BECHYÒSKÝ

MÌSTSKÝ ZPRAVODAJ

ÈERVENEC - SRPEN 2007

VYNIKAJÍCÍ ÚSPĚCH
KERAMICKÉ ŠKOLY
Střední průmyslová škola keramická
v Bechyni dosáhla v mě síci květnu skvělého
úspěchu v mezinárodní designérské soutěži
Mladý obal 2007. Zasloužila se o něj žákyně
3. ro č níku studijního oboru “ tvarování
pr ůmyslových výrobků - průmyslový design”
Marta Palasová, která zvítě zila v sout ěžní
kategoriistudentů středních škol.
Soutěž Mladý obal vyhlašuje Design
centrum ČR, které je řídící organizací české
d e s i g n ér s k é s cé n y, v e s p olu p r ác i
s Mezinárodní radou organizací grafického
designu ICOGRADA. Letošního 12. ročníku
této prestižní soutě že mladých designérů se
zú častnilo 425 autorů z 18 zemí všech

svě tadílů, z toho jen v kategorii středních škol
t o b y lo 1 7 4 a ut o r ů . R en o mo v a n á
mezinárodní porota přiřkla M. Palasové
1. místo za návrh obalu na talíř, vytvořený
z ekologicky recyklovaného materiálu pod
pedagogickým vedením akad. socha ře
Miroslava Olivy. U jejího návrhu porota
ocenila vysokou funkč nost obalu, který
výteč ně ochraňuje výrobek a zároveň
nebrání v jeho vizualizaci.
M. Palasová tak svým umístěním zda řile

navázala na úsp ěch svého staršího
spolužáka Josefa Zelenky, jenž v soutěži
Mladý obal zvítězil v roce 2003. Lze jen
do u fat, že úrov e ň p ra c í st u de n t ů
designérského oboru, který je na keramické
škole v Bechyni vyučován teprve šestým
rokem, nadále poroste a že budou i v bu doucnosti úspěšnou konkurencí tradičním
designérským školám u nás i ve světě.

- Sch vá le na z mě n a P rav id el p ro
pronajímání městských bytů.
Podrobněji viz čl. Způsob pronajímání
městských bytů níže.
- Za stupitelé zahájili diskusi nad
z p r ac o v a n o u A n a l ý z o u t e p el n é ho
hospodá řství. S ohledem na rozs ah
a závažnost tohoto materiálu nedošlo zatím v
této věci k definitivnímu rozhodnutí. K tomuto
materiálu se zastupitelstvo vrátí na svém
dalším jednání.
- Všechny body, původně zařazené na
program jednání, na které z důvodu časové

tísně nedošlo, budou projednány na jednání
zastupitelstva dne 27.6.2007. (Zprávy
z tohoto jednání budou známy po uzávěrce
tohoto vydání).
S ohledem na rozsah některých přijatých
usnesení není možné všechna zveřejnit ve
zpravodaji (zejména přijatá rozpočtová
opatření). Všechna úplná znění usneseních
zastupitelstva jsou zveřejněna na úřední
desce a na internetových stránkách města
(www.mestobechyne.cz).

M.Vágner

Krátce z jednání zastupitelstva
20.6. 2007
- Schválen závěrečný účet města
Bechyně s celoročním hospodařením města
Bechyně za rok 2006, a to bez výhrad.
Přezkoumání hospodaření Města Bechyně
za rok 2006 vykonali kontroloři Krajského
úřadu - Jihočeského kraje.
- Zastupitelstvo rozhodlo o zřízení
městské policie od 1. ledna 2008 v počtu 2
strážníků.
- Schválen záměr prodeje domu čp. 36
(hájovna) na stp.č. 38, stp.č. 38 zastavěná
plocha a nádvoří o výměře 656 m2 a
pozemků: zahrada č.par. 628/1 o vým. 1463
m2, zahrada č.par. 628/2 o vým. 371 m2 a
č.par. 630/1 trvalý travní porost o vým. 133
m2 vše v k.ú. Nuzice.
- Neschválena opako vaná žádost
o prodej části pozemku par.č.1480/4 v k.ú.
Bechyně. Jedná se o část pozemku na tzv.
náměstíčku na sídl. 5. května.

Způsob pronajímání
městských bytů
Město Bechyně přiděluje byty do nájmu
podle Pravidel pro pronajímání městských
bytů. Pravidla jsou platná od 19. března 2003
a v souladu s nimi se zpracovává pořadník
pro přidělování bytů.
Zastupitelstvo města na svém jednání
dne 20. března 2007 schválilo dílčí změny
Pravidel pro pronajímání městských bytů.
Přijaté změny začnou platit od 1. října 2007.
Dosud si nemohl žádost o byt podat
mimo jiné ten, kdo byl nájemcem či
společným nájemcem bytu nebo jehož
manžel byl nájemcem bytu. To bude platit
i nadále, ovšem s jednou výjimkou.
Od 1. 10. 2007 si bude moci podat žádost o
byt nájemce městského bytu, pokud bude
žádat o přidělení menšího nebo většího bytu
a byt, který právě užívá, vrátí městu.
Pravidla pro pronajímání městských bytů
ukládají příslušnému odboru městského

úřadu vyřadit žádost o byt, pokud se zjistí, že
žadatel neoznámil písemně skutečnosti
rozhodné pro posouzení žádosti (např.
neoznámil změnu v počtu spolubydlících
osob). Nyní nově bude-li žádost vyřazena
a žadatel dodatečně doloží, že neohlásil
změnu, která byla v jeho prospěch (neohlásil
změnu, za kterou by získal více bodů), jeho
žádost se vrátí zpět do pořadníku.
Jestliže žadatel o přidělení bytu bude mít
podanou žádost a nebude chtít po určitou
dobu byt přidělit (např. bude studovat, bude
pracovně dlouhodobě v zahraničí apod.),
jeho žádost se vyřadí z aktivního pořadníku.
K takové žádosti se nebude přihlížet do doby,
dokud žadatel sám neoznámí, že má zájem
o přidělení bytu. Za každý započatý
kalendářní rok, kdy žádost nebyla aktivní, se
nebudou započítávat body za dobu podání
žádosti.
Více budou bodově zvýhodněny osoby,
které žijí v Bechyni déle než 15 let.
V. Fišerová
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Alexová Růžena, Picálková Albína
Burianová Anastázie
Kolář Jan
Haškovec Václav, Prošková Anna,
Vlasatý Jaroslav
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
Peterková Libuše, Ševčíková Marie

Fenomén reklamy nás provází odjakživa. Jen její podoby se mění. Někdy přináší potřebné informace, někdy pobaví, někdy i obtěžuje
(televize, billboardy). Jejím úkolem je zaujmout, překvapit, vyvolat emoce, touhu uvidě t, poznat, šokovat.
Chceme Vás, milí č tená ři, provést reklamou 1.republiky a roky těsně po válce. Tedy dobou, která přála živnostem, soukromníkům,
řemeslníkům a obchodníkům, zkrátka přičinlivým lidem. Tyto reklamy se z dnešního hlediska zdají naivními, nenápaditými oproti dnešní
troufalé medializované formě. Zavzpomínejme na reklamu v 1.republice v našem městě. Vždy byla součástí prodeje, někdy i nesolidních
nabídek, kterým se chceme vyhnout. Bohužel se musíme vzdát demonstrativních ukázkových reklam, které na tištěných stránkách nelze
př edstavit. Snad i v této podobě ně koho zaujmou a připomenou dřív ější doby. Jsme lidé labužničtí, proto začneme restauracemi. Další oblasti
zájmu reklamy si necháme na příště.

