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Informace pro nájemce městských bytů
Dne 31. 3. 2006 nabyla účinnosti novela občanského zákoníku,
která výrazným způsobem změnila právní úpravu v oblasti nájmu
bytů. V květnovém zpravodaji byly zveřejněny informace o možnosti
pronajímatele vypovědět nájemci nájem bytu bez přivolení soudu
z důvodů taxativně stanovených zákonem.
Další změnu zákonodárce přijal v oblasti nájemních smluv
uzavřených na dobu určitou. Až do účinnosti novely, pokud skončil
nájem bytu uplynutím sjednané doby, nájemce byt nevyklidil
a pronajímatel nepodal u soudu žalobu na vyklizení bytu, nájem se
automaticky obnovil ze zákona za stejných podmínek, jako byl
sjednán původní smlouvou. Tato situace již neplatí. K poslednímu
automatickému obnovení nájmu bytu došlo u nájemních smluv
sjednaných do 28. února 2006!
Tam, kde je smlouva o nájmu bytu uzavřena na dobu určitou
a nájem bytu skončil uplynutím sjednané doby, nájem se již
automaticky neobnoví! Nájemci, kterým bude nájemní smlouva končit
nebo již skončila, si mohou u paní Staňové na Bytenesu Bechyně,
spol. s r. o. sjednat prodloužení nájmu na další období. Nájem bytu
Město Bechyně prodlouží jen těm nájemcům, kteří řádně plní
povinnostivyplývající z nájmu bytu.
V. Fišerová

Bazén - pokus o vysvětlení
Po letošní zimě se objevila na bazénu opět stejná závada jako
v loňském roce - odlouplo se několik řad obkladaček. Celou záležitost
jsme řešili s dodavatelem stavby, firmou Hochtief. Zástupci firmy se
zavázeli, že reklamaci vyřeší a opraví bazén do konce května, ale
dostali se do sporu se subdodavatelem a termín opravy díky tomu
nebyl splněn. Nesrovnalosti mezi firmami budou mít možná i soudní
dohru, což vyplývá z vyjádření zástupce firmy Hochtief a i z toho, že
byl objednán posudek soudního znalce.
Samozřejmě jsme s dodavatelem zahájili další jednání, aby byly
nedostatky urychleně odstraněny. Firma Hochtief si najala jiného
subdodavatele a slib zněl bazén bude opraven v týdnu od 12. do 16.
června. Subdodavatelská firma však v pátek 16. června v 10.00 hodin
odjela od nedodělané práce (údajně na školení) a chtěli pokračovat až
v pondělí 19. června. O vzniklé situaci jsem informoval jednoho
z ředitelů společnosti Hochtief a žádal jsem ho o zjednání nápravy. Po
jeho jednání se subdodavatelem firma pracovala i v sobotu a v neděli
17.a 18.června a v pondělí 19. června byla oprava dokončena.
Okamžitě bylo zahájeno čištění bazénu a byla napouštěna voda.
Voda se však musí chemicky upravit a musí být provedeny rozbory
hygienickou stanicí v Táboře. Tato procedura trvá přibližně týden.
Tímto pokusem o vysvětlení bych se chtěl občanům Bechyně za
pozdní otevření bazénu omluvit, ale nebylo v silách nikoho z radnice v
dané situaci otevření koupaliště urychlit.
Jaroslav Matějka

Vítání občánků
Dne 20. června 2006 byli přivítáni starostou města Bechyně
Jaroslavem Matějkou tito noví občánci:
Antalová Anna, Breit Michal, Buček Matyáš, Fousek Antonín,
Gajdošová Nikola, Jirásek Jan, Kolářová Anna, Novák Dominik,
Novotná Nikola, Prachař Jakub, Šťastná Andrea, Ťoupalová Adriena,
Válková Karolína.

Sbírka věcí pro chudé
Sbírka proběhne v sobotu 8. července od 9 - 17 hod. a v neděli
9.července od 10 - 13 hod. na obvyklém místě na konci nádraží ČD.
Příští sbírka by měla být jako obvykle v říjnu. Bližší údaje najdete na
letácích a plakátech nebo na tel. 737 709 047.
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Alexová Růžena, Picálková Albína
Burianová Anastázie
Kolář Jan
Haškovec Václav, Prošková Anna
Čížková Libuše, Hejlíková Milada,
Hovorková Vlasta, Matyásková Anna
Čáp Stanislav, Staňková Drahomíra
Haškovcová Anna, Kavan Vladimír
Malíková Jaroslava, Neškodný Josef,
Roesslerová Blanka
Pítrová Věra
Cikánek Josef, Kroupa Milan,
Vomáčková Růžena
Budková Růžena, Hršel Jiří,
RSDr. Michal Otakar, Pluhařová Božena,
Řeháková Jarmila
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Šindelářová Marie
Nekolová Marie, Vitoušek Karel
Soukup Jan
Šimůnková Emílie
Tůmová Božena
Bětík Miroslav, Jánský František,
Karlíková Jitka
Rokoská Marie, Šobrová Zdeňka
Hořejší Růžena
Dušková Miluše, Husa Václav,
Nosálková Ludmila, Vlasáková Marie
Danák Jozef, Fábera Václav,
Hrádek Miloslav, Kardová Marie,
Král Bohumil, Nosálek Jan,
Piskačová Marie

Slavnostní otevření Muzea turistiky v Bechyni
1. července 2006
Pod záštitou hejtmana Jihočeského kraje RNDr. Jana Zahradníka
a starosty města Bechyně Mgr. Jaroslava Matějky
Program:
8.00 - 9.30 Start pochodů u nádraží ČD v Bechyni
trasy: 5 km, 12 km a 16 km
11.00 - 13.00 Cíl pochodů u nádraží ČD v Bechyni
14.00
Slavnostní otevření Muzea turistiky v Široké ulici
(Muzeum bude otevřeno do 18.00 hod.)
15.00
Slavnostní otevření turistického okruhu
„Bechyňské výhledy“ u základní informační tabule
(100 m od nádraží ČD dle místního značení)
Matana a.s.
si Vás dovoluje pozvat na slavnostní vernisáž stálé expozice

Židé a židovské památky na Bechyňsku,
která se uskuteční v sobotu

1.července 2006 ve 14 hodin
v rekonstruované synagoze v Bechyni

Volby do poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 2. a 3. června 2006
Výsledky v Bechyni za volební okrsky (bez záruky)
Okrs.

