Navarov-Jesenný,
cca. 5km náročných peřejí. Tato extrémně obtížná, svým charakterem
v Evropě ojedinělá řeka, budí mezi všemi závodníky ohromný respekt
již názvy některých nebezpečných a těžkých pasáží : Držkovské
schody, Prádelna, Roláda,
Soutěska, Žumpa či Tobogán. Se všemi nástrahami se však deblíři
bravurně porvali a získali skvělé 3.místo! Je to dobrá výchozí pozice
pro nominační boj o účast na MS ve sjezdu v Karlových Varech.
Rafty 6.ročník RAFTOVÝCH ZÁVODŮ, tradiční sportovněkulturní akce, se koná 15.7. 2006 pod Bechyňskou duhou. Zváni jsou
všichni milovníci vody (i piva) a hlavně recese. Večerní vodácká párty s
ohňostrojem a bechyňskou folkrockovou skupinou THE MŇAUCS.
za oddíl kanoistiky pazi

Pozvánka na oslavu svátku Svatého Floriána
patrona hasičů
Sbor dobrovolných hasičů v Bechyni si dovoluje pozvat všechny
sponzory, spoluobčany a příznivce hasičů na oslavy SVÁTKU
SVATÉHO FLORIÁNA na náměstí T.G.Masaryka v Bechyni první
květnovou sobotu 6. května 2006.
Při této příležitosti se bude konat VI. Ročník soutěže hasičských
družstev v požárním útoku
O PUTOVNÍ POHÁR STAROSTY MĚSTA BECHYNĚ
Započítaný do série 6-ti kol v PÚ o putovní pohár OSH Tábor
Program oslav:
9:00 - 09:45 - příjezd hasičských sborů
10:00
- nástup hasičských družstev a slavnostní zahájení
hasičského dne
- hlavní soutěž požárního útoku na náměstí v kategoriích mladí hasiči, ženy 2B, muži 3B
- ukázka hasičského vozidla PRAGA CAS 16 NTS
265 v praxi ( mladí hasiči )
- finálový souboj 6 družstev s nejlepším časem
- předání cen a putovních pohárů starosty města
Bechyně
Přijďte mezi nás, podívat se a povzbudit mladé hasiče a hasičská
družstva při jejich soutěžení.
Shlédnete vozidlo, které je tady taky pro Vás, pro Vaši ochranu, jak
v první řadě životů, tak domovů.
"OHNI ZMAR A HASIČŮM ZDAR"
Děkujeme VŠEM SPONZORŮM A DÁRCŮM
za příspěvek na Tradiční hasičský ples, který proběhl 11. března
2006 v KD v Bechyni ke Vší spokojenosti návštěvníků, hostů a
pořadatelů.
Získané prostředky budou použity na činnost dobrovolných
hasičů, kroužku mladých hasičů a v další veřejně prospěšné
činnosti pro Vaši jistotu, bezpečí a pomoci v nouzi.
Naše heslo: „Bližním ku pomoci a vlasti ku slávě
nás zavazuje“
Starosta SDH Luděk Novák st. v.r.,Velitel SDHMiloslav Douda v.r.

KINO BECHYNÌ
PROGRAM NA KVÌTEN 2006
1.pondělí,17 hodin, 2. úterý, 20. hodin
Fimfárum 2
Pohádek není nikdy dost.
4. čtvrtek, 5. pátek, 20 hodin
Růžový panter
Ztratil se diamant Růžový panter
V hlavních rolích Steve Martin a Jean Reno.
6. sobota,20. hodin, 7. neděle, 17 hodin
Doba ledová 2 - Obleva
A chládek je fuč. Pokračování úspěšné animované komedie.
8. pondělí, 9. úterý, 20 hodin
Walk the line
Životopisný film o hudebníh hvězdě Johnym Cashovi.
11. čtvrtek,12. pátek, 20 hodin
Spojenec
Denzel Washington, Clive Owen a Jodie Fosterová
v hlavních rolích zdařilého filmového thrilleru.
18. čtvrtek, 19. pátek, 20 hodin
Univerzální uklizečka
Rowan Atkinson a Patrick Swayze v hlavních rolích
21. neděle, 17 hodin
Bambi 2
Nová dobrodružství odvážného kolouška a jeho kamarádů.
25. čtvrtek, 26. pátek, 20 hodin
Mlha
Již klasický horor Johna Carpentera dostává novou podobu.
29. pondělí, 30. úterý, 20. hodin
Základní instinkt 2
Pokračování opět se Sharon Stoneovou v hlavní roli.

