BECHYÒSKÝ

MÌSTSKÝ ZPRAVODAJ

BØEZEN 2007

Pracovníci finančních úřadů
budou pomáhat
daňovým poplatníkům

Pokuta od Úřadu
pro ochranu hospodářské
soutěže

V rámci zlepšování svých služeb Česká
daňová správa pro letošní rok připravila
některá opatření, která vycházejí vstříc
poplatníkům daně z příjmů fyzických osob.
Přiznání k této dani nebudou letos vybírána
pouze na finančních úřadech, ale i na všech
obcích s pověřeným obecním úřadem (tzv.
dvojkových obcích).
Na uvedených obcích přitom nepůjde
o prostý výběr přiznání k dani z příjmů
fyzických osob, ale budou zde poskytovány
i relevantní informace potřebné pro jeho
vyplnění.
Dovolujeme si Vás informovat, že pracovníci
Finančního úřadu v Táboře budou v níže
uvedených termínech v zasedací místnosti
Městského úřadu v Bechyni poskytovat
informace k uvedené problematice (zde bude
také možné daňová přiznání odevzdat):

Před několika lety se městu podařilo
získat bezplatným převodem pozemky od
Pozemkového fondu ČR, a to v lokalitě za
sídlištěm 5. května směrem na Senožaty. Je
to prostor, který je územním plánem určen na
výstavbu rodinných domů. Po dlouhé době,
kdy se nám nedařilo kvůli nedostatku
finančních prostředků vybudovat inženýrské
sítě, jsme našli firmu, která byla ochotná
stavební parcely zainvestovat na své
náklady. Na základě rozhodnutí minulého
zastupitelstva jsme s firmou podepsali
„Smlouvu o spolupráci“, na jejímž základě
bylo území rozparcelováno, byla vybudována
kanalizace, přivedena elektřina, položen
plyn, vodovod a kabely veřejného osvětlení,
v současné době se dodělávají chodníky
a komunikace. Prodej stavebních parcel byl
zahájen v červnu 2006 a nyní je prodáno
celkem 21 z 53 stavebních pozemků.
Radost z úspěšně se rozvíjejícího díla
byla ale zkalena rozhodnutím Úřadu pro
ochranu hospodářské soutěže v Brně, který
zahájil s městem správní řízení o porušení
zákona o veřejných zakázkách, a to na
základě podnětu Realitní kanceláře ing.
Jiřího Vogeltanze. Městu byla vyměřena
pokuta ve výši 100 000,- Kč za to, že město
nevybralo firmu, která pozemky zainvestuje,
na základě výběrového řízení. Proti této
pokutě jsme se odvolali k předsedovi Úřadu
pro ochranu hospodářské soutěže, ten ale
dřívější rozhodnutí potvrdil.
V čem tedy spočívá jádro problému? My
jsme přesvědčeni, že jsme zákon o veřejných
zakázkách v žádném případě neporušili,
protože se nejedná o veřejnou zakázku.
Znakem veřejné zakázky je totiž to, že město
na akci vydává peníze z veřejného rozpočtu,
tedy peníze města. My jsme v tomto případě
nevydali na vybudování inženýrských sítí ani
korunu, vše hradila firma, která sítě buduje
a podle našeho názoru jsme vyhlašovat
veřejnou soutěž nemuseli.
Jak jistě řada z vás ví, cena pozemků je
2
600,- Kč za 1 m . Z toho je 150,- Kč za
pozemek a 450,- Kč za sítě. Celých 600,- Kč
jde na účet města a město 450,- Kč přeposílá
firmě. Peníze firmy pouze naším rozpočtem
protékají, nejde o městské peníze. A právě
o to se opírá Úřad pro ochranu hospodářské
soutěže, který tvrdí, že i když to ve
skutečnosti naše peníze nejsou, jsou na
jedné straně příjmem a na druhé straně
vydáním našeho rozpočtu, a proto jsme měli
výběrové řízení uskutečnit.
Domníváme se, že jde pouze o formální
záležitost, která neměla být sankcionována
pokutou, a proto zastupitelstvo města
rozhodlo, že město podá správní žalobu proti
předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské
soutěže a budeme usilovat o zrušení
rozhodnutío udělení pokuty.

5. 3. 2007 a 14. 3. 2007 od 12.00 - 17.00 hod.

Krátce z jednání
zastupitelstva 12.1. 2007
Zastupitelstvo rozhodlo o neprominutí
poplatků z prodlení s placení nájemného ve
výši 44.752,-Kč o které požádal bývalý
nájemce městského bytu.
Schválena dotace provozovatelce
kina Bechyně ve výši 100.000,-Kč k úhradě
energií (elektrická energie, plyn, voda).
Dotace bude vyúčtována podle skutečně
a účelně vynaložených nákladů, maximálně
do schválené výše dotace. Tato dotace by
měla zajistit bezztrátové provozování kina
v letošním roce.
Zastupováním města ve Vo dárenském sdružení Bechyňsko zastupitelé
pověřili Ing.Václava Vomáčku a Mgr.Jana
Pazourka. Třetím zástupcem ve sdružení
zůstává starosta města. Zároveň bylo
ukončeno pověření Jana Slípky a Ing.
Miroslava Smoláka, kteří ve sdružení město
zastupovali v minulém volebním období.
Schvá len prodej d alší stavební
parcely v obytné zóně za sídl.5.května. V této
lokalitě již bylo prodáno celkem 21 parcel.
Schváleno rozpočtové opatření,
kterým dochází k navýšení příjmů z dotace
od Jihočeského kraje ve výši 1mil.Kč na
pokrytí ztrátovosti Lékařské služby první
pomoci v Bechyni.
Rozhodnuto o podání správní žaloby
proti rozhodnutí předsedy ÚOHS. Podrobněji
viz článek Pokuta od Úřadu pro ochranu
hospodářské soutěže.
V še ch na úp l n á z n ěn í u s n es e n íc h
zastupitelstva jsou zveřejněna na úřední
desce a na internetových stránkách města
(www.mestobechyne.cz )
(fs)