Číslo
strany

Název strany

1 Srana zdravého rozumu
3 Balbínova poetická strana
5 Právo a spravedlnost - …
6 Nezávislí
8 Koruna Česká
9 ODS
10 ČSSD
11 SNK Evropští demokraté
12 US - DEU
14 Pravý blok
15 4 VIZE- ..
17 Moravané
18 Strana zelených
20 KSČM
21 Koalice pro Českou republiku
22 Národní strana
24 KDU-ČSL
25 Nezávislí demokraté …
26 Strana rovnosti šancí
CELKEM

počet
hlasů

1
1
4
1
1
151
70
7
3
0
1
0
6
59
0
0
89
3
1
398

č.1

Okrs.

%

počet
hlasů

0,25
0,25
1,01
0,25
0,25
37,94
17,59
1,76
0,75
0,00
0,25
0,00
1,51
14,82
0,00
0,00
22,36
0,75
0,25

1
1
1
1
0
152
162
11
1
3
0
0
28
116
1
0
87
0
0
565

č.2

Okrs.

%

počet
hlasů

0,18
0,18
0,18
0,18
0,00
26,90
28,67
1,95
0,18
0,53
0,00
0,00
4,96
20,53
0,18
0,00
15,40
0,00
0,00

2
2
0
3
0
124
169
15
4
0
0
2
19
82
0
0
64
1
1
488

CELKEM

1
3
5
6
8
9
10
11
12
14
15
17
18
20
21
22
24
25
26

Okrs.

%

počet
hlasů

0,41
0,41
0,00
0,61
0,00
25,41
34,63
3,07
0,82
0,00
0,00
0,41
3,89
16,80
0,00
0,00
13,11
0,20
0,20

5
0
1
4
1
140
179
22
1
3
0
0
18
124
2
0
68
1
0
569

počet
hlasů

Název strany
Srana zdravého rozumu

%

16

0,49

Pořadí

6

0,18

3

Právo a spravedlnost - …

6

0,18

16
3
944

0,49
0,09
28,91

4
5

Nezávislí
Koruna Česká
ODS
ČSSD

949

SNK Evropští demokraté

87

US - DEU
Pravý blok

%

0,88
0,00
0,18
0,70
0,18
24,60
31,46
3,87
0,18
0,53
0,00
0,00
3,16
21,79
0,35
0,00
11,95
0,18
0,00

Okrs.

%

počet
hlasů

0,46
0,15
0,00
0,92
0,15
29,31
32,37
2,14
0,92
0,00
0,00
0,00
2,90
12,21
0,00
0,00
18,17
0,15
0,15

3
1
0
1
0
161
134
14
1
2
2
0
14
68
1
0
96
0
0
498

č.6
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%

počet
hlasů

0,60
0,20
0,00
0,20
0,00
32,33
26,91
2,81
0,20
0,40
0,40
0,00
2,81
13,65
0,20
0,00
19,28
0,00
0,00

1
0
0
0
0
24
23
4
0
1
0
0
6
12
0
0
19
2
0
92

č.7

%

1,09
0,00
0,00
0,00
0,00
26,09
25,00
4,35
0,00
1,09
0,00
0,00
6,52
13,04
0,00
0,00
20,65
2,17
0,00

16
9

29,06

8

2,66

9

0,49
0,27

10
11
12

3

0,09

2

0,06

13
14
15

Strana zelených

110

3,36

KSČM
Koalice pro Českou republiku
Národní strana

541
4
0

16,56
0,12
0,00

16

KDU-ČSL

542

16,60

18

8

0,24

19

3
3265

0,09

17

CELKEM

počet
hlasů

%

16
6
6
16
3
944
949
87
16
9
3
2
110
541
4
0
542
8
3
3265

0,49
0,18
0,18
0,49
0,09
28,91
29,06
2,66
0,49
0,27
0,09
0,06
3,36
16,56
0,12
0,00
16,60
0,24
0,09

%

ČSSD
ODS

29,06
28,91

KDU-ČSL

16,60

KSČM
Strana zelených

16,56
3,36

SNK Evropští demokraté

2,66

Srana zdravého rozumu

0,49

Nezávislí

0,49

US - DEU

0,49

Pravý blok

0,27

Nezávislí demokraté …
Balbínova poetická strana

0,24
0,18

Právo a spravedlnost - …

0,18

Koalice pro Českou republiku
Koruna Česká

0,12
0,09

4 VIZE- ..

0,09

Strana rovnosti šancí

0,09

Moravané

0,06

Národní strana

0,00

Výsledky za Bechyni (bez záruky)
Číslo
strany

: 68,55%

Název strany

10
9
24
20
18
11
1
6
12
14
25
3
5
21
8
15
26
17
22

7

Moravané

Volební účast v Bechyni

3
1
0
6
1
192
212
14
6
0
0
0
19
80
0
0
119
1
1
655

č.5

Číslo
strany

6

4 VIZE- ..

Strana rovnosti šancí

Okrs.

počet
hlasů

1
2

Balbínova poetická strana

Nezávislí demokraté …

č.4

Pořadí podle hlasů

Výsledky za Bechyni
Číslo
strany

č.3

Název strany

počet
hlasů

%

9 ODS

944

28,91

10 ČSSD

949

29,06

18 Strana zelených

110

3,36

20 KSČM

541

16,56

24 KDU-ČSL

542

16,60

179

5,51

Ostatní neparlamentní strany
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KURZ TANCE A SPOLEÈENSKÉ

TRADICE
BECHYNÌ KERAMICKÁ
Sobota 1. července / 9.00 hod. / Park na Nám. T.G.Masaryka
Keramický trh
19.00 hod. / Klášterní zahrada / Vstupné 120,- Kč

koncert YO YO BAND

VÝSTAVA
Alena Kazatelová, Zuzana Lacová,
Miroslav Jiøele - NENÁPADNÌ
Právě probíhá v Galerii U Hrocha, potrvá do 20. července

