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Jak se žije v Domově pro
seniory Bechyně?
Pojďte a nahlédněte s námi.
Od ledna letošního roku nese naše
zařízení nový název a to Domov pro seniory
Bechyně neboť nový zákon o sociálních
službách č. 108/2006 Sb. název domov
důchodců nezná. Jsme tomu moc rádi,
protože v našich končinách je s označením
důchodce spojováno spíše vše negativní než
fakt, že člověk dosáhl určitého věku a dozrál
do další životní fáze. Ale i v tomto období
mohou být senioři velmi čilí a aktivní a jsem
velmi ráda, že v našem domově takové
máme. Toto mohu demonstrovat na drobném
výčtu aktiv it, které se nám podařilo
zorganizovat pro obyvatele domova.
Od začátku roku 2007 proběhlo v našem
domově mnoho rozmanitých kulturních,
společenských, zábavních a poznávacích
akcí. V zimních měsících, kdy je venku
nevlídno, zveme zajímavé hosty na besedu
do „ křesla pro hosta“. Právě takovým hostem
byla například výtvarnice paní Helena
Schmaus-Shooner nebo paní Houdková
z Městské knihovny. Letošní pěkné počasí
nám umožnilo vyrazit poměrně brzy na výlety

po krásách Jižních Čech. Navštívili jsme
Český Krumlov, Klokoty, renesanční zámek
v Březnici u Příbrami a také Svatou Horu
tamtéž. Moc se nám líbil barokní zámek
v Táboře-Měšicích. Vyrazili jsme na novou
expozici historických a zemědělských
vozidel v Pořežanech u Týna nad Vltavou
a výstavu v Městském muzeu v Bechyni.
Kromě výletů se mohou naši klienti těšit
n a o b l íbe n á h u de b ní, č i h u de b ně
-dramatická vystoupení probíhající každý
měsíc. Mezi další aktivity, které letos máme
již za sebou, patří oslava Mezinárodního dne
žen, Velikonoc, slet čarodějnic, ukázka
orientálních tanců, přednáška o racionální
výživě v seniorském věku. Klienti navštívili
představení konané v rámci přehlídky
divadelních souborů Bechyňské jaro.
Účastnili jsme se výtvarné a křížovkářské
soutěže. Velice jsme si užili grilování za
doprovodu hudební produkce pana Vozky.
I na druhou polovinu roku máme
naplánované činnosti, aby naši klienti mohli
žít nadále kulturním a společenským
životem.
Bc. Marie Ondřichová
koordinátora volnočasových aktivit
DpS Bechyně

Plán odpadového
hospodáøství
Jihoèeského kraje
Upozoròuji na obec nì závaz nou
vyhlášku Jihoèeského kraje è. 7/2004 ze
dne 14. 9. 2004, kterou se vyhlašuje
závazná èást Plánu odpadového hospodáøství Jihoèeského kraje. Vyhlášku
naleznete na www.kraj-jihocesky.cz, kde se
pøes informace dostanete na vìstníky
právních pøedpisù kraje.
Z plánu odpadového hospodáøství
Jihoèeského kraje bodu IV. písmena
f) vyplývá povinnost pro pùvodce odpadu,
a to do konce roku 2006, zavést separovaný sbìr odpadních plastù, sbìrového
papíru a sbìrového skla v oblasti nevýrobní
èinnosti tj. napø. na úøadech veøejné
správy, v hotelech, nemocnicích, školách.
Protože tato povinnost není ještì
splnìna u všech pùvodcù odpadu, kterých
se týká, dovoluji si jipøipomenout.
Blažková

Zlatá svatba
50 let společného ž ivota oslavili
27.července 2007 manželé Jaroslav a Anna
Lacinovi.
K tomuto významnému jubileu jim
osobně poblahopřál starosta města Bechyně
Jaroslav Matějka a místostarosta Miroslav
Beneš.