Jaroslav Matějka

Výmìna øidièských
prùkazù
Ministerstvo dopravy upozoròuje na
povi nnou vým ìnu øidièských p rùkazù
vydaných do konce roku 1993. Jejich držitelé
jsou povinni provést výmìnu do konce roku
2007. Výmìna øidièského prùkazu je
osvobozena od správního poplatku. Žadatel si
k výmìnì pøipraví starý øidièský prùkaz,
fotografii a doklad totožnosti. Výmìnu
provádìjí obecní úøady obcí s rozšíøenou
pùsobností dle místa trvalého pobytu držitele
ØP. Výmìnu provádí MìÚ Tábor, odbor
dopravnì správních agend, Husovo nám.
2938, Tábor, 1. patro.
Více informací najdete na www.mdcr.cz

Městská knihovna v rámci akce

BŘEZEN MĚSÍC
INTERNETU
zve na zaškolení vyhledávání v síti Internet a
na závěr měsíce chystá kouzelnou Noc s
Andersenem pro děti od 6-12 let. Bližší
informace v knihovně.

KINO BECHYNÌ
PROGRAM
BØEZEN 2007
3. sobota, 4. neděle, 20h, 60,-Kč
MY DVA A KŘEN
Pro děti do 12 let nevhodné

5. pondělí, 6. úterý, 20h, 60,-Kč
MOJE SUPERBEJVALKA
Pro děti do 12 let nevhodné

9. pátek,10. sobota, 20h, 65,-Kč
SAW 3
Mládeži do 18 let nepřístupno

11. neděle, 12. pondělí, 13. úterý,
20h, 70,-Kč
OBSLUHOVAL JSEM
ANGLICKÉHO KRÁLE
Pro děti do 12 let nevhodné

v předprodeji
16. pátek, 17. sobota, 20h, 65,-Kč
DÉJÁ VU
Pro děti do 12 let nevhodné

18. neděle,19. pondělí, 20h, 60,-Kč
DOBRÝ ROČNÍK
Mládeži přístupno
22. čtvrtek, 23. pátek, 20h, 60,-Kč
PRÁZDNINY
Pro děti do 12 let nevhodné

24. sobota, 20h, 25. neděle, 17h, 60,-Kč
LOVECKÁ SEZONA
Mládeži přístupno

26. pondělí, 27. úterý, 20h, 70,-Kč
ILUZIONISTA
Pro děti do 12 let nevhodné

31. sobota, 1. neděle, 20h, 60,-Kč
NOC V MUZEU
Mládeži přístupno

Informace ke studnám
Ministerstvo zemìdìlství zahájilo informaèní
kampaò, která má upozornit na povinnost vlastnit
povolení pro nakládání s vodami. Platné povolení
musí mít každý, kdo odebírá podzemní nebo
povrchovou vodu u rodinného domu, na chatì èi
jiném objektu, nebo ten, kdo do tìchto vod
vypouští odpadní vodu. Povinnost mít povolení
k odbìru a vypouštìní ukládá vodní zákon
è. 254/2001 Sb., v platném znìní. Z tohoto
zákona k 1.1. 2008 zaniká platnost povolení k
odbìru povrchových a podzemních vod a k
vypouštìní odpadních vod, která byla vydána
a nabyla právní moci do 31.1. 2001. Povolení
vydaná po 1.1. 2002 nadále platí.
Vzhledem k tomu, že jsou médii èasto
poskytovány neúplné a zavádìjící informace
k zániku platnosti povolení nakládání s vodami,
poskytujidále upøesòující informace.
Povolení k odbìru podzemní vody ze zdroje
ur èen é ho p ro i nd ivi du ální zásob ov án í
domácností pitnou vodou nezanikají a jsou tedy
nadále v platnosti.
Co je to individuální zásobování domácností
pitnou vodou? K tomu je výklad ministerstva
zemìdìlství è. 74 è.j. 2755/2007 – 16300 z 31.

RYBNÍK TRUBNÝ

Před delší dobou redakce dostala v poště
otázku, ve které se tazatel ptá, jak a kdy vznikl
rybník Trubný, na stáří starého dubu na jeho
hrázi s trochou provokativním podtextem, že
se snad do roka a do dne dočká odpovědi.
Pokusíme se odpovědět, i když to do roka
a do dne není, za to se omlouváme.
Jednak jsme vycházeli z toho, že tento
„hořejší“ rybník byl panský, posléze zvaný
paarovský. Ze zámku nám na náš dotaz
o historii žádné informace nepřišly, i když se
pracovníci snažili, ale zápisy o této vodní
lokalitě neobjevili.
Podívejme se nejdříve do starých map,
které nám poskytnou informace o lokaci obou
rybníků. Ještě nebyla řeč o „dolejším“
rybníce, který byl městský, obecní. Byl však
již zasypán, na jeho místě je nyní z větší části
městský park.
„Hořejší rybník, Trubný, je dnes menší,
byl částečně zasypán pro druhou přístavbu
keramické školy v letech 1977-1978.
Někdejší plocha rybníka se dále nepatrně
zmenšila i rozšířením původně kamenné, ale
už rozbité hráze při její rekonstrukci
a zakládání druhé části parku za křižovatkou
silnic až k sídlišti rodinných domků. Tento
rybník byl panský a neměl uprostřed uměle
navršen ostrůvek,zato měl průzračnou vodu
a v kamenné hrázi spoustu raků. Dnes svou
krásou příliš neláká.“ Frant.Kocourek: Poznej
své město. Městský okruh. in: Bechyňské
noviny, 1993.
V Medailonu Městského zpravodaje
z ledna 2005 o Jakubu Krčínovi se
setkáváme s informacemi o tomto vynikajícím