Antonín Suchan - DØEVO SE HUDBOU
ODÍVÁ
Vernisáž úterý 1. srpna / 18.00hod.
Galerie U Hrocha
Když se stromy stanou zdánlivě
beztvarým dřevem, může mu dát nový
život člověk - tvůrce. Takovým tvůrcem
je Antonín Suchan, v jehož dřevených
plastikách zaznívá vlnění řeky Lužnice
v rodné Bechyni, i tóny jesenických
zadumaných lesů z jeho nového
domova v Šumperku.
Na tři desítky výstav u nás i v cizině
dokazují jeho úsilí i vývoj. V nových
pracích se stává hlavním motivem
hudba; dřevo se proměňuje v kytaru,
housle, loutnu, zaznívá ukolébavka i
pijácká píseň. Umíme naslouchat
dřevu? Zastavme se a poslouchejme
bel canto.
Do Bechyně se tato výstava stěhuje
přímo z poslanecké sněmovny parlamentu ČR a potrvá do 24.
září 2006. Rozhodně by neměla ujít Vaší pozornosti.

GALERIE JE OTEVŘENA DENNĚ

Pondělí - pátek 15 - 17 hod., sobota - neděle 14 - 17 hod.

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK

SEMINÁØE/KURZY
KERAMICKO-DØEVÌNÝ SEMINÁØ

Pátek 21.- neděle 30. července / Sudoměřice u Bechyně

TVÙRÈÍ DÍLNA DIVADLA V TRÁVÌ
Pondělí 24. - neděle 30. červenece / Prostory KD
Po dílně MASKY povede Mgr. Karel Vostárek dílnu na téma
Comedia dellarte
Týdenní kursovné včetně účasti na Divadle v trávě : 800,- Kč
studenti: 500,- Kč
Přihlásit se můžete na tel. 381 213 338, SMS 776 381 203 nebo
e-mail: program@kulturnidum.cz

KUM NYE
Pondělí 7. - neděle 13. srpna / Prostory Kulturního domu
KUM NYE je velmi málo známá tibetská technika dosažení
vnitřního klidu, vyrovnanosti a pohody. Její výhodou je
jednoduchost takže ji může provádět každý. Velmi dobře se
hodí pro všechny věkové kategorie.
Seminář vede klinický psycholog Matthias Steurich, M.A.

Zahájení v pátek 15.září v 19. 00 hodin
VÝCHOVY
Lektoři kurzu: Jiří Beneš a Hana Wolfová
Kurzovné: 1.000,- Kč, gardenka 300,- Kč
Přihlášky a bližší informace v kanceláři Kulturního domu nebo
na tel. 381 213 338, e-mail: program@kulturnidum.cz

CESTY
POZNÁNÍ
HUDBA
LETNÍ ZAHRADNÍ HRANÍ jazz/rock/folk
30. června - 19. července / 20.00 hod. / Klášterní zahrada
Při nepřízni počasí v sále KD.
Zveme všechny bez ohledu na věk na sérii koncertů, které se
uskuteční v průběhu července
VYUŽIJTE SLEVY
Předprodej: v Galerii U Hrocha
V PŘEDPRODEJI!

Vinohradský kvintet
Tanec v Jeteli
Pau in town
85,-Kč / přeprodej 70,-Kč

Povětroň
Mimosmysly
Psí Vojáci
140,-Kč / přeprodej 110,-Kč

Slipping Mads
Parajazz
Mýtus

105,-Kč / přeprodej 85,-Kč

Jazzový
průvod městem
Muchslet
70,-Kč

PEPA VESELÝ UVÁDÍ...
Sobota 19. srpna / 19.30 / Klášter
D. Krausová, L. Švehlíková, J. Veselý, V. Musil, kl. M. Navrátil

TA JANA Z VELKÉ OHRADY
Sobota 26. srpna / 20.30 hod./Přísálí KD/ Vstupné 100,-Kč

Slabší povahy její srdce i duši rvoucí písně nerozdýchají bez
menší újmy na zdraví. Přesto si její alternativní šanson
nenechte ujít. Jmenuje se Jana Husáková, je vůdčí osobností
formace a její hlas přirovnala jistá recenzentka k řinčícím
hrncům. "Tohle občas veselé, vždycky vyzývavé, většinou
smutné, nasrané, zběsilé, šantánové, k smrti depresivní,
podprahově erotické zaklínání z kuchyně funguje bezmála
jako woodoo," definovala hudební žánr kapely.

PRO DÌTI
PRINC JAROMIL
Sobota 12. srpna /17.00 / Klášt. zahrada / Vstupné 30,-Kč
….doznívá flašinet, oponka se otevírá a lipoví umělci
rozehrávají pohádku o princi, jemuž ke štěstí pomůže
moudrost potulných komediantů.
Pohádku nastudovalo divadlo Studna. Přijďte ! Nebudete
litovat !

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

DIVADLO

XIV. ročník / pátek 28.7. - sobota 29.7./ Klášterní zahrada
Divadelní festival souborů hrajících v trávě.
Pořádá Kulturní středisko města Bechyně a OS Tatrmani

XIV. ročník

PROGRAM

neděle

Změna programu vyhrazena

Pátek 28. 7.
18.30 - 20.00

20.10 - 21.40
21.00 - 21.40
21.45 - 22.20

21.10 -

Divadlo KVELB
Průvod městem
Projevy, podpálení pomníku,
Popelčina nejmilejší hra
Klub přátel společností
zavrhlých divadelních her
O místnosti, muži a jisté tváři
Ukázka práce seminaristů
Tomáš Machek
Americký sen
POPOFTR (Popovídání v trávě)

Sobota 29. 7.
10.30 - 11.30
11.30 - 14.00
14.00 - 14.09
14.10 - 14.40
14.50 - 15.50
16.00 - 17.10
17.20 - 20.30
20.40 - 22.10
22.15 -

Divadlo KVELB
První českých loutkový, nekonečný
seriál O Eulálii a Celestýnovi
OBĚD + POPOFTR
Vyhlášenínejlepšíhosouboruzevšechsouborůtrávysezúčastnivších
BATETEBA
Tři prasátka, spí
Matějka a spol.
Variace na venkoncem
KOCÁBKA
Kabaret Drobky
POPOFTR + VEČEŘE
Divadelní spolek Uvidíme
Bůh
Povídáníaloučeníaždoúplného
vypovídáníarozloučení

6. srpna

V programu
se představí
tyto kapely:

13.00 hod.

