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Rekonstrukce kanalizace,
vodovodu a komunikací
sídl. 5. května
Město Bechyně plánuje v letošním roce
provést rekonstrukci kanalizace, vodovodu
a komunikací včetně chodníků na sídl.
5.května. Stavba bude zahrnovat část sídl.
5.května, která je zakreslena v situačním
plánku. 18.4. 2007 bylo firmě DAICH, spol.
s r.o., která vyhrála výběrové řízení, předáno
staveniště a byl domluven harmonogram
prací. Před zahájením stavebních prací musí
být nejdříve vytyčeny všechny sítě v území
dotčeném stavbou a připraveno zařízení
staven iště. Zařízení sta veniště bude
umístěno do prostoru parkoviště před firmou
Elexpres-elektroservis s tím, že budou
zachovány všechny vstupy do nemovitostí.
Akce bude rozdělena do dvou etap po
úsecích dle napojování nové kanalizace na
stávající kanalizační stoky. Při každé etapě
dojde k úplné uzávěrce komunikace, přístup
k nemovitostem bude zajištěn.
První úsek bude zahrnovat ulici okolo
firmy Elexpres-elektroservis až na křižovatku
s ulicí Za Trubným, stavební práce budou
zahájeny 2.5.2007. Nejprve bude sejmuta
vrchní vrstva komunikace (bez chodníků),
práce budou pokračovat výkopem rýh pro
novou kanalizaci a vodovod a napojením
jednotlivých objektů na nové sítě. Nové
přípojky kanalizace a vodovodu budou
provedeny na hranici soukromých pozemků.
Pak dojde k provizornímu dosypání výkopů
na úroveň komunikace. Po dokončení
uložení sítí bude následovat opět ve dvou
etapách odkopání plání na úroveň spodní
vrstvy komunikace, navážení nových
podkladních vrstev komunikací a chodníků,
u ložen í s i lničn íc h ob r u bn ík ů p od é l
komunikace, pokládka dlažeb chodníků

Oranžové hřiště
Město Bechyně obdrží v letošním roce od
N adace ČEZ n adač ní p říspěvek na
vybudování tzv. „Oranžového hřiště“. Pro
výstavbu bylo Radou města vybráno sídliště
Obránců míru. Hřiště by mělo být umístěno
na par.č. 595/3, což je zelená plocha
nacházející se mezi bytovými domy č.p. 816,
817, 820 a 821. Výstavbou nového dětského
hřiště chceme dětem poskytnout různorodou
a přitom bezpečnou venkovní zábavu
a sportovní vyžití a podpořit tím aktivní životní
styl dětí v době, kdy se na pohybové aktivity
zapomíná a děti jsou stále častěji upoutány
televizními či počítačovými obrazovkami.
Chceme vybudovat dětské hřiště a umístit na
ně herní prvky, jak pro ty nejmenší, tak pro
děti ve věku okolo 10 až 13 let, které by
rozvíjely fyzickou kondici a podporovaly
dětskou představivost. Zároveň chceme, aby
na hřišti nalezl důstojné zázemí i dospělý
doprovod. Před výstavbou hřiště dojde

a parkovacích stání, pokládka živičných
povrchů ve třech vrstvách, úprava okolních
ploch a dopravního značení. Stavba by měla
být dokončena do konce tohoto roku.
V příp adě nepříznivých klimatick ých
podmínek bude finální vrstva živičného
povrchu komunikací provedena na jaře 2008.
Během realizace stavby bude v případě
nutnosti zavření přívodu pitné vody zajištěno
náhradní zásobování. Budeme se snažit
občany o všech omezeních v dostatečném
předstihu informovat.
Žádáme všechny občany žijící na sídl.
5.května o shovívavost a trpělivost. Během
stavby bude určitě částečně narušena
pohoda jejich bydlení. Ale věříme, že
konečný výsledek bude stát za trochu
nepohodlí a přispěje ke zkvalitnění bydlení
v této lokalitě.
I.Z.

k demolici tří stávajících pískovišť, které
nesplňují stoupající nároky na bezpečnostní
a hygienické normy.
V současné době připravujeme zadávací
dokumentaci pro výběrové řízení na
zhotovitele hřiště a čekáme jaké požadavky
na hřiště bude mít Nadace ČEZ. S výstavbou
se začne, až bude provedeno výběrové
řízení na prováděcí firmu a vyřízeno stavební
povolení. Výstavba hřiště bude ukončena
v letošním roce.
I.Z.

Dne 13.3.2007 zemøel v Praze pan
prof. Jan SIMOTA, ak.sochaø, bechyòský
rodák, absolvent bechyòské keramické
školy. Jeho životní osudy a hlavnì jeho dílo
si pøiblížíme v nejbližší dobì v nìkterém ?z
našich medailonù.
V našem Zpravodaji vyšel v lednu 2006
medailon o akademickém malíøi, grafikovi
a hudebníkovi Janu Antonínu PACÁKOVI.
Byl to pravidelný návštìvník Bechynì, mìl
toto naše mìsto rád a dobøe se v nìm cítil.
Bohužel, už musíme psát jen v minulém
èase, 23.3.2007 po tìžké nemoci zemøel.
Už se jeho veselých novoroèních pøání do
našeho èasopisu nedoèkáme. Škoda
nadaného, pøátelského a veselého èlovìka.
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Sýkorová Antonie
Hrušková Milada
Lososová Věra, Štrossová Marie
Hořejší František, Hynková Věra,
Sobíšková Miloslava
Jindráková Helena,
Korbel Ladislav
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

Krátké pojednání o tom,
jak poutníci za Pannou Marií
bechyňskou chodili…
Pros t ř edn ictvím do stupné b arokní
literatury bych chtě la krátce připomenout
bývalou slávu b echy ň skéh o kláštera
s kostelem Nanebevzetí Panny Marie jako
poutního místa a nahlédnout do osobních
příběhů poutníků, kteř í na toto místo
přicházeli a č asto zde nechávali události
vypsané či fyzický dů kaz prob ěhlého
zázraku. „…hlučné pouti a procesí se
konají …“, p íše a utor tzv. „ Hodinek “,
podobně i autoři další. Mnohdy zřejmě
nestačil přicházejícím ani prostor kostela.
Zaplnili ambit, hřbitov, terasy v zahrad ě
i o kolní uli č ky. Pů vodem této sláv y
a pravidelně se konajících poutí byla
pře devš ím úcta k tzv. „tř em s vatým
ob raz ů m “, k ter é mno hokr át o bstá ly
v dějinách Bechyně a kolem nichž se údajn ě
staly nejrůzně jší zázraky. Vyprávění tohoto
dění by vydalo na další článek. Dnes se
vyhněme historii těchto ve skutečnosti třech
soch, p odívejme se rad ě ji blíže n a
přicházejícího poutníka. Za vyobrazením
ukř ižovaného Pána Ježíše, a dále větší
a menší sochou Panny Marie putovali
k u r č it é m u d a t u p o u t n í c i t ý n š t í ,
jindřichohrade čtí, soběslavští, z Veselí,
z Jistebnice a další, během pravidelně se
konajících poutí. Odmysl íme-li tyto oficiální
svátky, máme doloženo, že z t ěchto
a dalších míst přicházeli za Pannou Marií
bechyňskou jednotlivci s prosbou o n ějakou
zd ravot ní či psy cholo gick ou z m ě nu ,
s poděkováním za zázračné již proběhlé
uzdravení, nebo za poskytnutou ochranu.
Tyto události byly k větší slávě poutního
místa Bechyn ě v roce 17 46 pe čliv ě
sepsány, v č etn ě jmen sv ě dk ů, kteř í
zázračná uzdravení a jiné události mohli
doložit.
Zajímavé je dnes sledovat, jaké potíže
sem nemocné či jinak postižené vedly a co
oni „naoplátku“ klášteru nechali. Z níže
citovaných pramen ů se dozvídáme, že lidé

PLATBY MÍSTNÍCH
POPLATKŮ
V souladu s obecně závaznou vyhláškou
Města Bechyně o místních poplatcích je
k 31. březnu 2007 splatný místní poplatek ze
psů za rok 2007 a místní poplatek za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, dále jen „poplatek za
komunální odpad“, za rok 2007 je splatný
k 31. květnu 2007.
Dovolujeme si upozornit všechny
občany, kteří dosud nezaplatili místní
poplatek ze psů, aby poplatek neprodleně
zaplatili. Složenky byly všem poplatníkům již
rozeslány.
Dá le sdělujeme, že slož enky za
komunální odpad byly rovněž poplatníkům
rozeslány. Pouze v případě nájemníků
městských bytů, jejichž správcem je Bytenes
Bechyně spol. s r.o. bude poplatek zúčtován
v inkasu nájemného a služeb (tzv. SIPO) za
měsíc květen 2007.