ledna 2007. Z výkladu vyplývá, že za individuální
zásobování domácností pitnou vodou se považuje
odbìr podzemní vody, který slouží napø. k vaøení,
splachování WC, zalévání zahrady, napájení zvíøat
apod. Není podstatné, zda se jedná o zásobování
domácnosti v místì trvalého bydlištì nebo jinde
napø. v místì rekreaèní chaty, chalupy nebo
v zahrádkáøské kolonii.
O individuální zásobování domácností
pitnou vodou nejde v pøípadì odbìru podzemní
vody pro provozovny v místì trvalého bydlištì
nebo v místì rekreaèní chaty èi chalupy
(kadeønictví, pohostinství, truhláøství, jakákoli
opr avna, keramická dí lna, zahradnictví)
v souvislosti s výkonem podnikatelské èinnosti.
Studna a odbìr podzemní vody pro
domácnost ze studny vybudované pøed 1.1. 1955
se považují za povolené, nehledì na to, že
v listinné podobì žádné rozhodnutí vydáno být
nemuselo. Podzemní vodu ze studny vybudované
po 1.1. 1955 lze odebírat na základì platného
povolení pøíslušného orgánu (vodohospodáøského orgánu, dnes vodoprávního úøadu).
Pokud o vydání povolení nebylo v minulosti
požádáno apovolení nebylo vydáno, je nezbytné co
nejdøíve o vydání povolení požádat.
Pokud byla vminulosti povolena pouze stavba
studny a ne i odbìr podzemní vody z ní, je tøeba

o tento odbìr též požádat. Proto doporuèuji
zkontrolovat si doklady kestudnám. Fyzickéosoby
žádají o povolení odbìru vody na MìÚ Bechynì,
odbor výstavby a ŽP, tel. 381 211 012. Právnické
osoby a podnikatelé žádají o odbìr vod na MìÚ
Tábor,odborživotního prostøedí.
P ovolení není tøeba, pokud je voda
koneènému uživateli dodávaná nebo odvádìna
prostøednictvím vodárenské èi kanalizaèní
spoleèností, obcí apod. Povolení není také tøeba,
pokud se k odbìru povrchové vody nevyužívá
technické zaøízení napø. èerpadlo. Povolení není
také tøeba k zachycování dešových vod z okapù.
Nazávìrještì kvypouštìní odpadních vod.
Ze zákona zanikají veškerá povolení
k vypouštìní odpadních vod do vod povrchových
èi podzemních, která byla pravomocnì vydaná
do 31.12.2001. Daný zánik platí bez výjimky pro
všechny, tzn. i pro jednotlivé domácnosti. Za
odpadní vodu je považována voda odtékající napø.
z koupelny, praèky, myèky nebo z WC pøes septik
nebo èistírnu odpadních vod. Ustanovení o zániku
se nevztahuje pouze na povolené vypouštìní
odpadních vod do veøejnékanalizace.
O povolení k vypouštìní odpadních vod
všichni žádají na MìÚ Tábor, odbor životního
prostøedí.

rybníkářském odborníkovi, na kterého se Petr
Vok z Rožmberka, ač nerad, obrátil
s potřebou vybudovat vodovod, podchytit
prameny a vybudovat rybníky v Bechyni
a okolí. Potřeba vody pro město, zámek, oba
pivovary (městský i zámecký) a klášter byla
veliká.
Z kroniky Josefa Šatry se dovíme, že
Krčín svedl prameny nad městem z polí dobře
vyměřenými stokami v jedno vedení do
nového rybníka založeného nad rybníkem
obecním a seřídil stoky v polích nad Lázní,
obohatil těmi přítoky Rybník Trubný, odkud
byla vedená voda po dřevěných trubách do
města, zámku, pivovarů a kláštera. Byly to
prameny od Haškovcovy Lhoty a lokality
Libuše. Tento úmysl a plán se datuje kolem
roku 1571. Dílo bylo dokončeno snad v roce
1586.

rybníka se skladoval v zámeckém pivovaře
(dnesAlšova jihočeská galerie).

Ještě m alá pozn ámka o histo rii
z Šatrových Pamětí města Bechyně (1912):“
R.1907 vyslala Zemědělská rada řešit
nedostatek vody v Bechyni. Usoudila, že
jedině možné řešení je dostat k městu vodu
ze senožatského pahorku. - P.Šatra upozornil
na zasypanou studnu na panském poli,
odkud J.Krčín svedl prameny do nově
zřízeného rybníka Trubného. Opravdu se
našla studna jako významný zdroj kvalitní
vody…“
Jistě bychom našli ještě další ukázky
z literatury, které se však pro náš článek zdají
již příliš technické a podrobné.
Na obou rybnících se „ledovalo“; získaný
led se skladoval z obecního „dolejšího“
rybníka v přilehlé lednici, odkud se v létě vozil
hospodským, řezníkům, zmrzlinářům (viz:
Kocourek, Frant. Lednice. in: Bechyňský
městský zpravodaj, leden 2002). Led
z panského, „hořejšího“, chcete-li Trubného

Na druhou část otázky, která se týkala
stáří dubu na hrázi, bude těžké odpovědět.
Pokud byl rybník dobudován r. 1571, mohl by
být maximálně 436 let stár. Podle oslovených
za hr ad ní ků a le sník a (boh u ž el n e
dendrologa), je zcela určitě mladší. Existuje
metoda „dendrochronologie“, která určí z
vyvrtaného vzorku (citlivě, stromu neuškodí)
pomocí letokruhů ve dřevě stáří stromu.
Pochybuji, že by však Technické služby k této
metodě přistoupily.
I přes to všechno, strom je to krásný
a může nést Vaše jméno, vážený tazateli,
BOČAN. Je to pěkné jméno i pro strom a je
i případný, protože dub roste tak trochu
„bokem“ na hrázi.
Použitáliteratura:
Bøezan, Václav: Životy posledních Rožmberkù. P.,
Svoboda
Gärtner, Martin: Festina - spìchej - J.Krèín. in:
Bechyòský mìstskýzpravodaj, leden 2005
Chleborad, Arnošt: Popis okresu bechyòského,
1928
Kocourek, František: Lednice. in: Bechyòský
mìstský zpravodaj,leden 2002
Kocourek, František: Poznej své mìsto. Městský
okruh l. in: Bechyňské noviny 1993.
-ap-

www.kulturnidum.cz

KULTURNÍ KALENDÁØ
PRO DÌTI I RODIÈE

MALOVÁNÍ NA TMU
3. bøezna

bøezen 2007

KURZY
TRÉNOVÁNÍ PAMÌTI pro seniory

Čtvrtky 1., 8., 15., 22. a 29. března / 15.45 / Klubovna KD
Tento kurz je již plně obsazen.