Stadion
Bechyně
dospělí 110,- Kč
děti 40,- Kč

TŘEBOŇSKÁ DVANÁCTKA
STUDENSKÁ KAPELA
BABOUCI
MLADÁ MUZIKA ZE ŠARDIC
KERAMIČKA

Konferuje

PAVEL HANTÁK
V případě nepříznivého počasí
se akce koná v Kulturním domě
Změna programu vyhrazena

Celou trávou nás bude provázet kapela MK3

2006
KULTURNÍ

MESTA

BECHYNE

Generální partner Divadla v trávě a Bechyňského festivalu dechových hudeb:
Finančně se podílí:

Jihočeský kraj

KD, U Nádraží 602, tel.: 381 213 338, tel./fax: 381 212 433, www.kulturnidum.cz, e-mail: reditel@kulturnidum.cz

Zahradní slavnost

10. června v Klášternízahradě v Bechyni proběhla Zahradní slavnost .
Krásné ranní počasí přivítalo děti, které tvořily robotí či rytířské oblečení.
Výsledek jim posloužil ve speciálním fotbalovém mači. Zápas byl velice napínavý
a v konečném hvizdu znělo konstatovaní 2:2 Roboti versus Rytíři. Sláva vítězům
čest poraženým.
Odpolední program patřil divadélku
z Rolničky a divadélku
pro jednoho diváka
Dagmar Urbánkové.
Po představeních nám
z knih nakladatelství
Baobab přečetl kousek
Ji ř í D v o ř á k a T.
Horvátová.
Kolem čtvrté přijel
zahrát všem Vašek
Koubek, nezapomněl
na děti a hrál i písně ze
sv é ho sl a v né h o
dětského CD. Před
Vaškem Koubkem se
u m ikrof onu mih la
Zuzana Stivínová a zazpívala ukolébavku. Po Koubkovi ve sledu různém zahráli
Bilbo klaun a Sylva Krobová své klaunsko-šansoniérské představeníčko Stín. To
už bylo spíš pro ty větší děti, nicméně usměv byl znát na každé dětské tváři. Dále
vystoupila pro velký úspěch na minulém Baolétě založená Kapela Kuba Kudláče.
Večer se nesl ve znamení zapadajícího slunce a projekce skvělého filmu Martina
Marečka Zdroj. Bohužel ale došlo k technickým problémům s mediem, a tak byl
promítnut dokument nemenší kvality Legenda o ptačím vejci. S odcházejícím
světlem a diváky zahrada ožila básnickými mistry Tichem a Etienem Levim.

A pak už všechny čekala jen cesta do postele a nebo možná …
Akce byla uskutečněna spoluprácí tři organizací: Kulturního
střediska, nakladatelství Baobab a ZUŠ. Děkujeme bratru slunci
a všem, jenž se nějakým způsobem podíleli na přípravě celé akce.
A taktéž sponzorům (Alianz, Penzion u Pichlů)
e.l.

Komise kultury při MěÚ v Bechyni vyhlašuje
SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ KVĚTINOVOU
VÝZDOBU OKEN, BALKÓNŮ
A PŘEDZAHRÁDEK

Buben (bubenický workshop)

rodinných domků a bytů v našem městě. Vyhodnocení bude
provedeno koncem měsíce srpna. Vítězové obdrží finanční
odměnu, kterou věnuje MěÚ v Bechyni.

Zpráva o X. Zářečské pouti,
aneb čas oponou vrhl!
Dne 17.6.2006 se nekonalo otevírání veřejných záchodků
v Bechyni a tak mohla Zářečská pouť proběhnout v plné síle.
Za zvuků z „Libuše“ vstoupil s pážaty na nové náměstí Piazza
Antonello Král Hermelín I. (dokonce i naturalisticky smrděl) a přednesl
zprávu o stavu mumie. Při sborovém chorálu Zářečské státní hymny
byl vztyčen Zářečský prapor. Při jeho tvorbě si zapíchala řada našich
žen.
Přednesení zdravic: pan starosta přivezl foto s panem ministrem
kultury ze Zářečské hospody, na které ovšem bylo (vzhledem
k rychlosti konzumace) špatně rozeznatelné, kdo je kdo. Za to mu byl
vrácen zcizený bechyňský prapor, protože bylo konstatováno, že
oproti zářečskému je až neuvěřitelně bědný. Volební plakát, jeho milé
tváře, tentokrát kandidující za závislé, jej potěšil nejvíce.
Ze soutěží nutno vyzdvihnout zatloukání hřebíků, při které se
nejvíce dařilo zatloukat ženáčům a navíc byl založen klub netrefičů.
Při soutěži v oblékání si k uspokojení diváků jedna soutěžící
spletla postup a začala se svlékat. Vítěz na sebe dokázal narvat za
120 sekund neuvěřitelných 17 kusů oděvů.
První vrchol nastal při představení mažorčat. Jejich roztomilé
rojeníčko sklidilo zasloužený aplaus. Také večerníkovsky pojaté
figurky byly k zulíbání, až na jednu v pokročilém stadiu těhotenství.
Další vrchol poutě, při kterém docházelo k vyvrcholení: Deci bely
lásky. Nikdo sice nebyl schopen vysvětlit předponu deci- zda se jedná
o decikila (to byl nesmysl), či decikořalky, co určitý smysl dávalo. Je
krásné zažít, jak spolu cvičí mažoretka babička s vnučkou.
Soutěž v pojídání knedlíků dopadla tak, že přes vyhlášení vítěze
všichni poražení odmítli opustit závodiště a všechno sežrali. To je
nejlepší odměna pro kuchařku.
Nikdy neopakovatelný závěr skladba mužoretů. Prvá část
Werichovo Z hluboka dýchat svědčilo o tvrdé práci účastníků ve
fitcentru. Druhá část však předčila mnohé. Hudba Čajkovskij Labutí
jezero, kostýmy vše bílé: piškoty (taneční cvičky), punčocháče (na
zakázku z výrobního závodu), trička, dekorativní kytička do vlasů.
Ladnost také až 130 kg labutí, jejich kreativní pohyb na špičkách,
výkony sólistů až po jejich uhynutí (stejně už na další pohyb neměli),
to svědčilo o mistrovském zvládnutí hudby, pochopení náboje skladby
a vnitřních hodnot účastníků. Mnohým z přihlížejících ukrupla nejen
slza. Závěrečné ántré, kdy odhozené sukénky se něžně vznášely
mezi diváky, bylo útokem na city. Vzácný talisman si ubránila např. pí
starostová.
Co ještě. Umělecky pojatá ohňová šou v podobě Svantovíta zprvu
vypadala jako nebezpečně natlakovaný milíř. I ten však posléze
okouzlil svými vyplivujícími plameny. Pozdně večerní atrakce v
podobě bubenického workshopu dala posluchačům poznání, že to
cizí slovo značí:čímkoliv - do čehokoliv co nejvíce. Vše zakončila
výtečná,víceméně živá hudba.
A tak se jako vždy naplnilo motto: Kdyby nebylo Zářečí, museli
bychom jej vymyslet!
A ještě varování: nedotýkejte se ani větrováků padlých na zem!
Pouťový krisový štáb