č asto přicházeli s bolestí o čí, hlavy, také
m ěli č asté trápení se zuby. Ve své nouzi
a bolesti, když už neviděli žádné řešení, se
vydali na cestu do m ístního klášterního
kostela ukázat tak svojí zbožnost a pokoru a
vyprosit změnu. Mnohé z událostí se týkají
d ětí, které se bu ď již narodily zmrzačené,
nebo se jim později stala n ějaká nehoda.
Rodiče pak vykonají pouť a na místě nechají
sloužit mši, aby se za dítě p řimluvili. Č asto
se stalo, že již po cestě zmrzačený či
nemocný prodělal viditelnou změnu. V roce
1732 se objevuje p řípis, „šestnáctiletý

chlapec z Hodonic, nesa strych popele
upadl a vnitř ně sobě ublížil, pak oslepl, …dal
do kostela dvě voskový oči a zázračně se
uzdravil“. Jinde si přeč teme, že se děti při
jídle nevhodně chovaly (18. stol.) a došlo tak
ke zranění vidlič kou, nebo že dítě snědlo
minci, zřejm ě nadčasové problémy. Pojem
„ angina“ autorovi tak é nebyl cizí, dále
zmiňuje hrdla bolení, němotu, psotník, že
byl člověk na těle či nohách neduživý apod..
Obrácení se k osobě místně uctívané Panny
Marie mělo také zaručit rodičkám lehký
porod a ochrá nit narozené dítě. Na
tabulk ách, které lidé zanech ávali v kostele
jako d ůkaz probě hlé události, se dozvíme

Poplatky je možno uhradit v pokladně
Města Bechyně nebo poštovní poukázkou
nebo bankovním převodem na účet Města
Bechyně č.účtu: 19-0701467359/0800.
Včas nezaplacený poplatek nebo jeho
nezaplacenou část může městský úřad
zvýšit až na trojnásobek. Poplatek je
v souladu se zákonem o místních poplatcích
možno vymáhat exekučně, tj. např. srážkou
z bankovního účtu poplatníka. Proto
upozorňujeme všechny poplatníky na
dodržení termínu splatnosti.
Pro úplnost informací upřesňujeme výši
poplatku za komunální odpad:
sazba poplatku činí 492,-Kč pro fyzickou
osobu za kalendářní rok 2007,
sazba poplatku pro osobu starší 70 let činí
324,-Kč za kalendářní rok 2007.
Žádáme zdvořile všechny poplatníky,
kteří dosud nezaplatili, aby si svoje
nedoplatky vyrovnalia předešli tak zvýšeným
nákladům a dalším případným nepříjemnostem.
Radka Bosáková
vedoucí finančního odboru

mimo jiné o případech, kdy si lidé byli
v ě d om i, že p ř ít o mno st v yobr azen í
zmi ňované svě tice nebo myšlenka na ni je
uchránila před utopením či nebezpe čnými
nemocemi. Autor konstatuje, že bechyňští
své patronce sami přičítají, že se městu
vyhnul mor, na poč. 18. stol. ještě obt ěžující
Prahu a jiná místa:„..nýbrž čemu slušn ě
podiviti se mů žeme, mnozí z nakažených
míst, skutečně hlízy mající, do mě sta se
vloudili a žádného nenakazili, ale na povět ř í
bechyňském okřáli a z nakažení vyvázli.“
Po š ť astn ě p rob ě hlém „ zázraku “
uzdravení, či zlepšení situace, nechal
poutník v kostele tabulku s popsaným č i
vyobrazeným příb ěhem: „ dít ě na své
tabulce vymalované ji ob ětovali“. Movitější
vdě čník daroval obraz: „obraz na plátn ě
malovaný , obraz stříbrný“. Jiný zapálil
dražší svíci, nebo v ěnoval kostelu lampu.
V neposlední řadě chci zmínit už od
středověku rozšířený zvyk, obvyklý v širším
měř ítku. Na poutním místě se nechávaly
ja k o žá d o st č i p o d ě k ov á n í ko pi e
uzdravených č ástí t ěla. D řevěné, voskové ,
kovové o či, končetiny, anebo p římo berle,
které mohl dotyč ný odlož it. Takové
p ř edměty se dod nes bohu žel témě ř
nedochovaly. O významu tohoto poutního
místa a o jednotlivých zázracích se dnes
dozvídáme nejvíce ze sepsaných „historií“
či mnou citovaných „hodinek“, které svou
vznosnou výpovědí mají šířit dobrou pověst
takového místa z plných sil. Vězme ovšem,
že se osvícený autor, sám člen řádu, snaží
odvolávat neustále na starší spisy či přímo
i s datací na konkrétní sv ědky. Nemusíme
pak v jeho úsilí vidě t jen zarytou propagaci
„té jediné církve“. Mů žeme v tě chto
příb ězích nahlédnout i do „pravé“ mentality
tehdejší ho č lov ě k a (j ak a utora , ta k
poutníka).
POUŽITÁ LITERATURA:
P. Jindřich Labe Turnovský, Officium aneb
Hodinky o sedmero bolesti Matky Boží.
Praha 1746.
Krátké popsání o založení svatého obrazu
mariánského a kláštera františkánského v
Bechyni, Jindřichův Hradec b.d..
Za Městské muzeum J.J .

KRYTÁ HALA OTEVŘENA
Na městském stadionu byla uvedena do
provozu krytá hala s umělým povrchem.
Nová hala rozšíří možnost sportovního vyžití
při nepřízni počasí a ve večerních hodinách.
Je určena především pro tenis, ale po
dohodě se správce lze využít i pro odbíjenou
nebo nohejbal.
Provozovatelem haly je TJ Jiskra Bechyně.
Provozní doba:
PO - NE 8.00 - 11.00, 13.00 - 22.00 hod.
Zájemci si mohou objednat návštěvu haly
u správce osobně, nebo telefonicky na
číslech:
723 234 813 (p.Kubasko),
721 280 264 (p.Šmíd).
Provozovatel doporučuje objednávat 1-2 dny
předem.
fs

www.kulturnidum.cz

KULTURNÍ KALENDÁØ
VÝSTAVA
"KAPLIÈKY, KØÍŽE, BOŽÍ MUKA..."
(sakrální památky Bechynì
a nejbližšího okolí)
Vernisáž v úterý 1. května /
14.00 hod./ Městské
muzeum Bechyně
V kulturním programu ke
slavnostnímu otevření výstavy
vystou pí Blať ácký soubo r
Ševetín.
Výstava potrvá od května do
konce srpna 2007.
Vstupné je společné také pro
expozici Hasičského muzea:
dospě lí 40,-K č, důchodci,
studenti, dě ti sleva.
Otvírací doba v květnu:
ČT - NE 9 - 12
13 - 17hod.
Všichni jste srdečně zváni.

PRO DÌTI i rodièe
HONZA A DRAK
Sobota 12. května / 15.00 hodin / VS / Vstupné: 25,- Kč
Pohádka s písničkami a velkou svatbou, při které se rodiče s
dětmi setkají se statečným Honzou, krvelačným drakem,
krásnou princeznou ze zámku i proradným panem Robertem.
Své místo zde mají i veselá postava strážného a mazaného
krejčího. Pohádka potvrdí, že s poctivostí a srdcem na pravém
místě člověk nejdál dojde.
Pohádku připravil Divadelní soubor Tábor.

INSPIRACE
MÓDNÍ PØEHLÍDKA
Středa 16. května / 20.00 hodin / Přísálí / Vstupné: 60,-Kč
Firma IVI a spol. s.r.o. představí kolekci pleteného oblečení
jaro léto 2007 z přírodních materiálů pro každou postavu a věk.
Po přehlídce je možnost si předváděné modely zakoupit nebo
objednat přímo na míry zákazníka.

WORKSHOP
BUBEN III.
Pátek 18. - sobota 19. května / 18.00 hodin / KD
Již tradiční dílna bude tentokráte zaměřena na rytmus
v přírodě. Prosíme všechny zájemce, aby se dostavili v 18:00
před KD, jelikož tato dílna nebude statická, ale budeme se
pohybovat po celém městě a okolí.

kvìten 2007

KURZY
ORIENTÁLNÍ TANCE - nové kurzy

Úterky 1., 8., 15., 22., 29. května/18.30 a 19.30/Klubovna KD
Nové kurzy s místní lektorkou Kristýnou Procházkovou.
Je možné navštívit i jednotlivé lekce.