TRÉNOVÁNÍ PAMÌTI pro seniory II

Zájemci o tento kurz se mohou přihlásit do 10. března
v kanceláři Kulturního domu a nebo na telefonu 381 213 338.

ORIENTÁLNÍ A BØIŠNÍ TANCE

Pondělky 5., 12., 19., 26.března /18 a 19 hod./ Klubovna KD

ANGLIÈTINA PRO VŠECHNY

Sobota 3. března / 15.00 / Vel. sál / Vstupné: 90,- 80,- 70,-Kč
Černé divadlo zavádí malého diváka do světa fantazie
a humoru, všude rozdává smích a dobrou náladu.
Černé divadlo Františka Kratochvíla je svou podstatou na
světě jedinečné a je chráněno celosvětovým patentem. Na
rozdíl od jiných černých divadel používá jako výtvarný
a sdělovací prostředek čáru - kresbu. Máte jedinečnou
příležitost vidět toto unikátní představení v našem městě.
D opřejte svý m dětem záži tek, na kte rý rozhodně
nezapomenou.
V předprodeji v Galerii U Hrocha

ZAÈÁTEÈNÍCI
Čtvrtek 1., 8., 15., 22. a 29. března / 18.00 hod./ Klubovna KD
POKROÈILÍ
Středa 7., 14., 21. a 28.března / 18.00 hodin / Klubovna KD
Poslední volná místa na telefonu 606 911 007.

DIVADLO

DRAHOUŠKOVÉ - divadlo Kalich
Úterý 20. března / 19.00 / VS / Vstupné: 210,- 190,- 150,-Kč
Komedie pražského divadla Kalich vyprodává sály. V hlavních
rolích můžete opět vidět skvělou Janu Paulovou a Pavla
Zedníčka. Dále hrají D. Suchařípa, A. Svobodová a J. Kohout.
V předprodeji v Galerii U Hrocha

VÝSTAVA
V+W DIGITÁLNÍ OBRAZY
spojení poèítaèové grafiky a digitální fotografie
4. března - 1. dubna / Vernisáž 5. března v 17.30 hod. /
Galerie U Hrocha
V rámci založeného
projektu V+W chceme
v eřej nost sezná mit
s t o uto zaj í mav ou
výtvarnou technikou
jednoduše a výstižně
nazvanou
DIGITÁLNÍ OBRAZY.
Můžete zde posoudit
provedení grafických
děl Ondřej e Vaňka
a s te j n ým t e c hn o logickým postupem do
ob r azů t r a nsf o rm o va n ýc h d i gi t á l ní c h
fo t og r afi í K arl a
Wágnera.

GALERIE JE OTEVŘENA
ÚT - PÁ 16.30 - 19.00

SO - NE 14.00 - 17.00

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK

PLESOVÁ SEZÓNA
PLES VÚ 3517
HASIÈSKÝ PLES

9. bøezna
10. bøezna

HUDBA

ANDÌLSKÁ NOC - Pau in town a Mýtus
Pátek 16.března / 20.00 hod. / Malý sál / Vstupné: 30,- Kč
O Andělské noci uslyšíte v přímém přenosu na ČT 1
a Radiožurnálu během udílení cen Akademie populární hudby
v sobotu 17. března, dále bude zmíněna v Noci s Andělem
tentýž den po 23. hodině na ČT 2.

RAISON D'ETRE
Zrní, Suicide, Dìtský Nápady a DJ Eliman
Pátek 23. března / 20.00 hodin / Přísálí / Vstupné: 80,- Kč
Opravdu jedinečný koncert spojující různé hudební žánry.

PØEHLÍDKA
BECHYÒSKÉ JARO XV. roèník
Krajská jihočeská přehlídka dětských divadelních,
loutkářských a recitačních kolektivů
Pátek 30. sobota - 31. března / Prostory kulturního domu
Všechna představení na VS jsou určená také veřejnosti.
Bližší informace na plakátech.

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

Co možná netušíte...
Tréning pamìti

V í t e c o zna m en á pøe sm y èk a
„DARÉREGBIRO“? A kolik znáte pøísloví? Toto
a mnoho dalšího už znají senioøi, kteøí se zúèastnili
historicky prvního kurzu Trénování pamìti.
Probíhal od 19.10. 2006 až do 21.12. 2006 v
Kulturním støedisku mìsta Bechynì za úèasti
prùmìrnì12 seniorù.
Lekce mìli stanovenou strukturu a zábavnou
formou vedly úèastníky k procvièování pamìti,
logického myšlení, pohotovosti rùzných smyslù,
pozorovacích schopností a dalších užiteèných
èinností.
Vedoucí kurzu paní Bc. Maruška Ondøichová
byla velmi vstøícná, vždy usmìvavá, starala se, aby
èinnost byla zajímavá a všem pøístupná. Pøinášela
spoustu materiálu, každá lekce byla osvìžena též
písnièkami, které si všichni rádi zazpívali.
Pøíjemnou atmosféru umocòoval i výborný
bylinkový èaj. Absolventi kurzu se urèitì
pøesvìdèili, co vše zvládnou, upevnili svoje
sebevìdomí a odvahu. Dùležitá byla také
spoleèenská funkce setkávání. Vìtšina absolventù
pokraèujes chutí v dalším cvièení pamìti.
-BÈV loòském roce bylo v mìstském zpravodaji
nabídnuto uspoøádání cyklu Trénování pamìti pro
seniory. Tuto nabídku pøijalo 14 døíve narozených
dam a pánù a svìøilo péèi o svou pamì paní
Bc. Marii Ondøichové. Pak se po deset týdnù
scházeli vKSMB.
Paní lektorka mìla pro své žáky vždycky