Restaurace, hotely, hospody…

„Kam na Silvestra?“ Plakát byl však napsán
tak, že jsme ho četli: „Kamna Silvestra.“

H o t e l PA NS K Á p at ř i l m ez i
reprezentativní podniky ve městě svým
umístěním, vybavením a službami (včetně
garáží). Jako jeden z mála také poř ádal
taneční večery, které se konaly v letním
pavilonu na zahradě. Vše natřeno nabílo,
prostě nóbl. Za první republiky provozoval
tento hotel p. K. Svoboda,hoteliér.
Vzpomínám na svého strýce, p. Aloise
Junga, zahradního adjunkta z Měšic, který,
když p řijel do Bechyně, rád chodil na
Panskou pro osvě žení a pohovor a byl rád,
když jsem s ním chodil, když mě pozval na
„Ženskou“.

Na dobré jídlo i ubytování tu byl hotel „U
Města Bechyně“ - „PROTIVÍNKA“, kde byl
hoteliérem pan Josef Peterka s paní. I můj
otec po příchodu do Bechyně zde našel
útoč išt ě V této budov ě byla pozdě ji
sokolovna, divadelní sál a kino.

Malý hostinec vlastnil na náměstí i pan
Karel HERMAN v domě U bílého zvonu. Bylo
zde i řeznictví a uzenář ství. Klientela se
v ě tš in o u rek ruto v ala z tr ho v c ů n a
nám ěstí.Vždyť to byl vlastn ě hostinec
zájezdní s průjezdem do dvora pro povozy
a se stájemi pro koně.

K hotelu patřil tenisový kurt a říč ní lázně
s pláží a 100 kabinami i dětské brouzdaliště
přímo v řece.
Vynikající restaurací s hostinskými pokoji
spojená s řeznictvím byla velkopopovická
res ta u r ace „U PO D LA H Ů “ . Spo j e ní
restaurace s řeznictvím bylo vždy výhodou.
Hospoda před přestavbou

Do hotelu V LIBUŠINÝCH LÁZNÍCH
chodili převážně lázeňští hosté. Zde kraloval
pan Josef Krátký se svou paní. V zimě, kdy
nebyla lázeň ská sezóna a v době masopustu
se tu konaly plesy pro rů zné spolky, politické
strany i pro jiné příležitosti. Smáli jsme se
jednomu plakátu na silvestrovskou merendu

Restaurace „U KADLECŮ “ byla malá
hosp ůdka vedle dnešní spoř itelny. Pan
Kadlec m ěl řeznictví, přes léto se vařilo
v duchu domácí kuchyně. Vařilo se tam tak
dobře, že návšt ěvníci Bechyně rádi počkali,
až se uvolnímísto.

Restaurace „U PICHLŮ“ byla v Dlouhé
ulici, dnes je zde Nový Domov. Měla i své
řeznictví a uzenářství. V 1. patře byl tane ční
sál, kde se hrálo i divadlo, hlavně tu
vystupovaly kočovné herecké společnosti
a loutkoherci. Hrála se tu i představení
místní, např. skautů.

Hospoda „U KRAUSŮ“ byla v domě, kde
je dnes restaurace U Pichlů a kde je
umístěna busta Václava Pichla, hudebního
skladatele v jeho rodném domě.
Hospoda „U ŠAŠKŮ“ byla původně
spojena s řeznictvím. Poslední majiteĺ,pan
Karel Šašek zde zř ídil útulnou vinárničku
„Zuzany Vojí řové“, kterou navště vovaly
známé osobnosti, např. Jan Werich, Ljuba
Hermanov á a jiní. Vinárnu zdobila lucerna
nad vchodem od Boh.Dobiáše st.. Bylo to
útočiště intelektuálů a studentů.

Restaurace „NA TÁBORCE“ byla
i restaurací zahradní, kterou provozoval pan
Josef Slavík. V zahradě byl kuželník, občas
se zde provozovalo loutkové divadlo
I kouzelnická představení. V pozdější době
zde bylo nakrátko vybudováno letní kino. ?
pokračování na str.5
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KULTURNÍ KALENDÁØ
VÝSTAVA
"KAPLIÈKY, KØÍŽE, BOŽÍ MUKA..."

Městské muzeum / červenec - srpen ÚT - NE 9-12 13-17

Úterý 3. července/ 21.30 /Klášterní zahrada/Vstupné 50,-Kč
Nastudovala Akademie sociálního umění Tábor.
Příběh z doby krále Artuše o věčném hledání smyslu lidského
života, lásky a nesmrtelnosti.
Jako své závěrečné divadelní představení uvedou studenti
5. ročníku Akademie. Jeho součástí je i stínohra.

KURZY, SEMINÁØE
KUM NYE

Středa 4. - středa 11. července / Prostory KD
KUM NYE je velmi málo známá tibetská technika dosažení
vnitřního klidu, vyrovnanosti a pohody.

Pøipravujeme KURZ TANCE
A SPOLEÈENSKÉ VÝCHOVY

HUDBA
LA PELLEGRINA

SUICIDE
FUCKANDROLLARTS

11. 7.

vstupné 80,-

TANEC V JETELI
ČERT VÍ
JUMANJI

27. 7.

BONSAI Č.3

28. 7.
MK3

(v rámci festivalu DIVADLO V TRÁVĚ)

4. 8.

DUHA

Středa 18. července / 19.30 hod. / Sál ZUŠ
Koncert lektorů mezinárodního kurzu La Pellegrina
Sobota 21. července / 19.30 hod. / Klášterní k ostel
Haydn’s Schöpfung (stvoření) a Karel Stamic, houslový
koncert D-dur č. 1 (sólista Josef Kekula, housle)
Pondělí 30. července / 19.30 hod. / Sál ZUŠ
Koncert lektorů mezinárodního kurzu La Pellegrina
Sobota 4. srpna / 19.30 hod. / Zámecká jízdárna
Dvořák, Romance in f moll op. 11 & Mazurek in e moll op. 49
(sólista: Pavel Hůla, housle)
Mahler, Písně potulného tovaryše (sólista: Mitchell Sandler,
baryton)
Symfonická báseň “Zlatý kolovrat” op. 109
Sobota 18. srpna / 19.30 hod. / Klášterní kostel
Barokní večer - Handelovo oratorium Samson

HYBAJ NA PLAC
Sobota 11. srpna / 12.00 hod. / Velký sál / Vstupné 70,-Kč
Soutěžní přehlídka pro začínajících 10 rockových kapel
z táborského a jihočeského regionu by měla probíhat do 21
hodin. Ve 21:15 hodin se rozjede zábava s kapelou
Akce se koná
ve spolupráci
KS města Bechyně
a Města Bechyně.
Více na www.hybajnaplac.wz.cz

Drain
h.USA
Jog of Joy
Marná snaha

vstupné
80,- T.G.Masaryka
Neděle 1.července / 18.00 hodin
/ Náměstí
POMENÁDNÍ KONCERT studentského padesátičlenného
DRAIN
jazzového bandu
zAnglie.