ORIENTÁLNÍ A BØIŠNÍ TANCE

Pondělky 7., 14., 21., 28. května / 18 a 19 hod. / Klubovna KD

ANGLIÈTINA PRO VŠECHNY
zaèáteèníci

Čtvrtek 3., 10., 17. května / 16.30 a 18 hod. / Klubovna KD

pokroèilí
Středa 2., 9., 16., 23. května / 17 a 18.30 hod. / Klubovna KD

HUDBA
DIVOKEJ BILL
Sobota 26. května / 20.00 hod. / Velký sál KD
MĚLI JSTE NĚKDY MOŽNOST NAVŠTÍVIT KONCERT
ZLATÉHO SLAVÍKA
V BECHYNI???
ŽE NE???
TAK TEĎ JI MÁTE !!!
Speciální host:
Medvěd 009
J ako vž dy s e
s k vě l ý m zv u ke m
a sv ěteln ým
p a r k e m ! ! !! !
Předprodej: Stánek
O ND ŘE J O V I
Libušina ulice
200,-Kč
Na místě:
250,-Kč
Info na tel:
606 605 826
www.vymetalpetr.cz
info@vymetalpetr.cz
www.kulturnidum.cz

PØIPRAVUJEME NA ÈERVEN
DÌTSKÝ DEN
Pátek 1. - sobota 2. června / Klášterní zahrada
1. 6. 16.00 zač ne výtvarná dílna pod vedením Ivy Blažkové
a Juraje Horvátha na téma Stromovka - abeceda vzácných
strom ů. Dě ti budou nejr ůzně jšími zp ůsoby ilustrovat krátké
literární p ř íb ě hy. Nejlepší práce se stanou sou č ástí
př ipravované knížky.
2. 6. D ílna bude pokra čovat i celé sobotní dopoledne. Ve
stejnou dobu se děti budou moci zúč astnit natáčení velkého
bechyň ského baozpravodajství za účasti Baobabu, pedagogů
a techniky ZU Š Bechyně a Kulturního stř ediska města
Bechyně.
14.00 divadlo TRAMTÁRIE - zvědavý kluk Vrtík, fňukavá
Bambulka a přísná Motorka se rozhodnou najít tajemnou
Tramtárii.
Př ipravujeme stany, ob č erstvení, hry, čtení z nových knih,
tancova čku, vystoupení básníků aj…

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

BYTENES OZNAMUJE

Vyúètování služeb za rok 2006
Bìhem posledního týdne mìsíce dubna 2007
byla nájemníkùm mìstských bytù rozeslána
vyúètování služeb za rok 2006.
Reklamace vyúèto vání pøijímáme do
31.5.2007, pouze v písemné podobì a pouze
v úøední dny, tj. pondìlí a støeda 7.00-11.30
a 12.30-17.00 hod.
Po vyøízení pøípadných reklamací bude
zahájena výplata pøeplatkù. Do výše Kè 100,vyplatíme v hotovosti na Bytenesu po 1.7.2007.
Na vyšší èástky obdržíte poštovní poukázku do
31.7.2007.

Ptali jste se
Četné dotazy se týkají volného
pobíhánání psů, jeden z mnoha vybíráme:
Ráda bych věděla jestli městská
vyhláška nějak řeší volné pobíhání psů.
Zabíhá k nám mezi paneláky velký tmavý
pes z Gabrielovy ulice, když uteče ze
zahrady. Je bez náhubku a děti se ho bojí.
Co máme v takovém případě dělat?
Platí vyhláška Města Bechyně č. 17/96
v platném znění. Podle této vyhlášky mohou
být psi voděni jen na vodítku a volné pobíhání
psů je zakázáno. Není však nutné, aby měl
pes nasazen náhubek. Pokud někdo venčí
psa bez vodítka nebo pes opakovaně utíká
ze soukromého pozemku proto, že jej
vlastník dostatečně nezajistil, aby pes
nemohl utéci, mohlo by se v konkrétním
případ ě je dnat o p řestupek. Má te-li
poznatek, že nějaký pes volně pobíhá
a případně i víte, komu tento pes patří,
můžete učinit oznámení o přestupku na
městském úřadě nebo na policii. Ve
správním řízení pak bude nutné prokázat,
kdo konkrétně se přestupku dopustil, proto je
vhodné současně s oznámením přestupku
označit ipřípadné svědky.
Prosím, kde najdu aktuální 2007
usnesení zastupitelů na internetu MU
Bechyně?
Usnesení za stupitelstva neleznete
v sekci Místní samospráva - Usnesení ZM.
Pokud třídím odpad jako veškerý, tak
kam s ním? Má sběrný dvůr povinnost
přijmout ode mě bio-odpad a i veškeré
jinak v Bechyni netříditelné odpady?
Sběrný dvůr slouží pro občany města
Bechyně, ne pro právnické osoby a fyzické
osoby podnikající. Veškeré odpady sběrný
dvůr zdarma nemusí přijmout jako např.
stavební o dpad , výkopo vou zeminu.
Bio-odpad sběrný dvůr bere. Do sběrného
dvora lze uložit i nebezpečný odpad,
objemný odpad a slouží ke zpětnému odběru
elektro zaříz ení. Běžné druhy odpadů
z domácnosti lze na sběrný dvůr uložit.
Má m dotaz ohledně barevných
kontejnerů na plasty, sklo atd. Snad na
všech těchto kontejnerech v Bechyni je
vždy nálepka "pouze PET lahve". Zajímalo
by mě, do kterých kontejnerů mám házet
ostatní plasty jako kelímky od jogurtů,
nádoby od čistících prostředků nebo
třeba igelitové tašky atd.
Máte pravdu, v Bechyni se třídí prozatím
papír, sklo a PET lahve dle požadavku
odvozové firmy. Protože se vypisuje
výběrové řízení i na odvoz tříděného odpadu
z Bechyně od 1.7. 2007, snad se situace
zlepší a budete moci do žlutých kontejnerů
ukládat veškerý plast.

Jsou-li v evidenci nájemného evidovány
ned oplat ky, b udou pøeplatky vyú ètování
pøednostnìpoužity na úhradu tìchtonedoplatkù.
Nedoplatky z vyúètování uhraïte pøiloženou
složenkou,pøíkazem na
úèet è:
030015-0701467359/0800
variabilní symbol:
„è.p./è.bytu/13“
nebohotovì na Bytenesu.
Splatnost nedoplatkù je do 31. 8. 2007.
Nájemníkùm s nedoplatky z vyúètování služeb
roku 2006 vyššími jak Kè 1.000,- budou v nejbližší
dobì pøimìøenì navýšeny zálohy a zaslány nové
Evidenèní listy.
Miroslav Král, jednatel spoleènosti

Co možná netušíte...

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIÈÙ
BECHYNÌ
Pozvánka na oslavu svátku Svatého
Floriána - patrona hasièù
Sbor dobrovolných hasièù v Bechyni si
dovoluje pozvat všechny sponzory, spoluobèany
a pøíznivce hasièù na oslavy SVÁTKU SVATÉHO
FLORIÁNA na námìstí T.G. Masaryka, v Bechyni
první kvìtnovou sobotu 5. kvìtna 2007.
Pøi této pøíležitosti se bude konat VII. roèník
soutìže hasièských družstev mladých hasièù, žen
a mužù v požárnímútoku