V odpoledních hodinách v pátek 16.6. vyrostly před Kulturním
domem tři stany s prapodivnými názvy-Klas, Ethn a Šrot
Každý ze stanů skrýval rytmické nástroje: Klas tři klasické bicí
sestavy, Ethn etnické rytmické nástroje a Šrot byl plný nepotřebných
věcí. Po nezbytném přivítání a trochu teorie mohla bubenická dílna
začít . Každý z návštěvníků si
vybral stan v kterém chtěl
vyzkoušet hru na nástroje.
Největší zájem byl asi o stan s
klasickou sestavou, kde se
během odpoledne a podvečera vystřídalo několik
nadšenců, kteří pod vedením
Robina Soukupa okusili, co to
je zvládat každou končetinou
nějaký úder. Etnicky stan byl
nemalou konkurencí, pod
vedením Filipa Ambrože se z něho linuly exotické rytmy. Bohužel stan
se šrotem nevzbudil až takou odezvu, jakou jsme očekávali, a proto
došlo ke spojení se stanem etnickým.
Po patečním Rytmickém maratónu si účastnici vyslechli
závěrečný koncert lektorů .
V sobotu ráno jsme začali pozdravením nového dne a roztleskávačkou a opět jsme se rozřadili do jednotlivých stanů, čekal nás
nelehký úkol - za pár hodin treninku nacvičit vystoupení, které se pak

ve večerních hodinách uskutečnilo na Náměstí T.G.M. Odtud jsme se
se vydali průvodem utvrdit manželský svazek se Zářečím, kde se
konala pouť. Před mostem jsme se zastavili a poprosili US Zářečí
o volný vstup na jeho výsostné území. V ústrety nám vyšel zářečský
chlapec s flétnou a doprovodil nás přes most. V Zářečí proběhla druhá
část vystoupení a pak už čekala všechny účastníky jen volná zábava.
Chtěli bychom poděkovat všem
tolerantním lidem v okolí Kulturního
domu, že byli vůči našemu snažení
shovívaví .
Tato akce byla první ze série
hudebních dílen které nás v budoucnu
čekají: Basa, Kytara a pro velký zájem
o Buben jeho repríza.
e.l.

KLUB ŽEN v Bechyni děkuje vychovatelkám školní družiny
Základní školy v Libušině ulici Martínkové, Mikoláškové a Květě
Antolové za velmi významnou pomoc při zajišťování
upomínkových dárků pro celostátní setkání žen ve Velešíně.
Klub žen Bechyně

V letním dvojčísle Vás pozveme do jedné památkové zóny:

BECHYŇSKÉ KINO

Pomalu se zdá, že tu stálo odjakživa; není tedy multi, ale sloužilo a
slouží téměř třem generacím věrných diváků, dětem při pohádkách,
vojákům na vycházkách, zamilovaným…prostě kulturním i
odpočinkovým zájmům.
Je v Libušině ulici, v místě, kde bývala Panská zahrada, která se
rozprostírala po celé ploše dnešní Křižíkově vilové čtvrti. Stával tam
malý domek jako ubytovna pro nádeníky, stodoly, fíkovna, šparglovna
a skleníky z roku 1817 po jejich zrušení v zámecké zahradě. Byla
ohrazena zdí, kterou kopírovala alej kaštanů. Rostly v ní ovocné
stromy, zelenina, ostatní plochou byla louka. Reprezentativní a
výnosná byla v části přiléhající k Libušině třídě, dále byla spíše
útulkem divokých planých ovocných stromů.
Bechyně, v popředí Panská zahrada se šternberskou vodárnou