(v rámci festivalu DIVADLO V TRÁVĚ)

Zahájení kurzu v pátek 21. září v 19.00 ve velkém sále KD
Lektoři kurzu : Jiří Beneš a Hana Wolfová
Kurzovné: 1000,- Kč, gardenka 300,- Kč
Přihlášky v kanceláři KD, tel. 381 213 338,
e-mail: program@kulturnidum.cz, www.kulturnidum.cz

Dìtské Nápady
Havana Street
Ovèáci Ètveráci

HUDBA
KLÁŠTERNÍ ZAHRADA BECHYNĚ
ROBERT SMYTH JAZZ & SOUL BAND

4. 7.

DIVADLO
PARSIFAL

Vybrané kapely:

LETNÍ ZAHRADNÍ HRANÍ

Devìt životù
Pentagon
Rentgen
Vintage

zdarma
(park před KD v 19:00 - netradiční dudácká muzika)

8. 8.

vstupné 110,-

31. 8.

vstupné 80,-

YELLOW SISTERS
HODNĚ PODNĚ

MIMOSMYSLY
TAJE
PAU IN TOWN
DĚTSKÉ NÁPADY

Začátky ve 20:00
pokud není uvedeno jinak

PRO DÌTI i rodièe
POPELKA

Neděle 19. srpna / 17.00 hod./ Klášterní zahrada / Dospělí
50,- Kč; děti 30,-Kč Nová pohádka podle bratří Grimmů Víti
Marčíka, svérázné osobnosti divadla 21.
století. V jeho podání se klasické pohádky
mění ve studnici vtipů a gagů. Jeho Teátr
je znám a sklízí úspěch již na mnoha
místech v Evropě, naposledy na
divadelních festivalech v Itálii.
Čekejte dramatickou podívanou pro
děti od 5 do 100 let. Popelka je
krásná, sestry žárlivé, macecha
zlá, princ není hlupec a nemá rád
divadlo.

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

www.kulturnidum.cz
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HUDBA

DIVADLO

XV. ročník / pátek 27. 7. - sobota 28.7./ Klášterní zahrada
Pořádá Kulturní středisko města Bechyně
za podpory Jihočeského kraje
a MKČR
PROGRAM

XV. rocník

Změna programu vyhrazena

neděle

Pátek 27. 7.
18.30 - 20.00 Divadlo KVELB
Průvod městem
Projevy, podpálení pomníku
Popelčina nejmilejší hra
20.10 - 21.00 Divadlo KVELB
Kterak český Kašpárek se zvířátky
pri ncipála zlé ho potrestal aneb
Jak si vodník na flašinet zahrál
a čert holou hlavu v kotli uvařil
21.10 -21.30 Alfa – Omega Praha
Černý den na Tolštejně
21.30 -22.10 Bonsai č.3
22.30 POPOFTR (Povídání v trávě)

12. srpna
V programu
se predstaví
tyto kapely:

11.30 - 14.00
14.00 - 14.13
14.15 - 15.05
15.10 - 15.40
15.50 - 16.50
16.50 - 17.35

17.40 - 20.00
20.00 - 20.50

20.55 - 21.15
21.15 - 22.15
22.20 - 22.50
23.00 -

Divadelní soubor Tábor o.s.
Polní žínka Evelínka
MK 3 + OBĚD
Vyhlášenínejlepšíhosouboruzevšech
souborůtrávysezúčastnivších
Matějka a spol.
Elsinor
MK3
Kocábka
Drobky aneb Nač si všímat velkých
věcí, když malé ještě nejsou vyřešené
4.ročník KVD - Šťastné to ženy, viď
Milane
blok klausurních prací
7 žen
2 ženy
Zkouška z literární teorie aplikovaná
na lidovou poezii
POPOFTR + VEČEŘE
4. ročník KVD - Šťastné to ženy, viď
Milane
klausurní práce
Ach ta něha našich dam
Markéta nebo Dagmar
MK3
Divadlo V Soukolí
Pohybuju se na svém horizontu
Klub Přátel Společnosti Zavrhlých
Divadelních Her
Fucking human trash & light
Po ví d á ní a lo u če n ía ž do ú pl n éh o
vypovídáníarozloučení

dospělí 130,- Kč
děti 40,- Kč

MALÁ DECHOVÁ HUDBA
VITEJICANKA

Sobota 28. 7.
10.30 - 11.20

13.00 hod.
Stadion
Bechyně

PODHORANKA
TREBONSKÁ DVANÁCTKA
BABOUCI
MLADÁ MUZIKA ZE ŠARDIC
KERAMICKA
Konferuje
o

BLANKA TUMOVÁ
Zmena programu vyhrazena
S
P
O
N
Z
O
Ř
I
+ DRDA - ZÁMEČNICTVÍ + STÁNEK ONDŘEJOVI +
+ J. HUBÁČEK - AUTODÍLNA + URSÍNY - OPTIK +
+ W PARTNER + KULTURÁK PETRONELA s.r.o. +
+ PENZION U PICHLŮ + MICRO-EPSILON s.r.o. +

2007
KULTURNÍ

MESTA

BECHYNE

Generální partner

Finančně se podílí:

Jihočeský kraj

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

Zcela vlevo

Nejv ětší prosperitu však Táborka zažila
při stavbě nového mostu v roce 1928.
V hospod ě „U STIBORŮ“, lidově U tří
hadrů na Parkánech, se scházela spíše
proletářská společnost. Později sloužila jako
turistická noclehárna.A dnes? - škoda slov.
Hotel ČIHÁK v Libušině ulici v letním
období fungoval svou p řístavbou pro letní
hosty. Hotel provozoval pan Jan Vondra,
vedle bylo ř eznictví a uzenářství pana
Sedláčka. Z hospody do uzenářství bylo
spojovací okénko a když měl některý z hostů
chu ť na něco k zakousnutí, zaklepalo se
a ihned se podávaly z udírny čerstvě vyuzené
výrobky. Miloval jsem jeho sušené buřty,
o kterých mě později vyprávěl, že z dnešních
surovin se nedají usušit buřty do této kvality,
která si nezadala s proslulými čabajskými
klobásami či uherák em.

ŽIVOTNÍ JUBILEA
SRPEN 2007
94 let
86 let
84 let
82 let
81 let
80 let
79 let
78 let
77 let
76 let

75 let

Šindelářová Marie
Vitoušek Karel
Soukup Jan
Šimůnková Emílie
Tůmová Božena
Bětík Miroslav, Jánský František,
Karlíková Jitka
Rokoská Marie, Šobrová Zdeňka
Hořejší Růžena
Husa Václav, Nosálková Ludmila,
Vlasáková Marie
Danák J ozef, Fábera Vác lav,
Hrádek Miloslav, Kardová Marie,
Král Bohumil, Nosálek Jan,
Piskačová Marie
MUDr. Ingrová Helena,
Oščádalová Libuše

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Dne 5. června 2007 byli přivítáni starostou
města Bechyně panem Mgr. Jaroslavem
Matějkou tito noví občánci :
Audy Karolína, Hovorková Monika, Kaňková
Kristýna, Ludvík Ondřej, Mrzena Jan,
Niederhafnerová Viktorie, Nohava Michal,
Sochor Alex, Stibůrek Vojtěch.