O PUTOVNÍ POHÁR
STAROSTY MÌSTA BECHYNÌ
Zapoèítaný do série 6 kol v PÚ o putovní pohár
OSH Tábor -II. roèník
Program oslav: DOPOLEDNE IODPOLEDNE!!!!
9.00- 9.45

p øíjezd hasièských d ružstev
mladých hasièùa prezence
10.00
slavnostní nástupu ml. hasièù
10.15
zaèátek soutìžeml. hasièù
12.00
pøedpokládaný konec soutìže v PÚ
ml. hasièù
12.00 - 12.30 pøíjezd a prezence družstev SDH
ženy a muži
12.45
s poleèný slavnostní nást up
-ml. hasièù + kategorie ženy a muži
-vyhodnocení výsledkù ml. hasièù
a pøedání putovních poháru a cen
-start-hlavní soutìž v PÚ ženy 2B,
muži 3B
16.00
slavnostní vyhodnocení, pøedání
cen a putovních pohárù starosty
mìsta Bechynì
16.30
p øedp okládaný kone c o slav
-volná zábava
Po celý slavnostní den bude otevøeno
Hasièské a Mìstské muzeum v novì adaptovaných
prostorách Mìstského muzea. Mùžeme se
pochlubit svìtovými unikáty z historie hasièství.
Pøijïte si prohlédnout velice zajímavé historické
exponáty staré 300-400 let, plátìné koše ruènì
šité, kožené hadice z volské kùže, odznaky,
uniformy, pøilby, první vodní dìlo v historii,
zakládací listiny a další historické pøedmìty, ale
i novinky!
Pøijïte mezi nás prohlédnout si hasièské
historické exponáty a povzbudit mladé hasièe
a hasièská družstva pøi jejich soutìžení. Shlédnìte
vozidlo, které je tady pro Vás, pro Vaši ochranu, jak
domovù, takv první øadìživotù.
Obèerstvení k osvìžení po celý sváteèní den.
Ohni zmar a hasièùm zdar!
PS: Kategorie ženy a muži možno se zúèastnit již
dopoledne ashlédnout ml.hasièe.
za SDH velitel hasièù a soutìže M. Douda

KINO BECHYNÌ
KVÌTEN 2007
UPOZORNĚNÍ!
Každý pátý film můžete vidět zadarmo !!!
Po předložení čtyř vstupenek s různým
datem návštěvy můžete pátý film vidět
zdarma.
Nevztahuje se pouze na filmy, kde jsou
vstupenky v předprodeji.
1. úterý, 20h
HANNIBAL - ZROZENÍ
Premiéra širokoúhlého filmu USA
Vstupte do temné mysli Hannibala Lectera
Do 15 let nepřístupno, 120 min, 60,-Kč
4. pátek, 5. sobota, 20h
ROCKY BALBOA
Premiéra barevného filmu USA
Mládeži přístupno, 60 min, 102,-Kč
6. neděle, 20h
300: BITVA U THERMOPYL
Premiéra širokoúhlého historického
velkofilmu USA
Do 12 let nevhodné, 117 min, 60,-Kč
7. pondělí, 8. úterý, 20h
GHOST RIDER
Premiéra barevného širokoúhlého filmu
Film na motivy komiksové předlohy
s Nicolasem Cagem
Mládeži přístupno, 105 min, 65,-Kč
10. čtvrtek, 11. pátek, 20h
TAXI 4
Premiéra barevného filmu USA
Ještě rychlejší, ještě ztřeštěnější
Do 12 let nevhodné, 91 min, 60,-Kč
12. sobota, 20h, 13. neděle, 17h
MAHARAL - TAJEMSTVÍ TALISMANU
Premiéra českého barevného filmu
Mládeži přístupno, 107min, 60,-Kč
14. pondělí, 15. úterý, 20h
PRÁZDNINY PANA BEANA
Premiéra barevného filmu Velké Británie
Mládeži přístupno, 90 min, 60,-Kč
19. sobota, 20. neděle, 20h
ŠTĚSTÍ NA DOSAH
Premiéra širokoúhlého filmu USA
V hlavní roli smutné komedie Will Smith.
Mládeži přístupno, 117 min, 65,-Kč
21. pondělí, 20h, 22. úterý, 17h
ARTHUR A MINIMOJOVÉ
Premiéra barevného filmu USA/Francie
v českém znění
Velká dobrodružná podívaná pro malé i
velké diváky v kombinaci hraného
a animovaného filmu
Do 15 let nepřístupno, 102 min, 70,-Kč
24. čtvrtek, 25. pátek, 20h
VLAJKY NAŠICH OTCŮ
Premiéra širokoúhlého filmu USA
Režie Clint Eastwood.
Do 12 let nevhodné, 132 min, 60,-Kč
27. neděle, 28. pondělí, 20h
DREAMGIRLS
Premiéra širokoúhlého filmu USA
Neuvěřitelně silný příběh muzikálu
s hvězdným hereckým obsazením.
Do 12 let nevhodné, 130 min, 60,-Kč

Zimní sezona mladých

Sejdeme se na letišti

Dne 3. února 2007 uspořádal Sbor
dobrovolných hasičů Bechyně ve spolupráci
se ZŠ Libušina VI.ročník soutěže mladých
hasičů „Bechyňský sedmiboj“. Soutěžilo se v
kv ízu , uz lové štafe tě , Kimo vě hře ,
požárnickém kuželníku, motání hadic, opičí
dráze a hadico vém kole. Přijelo 50
tříčlenných hlídek ze 13 hasičských sborů
z okresů Tábor, Č. Budějovice, Jindřichův
Hradec, Pelhřimov a Příbram.
V celkovém hodnocení:
3. místo obsadili Bechyňác,i o to se tentokrát
nejvíce zasloužila nejmladší kategorie.
2. místo patří oddílu z Jistebnice
1. místo a putovní pohár pro vítěze a největší
porci odměn si odvezlo družstvo z Křeče
(okres Pelhřimov).

Po roční odmlce uspořádá Svaz letců
ČR, odbočka Bechyně, spolu se sekcí
ultralehkých letadel v pořadí již 12. slet těchto
létajících aparátů různých typů. Celá letová
i pozemní akce se jako tradičně uskuteční na
západní ploše bývalého vojenského letiště.
Ukázkový provoz ve vzduchu bude zahájen
dne 26. května 2007 v 9.00 hod. Vstupní
brána a bezplatné parkoviště je ve směru od
obce Hodonice.

Za pěkné ceny děkujeme sponzorům:
Hračky pí. TrnkováTýn n/Vlt.
Pizzeria Pegas Bechyně
Installtop Tábor
Okresní sdružení hasičů Tábor

Nocování s Andersenem
v Bechyni potøetí!
Proè vznikla? Knihovnice dìtského oddìlení v
Knihovnì Bedøicha Beneše Buchlovana dostaly
v roce 2000 nápad uspoøádat pro své ètenáøe

kouzeln ou noc p lnou ètení, zábavy, her
a pøekvapení. Zároveò tím netradiènì oslavili
výroèí narození dánského pohádkáøe Hanse
Christiana Andersena a 2.duben se stal na jeho
poèest Mezinárodním dnem dìtské knihy. Akce se
vydaøila a stala se vzorem pro ostatní knihovny,
které se každoroènì zapojují do této už dnes
mezinárodní akce na podporu dìtského ètenáøství.
Noc s Andersenem se od památného roku 2000
rozrostla z 1 knihovny na letošních 590
registrovaných z Èech, Slovenska, Polska
a Slovinska!
V Bechyni nocovalo letos 17 natìšených
nocležníkù a 2 knihovnice. Sešli se v 18 hodin
v mìstské knihovnì. Každý si našel svùj spací
koutek mezi regály knih, vybalil svého plyšového
kamaráda a dobrodružné nocování v duchu
Jaroslava Foglara a jeho bobøíkù mohlo zaèít!
Splnili jsme nakonec jen bobøíka šikovnosti, hladu,
zruènosti, mlèení, odvahy, i pøesto vìøím, že na
letošní prožitou „Noc“nikdo nezapomene!
Ale zpátky k programu ! Zaèali jsme
procházkou v lázeòském parku, kde jsme sbírali
pøírodniny na výrobu Lapaèù snù, které jsme
z èasových dùvodù nevyrobili. Tento úkol nás èeká
dodìlat zarok! Provìtraní jsme se pohodlnì usadili
v sále kulturního domu a nechali jsme se vlákat do
øíše pohádek pøedstavením Princezna a Kopøivka
v rámci konaného festivalu dìtských divadelních
souborù Jaro. Odcházeli jsme spokojení a na