Hledá nové
pracovníky
na tato volná
pracovní místa

Kovoobráběče

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

Přípravář výroby

vzdělání technického
vyučené v oboru,
směru, fyzicky zdatný,
(CNC/klasika)
manuálně zručný,
vícesměnný provoz.
základní znalost
hutního
materiálu
Pracovník
výhodou, práce s PC,
obchodněpracovitost,
ekonom. úseku
zodpovědnost
SŠ ekonomického
směru, dobrou
znalost AJ i NJ,
Nabízíme zajímavou práci
flexibilitu,
v příjemném prostředí.
spolehlivost
Vaše životopisy zasílejte na:
sekretariat@micro-sensor.cz, p. Vacek

Mo d rá py r am i da
stav ební spořitelna
pomáhá v oblastech
postižených povodní.
Vyčlenila 200 milionů
korun na zvýhodněné
úvěry pro všechny,
kter ým velká vo da
poš kodila d omov y.
Bližší informace nám
poskytli zástupci Modré
pyramidy: „Úvěry se sníženou úrokovou sazbou
od 3,7 % vyřizujeme bez
poplatku a přednostně.
Peníze vám vyplatíme
co nejrychleji a nemusíte nám dokládat ani žádné zvláštní potvrzení. Chceme pomoci
všem, kteří si potřebují urychleně opravit své domy a byty. Naši
poradci jsou připraveni vám být oporou při vyřizování všeho
potřebného, osobně a samozřejmě zdarma poskytují komplexní
poradenství. Uvědomujeme si, jakou bezmoc musí cítit ti, kteří si
sotva opravili domy po minulé povodni a už jsou opět v podobné
situaci. Bydlení přece patří k nejzákladnějším lidským
potřebám, a proto chceme být na blízku všem, kteří si bydlení
buď pořizují nebo opravují. Mnohem větší péči nyní samozřejmě
věnujeme těm, kteří jsou v nesnázích v zatopených oblastech.“
Kam se můžete obrátit:
Bechyně, Čechova 300,
Alena Stulíková, tel.: 605 988 073,
Helena Cvachová, tel.: 731 147 309

PODLAHÁØSTVÍ

UNIQA pojišťovna, a.s.
otevřela novou kancelář

VZORKOVÁ PRODEJNA

v Bechyni

sídliště 5. května 847
Provedení rozpoètu a možnost pokládky

PRODUKTY:

poradce:
tel./fax:
mobil:

Marie Kovaříková
381 213 778
774 521 011

Tel. 776 022 403, 776 698 744

pojištění vozidel - havarijní + povinné ručení,
pojišťění staveb, domácností, chat, životní,
úrazové, cestovní, podnikatelské + další

Vinaøického nám. 209, T ýn nad Vltavou

!!!UŽ ŽÁDNÉ ZBYTEČNÉ CESTY DO TÁBORA!!!

Provozní doba:

2

Příspěvky do MĚSTSKÉHO ZPRAVODAJE v elektronické podobě můžete posílat na e-mail: propagace@kulturnidum.cz,
v tištěné formě pouze na Městský úřad v Bechyni. Uzávěrkal každého čísla je 20. předchozího měsíce.
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Vychází v Bechyni 1. den v mìsíci. Ev.è. period. tisku 37/97. Náklad 2200 výtiskù. ZDARMA. Pøipomínky, návrhy a pøíjem inzerce (15 Kè/cm2) poštou, na
tel. 381211012 a 381211490, nebo na e-mail: posta@mestobechyne.cz Tisk RUDI - reklamní studio, tiskárna Planá n.Luž, tel. 381259680.