KOMISE RADY MĚSTA
Komise jsou zřízeny rozhodnutím rady města
na základě zákona o obcích jako iniciativní a
poradní orgány.
Redakční rada Městského zpravodaje:
Šéfredaktorka:
PhDr. Anna PLACHTOVÁ
Členové:
Antonín ZEILINGER,
Martin GÄRTNER, Mgr. Jana JANÁČKOVÁ
Komise bytová:
Předseda:
Hana FILIPOVÁ
Členové:
Marie HERMANOVÁ
Jaroslav PLUNER
Komise pro občanské záležitosti:
Předseda:
Hana FILIPOVÁ
Členové:
Alena SUCHÁNKOVÁ,
Margita TUPÁ, Růžena DVOŘÁKOVÁ,
Jiřina TRČKOVÁ
Komise pro obnovu památek:
Předseda:
Ing. Jiří REJLEK
Členové:
Mgr. Jiří BENEŠ
Mgr. Erik MACHART, PhDr. Milouš RŮŽIČKA
František JANDA, Mgr. Jaroslav MATĚJKA
Komise povodňová:
Předseda:
Mgr. Jaroslav MATĚJKA
Členové:
JUDr. Predrag KOHOUTEK,
M iloslav D OUD A, Miros lav BEN EŠ,
Miroslav KRÁL, Ing. František STACH,
In g. V ácla v VA ČKÁŘ, J an BAKULE

Restaurace „U MRSKOŠŮ“ (dnes Pod
Skalou) byl hostinec s výbornou kuchyní.
V době, když ještě nefungovalo internátní
ubytování ani stravování, sloužil tento
hostinec jako zdroj dobrého domácího
a levného stravování pro studenty keramické
školy. Bývalí žáci si nap ř. vzpomínají na
vynikající smažené telecí nožičky, které jsou
dnes na jídelní čku exkluzivních restaurací.
Pro vodáky sjíždějící Lužnicibyla vyhlášenou
hospodou.
-rp-

Ptali jste se
Existuje ještě možnost výmě ny
linolea v nájemních bytech? Je to nějak
omezené nebo si můžeme nechat provést
výměnu v celém bytě? Jak je to
s výměnou wc? Máme wc ještě původní
od výstavby a občas už protéká, nádržka
je zrezivělá a zapáchá.
Ve Vašem případě bude nutné posoudit,
zda se jedná o drobnou opravu bytu, kterou si
hradí nájemce. Podle vl. nař. č. 258/1995 Sb.
se za drobné opravy bytu považují mimo jiné
opravy jednotlivých vrchních částí podlah,
opravy podlahových krytin a výměny prahů
a lišt.
Dále se za drobné opravy považují
opravy vodovodních výtoků, zápachových
uzávěrek, odsvačů par, digestoří, mísících
baterií, sprch, bidetů, umyvadel, van,
výlevek, dřezů, spachovačů a další. V tomto
případě neplatí finanční limit 300 Kč na jednu
opravu. Pokud je možné podlahovou krytinu
a splachovač opravit, není povinností
vlastníka provést jejich výměnu, ale naopak
nájemce na své náklady by měl zajistit jejich
opravu.
Jestliže je podlahová krytina a WC
v takovém stavu, že není možné provést
jejich o prav u, a le v yžadují výměnu,
dohodněte se na dalšímu postupu s panem
Soumarem na Bytenesu Bechyně, spol. s r.
o. Telefonický kontakt na pana Soumara je
603 150 510.
Chtěla bych se zeptat, zda jsou obě
základní školy pojištěny pro případ
poškození zdraví žáka vinou pochybení
učitelů. V médiích byl řešen případ školy,
kdy obec jako zřizovatel má vyplatit
poškozené rodině 15 milionů a nemá na
to.
Obě ZŠ mají uzavřené p ojiště ní
odpovědnosti za škody s pojišťovnou
UNIQA.
Co se bude dít s bývalým táborem
České pojišťovny? Nemáte náhodou
nějaké nové informace?
Novým vlastníkem bývalého dětského
tábora České pojišťovny je fyzická osoba,
jaké jsou její záměry s tímto areálem, nám
není známo.
V sobotu 2.6.2007 opět běhala po
sídlišti 5.května černá doga bez náhubku
a bez majitele se světlým obojkem kolem
krku. To nemůžete zajistit bezpečnost
ob yva t e l nějak ým p říka ze m ne bo
zákazem? Nedávno tu pes pokousal děti.
A co zodp ovědnost ma jitelů ps ů!

Vyhláška města č. 17/96 v platném znění
zakazuje volné pobíhání psů. Psi směji být
voděni jen na vodítku a zabezpečeni
vhodným způsobem tak, aby nemohlo dojít
k poranění či poškození člověka nebo
zvířete. Porušení vyhlášky je přestupkem, za
který lze uložit pokutu do 30 tisíc Kč. Pokud
víte, kterému majiteli pes patří, mohl byste to
oz n á mit ja k o k o nk ré tní pře s t up e k
konkrétního majitele. Pak by bylo zahájeno
správní řízení. Ve správním řízeni se však
musí prokázat, že se konkrétní osoba skutku
dopustila. To lze například svědeckými
výpo věďmi. J estli že tedy přestupe k
oznámíte a sám jste viděl, že pes pobíhá
volně, je pravděpodobné, že budete ve
správním řízení vyslechnut jako svědek.
Jako svědci by mohly být vyslechnuty kromě
Vás i další osoby, které volné pobíhání psa
viděly. Pokud se konkrétní osobě spáchání
skutku neprokáže, správní řízení se zastaví
a postih není možné uplatnit (např. podezřelý
spáchání přestupku popírá a není dostatek
důkazů, které by jeho tvrzení vyvrátily).
Volné pobíhání psů v celém katastrálním
území Bechyně, Hvožďan a Senožat je
zakázáno. Městský úřad řeší konkrétní
oznámení na konkrétní osoby, které zákaz
porušují. Na těchto internetových stránkách
můžete najít i vyhlášku č. 17/96 a vyhlášku č.
20/98 (novelizace vyhl. č. 17/96) včetně
mapky území, na kterém vyhláška platí.
Vyhlášky jsou umístěny v sekci místní
samospráva.
Prosím opět o značení parkovacích
míst na sídlišti Obránců Míru, podél
paneláků lidi prostě neumějí parkovat a
zůstávají zde velké nevyužité prostory
mezi auty! Nakreslení parkovacích míst
by bylo vysvobozením!!! DĚKUJI!!!
Na sídlišti Obránců míru podél paneláků,
tedy na silnici, označit parkovací místa nelze.
Každý řidič zajisté zná zákon 361/2000 Sb.
o provozu na pozemních komunikacích, v
platném znění, ve kterém se v § 25 bodě (3)
uvádí: "Při stání musí zůstat volný alespoň
jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro
každý směr jízdy; při zastavení musí zůstat
volný alespoň jeden jízdní pruh široký
nejméně 3 m pro oba směry jízdy”. Tak široká
komunikace v sídlišti není. Ke zřizování
parkovacích míst mimo parkovišť se musí
vyjadřovat i Okresní ředitelství Policie ČR
Tábor, služba dopravní policie, která
v rozporu se zákonem vyhradit parkovací
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Co, kdo, kde, kdy...