KINO BECHYNÌ
ZÁØÍ 2007
1. sobota, 2. neděle, 20h
PIRÁTI Z KARIBIKU - Na konci světa
Barevný širokoúhlý film USA
Mládeži přístupno,170 min,65,-Kč
6. čtvrtek, 7. pátek, 20h
DANNYHO PARŤÁCI 3
Premiéra barevného filmu USA
Pomsta bude sladká.
Do 12 let nevhodné, 122 min, 65,-Kč
8. sobota, 20h, 9. neděle 17h
SIMPSONOVI VE FILMU
Premiéra filmu USA v českém znění
Vaše rodina není to nejhorší, co vás kdy
potkalo.
Mládeži přístupno, 88 min, 60,-Kč
13. čtvrtek,17h, 20h
DIVOKÉ VLNY
Premiéra filmu USA v českém znění
Naučte se surfovat s tučňáky. Rodinná
animovaná dobrodružná komedie.
Mládeži přístupno, 88 min, 65,-Kč
15. sobota, 16. neděle, 20h
PROKLETÍ DOMU SLUNEČNIC
Premiéra barevného filmu USA
Děti mají evidentní schopnosti vnímat
paranormální jevy. Vidí to, co dospělí
nevidí, věří v to, co dospělí popírají a
snaží se nás varovat. Filmový horror.
Do 12 let nevhodné, 85 min, 60,-Kč
17. pondělí, 18. úterý, 20h
TRANSFORMERS
Premiéra barevného filmu USA
Výpravné akční sci-fi.
Do 12 let nevhodné, 144min, 70,-Kč
21. pátek, 20h, 22. sobota 17h
FANTASTICKÁ ČTYŘKA
A SILVER SURFER
Premiéra filmu USA v českém znění
Připravte se na další fantastické
dobrodružství
Mládeži přístupno, 92 min, 60,-Kč

ŽIVOTNÍ JUBILEA ZÁŘÍ 2007
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Bohuslav Antonín, Kolář Karel
Rottová Jiřina,
Štumbaurová Ludmila
Drdová Jana, Kabátová Anastázie
Bílková Milada
Kriegová Zdeňka
Hruška Ladislav,
Šabatková Antonie,
Vondrová Růžena
Hlaváčková Svatava,
Toman Václav, Zbudil Josef
Chaloupková Milena
Ing. Procházka Josef,
Šťastná Stanislava
Koucký Jan

23. neděle, 24. pondělí, 20h
Mr. BROOKS
Premiéra barevného filmu USA
Má vše, co kdy chtěl, ale musí se
skrývat. Thriller s detektivní zápletkou.
V hl.rolích Kevin Costner a Demi Moore.
Do 15 let nepřístupno, 120min, 60,-Kč
27. čtvrtek, 20h, 28. pátek 17h
SHREK TŘETÍ
Barevný film USA v českém znění
Konečně máte zelenou.
Mládeži přístupno, 93 min, 60,- Kč
29. sobota, 30. neděle, 20h
SMRTONOSNÁ PAST 4.0
Barevný širokoúhlý film USA
B. Willis je zpátky ve své nejlepší roli.
Do 12 let nevhodné, 128 min, 60,-Kč

M E D AI L O N
JAN SIMOTA

(19.9.1920 Bechyně - 13.3.2007 Praha)

ke skromnosti, píli a řemeslnému fortelu. Za
vše chny uvedu alespoň ak. socha ře
Boh. Dobiáše st. a Václava Mařana a ak.
malíře Karla Valouška, kteří mne podnítili ?k
mé dnešní práci a soustavně mne na ni
připravovali. Nemohu zde opomenout ani
učitele Jana Bendu, Josefa Haškovce
a Bohumila Milotu; ti v zač átcích studia kladli
základy k mému prvnímu zaměření hrn čířství.“
Jan Simota pak studoval na UMPRUM
v Praze u profesorů J. Mařatky a J. Laudy,
kde absolvoval v r. 1941.
Jeho velkou láskou, inspirací po celý
život a mecenáškou v chudých letech studií
se stala manželka Emilie, měli spolu dvě děti
Janu a Jana.

Měl rád hlavně své studenty a svou
uměleckou práci.
Ještě vzpomínka:
Po návratu z vojny po přerušení studia na
UMPRUM jsem z ateliéru prof. O. Eckerta
přestoupil k prof. J. Kavanovi, kde jsem se
sešel se společ ným bechyňským rodákem,
odborným asistentem Janem Simotou.
Asistent to byl vzorný, uměl své řemeslo, měl
v e l k é s oc h a řs k é n a dá n í , v zá c n ý
a zodpovědný vztah ke studentům a vážil si
významu školy, na které působil. Dobře si
rozuměl s panem prof. Kavanem, vzájemně
se doplňovali v umělecké i pedagogické
práci, což přinášelo tvůrčí i lidské vzory pro
studenty. Osobně rád vzpomínám na výlety,
které jsme s celým ateliérem podnikali (např.
Maďarsko, Vysoké Tatry). V jeho sochařské
tvorbě jsem pociťoval bechyňské kořeny,
proto mi byl tím i bližší. Vážil jsem si jeho
sochařské práce a dal jsem na jeho rady.
Nejen se tvořilo, společně pracovalo na
velkých realizacích, ale také se občas slavilo.
A při těchto sedánkách jsme se vzájemně
oslovovali „ševč e“, protože oba naši otcové
byli obuvníci. A nad ně není - podle nás.
R.Plachta, sochař
Literatura: „ Hovory o škole“, P.SNTL 1984.
Internetové stránky a osobní vzpomínky.
sest.
- ap -