výborný èaj a na novou hodinu pøipravený
program. Zaèínalo se pøipomenutím obsahu
hodiny minulé, a pak nastoupila nová látka. Byly to
spíš než vìda hry se slovy a èísly, mnemotechniky,
cviky pro jednotlivé smysly, nebo testíky, kde byly
otázky z rùzných oblastí. Z nìkterých setkání byl
zadán i domácí úkol a hodiny pravidelnì konèily
spoleèným zpìvem nìkteré lidové písnièky.
Jak se blížil konec kurzu, požádali úèastníci
o druhé kolo, respektive o pokraèovací kurz v roce
2007, a tedy i v tomto roce pokraèuje. To je jistì
i výmluvné hodnocení celé akce.
Mimochodem: „Víte, že Ludolfovo èíslo
èíslicemi 3,14 nekonèí? A znáte nazpamì alespoò
tìch 100 následujících? Já ano.“
-JL-

10 let aktivní èinnosti územní
organizace Svazu diabetikù v
Bechyni.
"Kdybych nemìl cukrovku, už by mì zdraví
dávno sklátilo".Tìmito slovy odpovìdìl slavný
švýcarský dramatik Frederick Dürrenmat,
dlouhodobý diabetik na otázku novináøe, jak se
s chorobou vyrovnává.

Ze staré školy
Tradièní „noèní hra“ po budovì staré školy
probìhla v podveèer jednodenních pololetních
prázdnin – ve ètvrtek 1. února. Po setmìní se pøed
školou sešlo více jak 160 žákù, kteøí absolvovali
trasu po tmavých tøídách a chodbách. Po splnìní
úkolù na sedmi rùzných stanovištích na nì v cíli
èekala sladká odmìnaa pro ty nejlepší i malý dárek.

ŽIVOTNÍ JUBILEA
BŘEZEN 2007
89
88
87
86

let
let
let
let

85
84
82
81
79
78

let
let
let
let
let
let

77 let

OKRESNÍ OLYMPIÁDA
KONVERZAÈNÍ SOUTÌŽE
V ANGLICKÉM JAZYCE
Dne 7.2. 2007 probìhla v Táboøe olympiáda
konverzaèní soutìže vanglickém jazyce .
Úèast v této soutìži byla vysoká. Sešli se žáci
nejen ze základních škol, ale i studenti z víceletých
gymnázií. Naši školu reprezentovaly dvì žákynì.
V kategorii I.A soutìžila Eliška Pokorná ze 7.A
a v kategorii II.A nás reprezentovala Diana Rayová
ze tøídy 9.B. Na soutìž je pøipravovala paní uèitelka
M. Mièanová. Tyto žákynì zvítìzily ve školním kole
olympiády, a proto mìly velkou šanci se dobøe
umístit i ve vyšší soutìži. Obì nám udìlaly radost.
Diana se umístila na výborném šestém místì
a Eliška slavila úspìch nejvyšší. Získala první
místo. Dík patøí nejen žákyním, které nás
reprezentovaly, ale i paní uèitelce, která jena soutìž
pøipravila.

76 let
75 let

Horáková Josefa
Šafránková Josefa
Hájíčková Božena
Slavíková Jaroslava,
Valentová Růžena
Píšová Marie, Soukup Josef
Bílková Květa
Balatá Věra, Jelínková Marie
Kuchválek Jaroslav
Boček Jiří, Hruška Josef
Blahoutová Vlasta,
Holub Jaroslav,
Horáčková Marie,
Ryšavá Marie
Bílek Jaroslav, Ing. Málek Jiří,
Ing. Matějka Josef
Malík Bohumil,
Svobodová Alenka,
Váňová Jarmila
Železná Helena

Autor chtìl zøejmì øíci, že s diabetem se dá
dobøe žít i smysluplnì tvoøit, pokud je diabetik
patøiènì erudován.
A to byl hlavní dùvod, proè jsme v roce 1997
založili Svaz diabetikù. Zakládajících èlenù bylo
tøicet. Pøedsedkyní se stala iniciátorka projektu
Mgr.Zuzana Vlková, èleny výboru byli Miroslav
Trybuèek, Vìra Matyásková, Anna Cvachová, Vìra
Bøenková, aktivisté manželé Smržovi. V revizní
komisipracoval StanislavÈáp a Miroslav Vlk.
V souèasné dobì má naše organizace 70
èlenù.V jejím èele obìtavì pracuje Mgr.Zuzana
Vlková spolu s Martou Suchanovou, manželi
Trybuèkovými, Vlastou Bartošovou, Martinou
Kratochvílovou a Mgr.Janou Chalušovou.
Na poøádaných akcích, kterých nebylo a není
málo se dovídáme o tom, jak si poradit se svým
celoživotním postižením. Po zdravotní stránce se
nám vìnuje MUDr.Marie Wulterinová CSc.
azdravotní sestra paní Naïa Bílková.
Za dobu naší existence jsme již uspoøádali
devìt týdenních a šest víkendových edukaènì
preventivních pobytù v romantickém prostøedí
u Nadìjkova v parkhotelu Mozolov. I v letošním
roce se uskuteèní tento pobyt v dobì od 3. do 10.
èervna2007.
Pravidelnì po celý rok cvièíme v tìlocviènì
ibazénu pod vedením fyzioterapeutek.
Pro zájemce jsme uspoøádali kurz "práce
s poèítaèem".Dne 15.3.2007 se uskuteèní v hotelu
"Jupiter" od 15 hodin èlenská schùze s pøednáškou.
Srdeènì zveme všechny zájemce.
Rádi bychom získali partnery, kteøí by nám
pomohli nìkteré akce zorganizovat, ale i finanènì
zabezpeèit.
Výbor Svazu diabetikù Bechynì