2. čtvrtek, 3. pátek
VRATNÉ LAHVE

1. neděle, 2. pondělí, 20h
VELKEJ BIJÁK
Premiéra barevného filmu USA
Skvělá filmová parodie.
Pro děti do 12 let nevhodné, 60,-Kč
5. čtvrtek, 6. pátek, 20h
PIRÁTI Z KARIBIKU-NA KONCI SVĚTA
Premiéra širokoúhlého filmu USA
Mládeži přístupno, 170min, 70,-Kč
7. sobota, 8. neděle, 20h
DIVOČÁCI
Premiéra širokoúhlého filmu USA
V hlavních rolích této komedie Tim Allen,
John Travolta, Martin Lawrence a další
Mládeži přístupno, 99 min, 65,-Kč

6. pondělí, 7. úterý
ROOMING
9. čtvrtek, 10. pátek
RANDE MĚSÍCE
11. sobota, 12. neděle
SPIDERMAN 3
13. pondělí, 14. úterý
BESTIÁŘ
16. čtvrtek, 17. pátek
MISS POTTER
20. pondělí, 21. úterý
HARRY POTTER A FÉNIXUV ŘÁD
25. sobota, 26. neděle
EDITH PIAF
30. čtvrtek, 31. pátek
HOSTEL 2

9. podělí, 10. úterý, 20h
HORŠÍ UŽ TO NEBUDE
Premiéra barevného filmu USA
Hvězdně obsazená filmová komedie.
Do 12 let nevhodné, 113min, 60,-Kč
12. čtvrtek, 13. pátek, 20h
PAST NA ŽRALOKA
Premiéra filmu USA v českém znění
Animovaná pohádka pro malé i velké.
(Po předložení vstupenky dostane každý
malý návštěvník v kinokavárně lízátko)
Mládeži přístupno, 80 min, 60,-Kč
14.sobota, 15.neděle, 20h
BAREVNÝ ZÁVOJ
Premiéra širokoúhlého filmu USA
V hlavních rolích romantického dramatu
Naomi Watts a Edward Norton.
Do 12 let nevhodné, 125min, 70,-Kč
16. pondělí, 17. úterý, 20h
SHREK TŘETÍ
Premiéra barevného filmu USA v
českém znění, Konečně máte zelenou!
Mládeži přístupno, 93 min, 60,-Kč
19. čtvrtek, 20. pátek, 20h
TAJNOSTI
Premiéra českého barevného filmu
Jan Svěrák uvádí nový film Alice Nellis
s Ivou Bittovou a Karlem Rodenem
Do 12 let nevhodné, 97 min, 60,-Kč
21. sobota, 22. neděle, 20h
JEDNOTKA PŘÍLIŠ RYCHLÉHO
NASAZENÍ
Premiéra širokoúhlého filmu VB
Mizerové ve Smrtonosné pasti se
Smrtonosnou zbraní.
Do 15 let nepřístupno, 121min, 60,-Kč
23. pondělí, 24. úterý, 20h
SMRTONOSNÁ PAST 4
Premiéra širokoúhlého filmu USA
Bruce Willis ve své nejlepší roli.
Do 12 let nevhodné, min, 60,-Kč
26. čtvrtek, 27. pátek, 20h
VDÁŠ SE, A BASTA!
Premiéra barevného filmu USA!
D. Keaton a M. Moore v hlavních rolích.
Do 12 let nevhodné, 102min, 60,-Kč
28. sobota, 29. neděle, 20h
PŘEDTUCHA
Premiéra širokoúhlého filmu USA
S. Bullock v hlavní roli sci-fi thrilleru.
Do 12 let nevhodné, 93 min, 60,-Kč
30. pondělí, 31. úterý, 20h
TERKEL MÁ PROBLÉM
Premiéra barevného filmu USA
Film, který musíte vidět dřív než vám ho
doma zakážou...
Do 15 let nepřístupno, 75 min, 65,-Kč
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ZUŠ v Městském muzeu
Víte jak vypadá anděl? Je to holka nebo
kluk? Myslíte, že lze vyrobit nádherný
relikviář z obalu na bonboniéru? Umíte si
představit, jak moc musela velryba otevřít
tlamu, aby spolkla Jonáše? Zvládli byste na
mapě Bechyně přiřadit obrázky podle toho,
kde se která památka nachází? Víte, kdo je
sv. Síjej, který zloděje odpuzuje a kamarády
vítá? A jak vypadá schránka na nejhlubší
osobní přání a prosby? Pokud tohle všechno
toužíte vyzkoumat, vydejte se do Městského
muzea. Děti ze Základní umělecké školy a ze
Základní školy v Libušině ulici pro vás
přichystalyrozmanitou barevnou výstavu.

Již 35. roèník
Kolobìžkové GP Bechynì
Kolobìžková GP BECHYNÌ odstartuje
28. 7. 2007 v Bechyni pøed hotelem DRAK.
Závody dìtí jsou rozdìleny do nìkolika
kategorií podle stáøí. Prezence dìtských kategorií
zaèíná od 12.00 hodin a start prvních závodníkù je
plánován na 13.00 hodin.
Od 13 hodin zaèíná prezence pro hlavní závod
dne. Po vyhlášení výsledkù závodù dìtí, zaène
pøejímka závodních strojù pro start hlavního
závodu.
Start 35. kolob. GP je plánován na 15.30
hodin. Tra hlavního závodu je dlouhá 4 300 m,
vede po mostì „DUHA“ do údolí øeky Lužnice èástí
mìsta Záøeèí, kde èeká závodníky první kontrola,
na které musí každý závodník vypít jedno pivo.
Následuje dlouhý výjezd /výšlap /na námìstí, kde je
èeká druhá kontrola. Každý musí nafouknout
balónek do prasknutí a vypít z dìtské lahve
dudlíkem 2 dcl mléka. Potom pokraèují závodníci
po hlavní tøídì do cíle k hotelu DRAK. Následuje
vyhlášení vítìzù a zaèíná volná zábava pøi hudbì
a tanci aždo pozdních hodin.
Všichni pøíznivci sportu a dobré zábavy jsou zváni.
Miroslav Beneš

Koupím domek nebo byt i ve
špatném stavu. Tel: 603 442 474

Prodám zahr. chatku 6x3m,
sedlová střecha, terasa 3x2m,
zateplená, elektrické rozvody.
A pokud se na ní půjdete podívat,
navštivte i tu naši, muzejní, která nás spojila.
Cestou mezi oběma částmi můžete například
poprosit sv. Smíškuse, aby vás obdařil
dobrou náladou. Výstava „Kapličky, kříže,
boží muka…“ potrvá do konce srpna.
JJ
AJG - zámecký pivovar

PŘÍBĚHY
Klára KLOSE
Petr SLÁDEK
Dominika PAŠTÉKOVÁ
Výstava potrvá do 10. července 2007

Tel: 775 389 009
Oprava z minulého čísla

V minulém čísle se nám vetřel tiskařský
š ote k d o ta b ul k y v ý s led k ů a n ke t y
O nejlepšího sportovce roku.
Omlouváme se a přinášíme tedy
správnou tabulku kategorie DOSPĚLÝCH.
1.
Michal Háša – Jan Pazourek
178
2.
Rudolf Blažek
165
3.
Michal Fárník
115
4.
Mikolášová Monika
97
5.
Tříska Zbyněk
9