zahrady, která se měla nacházet před městem. Plán, o kterém není
známo, zda byl realizován, vypovídá o bohatě řešené kompozici
pravidelně uspořádané zahrady. Střed zahrady zaujímal broderiový
parter s fontánami, po stranách rostly ovocné stromy. V okrajové části
zahrady byly lesíky - dubový, kaštanový, malinový a háj z růží. V
zahradě byl vymezen prostor pro třešňové stromy, stromkové růže,
lískové oříšky a jiné jádroviny. Stály zde pavilónky ve tvaru bran. Po
jedné straně zahrady probíhala procházková cesta s loubím a v její
přední části byl umístěn prosklený sál s fíky a fíkovnou. Před
zahradou vedla závodní dráha, kterou z jedné strany lemovaly lípy a z
druhé strany zeď. V její prostřední části stál jeden z pavilónků ve tvaru
brány a mohl sloužit jako pozorovatelna soutěžních klání. Zahrada
později prošla dalšími vývojovými fázemi. V 19.století sloužila ještě
svému účelu, ale počátkem 20.století byla zastavěna kolonií
rodinných domků.“
V roce 1922 bylo ustaveno stavební družstvo za předsednictví
Antonína Procházky, ředitele spořitelny. Toto družstvo domluvilo
koupi Panské zahrady pro výstavbu rodinných domků podle projektu
pražského architekta Františka Vahaly. Zahrada byla zakoupena i s
náhradou za skleníky za obnos 360.000,-Kč; z toho byl záhy prodán
zahradní domek (v místě dnešního kina) panu Josefu Kazimourovi za
95.000,-Kč. Ten si koupil pro svůj výměnek po opuštění postu mlynáře
na mlýně U Viktorů na říčce Smutná. Žil si zde dobře svůj poslední
úsek života, ale krátce, jen pět let. Jeho vnučka si vzpomíná na velikou
kuchyni, na velká kamna, pod kterými bylo místo pro uložení polínek.
Krásně se tam vešla i vnučka a ráda s dědečkem ukládala polínka z
velkého koše.Děda ale musel každé polínko pojmenovat: tak tohle je
smrkové polínko, tohle olšové, také bukové… Babička po smrti
manžela se odstěhovala s dcerou do Milevska, kam byl přeložen
okresní úřad a dcera byla jeho úřednicí, ale svou celoživotní pouť
ukončila u syna ve mlýně.Tento statečný mlynář, Karel Kazimour,
výborný muzikant a skladatel byl za nacistické okupace popraven v
Klatovech (viz Bechyňský zpravodaj, září 2003).
Z původní Panské zahrady zůstala část ohradní zdi a vodárna,
která byla vybudována r. 1755; voda byla z řeky Lužnice vytlačována
trkačem do vodárny, odkud se čerpala závlahová voda. V době
budování tzv. kolonie rodinných domků byla fasáda vodárny
architektonicky přizpůsobena fasádám celé zóny, která patří mezi
památkově chráněné. Bohužel se zapomíná na tuto stavbu „nikoho“ a
pomalu, dnes již rychle odchází. Žádáme Městský úřad o její opravu;
byla by velká škoda o tuto dominantu čtvrtě i Bechyně přijít.
Vodárenská věž

Do doby budování kina byly v tomto prostoru budovy postavené
do tvaru „U“ s tímto využitím:

Mapa Bechyně z r. 1830, zakreslena panská zahrada
V knize Marie Pavlátové „Vývoj zahradního umění. Barokní a
barokně klasicistní zahrady“ (P.,Společnost pro zahrad. a krajinář.
tvorbu, Nebe, 2004,415s.) se na str. 25 - 26 dovídáme:
„ Zajímavé historické podklady se dochovaly k vývoji okrasných
zahrad na bechyňském panství. Potomci Adama ze Šternberka, který
přišel do Bechyně v roce 1596, dali v roce 1696 nakreslit plán Panské

a - 2 baráčky
b - 2 sloupky
c - 2 mříže
d - železná brána

Rodina Kramářova
před Panskou zahradou,
červenec 1933
J. Kramář,
M. Kramářová,
Zd. a Milan
v sokolském
kroji
Dobová fotografie před
zdí panské zahrady

b)
v domě čp. 63 v Dlouhé ulici (dnes prodejna Nový domov)
byl hostinec „U Pichlů“, kde se také za války kromě jiných míst
vyučovalo. V patře byl divadelní sál a promítaly se zde i filmy od roku
1936, nejdříve zde vznikl dramatický soubor Stráže svobody, později
byl přejmenován na Ochotnický spolek.
c)
v téže lokalitě města byla i hospoda „Na Táborce“,
provozována manželi Slavíkovými. V letní době fungovala také jako
zahradní restaurace i s kuželníkem. Konala se tu také i četná
představení loutkářských kočovných společností. Nějaký čas, v 60.
letech 20.století zde fungovalo letní kino; pokud nepršelo a nebyla
zima (málokdy), bylo to romantické promítání pod kaštany.

V roce 1957 se začalo v akci „Z“ budovat kino; přestavbu
projektoval arch. Antonín Smíšek, profesor zdejší keramické školy.
Městské kino bylo otevřeno v roce 1958 a citlivě doplňuje kolonii
rodinných domků z 1.republiky. O rok později bylo ozdobeno nad
vchodem keramickým reliéfem z dílny zdejší střední keramické školy
pod vedením prof. Bohumila Dobiáše staršího. Vypovídá o duchu své
doby, o socialistických námětech, ale je dobře řemeslně zvládnut.
Znázorňuje 6 figur: rybáře, ženu se srpem, vojáka, tančící ženu,
keramika a letce. V letech 1982 - 83 bylo kino zmodernizováno. Dnes
se ještě do tohoto areálu vešla vinárna, videopůjčovna a v přistavěné
části v zadním traktu kadeřnictví a holičství. (Pravda, není již šatna
ani bufet.)
Reliéf nad vstupem

Restaurace "Na Táborce"

Ale samozřejmě se promítalo již dříve, zrovna tak jako divadlo
nečekalo až na dnešní kulturní dům a na vojsko coby kulturní přínos
městu. Naopak, život by v tomto městečku šel svou přirozenou cestou
díky občanské a spolkové aktivitě. Existuje např. perfektní projekt
sokolovny na bývalém sokolském hřišti (v místě dnešního kulturního
domu), který byl řešen panem učitelem J.Haškovcem opravdu
dnešním slovníkem řečeno, multifunkčně. Škoda, již i peníze byly, ale
2.světová válka a pak poválečný vývoj zamezily těmto vskutku
moderním, velkorysým plánům. Proto také to společenské a kulturní
vakuum po zrušení letiště; přirozené zázemí vývoje plynule
nepokračovalo.
Před vznikem Městského kina se promítalo hlavně v těchto třech
místech:
a)
na náměstí v restauraci "Protivínka" byl nejen velký
restaurační sál, ale i předsálí, přísálí, stálé jeviště se šatnou,
sokolovna, divadlo, kino, místo pro bály a plesy, taneční zábavy a
různé besídky a slavnosti, bylo zřízeno v roce 1919;
Bechyně náměstí, restaurace Protivínka se štíty a sgrafity

Proscénium
divadelního
sálu na
Protivínce

Filmová představení pořádala hlavně Jednota sokolská, občas
také Odbor čsl.turistů a jiné instituce. Také Kroužek studentů
v Bechyni ve prospěch vánočních nadílek chudým dětem v letech
1932 37 (Aloha Oe, Poslední ráj, Dobyvatelé světa, Tři bengálští
jezdci, Moderní Robinson).
Vraťme se však k vybudovanému Městskému kinu; občanům
města patří dík za jejich práci ve volném čase a za jejich nadšení pro
věc dobrou, kulturní. Vždyť o tom svědčí dnes již téměř padesátiletá
historie.
Projděme se nad fotografiemi a vzpomínkami na toto období:

Akce "Z" - budování kina, r. 1957
Schůze komise pro výstavbu 27. 2. 1957

K 5.3. 1957 byli vystěhováni poslední nájemníci
a svolána schůze přímo na místě(Kovařík,
Lazar)

Porady

Použít starý krov a ušetřit dřevo...