Kaplièky, boží muka, aneb co se
bude dít v muzeu
v následujících mìsících?
Mìstské muzeum ve spolupráci s místními
badateli a školami pøipravuje výstavu, která bude
mapovat sakrální památky Bechynì a jejího
nejbližšího okolí. Rádi bychom všechny místní
i pøicestovalé(pøi dobrém prùbìhu) pozvali na
slavnostní kvìtnové otevøení sezóny jak
v Hasièském, tak v Mìstském muzeu (bude
upøesnìno). V tuto chvíli žádáme všechny, kteøí
mají doma nìjaký obrázek èi starší fotografii místní
kaplièky, božích muk, kostelù, høbitovù apod.,
a byli by ochotni je muzeu zapùjèit, aby nás jistì
kontaktovali a pomohli tak první výstavì po letech,
která sezde uskuteèní. Tel.:774 911 067
Mìstské muzeum Bechynì dìkuje paní
M. Šonkové za darované plátno aj., panu
F. Kocourkovi za rolety. Obìma pak za jejich
dobrovolnou spolupráci a osobní pomoc. Muzeum
nadále rádo pøijme regály, skøínì a historicky
zajímavépøedmìty zregionu.

Hotel JUPITER***slaví 10. výročí
Hotel JUPITER slaví v těchto dnech 10. výročí od zahájení provozu. Společnost Lázně
FELICITAS s.r.o. poskytuje hotelové služby, lázeňskou a rehabilitační péči ve dvou objektech.
Budova Vlasta je národní - technickou památkou(Máchova vila), kterou vyprojektoval v roce
1902 architekt Jan Kotěra ve stylu anglické secese.
Hotel získal statut nestátního zdravotnického zařízení v oboru ambulantní rehabilitační
péče, lázeňské péče, poskytování léčebné péče-nemocí pohybového ústrojí v působnosti
"Lázeňských a léčebných domů JUPITER".
Hotel nabízí komplexní služby pro ozdravné, relaxační a rekreační pobyty. Poskytuje
vhodné prostory pro pořádání společenských akcí, zajišťuje školící a vzdělávací akce. Pořádá
kulturní vystoupení a taneční večírky.
Zaměstnanci Hotelu a Lázeňských a léčebných domů JUPITER veškerým svým úsilím
napomáhají šířit věhlas města Bechyně, "perly jižních Čech".
Dr.Josef Mičan-ředitel hotelu

Taneèní pro všechny
Na podzim minulého roku se objevila
v Mìstském zpravodaji, na plakátech i na
webových stránkách Kulturního støediska mìsta
Bechynì informace, že je možné se pøihlásit do
„Taneèních pro všechny“, kde by si zájemci mohli
zopakovat a douèit se základní taneèní kroky. Nijak
jsem neváhal, pøítelkyni jsem oznámil, ženás urèitì
pøihlásím (zpoèátku nevìøila, ale postupnì se
s myšlenkou, že budeme chodit do taneèních
smíøila, i když klasickýženský problém „nemám co
na sebe“ nás provázel všemi pìti veèery) a zaèal
jsem pøesvìdèovat své známé a kamarády, aby do
toho šli s námi (nìkteøí se pøidali, nìkteøí velice
dùraznì odmítli), protože jsem byl pøesvìdèen, že
to bude jednak zajímavá zkušenost, jednak

pro žijem e nìkolik pøíjemných a záro veò
netradièních veèerù a že možná (i když jsem byl
vzhledem ke svým taneèním dovednostem
a svému taneènímu nadání velmi skeptický)
obohatím aspoò trochu své velice skromné
a jednotvárné taneèní umìní. V tomto ohledu jsem
byl obzvláš zvìdavý na taneèní mistry Jirku
Beneše a Hanku Wolfovou a kladl jsem si stále
znovu a znovu otázku, jak se dokáží vyrovnat
s mým taneèním stereotypem (zejména úkrok
doleva mám hodnì zažitý a èasto ho používám pro
obohacení všech druhù tancù) a hlavnì jak budou
úspìšní pøi jeho nabourávání a zmìnách. Pøíjemné
pøekvapení nás èekalo na úvodní lekci, kdy jsme
zjistili, že se na taneèní pøihlásilo celkem 26 párù
(vìkové rozpìtí od 17 do 71 let) a kdy bylo vidìt,že
se stejnì jako myna výuku tìší.

MICRO-EPSILON

Czech Republic, spol. s r.o.

Hledá nové
pracovníky
na tato volná
pracovní místa

Czech Republic, spol. s r.o.
Na Libuši 891, 391 65 Bechyně
Tel.:+420 381 213 011
Fax:+420 381 211 060
email: info@micro-epsilon.cz
http://www.micro-epsilon.cz

pl

Samotná výuka byla kapitolou sama pro sebe.
Lekce byly tøíhodinové pouze s krátkými
pøestávkami, taneèní mistøi po nás chtìli vìci, které
jsme buï nikdy neumìli nebo dávno zapomnìli, my
jsme klopýtali, pletli se, hlasitì si poèítali, velmi se
potili, pøi zvládnutí jakéhokoliv nového kroku na
parketu jsmese cítili hned jako noví Vydrové, ale co
bylo nejdùležitìjší, velmi (zdùrazòuji slovo velmi)
dobøe jsme se bavili a užívali si pohody, pohybu,
a to za profesionálního pøispìní taneèních mistrù
Jirky a Hanky, kteøí nás jednotlivými lekcemi
provázeli srozumitelným výkladem, precizními
ukázkami,
patøièným nadhledem a jemným
humorem.
Proto (myslím si, že to mohu øíci za všechny)
dìkujeme. A pøíští rok jdeme znovu.
JM - spokojený úèastník kurzu