ZE VZPOMÍNEK NA
BECHYNI
Bechyně - jméno a představa města patří
k nejstarším vzpomínkám mého dětství
s tehdejším úžasem nad velkolepým
panoramatem města a hradu na skále nad
řekou, působící jako vidina. Pohled ze Zářečí
i ztělesnění starobylosti uvnitř zámku, v jeho
zbro jn ici s p o divn ý mi pod o biz n am i
nejstarších panovníků, kouty a nenadálé
vyhlídky i nový svět keramické školy tehdy
navštívené - tehdejší ohromení nezaniklo ani
při potomních návštěvách, když už jsem

chápal jedinečnou souvislost řeky s krajinou
a městem. Sentimentální píseň „Tam tichou
nad Lužnicí, v tom kraji mileném…“ šla se
mnou po léta.
Okouzlení městem trvalo a prohlubovalo
se poz nání m h isto rick ýc h pa máte k.
Františkánský klášter, městský a hřbitovní
kostel s architekturami i starožitnostmi,
s výtvarnou náplní až do obrazu Cornelia de
Vos, pro nějž jsem našel kompoziční
předstupeň v antverpské galerii a o které se
domnívám, že tato malba kdysi přičítaná
Brandlovi, pochází ze šternberských Smiřic,
tak jako dílo jednoho z českých Pacáků,

sv.Jana Nepomuckého v Zářečí.
Vztahy ke kouzelnému jihočeskému
městečku se dále zmnožily i poznáním
činnosti keramické školy, kde vyrůstaly
začátky našeho uměleckého průmyslu.
Měst, jako Bechyně, máme ve státě několik,
ale v Bechyni zní doby plností a jednotou
málokde jinde zachovanou. Už dávno jsem
nebyl v Bechyni. Žije v mých vzpomínkách
a věřím, že ještě trvá harmonický organismus
města, které patří mezi nejkrásnější celky, jež
u nás máme.
Prof.PhDr. V.V.Štech, Dobříš 10.3.1968

Nostalgické jízdy
23. června zahájil Klub přátel elektrické dráhy Tábor - Bechyně cyklus nostalgických
jízd. V průběhu letní sezóny máte jedinečnou příležitost udělat si výlet z Tábora do
Bechyně historickým vlakem 400-001 zvaným Elinka. Pravidelné sobotní odjezdy jsou
v 10.01 z nástupiště před nádražím v Táboře. Do Bechyně vlak přijíždí v 11.08 a odjezd
zpět do Tábora je ve 13.47hod.
Svezete se po elektrifikované dráze Františka Křižíka dlouhé 24 km, která byla poprvé
otevřena pro pravidelnou vlakovou dopravu 1.června roku 1903.
Termíny nostalgický jízd v roce 2007
Červenec: 7., 21., srpen: 4., 18.
Bližší informace na tel. 381 253 116

Ohlédnutí za školním rokem
2006/07
Nadcházející prázdniny nám o pět
připomenuly, jak školní rok v pracovním
tempu rychle utekl. Není to tak dávno, kdy
zasedli do lavic naši prvňáčci, okukovali třídu
a paní učitelku a je za námi i školní akademie,
při které jsme se loučili s našimi nejstaršími
a to deváťáky.
Mezi tím jsme však stihli udělat řadu
práce, a to jak ve vyučovacích hodinách, tak
i ve volném čase. Žáci se zúčastnili mnoha
besed, výstav a exkurzí zaměřených k volbě
povolání nebo k rozšíření svých znalostí
z vyučovacích hodin. Nezapomněli ani na
charitativní akce, hlavně na akci Stonožka.
Od začátku roku se děti účastnily řady
sportovních soutěží a to hlavně kluci, kteří

KERAMICKÁ ŠKOLA
V KVĚTNU A ČERVNU
V posledním květnovém a prvním
červnovém týdnu proběhly na naší škole
maturitní zkoušky. Podrobilo se jim celkem
43 studentek a studentů ze tří oborů
(5 chemiků, 15 designérů a 23 keramiků)
a k více než třem a půl tisícům absolventů se
zařadilo 41 z nich.
Kromě toho se sešlo několik dalších
zajímavých výstavních akcí. Jako první
proběhla instalace výstavy prací našich žáků
na věži sv. Ducha v Telči. Tato již tradiční
a pro obě strany velmi příjemná záležitost
probíhá již po jedenácté. Navíc se ve dnech
12.-14.6. v Telči uskutečnil třetí ročník
festivalu dokumentárních filmů o umění
a v doprovodném programu tři naši žáci Pavla Pokorná, Jiří Kaman a Libor Hošek předváděli na náměstí ukázky vytáčení
keramiky z volné ruky. Patří jim velký dík,
protože podle ohlasů, které máme, byli
výborní.

měli dobré úspěchy ve florbale a fotbale. Na
národní škole se rozběhla akce Předškolák,
kde se scházeli budoucí prvňáčci, aby si
vyzkoušeli, jaké to bude ve škole.
Naproti tomu nejstarší žáci opět začali
vydávat školní časopis Plesk, kde informovali
své spolužáky i veřejnost o dění ve škole.
V druhém pololetí měli naši nejstarší napilno.
Připravovali se na přijímací zkoušky. Přibyly
hodiny ve škole, odjeli na studijní pobyt na
Mozolov, absolvovali studijní týden podle
upraveného rozvrhu. Vyzkoušeli si i celorepublikový test Cermat, kde si ověřili své
znalosti. Nutno říci, že se ctí, protože ve
všech třech testech prokázali vynikající
znalosti, dostali se tak nad republikové
i krajské průměry.
V průběhu roku proběhlo několik
projektových dnů, jak na národní škole, tak
i na druhém stupni. Na prvním stupni to byl
projektový den Vánoce a Ptáci, na druhém
stupni pak Člověk, naše planeta a vesmír.
V dubnu projekt Jak se žilo ve středověku,

V kulturním domě Metropol v Českých
Budějovicích právě probíhá a bohužel již
22.6. končí rozsáhlá výstava Iuvent Ars.
Jedná se o přehlídku prací studentů šestnácti
škol z osmi zemí a naše škola se prezentuje
pracemi všech tří výtvarných oborů, tedy
keramiky, designu i grafiky. Navíc jsou zde
vystaveny práce našich žáků, které vznikly
při výměnné praxi na škole v italském Trentu
(in forma ci j sme přin esli v m inulé m
Bechyňském zpravodaji) - smalty, mozaiky
a grafika (lepty) a samozřejmě práce Italů,
které vznikly u nás. Je příjemné, že po
vernisáži výstavy 13. 6. 2007 bylařediteli škol
podepsána smlouva o dalšíspolupráci a že je
tedy velká naděje, že přínosné výměnné
praxe budou pokračovat.
Zatím poslední a opět tradiční výstavní
akcí je účast naší školy na přehlídce A 2007.
Jedná se o výstavu výběru nejnovějších
absolventských prací studentů středních škol
z celé České republiky v krásných prostorách
zámku v Kladně. Vernisáž za účasti zástupců
vystavujících škol a představitelů města
Kladna proběhne 21. 6. 2007 a výstava trvá
do 9. 9. 2007.