Letový provoz letadel bude probíhat na
statické stojánce podél vzletové dráhy.
Svými letadly ve zmenšené podobě se také
představí bechyňští letečtí modeláři. Pro
náv štěv níky bud ou p řipraveny da lší
zajímavé akce. Po celý den bude možnost
občerstvení.
Předběžné informace získáte na čísle
602 187 504. Bližší informace pak v den
letové akce od pořadatelů u vstupní brány.
Na tento den zveme srdečně všechny
příznivce leteckého sportu a letectví vůbec.
Letu zdar přeje bechyňský Svaz letců.
Otto Waldhaus
člen odbočky SL Bechyně
oplátku jsme pozvali dìtské herce na pøipravovanou tajnou výpravu veèerní Bechyní. Zájemci
se k nám pøidali ve 22 hodin. Za svitu vyrobených
papírových lampionù jsme hledali další ze
záhadných obálek, které nás celou noc provázely.
V ši ch ni jsme d o stali pamì tn í kartièky
a v poètu asi 55 dìtí a 6 dospìlých jsme vyrazili
vzhùru za dobrodružstvím!
Tajná výprava skonèila u dveøí kláštera, kde
jsme našli 4.obálku. Z historie této starobylé
budovy jsme se dozvìdìli, že ve sklepení bychom
mohli odhalit tajemství jednoho z mnichù
františkánù. Nejprve jsme museli témìø potmì
nalézt dveøe vedoucí do sklepa. Nìkteøí se už tady
zaèali bát a pøed vstupem do tmavé sklepní chodby
jsme se už báli úplnì všichni. Po skupinkách jsme
se odhodlanì noøili do tajemných podzemních
útrob kláštera hledajíc 4 pøedmìty a 4 písmena za
asistence záhadného mnicha. Hlídal razítko, jehož
obtisknutím jsme dokládali naši návštìvu sklepa. Z
nalezených písmen jsme sestavili heslo a opìt
jsme se museli (už všichni spoleènì) vrátit
k záhadnému mnichovi. Vydal nám další obálku,
ale hlavnì jsme si odnášeli divný pruh popsané

FYZIOTERAPIE
- masáže - různé druhy
- mobilizace
- měkké techniky
- léčebný tělocvik
- lymfodrenáž ruční
- lymfodrenáž přístrojová

Lymfodrenáž pomáhá ke zmenšení
objemu problémových partií těla,
odbourává pocit "těžkých nohou"
a uvolňujelymfatické cesty
Marie Bambasová
Zahradní 934
Bechyně

tel: 608 223 271
381 213 869

Možnost objednání od 1. 5. 2007

Městské muzeum děkuje
Základní škole Školní 293 za darované
skříně, dále paní Ladě Fákové za spolupráci.
látky. Poslední obálku jsme otevøeli pøed
knihovnou u stromu „Pohádkovníku“, který nám
každoroènì pøipravuje nìjaké pøekvapení.
Tentokrát nám pomohl najít øešení k vyluštìní
mnichova poselství- látkové šifry: „Knihy jsou
pøátelé, kteøínikdy nezradí!“
Tajemná výprava skonèila, všichni zúèastnìní
(co s námi vydrželi až do konce) byli po zásluze
sladce odmìnìni. Divadelníci šli do hajan.
Nocležníci v knihovnì usedli k poèítaèùm a zkusili
se spojit pomocí chatu s ostatními knihovnami.
Zahráli jsme si pexeso, kreslili a èetli. Povídání
o prožitém strachu a tajemném mnichovi nebralo
konce, ale kolem 2.hodiny už všichni spokojenì
oddychovali. Ráno jsme si rozdali upomínkové
samolepky, pohlednice a splnìné bobøíky. Ještì
letošní hromadné foto a hurá domù! Až tu letošní
Noc s Andersenem všichni dospíme, mùžeme se
zaèít tìšit na tu pøíští v roce 2008!
Za poskytnuté prostory v klášteøe srdeènì
dìkujeme Základní umìlecké škole V.Pichla
v Bechyni a velmi si vážíme sponzorské podpory
Truhláøství Houdeka zábavného centraKameòák!
Za všechny úèastníky Houdková Eva

Netradiční lidová dudácká
muzika
Netradiční lidová dudácká muzika DUHA
vznikla na jaře roku 2004 na základě lásky
k lidové písničce, potřebě zanechat tyto
lidové perly také pro další generace. Z toho
důvodu se DUHA snaží o tvorbu vlastních
skladeb, které jsou z větší části produkovány
j e jím ka p el n í k em pa n e m J os e f em
Benediktem z Vráže. Z původních pěti hráčů
má DUHA v současnosti devět muzikantů,
a to dudy, tři klarinety, dvě harmoniky,
kontrabas, housle, vozembouch. Jde o ryze
jihočeskou muziku, hráči jsou z Písku,
Tábora, Vráže a Bechyně. Repertoár je
složen nejen z písniček již známých, ale také
z vlastních skladeb, které opěvují krásu
rodných míst, s úctou vzpomínají na ty, kteří
se zasloužili o rozkvět českého folkloru. Jako
v např. v písni Netradiční muzika je zmínka
o pánech Bláhovi, Režném, Matáskovi,
Konrádovi a Bíbovi.
Tato netradiční dudácká muzika, která je
členem Jihočeského folklorního sdružení se
každoročně účastní mnoha folklorních
festivalů, jako je např. Kovářov, Doudleby,

Strakonice, dále Jihočeských slavností
v Českých Budějovicích, Táborský ch
slavnos tí, Píseck ých slavností, hraje
v různých domovech důchodců, a to zcela
zdarma. Např. v Bechyni, Těchobuzi,
G-centru Tábor, Domově důchodců Máj
České Budějovice, Domově důchodců
Soběslav a v mnoha dalších. Od roku 2004
vyjíždí do zahraničí, kde otevírá nebo zavírá
turistické sezony např. ve Španělsku,
dvakrát v Chorvatsku. Reprezentovala
Českou republiku v pořadu „Ahoj, sousede“
v Rakousku, v loňském roce se účastnila
podpisu družební spolupráce mezi městy
Písek a Wetzlar za účasti německé,
francouzské a anglické reprezentace.
V rámci EU by v letošním roce měla DUHA
vycestovat s reprezentanty města Písek opět
do Wetzlaru, kde by společně s německou
stranou měla vyjet do Anglie na obdobné
jednání, které se uskutečnilo v loni ve
Wetzlaru. Právě Angličané projevili zájem o
to, aby se tohoto jednání účastnila se svým
programem práv ě jihoče ská DUH A.
V současné době čekají DUHU vystoupení
na zahájení lázeňské sezony dne 5.5.2007
na kolonádě v Karlových Varech, 12.5.

vy stoupe ní v Mn íšk u pod Brdy se
staročeskou kapelou za účasti Českého
rozhlasu a České televize spolu s Janem
Rosákem. Dále ji čeká zajímavé vystoupení
pro české a německé hosty v divadle ve
Františkových Lázních, kde předvede svůj
ucelený program sestavený jak z vtipně
mluveného slova, tak z líbivých melodií, které
si s námi mohou zazpívat všichni ti, kterým
jsou tyto písničky blízké. Program bude
uveden jak v českém, tak německém jazyce.
Do budoucnosti si DUHA přeje, aby ty
krásné melodie s dojemně lidskými texty
nebyly nikdy zapomenuty, aby byly vždy po
ruce nejen v radosti, ale zvláště v dobách
těžkých. Aby byly součástí domova, vytvářely
jeho teplo, ucelovaly lásku, ten nejkrásnější
cit. Zejména mladí, kteří dnes holdují lásce
k jiným hudebním žánrům, by na tuto oblast
neměli zapomínat z prostičkého důvodu,
také jednou zestárnou a co pak budou zpívat
a učit svá vnoučata? Všichni moudří by si tuto
radu měli vzít k srdci, vždyť přece, jak píše
Božena Němcová, v dobrém srdci je spousta
místa pro vše dobré. A lidová písnička mezi to
bezesporu patří.
Vaše Duha

Sbírka vìcí pro chudé
Již pìtadvacátou sbírku poøádá DIAKONIE Broumov, øímskokatolické farnosti
v Bechyni a okolí a další spolupracovníci. Sbírka bude v sobotu 12.kvìtna od 9.00 do 17.00 hod.
a v nedìli 13. kvìtna od 10.00 do 13.00 hod. na obvyklém místì na konci nádraží ÈD v Bechyni
Darovat mùžete zachovalé èisté odìvy, textil, základní domácí potøeby, hraèky, zahradní a
dílenské náøadí, sportovnípotøeby apod.
Nepøijímají se televize, lednièky, poèítaèe, nábytek a obnošená obuv.
Bližší údaje najdete na letácích a plakátech nebo zavolejte na tel. 737 709 047.
Pøedem dìkujeme za vaše dary.Pøíští sbírka by mìla být v øíjnu.