TÌLOVÝCHOVA & SPORT
Vynikající úspìch fotbalistek
SPŠ keramické Bechynì
Èeskomoravský fotbalový svaz ve spolupráci
s ministerstvem školství, mládeže a tìlovýchovy
poøádá celostátní soutìž støedních škol v sálovém
fotbale Støedoškolskou futsalovou ligu. V úterý
30.1.2007 se v Písku hrál turnaj jihoèeské divize za
úèasti dívèích družstev Gymnázia Písek, Gymnázia
Trhových Svinù, Gymnázia+SOŠE+SOU Kaplice a
SPŠK Bechynì. Bechyòské fotbalistky vyhrály
všechny své zápasy, tím i celý turnaj a jako první si
zajistily postup do celostátního semifinále mezi
nejlepších osm týmù Èeské republiky! Tam budou
hrát s vítìzkami krajù Východní Èechy, Severní
Morava a Jižní Morava. Do celostátního finále pak
postupujíprvní dvì družstva.
Kaplice -Trhové Sviny 4:0
SPŠK Bechynì -GymnáziumPísek 3:1 (2:0)
Branky: Kája Ranglová-2, Adélka Kopfová-1
Pøedèasné finále! S velmi dobrým soupeøem
rozhodly dva parádnì zakonèené brejky Káji
Ranglové, pevná obrana a fantastické zákroky
Markéty Souhradové v bránì. Po gólu z velice
pøísnì naøízené penalty za nastøelenou ruku se
ještì soupeø pokusil o závìreèný nápor, ale další
skvìlý zákrok Markéty v bránì a gól Adélky
Kopfové nám pøinesl tìžce vybojované výborné
vítìzství.

a remíza - postupujeme, jakákoliv prohra
- postupuje Písek. Únava a asi i strach o výsledek
pøinesly slabší zaèátek. Zadáci opìt soupeøky
celkem do nièeho nepustily, ale vepøedu jsme se
nemohli prosadit. Pak to ale opìt zlomila výborná
Kája Ranglová. Vedli jsme, ale další šance jsme
nepromìòovali. Soupeø hrozil z protiútokù a opìt
náramnì pomohlvýborný výkon Markéty v brance.
Rozhodnutí pøišlo dvì minuty pøed koncem. Pája
Hrychová vzala míè na naší pùli, klièkami sezbavila
dvou protihráèek a v pohodì zavìsila. Pak už jsme
si jen vychutnávali ten bájeèný pocit vítìzù a èekali
na závìreèný hvizd sudích. Zelenobílá hromada
a pak skákající koleèko radosti a štìstí bylo teèkou
za výborným vystoupením našich holek.
Sestava: v brance - Markéta Souhradová (ta si
zahrála i v útoku) a Ivana Prouzová, v poli - Pavla
H r y ch o v á, M ar g i ta H ùr k o vá, Ma r ké ta
Kalivodová©, Adéla Kopfová, Andrea Majerová,
Eliška Majerová, Jana Nováková, Karolína
Ranglová, Markéta Vávrová.
Pøes výborné výkony všech holek je ale tøeba
urèitì zvláš vyzdvihnout pár jednotlivcù. V první
øadì skvìlou Markétu Souhradovou v bránì, která
dostala za celý turnaj jediný gól a ten ještì z velice
pøísnì naøízené penalty. Z ofenzívy byla urèitì

Písek - Kaplice 3:0
SPŠK Bechynì - Gymnázium Trhové Sviny 6:0
(4:0)
Branky: 2-Kája Ranglová, Ajša Majerová, 1-Gita
Hùrková,AdélkaKopfová
Rozpaèitý zaèátek pøinesl z naší strany tyè a
bøevno a teprve až potom vedoucí gól Gigi
Hùrkové. A pak se už nebylo èeho bát. Bìhem
chvilièky se trefila Adéla Kopfová a dvakrát Kája
Ranglová a bylo hotovo. Ve druhé pùli Kája
s Adélkou odpoèívaly ado útoku sepostavila i naše
brankáøka. V brance nastoupila Ivèa Prouzová a za
pomoci dobré hry našich zadákù to odchytala v
pohodì. Ve pøedu se prosadila dvakrát Ajša
Majerová. Za zmínku urèitì stojí bájeèná pøihrávka
Gigi Hùrkové naAjši první gól.
Písek - Trhové Sviny 5:0
SPŠK Bechynì -GymnáziumKaplice 2:0(1:0)
Branky: 1-Kája Ranglová, Pája Hrychová
Poslední zápas a všechno je dané. Výhra

Novinky z HC Bechyně
Základní část okresní soutěže je za námi
a HC Bechyně postoupil do vyřazovacích
bojů play-off.
Konečné páté místo po základní části je
v konkurenci deseti zúčastněných týmů

nejlepší Kája Ranglová a jejích pìt gólù jasnì
lámalo zápasy. Velké uznání zasluhuje kapitánka
Markéta Kalivodová, která i pøes zdravotní
problémy byla pilíøem naší obrany. A nakonec Pája
Hrychová. Neúnavnì bránila i útoèila, rozdìlovala
výborné pøihrávky i støílela a byla urèitì nejlepší
hráèkou celého turnaje. A její krásný prùnik a
rozhodující gól v posledním zápase pak byl
pozlacením jejího parádního výkonu.
Je na místì všem holkám vyslovit veliké
uznání a podìkování za výbornou reprezentaci naší
školy i Bechynì. Hrály nejlepší fotbal a turnaj po
zásluze vyhrály. Svìdèí o tom i slova uznání
soupeøù a rozhodèích, která se náramnì dobøe
poslouchala.
V.Šastný
rozhodně úspěchem, neboť porci 18 zápasů
jsme odehráli s velmi úzkým hráčským
kádrem.
Celková bilance je vyrovnaná (8 výher,
2 remízy a 8 proher), stejně tak vyrovnané je
celkové skóre ( 99:99 )
Ve vyřazovacích bojích jsme narazili na tým