Tajemník Kovařík

P. Smrž (finance) uprostřed s p. Jarošem, vlevo
od nich předseda MNV p. Pospíšil

Zleva: p. Kadlec, I. Kadlecová, p. Picálek

V popředí p. Rybová, J. Jirka

Zleva: p. Pucová, Fenigbauerová, Deverová

"Vítáme výstavbu svého kina" v bývalé
cukrárně p. Vodičky

Prodavačka Lída Haufová

Končíme s přáním zachování kina, nadějí na kvalitní filmovou produkci a kultivovanost našich spoluobčanů-

- ap -

KINO BECHYNÌ PROGRAM
NA ÈERVENEC-SRPEN 2006
1. sobota, 2. neděle, 20h

X-MEN: POSLEDNÍ VZDOR

Mládeži přístupno, 104min, 60,-Kč
3. pondělí, 4. úterý, 20h

MATCH POINT: HRA OSUDU
Pro děti do 12 let nevhodné, 124min, 60,-Kč
6. čtvrtek,7. pátek, 20h

VŠECHNO NEJLEPŠÍ
Mládeži přístupno, 93 min, 60,-Kč
8. sobota, 9. neděle, 20h

ŠIFRA MISTRA LEONARDA
Pro děti do 12 let nevhodné, 148 min,80,-Kč
10. pondělí,11.úterý, 20h

RAFŤÁCI

Mládeži přístupno, 104 min, 70,-Kč
14. pátek, 15. sobota,20h

ZA PLOTEM

Rodinná animovaná komedie z dílny tvůrců Shreka
a Madagaskaru
Mládeži přístupno, 83 min, 60,-Kč

Školní rok na Staré škole
Pøiblížil se konec školního roku a žáci i uèitelé hodnotili, co vše
v uplynulých mìsících udìlali a dokázali. Po celý rok na naší škole probíhaly
rùzné akce. Mezi pravidelné patøí turnaje ve vybíjené, podzimní hra v pøírodì,
Bechyòská laka, turnaje ve florbalu, veèerní noèní hra po škole, vánoèní
a velikonoèní tvoøení, karneval, orientaèní bìh Medvìdí stezka. Uspoøádali
jsme Den otevøených dveøí, pøipravili program pro pøedškoláky a budoucí
prvòáèky jsmepozvali na netradièní zápis s Ferdou mravencem.
Žáci se v rámci vyuèování zúèastnili exkursí, výstav , koncertù i filmových
pøedstavení. Velice dobøe si vedli na jazykových i pøírodovìdných
olympiádách. Velkým úspìchem bylo 1. místo v okresním kole olympiády
v nìmeckém jazyce, které obsadil žák 9.B Milan Kožíšek. Naši žáci se
zapojovali i do výtvarných soutìží, které vyhlašovala naše škola, ale i soutìží
vyhlašovaných k rùzným tématùm. Ve výtvarné soutìži na téma „Èistá energie
pro modrou planetu“ obsadila 2. místo žákynì 8.B Veronika Škarvadová Na
školní atletické olympiádì získali naši prvòáèci a žáci 8.B. první místa a putovní
poháry. Žáci 1. stupnì si vyzkoušeli jízdu na mobilním dopravním høišti
a pøekážkové dráze. Školní rok ukonèily všechny tøídy školními výlety
a nechybìla samozøejmì i školní akademie se slavnostním vyøazením žákù
9. tøíd. Fotografie ze všech našich akcí si mùžete prùbìžnì prohlížet na
internetové adrese a na nástìncepøed naší školou.
I v dalším školním roce budeme pøipravovat hry a soutìže, nebo si získaly
mezi dìtmi velkou oblibu.
Pøejeme všem našim žákùm hezké prázdniny a v záøí se tìšíme opìt
navidìnou.

pro děti do 12 let nevhodné, 98 min, 60,-Kč

TÌLOVÝCHOVA & SPORT

20. čtvrtek, 2. pátek, 20h

ODDÍL KANOISTIKY - TJ JISKRA BECHYNĚ

16. neděle, 17. pondělí, 20h

LEMRA LÍNÁ

RŮŽOVÝ PANTER
Mládeži přístupno, 92 min, 60,-Kč
22.sobota, 23.neděle, 20h

DOBA LEDOVÁ 2 - OBLEVA
Mládeži přístupno, 91 min, 60,-Kč
24. pondělí, 25. úterý, 20h

TRISTAN A ISOLDA

Mládeži do 15 let nepřístupno, 126min, 70,-Kč
27. čtvrtek, 28. pátek, 20h

16 BLOKŮ

Pro děti do 12 let nevhodné, 105min, 60,-Kč
29. sobota, 30. neděle, 20h

DIVOČINA

Animovaná pohádka
Mládeži přístupno, 94 min, 60,-Kč
31. pondělí, 1. úterý, 20h

KOUZELNÁ CHŮVA NANNY McPHEE
Mládeži přístupno, 99 min, 60,-Kč
3. čtvrtek, 4. pátek