DOPORUČUJEME
NÁVŠTĚVU
kulturní instituce v centru Bechyně,
muzea zaměřeného na mez ináro dní
keramická sympozia u nás, navštivte sbírku,
která ukazuje, jak se Bechyně v rámci České
republiky účastnila celosvětového vývoje,
ja kým zp ů so be m p řijím ala imp u lsy,
předávala je a jak přispěla k rozvoji světové
kultury a civilizace; nabízíme pohled na toto
postavení Bechyně z více stran, nabízíme
přehled v celoevropském i světovém
kontextu - nesmíme zapomenout ani na
výstavu o jiném obrazu města, která
nezklame žádného návštěvníka, o tom, co se
dělo na střední průmyslové škole keramické,
téměř od vzniku školy až do posledních dnů;
také tato výstava se chce pokusit o výklad,

nakolik se Bechyně účastnila obecného
vývoje, je součástí historie, součástí dějin
lidstva, Evropy inaší země.
navštivte

Mezinárodní muzeum keramiky
Bechyně
Zámecký pivovar
výstavy
mezinárodní keramická sympozia
(vývoj, souvislosti, přehled...)
nejstarší česká odborná škola keramická
v Bechyni
individuální výstavy
navštivte
exp ozic e za měřené na mezinárod ní
keramická sympozia u nás a prohlédněte si
četné exponáty včetně i nejsoučasnější
české keramiky
1. 5. - 30. 9. 2007
otevřeno denně:
9.00 - 12.00 a 12.30 - 17.30 hodin
PhDr. Milouš Růžička

Aprílová škola
V pátek před 1. dubnem jsme se dohodli,
že si udě láme Aprílovou školu. Ráno si
spousta bechy ňských obyvatel musela
myslet, že nás rodi če vyhnali z domovů,
neboť jsme se ke škole ubírali s obrovskými
taškami a batohy. Někteří z nás museli využít
i silné paže tatínků. Všechna zavazadla
obsahovala pomůcky na soutěž „Hledáme
krále a královnu Cibulovi.“ Pravidla byla
jednoduchá. Měli jsme si na sebe obléknout
co nejvíce slupek = vrstev oblečení stejné
barvy. Paní učitelka se celý týden „kasala“, že
vyhraje a že ji nikdo nedokáže porazit. Když
ale ráno viděla naše obrovské tašky, humor ji
přešel.
Nakonec skončila na krásném 3.míst ě
spole čně s Martinem. Absolutním výhercem
se stala Zdenička (na fotografii), kter á
zvítě zila s bezkonkurenčními 54 vrstvami!!!!
Druhá Monika měla jen o trochu méně. Bylo
nesm írn ě zábavné sledovat, jak naši
spolužáci postupně nabírali obřích rozměrů.
Adámek svoji postavu korunoval obléknutím
dvou zimních oteplovaček. Drobná Karolínka
po 40 vrstvách připomínala Schwarzenegera
v útlém mládí. Nasmáli jsme se a to byl smysl
soutě že.
Výherci dostali diplomy a na ochlazení
polárkový dort.
Žáci 3.třídy ze „Staré školy “

Blahopøejeme všem maminkám ke Dni matek,
který se dnes slaví 13. kvìtna.
Dìkujeme našim školním
kuchaøkám v Základní škole
ve Školní ulici za dobré
maminèiny obìdy. Mají pro
nás, strávníky, nejen om
výborné obìdy, ale vždy
i spoustu úsmìvù. Ke dni
maminek jim pøejeme hodnì
z d ra v í èk a , d o br é n á l ad y
a trpìlivosti se všemijejich strávníky.
-om-

Anketa o nejlepšího
sportovce Bechyně
za rok 2006
Vážení občané města Bechyn ě. Učitelé
ZŠ Libušina ve spolupráci s Městem
B echy n ě p ro vá s př ip r av ili an k etu
o nejlepšího sportovce města za rok 2006.
Odborníci ze všech sportovních oddílů
navrhli své nejlepší reprezentanty a na vás,
čtenářích a občanech, nyní je dobře zvážit,
který z dosažených úspěch ů má největší
váhu, který z navržených sportovců je podle
va šeho míně ní ten nejlepší, a který z nich
získá vaše sympatie.
Napište na slosovatelný hlasovací
lístek (tři vylosovaní obdrží drobné dárky)
jména nejlepších tří sportovců v každé
kategorii (kromě juniorské) a odevzdejte jej
do pátku 11. května 2007 na jednom ze tří
sběrných míst:
1.
2.
3.

Podatelna městského úřadu
Základní škola Bechyně,
Libušina 164 - kancelář
Kulturní dům - kancelář

Výsledky budou zveřejněny v červnovém
zpravodaji a vít ězové budou oceněni
př edstaviteli města Bechyně. Podrobnosti
najdete na webových stránkách ZŠ Libušina:
www.zslibusina.cservis.net
NOMINOVÁNI JSOU:
ŽÁCI, ŽÁKYNĚ:
Tomáš Macášek - kanoistika - čtyřnásobný
mistr České republiky, 3x druh ý
Jaroslav Drda - LA,výška - 3. místo v ČR
Martin Zeman - karate - 5.místo v národním
poháru, 8.místo na mistrovství České
republiky
Jan Voborský, Petr Michlík - SPV - 7.místo
v rep. finále orientačního závodu Medvědí
stezkou
Kristýna Martinová - sportovní gymnastika
- 24.místo v republikové soutěži
JUNIOŘI:
Martina Drdová - LA, výška - 3. místo v ČR
Michal Vernarec, Pavel Kostelenec - SPV 16.místo v republikovém finále orientačního
závodu Medvědí stezkou
DOSPĚ LÍ:
Rudolf Blažek - LA, koule - 9.místo na
mistrovství světa veterán ů, 3x vítěz KP
Michal Háša, Jan Pazourek - kanoistika 7.místo v Českém poháru
Monika Mikolášková - stoln í tenis - vítě zka
KP žen, účastna mistrovství republiky
Michal Fárník - tenis - vzorn ý reprezentant
Bechyně v divizní soutěži
Zbyněk Tříska - volejbal - drží Bulldogs
Bechyně na předních místech okresního
př eboru

ZŠ Školní ulice

PROJEKTOVÝ DEN
Člověk, naše planeta a vesmír
Dne 29.3. úspěšně proběhl na naší škole
další projektový den, který byl určen pro žáky
2. stupně. Žáci jednotlivých tříd zpracovávali
zadané téma, ke kterému si připravili
nástěnky, odborné materiály, různé modely,
názorné scénky a další pomůcky. Během
vlastních prezentací se pak navzájem mohli
něco dovědět o vesmíru, o planetách,
o třídění a recyklaci odpadů, jaderných
elektrárnách, o globálním oteplování,
o letectví a kosmonautice, o přírodních
katastrofách, o alternativních zdrojích
energie a další zajímavé věci. Všechny třídy
se se svými projekty odpovědně vypořádaly
a dokázaly ostatním spolužákům, mnohdy
i velmi zábavnou formou, předat mnoho
zajímavých a užitečných informací. Tímto
bych chtěl pochválit všechny třídy na
2.stupni, zvláště pak třídu 7.A, která svůj
projekt „Ukliďme svět„ realizovala i ve
s ku te čn é p odo b ě v naš em měs tě.
Společnými silami uklidila prostor mezi
ma teřsk ou školo u, d ětsk ým hřiště m
a kolejemi a také část cesty v lázeňském
parku. Myslím si, že nikomu, kdo v Bechyni
žije, by nemělo být lhostejné, jak vypadá toto
město a občas by měl pro jeho lepší vzhled
něco udělat...

EUROREBUS
Do kr a j s ké h o k o la ce l o st á t ní
zeměpisné soutěže Eurorebus, které se
konalo v Českých Budějovicích, postoupily z
„nové„ školy třídy 8.A, 8.B, 9.A, 9.B a ze
„staré„ školy třída 8.A.
učitel zeměpisu Mgr. Jan Pazourek

Akce školy v měsíci březnu
Měsíc březen byl doslova plný akcí.
Dobíhala školní kola olympiád a žáci se
připravovali se svými učiteli na okresní kola.
V těch jsme se, jak už bývá zvykem, prosadili
na výbornou. V okresním kole recitační
soutěže jsme obsadili v kategorii 6.-7. tříd
první místo. Tohoto úspěchu dosáhla
Světlana Radová. V nejstarší kategorii
obsadil Martin Fišer druhé místo a Lenka
Panková místo třetí. Protože postupují dva
nejlepší, máme dvě želízka v ohni do
krajského kola, které proběhne v měsíci
květnu.
Dalším úspěchem je dobré umístění
Marka Schmidta v matematické soutěži ve
Veselí nad Lužnicí, kde v silně obsazené
soutěži získal druhé místo.
D ev á t é r o čn í k y s e z a po j i l y d o
celorepublikové akce Cermat. Psaly testy
z matematiky, českého jazyka a testy
všeobecné. Jak si stojí naši žáci se svými
vědomostmi, se dozví začátkem dubna.
Na škole v tomto měsíci probíhaly dva
projektové dny. Jeden si připravila národní
škola. Byl věnován Dnu ptactva. Tento
projekt byl celodenní a jedna část byla
určena i pro žáky druhého stupně.
Na druhém projektu pracovali žáci
šestých až devátých tříd a byl zaměřen
k výuce zeměpisu. Tento projekt byl
tříhodinový a žáci sbírali poznatky kzadaným
tématům v hodinách zeměpisu, občanské
výchovy a českého jazyka. Vznikly velmi
pěkné nástěnky, kde děti prezentovaly
zajímavé informace. Další podrobnosti
o projektových dnech si můžete prohlédnout
ve vitríně školy a na webových stránkách
www.zsbechyne.cz.