V květnovém č ísle Bech yňsk ého
městského zpravodaje jsme stručně oznámili
odchod pana profesora ze života. Patří mezi
významné bechyňáky-umělce. Nechceme
psát laciné vzpomínky, ale patřil mezi ty
bechyňské umělce, kteří se ze skromných
poměrů vypracovali svým nadáním a pílí
mezi významné kumštýře. Svého otce, Jana,
ztratil velice záhy, maminka Marie se měla co
ohánět se čtyřmi dětmi (Marie, Jan, Bohumil
a Josef) jako správcová Spořitelny. Bydleli
v příbytku za dnešní poštou. Jan Simota
navště vov a l S tátní o db orno u š k olu
keramickou v Bechyni, obor hrnčířství. Zde
absolvoval v r.1937.
„Na bechyňskou školu jsem přišel
v době, kdy již padesát let vychovávala
budoucí keramiky - provozáře i umělce. Můj
vstup na tuto školu byl ovlivněn mimo jiné
i rodinným prostředím - keramické řemeslo
bylo v příbuzenstvu silně zastoupeno, jak
tomu ostatně na Bechyňsku ani jinak nebývá.
Dodnes rád vzpomínám na své tehdejší
pedagogy, kteří svým živým a poutavým
přístupem k výuce vštěpovali žákům lásku
k oboru a práci a vedli je osobním příkladem

Blatské muzeum v Soběslavi
Vás zve na výstavu

MOŘE A ŽIVOT

Následovala jeho pedagogická praxe,
působil na UMPRUM jako asistent, od r. 1950
jako odborný asistent u profesora Jana
Kavana v ateliéru užitého sochařství,
v r. 1952 se stal profesorem pro obor
modelování pro architektonickou tvorbu
a plošné obory. V r. 1963 byl jmenován
docentem, ale i ostatním funkcím se
nevyhnul jako prorektor UMPRUM (19661972), zástupce rektora (1971-1972),
v r.1972 byl jmenován rektorem. V žádné této
funkci se však nikdy nezpronevěřil svým
čestným zásadám, i když zcela pochopitelně
vzhledem ke svému původu byl více
nakloněn levici, ale té, která přála sociální
spravedlnosti. Bohužel, veřejnost si jej
spojuje více se dvěma kontroverzními
(p o litick y, n e socha řsk y) p la stik a mi
Milicionáře a Ant. Zápotockého. Byl však
také autorem pomníku Jana Nerudy,
portrétu Emy Destinové, Jana Zrzavého,
J. B . F o e r st e r a , b e z p o č t u mi l ý ch
komorních plastik a medailí. Z větších
prací jmenujme ještě bronzový reliéf
alegorie Husitství na stanici metra
v Praze, Umění radosti a Umění boje
v interiéru Nové scény ND v Praze.
Měl mnoho přátel z řad uměleckých,
veře jných , lék ařských…. Z a svou
poctivou práci byl jmenován zasloužilým
umělcem (1976) a posléze národním
umělcem (1982). Tyto pocty přijímal
skromně, až stydlivě.