který patřil jak k projektu nejnáročnějšímu,
tak i nejzdařilejšímu. Rozběhla se i celá řada
olympiád, ve kterých byli zapojeni hlavně
žáci z osmých a devátých tříd. Řada z nich se
umístila na předních místech a dokázala tak,
že jsou dobře připraveni z vyučovacích
hodin.
Velmi dobře si vedl i dramatický kroužek,
který se probojoval až do celorepublikového
kola.
V recitační soutěži se náš žák Martin
Fišer rovněž probojoval do republikového
kola, na které jede nyní v měsíci červnu,
takže neznáme ještě výsledky. V červnu
proběhla školní atletická olympiáda, na
kterou navazovala okresní olympiáda, kde
bojoval jak první, tak i druhý stupeň.
Další školní rok je tedy za námi. Jsme
o rok starší, snad o něco moudřejší. Všichni
se těšíme na prázdninový odpočinek. Tak
nezbývá jen popřát hezké prázdniny a po
nich hodně úspěchů v dalším školním roce.
Mgr. Milena Borková, zást. ředitele

N yn í kr o mě k la u z ur n í ch p r a c í
připravujeme kursy modelování, sádrování,
vytá čen í z v oln é ruk y a deko ra c e
keramických výrobků. Prob ěhno u ve
školních dílnách od 29.6. do 8.7.
Jiří Novotný

TÌLOVÝCHOVA & SPORT
FOTBALISTI
Kluci z bechyòské starší pøípravky hráli letos
krásný fotbal. Všichni jsme se tìšili z jejich hry
i výsledkù a moc jsme jim fandili, aby dotáhli
sezónu úspìšnì až k vysnìnému postupu do
krajského finále. Kdyžpak udrželi druhé postupové
místo, radost byla veliká. Nepopsatelné pak bylo
zklamání, když nám trenér Pavel Sazma smutnì
oznamoval, že z rozhodnutí okresního fotbalového
svazu bylinaši kluci vyøazenia místo nich bude hrát
Sezimovo Ústí, které bude turnaj poøádat. Opìt se
nerozhodovalo na høišti, ale v kanceláøi. Zmìnit
regule soutìže v samém konci je ohromný podraz.
Je to další pøíklad toho, jak to v našem fotbale
chodí. Pokud nìkdo „nepasuje“, tak ho prostì
odepíšeme. Pánové, styïte se. A pøijïte sami tuhle
køivdu našim klukùm vysvìtlit.
Jménem všech rodièù
V.Šastný

KANOISTIKA – TJ JISKRA
BECHYNĚ
V anketě sportovec města Bechyně se
naši kanoisté neztratili. V kategorii dospělých
zvítězila dvojice deblkanoistů Michal Háša Jan Pazourek, druhé místo mezi žáky získal
T.Macášek.
SJEZD - Výrazně se zapsali naši borci do
výsledkových listin 10.ročníku mezinárodního závodu ve sjezdu na divoké vodě
KANOE MATTONI 2007 v kategorii R4
(rafty). Na trati říčky Teplá, dlouhé téměř
4 km, nechali všechny své síly a v konkurenci
více než šedesáti raftů vypádlovali stříbrnou
a bronzovou medaili a navázali tak na
úspěchy z předchozích ročníků!!! Přitom
druhou posádku bratří Měšťanů a bratří
Mayerů dělila od třetího raftu ve složení Saša
Soldátová, Jan Pazourek, Ondra Zeman,
Honza Zdráhal, jedna sekunda:-). V silné
kajakářské konkurenci podal parádní výkon
Pavel Pazourek, přesto zůstal těsně pod
stupni vítězů na výborném 4.místě. Zvítězil
v současnosti nejlepší sjezdař na světě,
mnohonásobný mistr světa, Kamil Mrůzek

Z činnosti oddílu SPV
TJ Jiskra Bechyně
Odbor Sport pro všechny TJ Jiskra
Bechyně ukončil v červnu cvičební rok.
Vyvrcholením jeho celoroční činnosti jsou
závody ve sportovní gymnastice a závody
zdatnosti v přírodě, tzv Medvědí stezka. Tyto
soutěže probíhají třístupňově – tj. regionální
kolo, krajské kolo a republikové finále.
Ve sportovní gymnastice se po místních
závodech zúčastnilo regionálního kola 12
závodnic v šesti věkových kategoriích:
rok narození:
1999
1. Aneta Háziová
2. Lenka Doudová
3. Radka Pospěchová
1998
3. Karolína Patíková
4. Lucie Berešová
5. Kristýna Martinová
1995
5. Aneta Fáberová
1994
4. Barbora Dušková
1993
1. Andrea Pavlíková
4. Petra Berešová
1992
1. Lenka Mrosková
2. Barbora Mikšovská
Deset závodnic postoupilo do krajského
kola v Českých Budějovicích, kde naše
gymnastky získaly 3 první, 1 druhé, 1 třetí, 1

z Dukly Brandýs. Při sjezdech v Táboře se
naši kanoisté opět dokázali prosadit. Shodou
okolností se všichni svezli na stříbrné vlně kajakář Pavel Pazourek, singlíř J an
Pazourek i debloví matadoři Zdeněk a Pavel
Měšťanové. Třetí místo vybojoval mezi
veterány mladšími (35 - 45 let) Roman
Mayer.
SLALOM - Tradiční slalomy v Táboře se
jely na zbrusu nové trati, která vznikla během
rekonstrukce jezu nad Harachovkou.
Za jímav ý zá vod ovš em pozn amen al
katastrofální nedostatek vody, který prověřil
materiál i nervy všech závodníků. Se vším se
zdatně vypořádali bratři Měšťanové na
deblkanoi, kteří ve veteránech zvítězili,
bronzovou pozici obsadil M.Háša na
singlkanoi, ostatním borcům se tolik nedařilo
- J.Zvolánek bral 7.místo v ml. žácích, M.Házi
byl čtrnáctý mezi dorostenci. Na NKZ ve
Veltrusech se do finálových jízd probojoval
pouze kajakář Tomáš Macášek, a na deblu

společně s Ludvíkem Medřickým. Ve své
kategorii ml.dorostenců předvedli vítěznou
jízdu, na kajaku Tomáš loupal brambory.
V meandrovitém korytě říčky Loučná ve
Vysokém Mýtě se konal další ze série závodů
ČPž.
Solidní výkony předvedl ve slalomu (5.)
i ve sjezdu (6.) Honza Zvolánek. Tato
nenáročná trať byla kvalitním tréninkem
přetavený m ve zlato pro dorostence
T.Ma cáška, i předseda od dílu Jožka
Macášek si zde vyjel potřebné body pro
získání výkonnostní třídy.
R AFT Y - 7.ro č ník RA FTO V ÝC H
ZÁVODŮ je již za dveřmi! Zveme všechny
příznivce vodních sportů v sobotu 14.7. pod
Bechyňskou Duhu, kde si můžete zazávodit
a zafandit! Jsou připraveny hodnotné ceny,
dopr ovod ný p rog ram a s amoz řejm ě
občerstvení! Těšíme se na ustrojené
posádky a večernízábavu s THE MŇAUCS !