Jméno, příjmení a adresa hlasujícího:

Kategorie ŽÁCI, ŽÁKYNĚ:

Kategorie JUNIOŘI:

Kategorie DOSPĚLÍ:

Každý občan může hlasovat pouze jednou.

ZŠ Bechyně, Školní ulice

"

Podìkování ke dni maminek

TÌLOVÝCHOVA & SPORT
Støedoškolská fotbalová liga
Brno 22.3.2007
Od 30.ledna, kdy naše fotbalistky vyhrály
krajskou divizi Støedoškolské fotbalové ligy, jsme
„žili“ pøípravou na celostátní semifinále. Postupnì
se k nám pøidaly týmy Gym. Nová Paka, SŠ Nový
Jièín a SŠI Brno a fotbalový svaz urèil, že se bude
hrát 22.3. v Brnì, k našemu zdìšení už od 8,30.
Pøes nepøíjemné kruté vstávání a strach z kalamity
minulých dnù vyrážíme. Cesty byly dobré, nálada
se zvedá a jsme v Brnì. Pøivítaly nás dvì nádherné
haly KP Brno - a je zle. Nervozita a tréma! Na
holkách je to úplnì vidìt. Ještì doufáme, že
s pøíchodem na høištìa zaèátkem boje se to spraví,
ale kdepak. I pøes bojovnost a nasazení, které se
urèitì holkám upøít nemùže, to zdaleka nebylo to,
co holky v sobì mají a co dovedou. Projevilo se, že
ještì máme málo odehráno a chybí více zkušeností
ze zápasù se silnìjšímisoupeøi.
Prohráli jsme všechna tøi utkání. V prvním
zápase s Novou Pakou 1:5. Celkem rovnocenný
soupeø mìl ale ve svém støedu reprezentantku ÈR
a ta zápas rozhodla, i když závìreèné skóre je pro
nás dost kruté. Po rozpaèitém zaèátku vyrovnala
Kája Ranglová z brejku a poloèas byl 1:2. Druhý

Rostou nám nové hvìzdy
Naši mladí šachisté, kteøí navštìvují šachový
kroužek pøi 1. ZŠ Bechynì, dokazují, že postupnì
vnikají do tajù královské hry a nabité zkušenosti
z rùzných klání dokáží zužitkovat pøi své høe.
Vynikající a dosud nejvìtší úspìch dosáhl Petr
Byrtus, když vyhrál kategorii do 12 let v 5. kvalifikaèním turnaji krajského pøeboru mládeže ve

Vimperku. Získal 5,5 bodu zesedmi a zaslouženì si
odvezl „zlatou“ medaili. Tímto vítìzstvím potvrdil
své právo úèasti ve finále krajského pøeboru, který
se koná v kvìtnu. Do tohoto finále si právo
zúèastnit se vybojovali také dva hráèi v kategorii do
10 let Vladislav Vanýsek a Radek Šastný. Držíme
jim palce!
31. bøezen 2007 – 9. kolo: 3. jè divize
Reality Horòák Bechynì B - Sokol Tábor senioøi 4:1
V posledním kole, když už o nic nešlo (kromì
radosti z výhry), jsme se koneènì sešli v hojném
poètu, a tak se Štefan Bernáth, který zastupoval
nemocného kapitána Jardu Alexu, rozhodl nechat
hrát kamarády, kteøí v prùbìhu sezóny z
pracovních dùvodu nemìli moc èasu. David Mazur
se posunul na první šachovnici, ale to mu
nepøekáželo, aby opìt ukázal, že když soupeø jen
trochu v úvodu zaváhá, je s ním zle a v dobì, kdy
ostatní pomalu posouvali své døevìné vojáky do
palebních pozic, David už mìl svou partii za sebou
- 1:0. Ivan Horòák je jedním z tìch, kterým
pracovní vytížení nedovolilo vìnovat se svému

zápas byl naprosto vyrovnaný. Nový Jièín nakonec
vyhrál hodnì šastným gólem, kdy se míè po
mnoha odrazech pomalu dokoulel do naší branky.
Poslední zápas s Brnem už pro nás byl jasný. Parta
s nìkolika ligovými hráèkami byla nad naše síly.
Pár nadìjných šancí jsme nedotáhli kúspìchu a od
vìtšího pøídìlu nás zachránila svými bájeènými
zákroky opìt výborná Markéta Souhradová
v brance.
No a pak jsme absolvovali focení s transparentem sponzorù, pøevzali jsme ceny a vydali se na
cestu domù. Holky byly dost smutné z nevydaøeného vystoupení. To ale vùbec není na místì.
Urèitì je tøeba holkám vyslovit podìkování
a uznání. Tahle mladièká parta hraje spolu nìco
málo pøes rok a už má za sebou pár úspìchù.
A postup sám do republikového semifinále mezi
8 nejlepších družstev z celé ÈR je sám o sobì
velikým úspìchem. A kdo se na tom podílel?
Nejlepší naší hráèkou byla v Brnì urèitì Markéta
Souhradová v brance, v poli pak zahrála výbornì
Jana Nováková. Svùj vysoký standart odvedly
kapitánka Markéta Kalivodová a Eliška Majerová,
spolu s nimi dále bojovaly ( nìkdy víc s trémou než
se soupeøem) Pavla Hrychová, Margita Hùrková,
Štìpánka Hùrková, Adéla Kopfová, Karolína
Ranglová aMarkéta Vávrová.
Rozhodnì tedy nelitujeme, že jsme do Brna
jeli. Byla to velice cennázkušenost do další práce.

Brno - Nový Jièín 3:0
SPŠK Bechynì - Gymnázium Nová Paka 1:5 (1:2)
Branka : Kája Ranglová
Brno - Nová Paka 5:2
SPŠK Bechynì - SŠ Nový Jièín 0:1 (0:1)
Nová Paka - Nový Jièín 6:0
SPŠK Bechynì - SŠI Brno 0: 5(0:2)
Postoupily týmy Brna a Nové Paky

koníèku naplno a odehrál jen nìkolik partií.
Nastoupil proto s trochu nejistým pocitem, ale ten
s prvními tahy pominul a Ivan si na soupeøi
pochutnal. Nezdržoval se s ukrýváním svého krále
do bezpeèí rošády, umístil vìžièku na otevøený
sloupec, smìøující pøímo na hlavní stan protivníka
a nekompromisním vpádem dalších figur pøinutil
bílého ke kapitulaci - 2:0. Míla Hrubant využil od
zaèátku znalost zahájení, když protihráè použil
„jeho“ variantu, získal pøevahu a neèekaným
mezišachem i celou partii – 3:0. Honza Marek je
dalším z „nehráèù“ a nastoupit za béèko se mu
povedlo až v posledním kole. Nerozehratost byla
znát a soupeø brzy využil malé Honzovy
nepøesnosti a vytvoøil mu izolovaného dvojpìšce.
Paradoxnì (nebo díky Honzovy genialitì) tento
dvojpìch odebral protihráèi políèka pro dámu
a Honza získal rozhodující materiální výhodu - 4:0.
(Prý v Kateøinì je dvojpìšec druhá nejsilnìjší
sestava pìšcù - hned po trojpìšci! Asi tam budeme
muset chodit èastìji.) V té dobì už náš hráèna páté
šachovnici (nepøeje si být jmenován, prý si z nìho
domamanželka dìlá legraci, když prohrává) stál na
prohru a vzápìtí to vzdal, èímž umožnil soupeøùm
získat aspoò èestný úspìch - 4:1.
Toto vítìzství završilo skvìlou sezónu, ve které
jsmezaváhali jen jednou a obsadili vynikající druhé
místo. Po ètvrté za sebou zùstalo naše béèko tìsnì
pod postupovou pøíèkou.
Poznámka autora: Sice jsem mu slíbil, že ho nazvu
„neznámým šachistou“, ale když už v tomhle
èlánku jsou vzpomínáni všichni kamarádi z béèka,
byla by škoda, kdyby jeho jméno chybìlo. Tím
pátým hráèem byl Jirka Habeš, který se mezi nás
vrátil po sedmnácti letech a je poøád skvìlým
šachistou avynikajícím parákem.