Rožmberský a Smrčkův dům
16. 6.-30. 9. 2007
8-12 a 12.30-16 hod. mimo pondělí
Hlavní akce Blatského muzea v letošní
sezóně a zároveň nejrozsáhlejší výstava
o mořích a mořské fauně, jaká se kdy konala
v jižních Čechách. Ve všech výstavních
prostorách muzea nabízíme seznámení se
světovými moři a oceány a jejich živou
přírodou. Kromě četných panelů s fotografiemi, ilustracemi a naučnými texty jsou na
výstavě k vidění cenné exponáty mořských
živočichů od hub, korálů a lastur měkkýšů
přes kolekce krabů, hvězdic a ježovek až po
četné obratlovce. Atraktivními exponáty jsou
jistě preparáty ptáků, ryb a žraloků, krunýře
želv či čelist vorvaně a obratle velryby.
Prostor je věnován i oceánům z pohledu
geografů a geologů, zmíněn je rostlinný svět
moří a oceánů i specifické biotopy jako
mangrove, korálové útesy či oceánské
ostrovy. Nechybí ani videosnímek zachycující mořskou přírodu. Výstavu pořádáme
společně s Příro dově dným mu zeem
Národního muzea v Praze, kde byla poprvé
prez e nto v án a v rám c i ve lko le pé h o
výstavního projektu Voda a život.

Děkuji za projevy účasti s úmrtím
mého manžela Ing. Martina Ruty, který nás
opustil dne 29.6.2007 po dlouhé a těžké
nemoci vevěku 43 let.
Za všechny, kdo jej měli rádi
manželka Věra s dcerami
AL eko - úèetní kanceláø s. r. o.
Lehečková Alena

Pøijmeme

finanèní

úèetní

Místo práce Radětice a Č. Budějovice
Nabídky s životopisem zasílejte na:
aleheckova@volny.CZ
nebo volejte tel.: 603 590 545

www.kulturnidum.cz

KULTURNÍ KALENDÁØ
KURZY, SEMINÁØE, DÍLNY
ORIENTÁLNÍ A BØIŠNÍ TANCE

Ideální pohybová aktivita pro ženy každého věku.
Zahájení kurzu:
Pokročilí
pondělí 10. září v 19.00 hod. v klubovně KD
Začátečníci
úterý 11. září v 18.30 hod. v klubovně KD
Mírně pokročilí
úterý 11. září v 19.30 hod. v klubovně KD
Další lekce:
Pokročilí:
17., 24.září
Začátečníci, mírně pokročilí:
18., 25.září
Přihlášky a bližší informace: Raeesah - Kristýna Procházková,
tel. 721 503 325

TRÉNOVÁNÍ PAMÌTI PRO SENIORY
základní kurz
Č tvrtek 13. zá ří/ 15 .45 /informativní schůzka v klubovn ě KD
Podrobnosti a přihlášku najdete www.kulturnidum.cz
pokraèovací kurz
Č tvrtek 13. zá ří/ 16.00 /informativní schůzka v klubovn ě KD
P řihlásit se mohou absolventi základního kurzu, který proběhl
na podzim 2006.

ANGLIÈTINA PRO VŠECHNY
Kulturní středisko města Bechyně připravuje ve spolupráci
s jazykovou agenturou Skřivánek Tábor kurz Anglického
jazyka pro začátečníky a pokročilé.
Přihlásit se můžete v kanceláři KD, tel. 381 213 338, e-mail:
propagace@kulturnidum.cz; Skřivánek tel. 381 257 665.
Přihlášení neodkládejte, počet kurzistů je limitován.

HUDBA
TRIO BEL CANTO

záøí 2007
koncert barokní
a klasické hudby

Neděle 9. září / 17.00 / Klášterní kostel / Vstupné: 50,-Kč
Beata Blašková Zádrapová - soprán, Vítězslav Drápal - flétna,
Libor Janeček - kytara
Soubor vznikl v roce 2002. Repertoár Tria Bel Canta zahrnuje
skladby skladatelů z období baroka a klasicizmu (G.F. Handel,
J.S. Bach, A. Vivaldi, W.A. Mozart). Kombinace zpěvu, flétny
a kytary je velmi oblíbená, poskytuje delikátní, ušlechtilý zvuk
a jemnou dynamiku.
Trio Bel Canto vystupuje po celé České republice i v zahraničí.