SATAN PŘICHÁZÍ
5.sobota, 6. neděle

ÚČASTNÍCI ZÁJEZDU
7. pondělí, 8. úterý

SCARY MOVIE 4
10. čtvrtek, 11. pátek

ZEPTEJ SE PRACHU
12. sobota, 13. neděle

UNIVERSÁLNÍ UKLÍZEČKA
14. pondělí, 15. úterý

AUTA
18. pátek, 19. sobota

SEXY PISTOLS
20. neděle, 21. pondělí

SILENT HILL

25. pátek, 26. sobota

TRÁVA

27. neděle, 28. pondělí

SHOW ZAČÍNÁ

Zveme všechny příznivce vodních sportů, recese, zábavy a dobré
muziky na
6. ROČNÍK RAFTOVÝCH ZÁVODŮ
které se uskuteční v sobotu 15.7. 2006 pod bechyňským mostem.
Prezence závodníků(čtyřčlenné posádky do raftu )od 8:30 do 10:00 h
Soutěžit se bude v těchto kategoriích: muži, ženy, veteráni,
mládež ( do 15-ti let ),
mixy ( muži + ženy ).
Mezi hlavní kategorie patří samozřejmě soutěž o nejlépe ustrojenou
posádku ! Během závodů proběhnou i doprovodné akce, které zpestří
program těm, co nebudou aktivně jezdit na raftech. Občerstvení po
celýden ( i noc ) bude zajištěno. Na večerní vodácké párty zahraje
folkrocková skupina THE MŇAUCS. Přijďte se všichni dobře bavit !
za oddíl - jan pazourek

Liga města Bechyně 2005/2006
V pátek 2.6.2006 probìhlo v restauraci Kulturák vyhlášení letošního
roèníku Ligy mìsta Bechynì 05/06. Fotoreportáž si mùžete prohlédnou na
internetové adrese Bechynì v obrazech www.volny.cz/wwwbechyne
nebo www.volny.cz/mestobechyne/index_m.htm .
Soutìž to byla napínavá až do posledního kola, kdy se rozhodovalo
o jednotlivých umístìních v tabulce. Až v posledním kole se ve vzájemném
zápase rozhodlo o novém vítìzi a držiteli putovního poháru pro další rok.
Vítìzem se stal tým Pedagog, který porazil v napínavém utkání tým Leader 6:5.
Na tøetím místì se umístil tým Extrém. Celkové umístìní si mùžete pøeèíst níže
v tabulce. Souèasnì probíhal boj o nejlepšího støelce a nejlepšího brankáøe.
Nejlepším støelcem se stal Stanislav Bauer (Pedagog) se 17 góly a nejlepším
gólmanem Zdenìk Horký (Pedagog).
Poøádající tým Pedagog si dovoluje vyzvat všechny fotbalové nadšence,
bývalé fotbalisty i celou veøejnost, neseïte doma a pojïte hrát s námi! Kdo
nemùžete hrát, pøijïte fandit! Nový roèník zaène koncem srpna nebo zaèátkem
záøí. Nové týmy, které by mìly zájem pøihlásit se do soutìže mají tuto možnost
do 13.8.2006na tel.è.721 284 841.
Dìkujeme všem sponzorùm za pomoc pøi finanèním a herním zajištìní
soutìže. Naši sponzoøi jsou Mìsto Bechynì, Keramika Barták a Restaurace
Kulturák. Ještì jednou dìkuji a tìším se na spolupráci v dalším roèníku.
TABULKA
Pořadí Tým
Z
V
R
P
Skóre
+/B
1.
Pedagog 10
7
2
1
40 : 20
20
23
2.
Leader
10
7
1
2
35 : 19
16
22
3.
Extrém
10
6
2
2
36 : 21
15
20
4.
Čabuzy
10
4
1
5
31 : 35
-4
13
5.
Protivka
10
1
1
8
16 : 34 - 18
4
6.
SPŠK
10
0
3
7
21 : 50 - 29
3
Za pořádající tým - pedagog Jiří Kadlec

Alšova jihočeská galerie
Hluboká nad Vltavou

Mezinárodní muzeum keramiky
Bechyně
Srdečně zvou na zahájení výstavy

V sobotu 1.července 2006 ve 13.30 hod.
Současná česká keramika I
Tajnosti a legendy, tajnosti a příběh,
Jiří Hlušička, Helena Hlušičková
Výstava je přístupná do 24.9.2006 denně 9-12 a 1317,30 hod., zámecký pivovar, Bechyně

Hledáme pracovníky
na zaškolení pro:

OBSLUHU CNC

Hledá nové
pracovníky
na tato volná
pracovní místa

obráběcích strojů
ve vícesměnném
provozu.
Nástup dle dohody.

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

V případě zájmu zajistíme
i ubytování.
¨

Kontakt: p. Vacek

Chcete stavět, koupit si dům,
rekonstruovat své stávající
bydlení, ale nemáte dostatek
finančních prostředků?

Hypoteční úvěr KB
Vám v tom pomůže!
Ø speciální nabídka připravená v souvislosti
s prodejem stavebních parcel v Bechyni
Ø minimální úrokové sazby
Ø minimální poplatky
Ø rychlé vyřízení celého úvěru přímo
na pobočce KB v Bechyni
Ø individuální přístup
Přijďte se zeptat na řešení Vašeho dalšího bydlení
přímo do pobočky KB Bechyně, nebo nás kontaktujte na
tel.: 381 211 017, mob.: 602 694 676.

Jak málo stačí k radosti...
...tedy alespoň mně. Jak tak chodím kolem rybníka
každý den z práce, vídávám pravidelně jednu maminku
se synkem na pískovišti. Na tom by nebylo nic tak
zvláštního, vidět maminku s dítětem na pískovišti je
vcelku běžný jev.Ale tato maminka mi občas vyrazí dech.
Není to tak dávno, kdy jsem ji "načapala", jak sbírá
odpadky, které se po zimě nějak samy v dané lokalitě
objevily. Proč to asi dělala?
A teď znova. Stejné místo, stejní aktéři... jen plastový
pytel vyměnila za plechovku s barvou a štětec.
Prolézačky pod jejíma rukama začaly hrát barvami duhy.
Ptám se znova, proč to dělá? Nějaký důvod mít musí,
stejně jako ti, co rozbíjejí lavičky, houpačky a čmárají po
zdech. Že by mi chtěla udělat radost? To asi nebude ten
pravý důvod, ale přesto se jí to povedlo.
Milá neznámá maminko, děkuji, děkuji, děkuji...!!!
A protože jsem zjistila, že není úplně sama ve svém
snažení, mám naději...
-mj-
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