čtvrté, 2 pátá a 2 šestá místa.
Andrea Pavlíková a Barbora Mikšovská
reprezentovaly jihočeský kraj v republikovém
finále v Doubí u Třeboně a při vysoké
konkur enci si přivezla P avlíková 14.
a Mikšovská 32. místo.
Regionáln í kolo závo du zd atnost i
Medvědí stezkou jsme uspořádali v Bechyni
za účasti 27 dvoučlenných hlídek v devíti
kategoriích. V osmi z nich obsadili naši
závodníci první i druhé místo! První dvě
hlídky v každé kategorii postupovaly do
krajského kola 19.5. v Nové Peci u Lipna.

starší žákyně
Dušková, Fáberová
1.
Tupá, Mitanová
2.
mladší dorostenci
Cmunt, Komrska
1.
starší dorostenci
Kišš, Drda
1.
Kostelenec, Vernarec
2.
Z krajského kola se naši reprezentanti vrátili
se dvěma postupovými místy do republiky.
Postoupily hlídky Škorec, Gubrický z 2. místa
mezi staršími žáky a Dorňák, Vyhlídal ze 3.
místa v kategorii mladších žáků. Další
umístění našich hlídek:
Martínková, Turečková - 3. místo
Ryba, Pucherna - 3. místo
Picková, Chalupská - 3. místo
Vernarec, Kostelenec - 5. místo
Tupá, Mitanová - 8. místo
Vyvrcholením bylo republikové finále, konané
v Malém Ratmírově dne 2. června 2007. V
těžké konkurenci třinácti krajů obsadily naše
hlídky výborné umístění:
Škorec, Gubrický - 4. místo
Dorňák, Vyhlídal - 10. místo
Všem závodníkům i jejich vedoucím
blahopřejeme a přejeme mnoho sil a dalších
sportovních úspěchů.

Nejmladší žáci
Kabíček, Picek
1.
Mayer, Albrecht
2.
nejmladší žákyně
Brímusová, Kolmanová
1.
Kabíčková, Háziová
2.
mladší žáci
Ryba, Pucherna
1.
Dorňák, Vyhlídal
2.
mladší žákyně
Martínková, Turečková
1.
Lambertová, Vávrová
2.
starší žáci
Škorec, Gubrický
1.
Hána, Voborský
2.

za oddíl kanoistiky pazi

Za SPV MUDr Helena Ingrová

Týn nad Vltavou

Týn nad Vltavou
otevřeno:
pondělí - pátek 8 - 17
sobota 8 - 12
Široký zahradnický sortiment:

okrasné rostliny , řezané
sezónní, hrnkové květiny,
smuteční i slavnostní vazby,
aranžmá, výzdoba interiérů,
zahradnické pomůcky, hnojiva, substráty,
výrobky Fair-trade (potraviny a řemeslo)

poradenství a návrhy zahradních úprav
v Týně nad Vltavou, za zámkem u hřbitova
informace a objednávky: 603 181 493, 723 399 101

NABÍDKA PRACOVNÍHO MÍSTA
HLEDÁME PRACOVNÍKA PRO ÚDRŽBU
A REALIZACI ZELENĚ
NABÍZÍME: PERSPEKTIVU, ROZVOJ
POŽADUJEME: ŘP skupina B, flexibilitu,
zodpovědnost, spolehlivost
informace: 604 626 894

Michal Zbořil, Malšice 57

ÈALOUNICTVÍ
telefon 777 / 26 96 26
veškeré čalounické práce
a opravy včetně čal. dveří,
šití z látky, kůže i koženky

Liga mìsta Bechynì
2006 / 2007

Letošní roèník Ligy mìsta Bechynì 06/07 je
minulostí. Kdo mìl chu, ten se zúèastnil
a nelitoval. Celkem 7 týmù a okolo 110 hráèù
prošlo letošním roèníkem mìstskéligy.
Za podpory mìsta se hrálo na novém umìlém
povrchu na stadionì. Celá soutìž probíhala
v poklidném a pøátelském duchu bez vìtších
problémù a nebyla nouze o pøekvapení. Jako

poøadatel bych chtìl hlavnì poblahopøát dvìma
nováèkùm, kteøí nakonec naší soutìž ovládli. Jsou
to vojáci z místní vojenské posádky pod názvem
Dukla a všem dobøe známý Zbytek Svìta. Ale
i ostatních pìt týmù pøedvádìlo pìkné výkony.
Padalo hodnì gólù. Celkem skonèil míè v síti 444
krát. Prùmìrnì to je skoro 11 gólù na zápas.
Nejlepším støelcem s rekordním poètem 47 gólù se
stal Petr Sochor z Dukly. Také musím vyzdvihnout
dobré výkony "dorostencù" ze Støední prùmyslové
školy keramické. Pøestože se v tabulce umístili až
na sedmém místì, nezalekli se vìkové a nìkdy i
váhové pøevahy soupeøù z ostatních týmù a hráli
pìkný fotbal.
Zde je k nahlédnutí celková tabulka po 12 kolech:
1
2
3
4
5
6
7

Z
Dukla
12
Zbytek světa 12
Leader
12
Extrém
12
Prča
12
Pedagog
12
SPŠK
12

V
11
9
8
5
4
3
0

R
0
0
1
0
1
0
2

P
1
3
3
7
7
9
10

Skóre
109:40
81:61
66:39
66:72
43:54
46:83
33:95

+/69
20
27
-6
-11
-37
-62

B
33
27
25
15
13
9
2

Ostatní statistiky:
Celkový poèet gólù
444
Poèet odehraných zápasù 42
Prùmìr gólu na zápas
11
Nejlepší støelci
Sochor - Dukla - 47 gólù -3,92 gólù nazápas
Tùma -Dukla- 21 gólù - 1,75 gólù na zápas
Kubasko - Extrém -18 gólù - 1,50 gólù na zápas
Oficiálnì byla soutìž ukonèena vyhlášením
výsledkù 15.6.2007 v restauraci Kulturák, kde si
pøítomní hráèi dopøáli zasloužené odmìny.
Fotoreportáž z vyhlášení si mùžete prohlédnout na
internetových stránkách www.bechyne.info
Závìrem bych chtìl za podporu podìkovat
Mìstu Bechynì a našim sponzorùm Keramice
Bartáka restauraci Kulturák.
Rád bych pozval všechny nadšence na další
roèník, který zahájíme na konci léta. Nováèci se
mohou pøihlásit nae-mailjirikadlec @atlas.cz.
Za poøádající tým Pedagog - Jiøí Kadlec

SIMPLY CLEVER

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.
A cena? Již od 249 900 Kè!
Pøijïte se o pøitažlivosti
nového modelu Fabia
osobnì pøesvìdèit pøi zkušební jízdì, po které si

NOVÁ ŠKODA FABIA
Láska na první svezení

i Vy možná øeknete: „tahle
nová Fabia je moje nová
Fabia“. Navštivte nás co
nejdøíve, tìšíme se na Vás.

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

Váš autorizovaný prodejce vozù Škoda:

Mìstský zpravodaj è.7/2007, den vydání: 1.7.2007. Mìsíèník. Vydává Mìsto Bechynì, IÈO: 00252069, nám. T.G.Masaryka 2, 391 65.
Vychází v Bechyni 1. den v mìsíci. Ev.è. period. tisku 37/97. Náklad 2200 výtiskù. ZDARMA. Pøipomínky, návrhy a pøíjem inzerce (15 Kè/cm 2) poštou,
na tel. 381211012 a 381211490, nebo na e-mail: posta@mestobechyne.cz
Tisk RUDI,a.s., Komenského 1839, Tábor, tel. 381 259 680.