VÝSTAVA
ANTONÍN MALEC obrazy a realizace
architektonických dìl ve fotografiích
Pavla Hrdiny
ELIŠKA MALCOVÁ
keramika
Vernisáž
Pátek 14. září / 16.30 hodin /
Výstavní síň Městského muzea
Výstava potrvá do 31. října 2007
Otevřeno: út - ne
9 - 12 a 13 - 17

KURZ TANCE
A SPOLEÈENSKÉ VÝCHOVY
Zahájení kurzu v pátek 21. září v 19.00 ve velkém sále KD
II. lekce 27. září (POZOR ČTVRTEK)
Lektoři kurzu : Jiří Beneš a Hana Wolfová
Kurzovné: 1000,- Kč, gardenka 300,- Kč
Přihlášky v kanceláři KD, tel. 381 213 338,
e-mail: propagace@kulturnidum.cz, www.kulturnidum.cz

PØIPRAVUJEME NA ØÍJEN

FAUSTOVÁNÍ

Pátek 28. - neděle 30. září / Prostory KD
Víkendová inspirativní dílna na téma ŽIVLY, která je určena
všem, koho baví a zajímá výtvarné, předmětné, loutkové,
případně znakové nebo symbolické divadlo.
Podrobnosti a přihlášku najdete www.kulturnidum.cz

BUBEN IV.
Pátek 21. září / 18.00 hodin / U Kulturního domu
Sobota 22. září / 10.00-12.00, 14.00-18.00 hod. /
U Kulturního domu
20.00 hodin /
Náměs tí T.G.M asa ryk a
D a l š í
pokračování bubenické
dílny bude
za měřeno na hl edání
rytmu těla.
Snažení všech vyvrcholí
v sobotu od 20 hodin
veřejnou produkcí na
náměstí.
Všichni od 1 roku do 100
let jste srdečně zváni.
Za nepříznivého
počasí se akce
bude konat v KD.

POSTEL PLNÁ CIZINCÙ Dave Freeman
Středa 10. října / 19.00 / Velký sál / Vstupné: 210,- 190,- 150,Ztřeštěná komedie o malém hotýlku plném lásky, nevěry
a nečekaných překvapení.
Freemanova komedie je z rodu hodných a příjemných komedií,
a také z rodu výsostné, inteligentní zábavy.
Režie: Roman Štolpa
Hrají:
Miloslav Mejzlík / René Přibil; Jan Révai / Zbyněk Fric / Kryštof
Rímský; Hynek Čermák / Otto Kallus; Daniela Choděrová /
Jana Infeldová / Silvie Koblížková; Roman Štolpa / Tomáš
Valík; Zuzana Dřízhalová / Dana Morávková; Petra
Špindlerová / Markéta Plánková.
Předprodej vstupenek v kanceláři KD

PODÌKOVÁNÍ

Dìkujeme sboru dobrovolných hasièù za
nenahraditelnou výpomoc pøi poøádání
letních akcí.

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

Restaurace, hotely, hospody...

Hotel Panská
K letnímu číslu Zpravodaje patří ještě tyto
informace:
V hotelu Panská byla letní zahrada pro
hosty, tuto část pronajímala na svém
pozemku paní Antonie Kličková. Že to bylo
posezení příjemné, dokumentuje i přiložená
fotografie.
V Zářečí byl hostinec Dolní Lázně. Toto
místo má prastarou his torii, v n ámi
popisovaném období je spojeno i se
založením bechyňského Sokola, jehož prvá
cvičení se odbývala ve stodole Dolních
Lázní. Roku 1903 je zaznamenána první
pohlednice, na které je již statek ve svém
čtvercovém půdorysu. Okolo roku 1904

Oprava “KOHOUTKU”
Kohoutek a Čertova zeď byly součástí
tříliniové obrany města.
Třetí příčnou linií, přetínající ostroh
hradu a města byla tzv. Čertova zeď, která
dostala jméno podle “stavitele”, který ji
budoval. Chránila hrad proti možnému útoku
ze strání protilehlé Obůrky, který ohrožoval
bezpečnost hra du v do bě pokro čilé
dělostřelby. Jak naznačují ozuby ponechané
na obou koncích Čertovy zdi, zůstala tato
část opevnění nedokončena. Z celkového
položení je možné soudit, že zejména na
straně jihozápadní se pomýšlelo na stavbu
velké věže, která by střežila cestu k městu a
hradu, stoupající zdola od mostu, podobně
jak to činily dvě zachované věže na západní
straně předhradí při dnešním pivovaře. Na

získává tuto budovu Václav Janko asi
z Počátek, který byl roku 1912 jedním ze
zakladatelů Společenstva hostinských
a výčepních v Bechyni, jeho syn Václav
Janko zakládá elektrozávod. Roku 1949 se
majitelem Dolních Lázní stává Josef Hruška,
druhorozený syn sedláka z Hodonic, který se
oženil se Slávkou Jankovou. Provoz hostince
skončil asi v r.1963, pak zde byl obchod
potravinami. Roku 1985 dědí Dolní Lázně
Václav Hruška a ten ho v r.1987 prodává
současnému majiteli Josefu Hruškovi. Od
r.1991 do září 2006 zde byl konzum „Hugo“,
nyníje zde výroba keramického zboží.