ŠACHISTI
17. únor 2007 - 7. kolo: 3.jè divize
RealityHoròák Bechynì B - Šachklub Tábor A 4:1
Zkušení mladí šachisté z Tábora k nám pøijeli pod
vedením svého trenéra, který usedl na první
šachovnici. Houževnatou hrou potvrzovali své
kvality, ale postupem èasu se projevila herní
vyzrálost domácích šachistù a zrodil se
jednoznaèný výsledek. Ten mohl být ještì lepší,
kdyby Jirka Habeš svou vynikající pozici tah za
tahem nezhoršoval, až pøešel do prohrané pìšcové
koncovky. Talentovaná táborská hráèka tak získala
cenný skalp ajediný bod hostí - 0:1. Míla Hrubant ,
pomalu rozehrál své figurky a vyrovnal - 1:1.
Postupnì pøehrál svého mladého protivníka
i Jarda Alexa a strhl vedení na naší stranu - 2:1.
David Mazur pomalu získával prostor a nakonec i
materiál - 3:1. Nejdéle bojoval nejzkušenìjší
z hostí, ale Štefan Bernáth využil jeho èasovou
tíseò a obnaženého krále a završil jasnou výhru
našeho družstva - 4:1. Držíme se tak stále na
pìkném druhém místì.
18. únor 2007 - 8. kolo: 1. jè divize
Šachový klub Èeský Krumlov A - Reality Horòák
Bechynì A 4,5:3,5
Do Èeského Krumlova, kde se nám v posledních
letech nevede, jsme jeli bez naší jednièky. Pøesto
byl boj o druhé místo v tabulce dlouho vyrovnaný .
Zaèali jsme dobøe, když Vašek Absolon pøehrál
svého soupeøe a brzy získal bod - 0:1. Nejhorší
výkon této sezóny podal Pišta Bernáth, po hrubém
pøehlédnutí pøišel o pìšce a pøes snahu o protihru
musel nakonec vzdát - 1:1. Pavel Malý tentokrát
taky pøíliš nepøesvìdèil a protihráè jeho pasivní
postavení rychle prolomil - 2:1. Vráa Šastný
ztratil hodnì èasu a v dùsledku toho i figuru za dva
pìšáky. Snažil se o aktivní protihru s hrozbou
promìny pìšce, ale protivník stihl všechno pokrýt
- 3:1. Na nedostatek èasu doplatil i David Mazur,
nezabránil soupeøi vtrhnout do týlu svého krále
a ten ráznì zakonèil útok - 4:1. Za tohoto stavu
jsme bojovali už jen o remízu, ale šance byla veliká.
Pavel Houdek odrazil útoèné snahy domácího
hráèe a po nìkolikeré vzájemné obìti figur se
dostal do jasnì vyhrané koncovky - 4:2. Vyhranou
pozici mìl i Lojza Bartoš, trvalo to o nìco déle, ale
vítìzství si vzít nenechal - 4:3. O remízu se urputnì
bil Venca Hašek, ale ve znaènì redukovaném
postavení nedokázal svou materiální výhodu
využít. Jeho soupeø, který má zkušenosti z bojù na
šachové olympiádì, udržel nerozhodný výsledek,
což znamenalo našinejtìsnìjší prohru - 4,5:3,5.
Štefan Bernáth
Mladé Vožice a v prvním zápase jsme sahali
po fantastickém výsledku, když jsme po první
třetině vedli 3:1. Zápas byl velmi vyhecovaný
a oba týmy do něj šly naplno. Soupeři však do
konce zápasu dokázali vyrovnat, ale obrátit
zápas se jim již nepodařilo. O všem
rozhodoval druhý zápas, konaný v sobotu
17.2.07 . A byl také velmi vyrovnaný.
Bohužel, šťastnější byl tým Mladé Vožice,
který nás nakonec porazil těsně 6 : 7 , a tak
končíme už v prvním kole- škoda. I přesto si
všichni hráči zaslouží velké uznání, protože
(jak již bylo výše řečeno), celou náročnou
sezónu jsme odehráli v poměrně nízkém
počtu hráčů a oproti loňské sezóně je tento
výsledek rozhodně úspěchem.
Tak hokejová sezóna 2006/2007 je minulostí
a podrobnější ohlédnutí za ní vám přineseme
v dalším čísle Bechyňského zpravodaje.
Za HC Bechyně J.K.& M.V.
více na www.hcbechyne.wz.cz

VHODNÁ PRACOVNÍ PŘÍLEŽITOST
P Ř E D E V Š Í M P R O Ž E N Y
Společnost GR elektonic spol. s r. o. hledá pro nově
zřízenou pobočku v Bechyni v objektu bývalého závodu
"JITEX" zaměstnance do stálého pracovního poměru

třísměnný provoz
práce v příjemném prostředí
manuální zručnost
po zapracování 13 - 15 tisíc Kč měsíčně
nástup možný ihned
Po dobu zapracování hodinová mzda. Bližší
informace přímo v závodě u p. MIKOVÉ nebo
telefonicky - 604 678 702
·
·
·
·
·

PROVOZNÍ D OBA
po, út, pá 12:30 - 19:30
st, čt
8:30 - 14:00

Kosmetika
Dyndová Vendula
Čechova 294

tel: 604 605 670

Prodej permanentek a speciální solární kosmetiky.

Koupím zahradu nebo pozemek v Bechyni
2

- plocha 300 m .

Tel.: 607 571 069 (volat

SIMPLY CLEVER

50 %

teï

50 %

potom

ÈERVENÁ
NEBO ZELENÁ?
VYBRAT BARVU BUDE TO NEJTÌŽŠÍ

ROZHODNOUT SE PRO VÙZ FABIA
COMBI JE TEÏ TAK SNADNÉ.
Poøídit jej totiž mùžete za polovinu ceny
a zbytek doplatit až za rok. Tøeba i prostøednictvím leasingu nebo úvìru. Pokud se rozhodnete napøíklad pro model Fabia Combi
Classic v základní výbavì, staèí Vám jen
148 000 Kè. Nabídka se vztahuje na všechny
modely Fabia.
Užijte si pøemýšlení o detailech! Akce platí
do vyprodání zásob, a proto nás navštivte
co nejdøíve. Tìšíme se na Vás.

Komb inovaná spotøeba a emise CO
2 modelu
Fabia Combi: 4,6–7,7 l/100 km, 124–185 g/km

Váš autorizovaný prodejce vozù Škoda:
JOSEF NOVÁK
Václavova 1
123 45 Jindøichùv Hradec
Tel.: 123 456 789
Fax: 123 456 789
E-mail: novak@prochmail.cz
www.skoda-dealer-novak.cz
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