Skvìle zahájil utkání náš pantáta Pája Houdek,
který hned v úvodu odøízl soupeøovu královi cestu
k rošádì a provedl uèebnicový útok na krále
uprostøed šachovnice - 1:0, èímž završil svou
vynikající sezónu, když bez jediné porážky získal
89% bodù. (A k tomu ještì musíme pøidat parádní
výkon v 2. lize za Tábor B.) Venca Absolon rozehrál
svou partii dobøe, pak ale iniciativu pøevzal soupeø
a vypadalo to s našim hráèem nedobøe. Venca
ovšem dokázal zamotat situaci natolik, že protihráè
pøi hledání správné cesty ztratil pøíliš èasu a nestihl
odtahat pøedepsaný poèet tahù - 2:0. Vráa Šastný
dnes nemìl svùj dobrý den. Pøi rozboru složité
pozice zapomnìl, že ještì nepotáhl první tah
propoètu spletité varianty a ejhle, chybièka se
vloudila. Jeho obnažený král se stal lehkou koøistí
soupeøových figur - 2:1. Vynikající hrou a skvìlými
výsledky se v této sezónì prokázal Lojza Bartoš a i
v tomto zápase dokázal ihned využít zaváhání
protivníka, když poèítal o kousek dál a partii
zakonèil matem - 3:1. Honza Marek toho letos moc
nenahrál, ale dnes opìt ukázal, že šachy hrát umí,
postupnì vylepšoval svou pozici, až donutil
soupeøe ke kapitulaci - 4:1. Vašek Hašek v partii se
svým oddílovým kolegou z táborského Sokola od
zaèátku tahal za kratší konec a nakonec
neustálému tlaku podlehl - 4:2. David Mazur hrál
tentokrát pomalu, tah za tahem zlepšoval
postavení svých figur, alev rozhodujícím okamžiku
zaváhal a dal protivníkovi šanci ubránit
nebezpeèného volného pìšce a partie skonèila
remízou - 4,5:2,5. Štefan Bernáth pøedvedl
podobnou chybu jako Vráa, pøehodil tahy, ztratil
figuru a vypadalo to s ním zle-nedobøe. Soupeø ale
na chvíli povolil, náš šachista obìtoval jezdce
a v oboustranné èasové tísni se hráèi dohodli na
remíze- 5:3.
Naše áèko obsadilo v nejvyšší krajské soutìži
výborné 3. místo a potvrdilo, že patøí ke špièce
vnašem regionu.

1. duben 2007 – 11. kolo:1. jè divize
Reality Horòák BechynìA - Spartak Sez. Ústí 5:3
Podobnì jako béèko v sobotu i áèko v nedìli
hrálo už jenpro radost, nebo mìlo pøed posledním
kole zabezpeèené tøetí místo ve své soutìži. Volno
dostali dva hráèi - èerstvý otec Pepík Janeèek
(blahopøejeme) a Pavel Malý, kterému zaèala
fotbalová sezóna (držíme palce), ale hostùm také
chybìl jeden hráèze základní sestavy.

Nahoøe zleva: Marian Pekár, Milan Vágner,
Margita Gùrková, Markéta Souhradová, Štefan
Bernáth, Pavla Hrychová
Pod nimi: Vratislav Šastný
Sedící zleva: Eliška Majerová, Markéta Vávrová,
Markéta Kalivodová – C, Adéla Kopfová a
Karolína Ranglová
Ležící zleva: Štìpánka Hùrková a Jana Nováková
Do týmu ještì patøí Ivana Prouzová
V.Šastný

Zveme všechny pøíznivce kouzelných malých
døevìných figurek na tradièní turnaj v bleskovém
šachu ètyøèlenných družstev, který se bude konat
1.kvìtna 2007 v pøísálí Kulturního domu.
Štefan Bernáth

PRONAJMU pozemek v překrásném
slunném prostředí u potoka pod
Větrovem, vhodný k relaxaci, rekreaci
nebo zahrádkaření. Dohoda jistá.
Tel. 602 181 827

Společnost Kovostroj Bohemia s.r.o. se sídlem v
Týně nad Vltavou
přijme do hlavního pracovního poměru nové
zaměstnance do pozice:
a) obsluha profilovacích linek
b) skladník / jeřábník
Požadujeme:
> vyučení v oboru technického směru
> ochotu pracovat na směnný provoz
Nabízíme:
> zajímavé platové ohodnocení
> vyplácení 13. a 14. platu
> práci v týmovém kolektivu

NÁSTUP MOŽNÝ IHNED !!!
TEL:
777 750 904, p. Venhauerová
E-MAIL: venh auero va@k ovostroj.c om

Přijmu:
traktoristu-kombajnéra
Nabízím práci s moderní zemědělskou
technikou. Požaduji spolehlivost.
V případě potřeby zajistím byt.

Týn Nad Vltavou, tel: 602 108 396
e-mail: janovsky.frantisek@tiscali.cz

DITA VDI
Stránského 2510, Tábor
přijme do provozovny
kovovýroby Stádlec:
Ÿ vedoucího

obchodního odd.
Ÿ obsluhu CNC strojů
Ÿ zámečníky

dita@dita.cz
tel. 381 479 202

MICRO-EPSILON

Czech Republic, spol. s r.o.

Hledá nové
pracovníky
na tato volná
pracovní místa

DĚLNÍK/CE MONTÁŽE
ELEKTRO
DĚLNÍK/CE MONTÁŽE
LANKOVÝCH
SENZORŮ
DĚLNÍK/CE
MECHANICKÉ DÍLNY

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

NÁSTUP NA VÝŠE UVEDENÉ
POZICE JE MOŽNÝ IHNED NEBO

Novinky ze Shotokan karate klub Bechynì
V sobotu 31.3.2007 se konal v Èeském Krumlovì tradièní semináø
karate-dó, poøádaný klubem SKK Èeský Krumlov ve spolupráci s Jihoèeským
svazem JKA karate.
Pod vedením instruktorù Petra Cibulky (3.DAN_SKK Bechynì), Radima

Havrlanta (1:.DAN-KPK Tábor) a Romana Kneifla (3.DAN-SKK È.Krumlov) se
nároèného tréninkového programu zúèastnilo 60 karatistù z 6 oddílù
Jihoèeského kraje.
V nedìli 1.4.2007 probìhla v rámci semináøe Krajská liga JKA karate. Do
bojù o medailese zapojilo 35 mladých nadìjí jihoèeského karate vsoutìži kata.
Bechyòštíkaratisté dosáhli výborných umístìní:
9.kyu:
2.místo - Jakub VOZÁBAL, Pavla RUMANOVÁ
3.místo - Jakub VEVERKA
7.kyu:
1.místo - Dominik ZEMAN,
2.místo - Aleš MAYER, 3.místo - Vojtìch DYNDA
6-4.kyu: 1.místo - Ján MIKULA
Dìkuji všem 22 zúèastnìným èlenùm našeho oddílu za kvalitní reprezentaci.
Za SKK Bechynì P.Cibulka
SIMPLY CLEVER

NOVÁ ŠKODA FABIA
SE ŠESTI AIRBAGY

Láska na první svezení

Nová Fabia si Vás okamžitì
získá. Nabízí totiž možnost
chránit posádku až šesti
airbagy – hlavové jsou
na pøání, airbagy øidièe
a spolujezdce stejnì jako
boèní airbagy standardem.
Pøíjemným pøekvapením
je i další základní výbava
všech verzí vozu. Mimo
jiné k ní vždy patøí ABS
a posilovaè øízení. Stejnì
tak Vás potìší i cena.
Pøijïte se o pøitažlivosti
nového modelu Fabia
osobnì pøesvìdèit pøi zkušební jízdì, po které si i Vy
možná øeknete: „Tahle
nová Fabia je moje nová
Fabia“. Navštivte nás co
nejdøíve, tìšíme se na Vás.

Kombinovaná spotøeba a emise CO modelu
2
Fabia: 4,6–6,9 l/100 km, 120–165 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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