V židovských obchodech bývaly i kořalny, majitelé měli právo vinopalníků, toto

2. díl

povolení pálit kořalku získali podle starých
královských zákonů. (Samuel, Joachym,
Schmausele, Jakob, Löbl, Hesky, Zucker aj.)
Nejznámější byla asi kořalna pana Anšerlíka
na náměstí, který vykupoval zemědělské
a chovatelské produkty a právě z toho
vykoupeného žita pálil režnou, na kterou si
na „čtvrťák“ mnohý bechyňský občan rád
zaskočil. Kořalnu měl však i pan Adam
Bydžinský v Čechově ulici a dobrého panáka
pro kamarády měl při ruce i pan lékárník.
Nebylo to nic nového, vždyť již Václav
Šv a mb e r k v 1 6 . st o l etí „n a ř izo v a l
Bechyňským, aby řádně a pilně chodili do
kostela a střehli se páleného vína a varovali
se nočních toulek po hospodách“.
V prostorách dnešní Alšovy jihočeské
galerie býval zámecký pivovar, který již
v době námi vzpomínané nefungoval jako
pivovar (skončil v roce 1927), pouze jako
sklad, ze kterého rozvážel pivo pan Krajíc.
Chodilo se tam i nadále pro led vyledovaný
z panského rybníka Trubný.
V Senožatech byla hospoda u Honsů, ve
Hvožďanech dvě: u Matyásků a u Hošků.
Všichni tři jmenovaní měli ještě malá
zemědělská hospodářství, aby mohli své
rodiny uživit. Podobné to bylo i v jiných
malých obcích.
-rp-

druhé straně měla patrně Čertova zeď
navazovat na přepažení cesty od mostu přes
Lužnici, kde dosud stojí k její ochraně
pos tavená bašta zvaná Kohoutek či
Katovna. (Menclová, Štech)
Součaný majitel, společnost Panství
Bechyně a.s., nechala opravit Čertovu zeď
již v d ob ě k omplet ní re k ons truk ce
Zámeckého parku, tzn. v roce 2001-2004.
Rekonstrukc e Kohoutku zrealizova la
červenec-srpen 2007 (předání 16. 8.07)
a náklady na jeho rekonstrukci činí cca.
600tis Kč.
V tabulce vidíte znázornění veškerých
investic, které společnost Panství Bechyně
a.s. na rekonstrukci Zámku a jeho areálu od
roku 1994 do dnešního dne podnikla.
Silvia Šťávová

REKONSTRUKCE ZÁMKU BECHYNĚ
rok
popis
částka v milionech Kč
1994
lesní dům, ubytování a dům nad branou
2,70
1994
celková rekonstrukce druhého patra východního křídla, neveřejná část
12,00
1998
rekonstrukce kašny v areálu zámku
0,07
1998
nové dláždění nádvoří
0,27
1998
kazetový strop a podlaha Vokův sál
5,60
1999
rekonstrukce prohlídkové trasy, podlahy, stropy, omítky prvního patra západního a východního křídla
22,00
2001
nové dláždění areálu zámku
5,20
2002
rozvod zavlažovacího zařízení v parku
1,30
2003
celková rekonstrukce jízdárny
42,00
2004
rekonstrukce a zabezpečení zámecké věže a hodin
1,80
2004
rekonstrukce přízemí záp. křídla, omítky, podlahy, stropy -3 sály, toalety
4,80
2004
rekonstrukce a dláždění příjezdové cesty od radnice k bráně zámku
0,28
2005
výměna střešní krytiny, oprava komínu a rekonstrukce krovů lesní dům a katovna
2,50
2005
restaurování nástěnných maleb Vokův sál
26,00
1998-01 záchranné a restaurační práce Vokova pracovna, kazetový strop zbrojnice a strop ložnice
4,10
2001-04 obnova a rekonstrukce parku před a za zámkem, na stráně do zářečí a na Větrov, rekonstrukce zdi a nový plot
5,80
2002-03 rekonstrukce sklepů pod západním, středním a novým křídlem směr Větrov třech sklepních podlaží
16,00
2002-07 restaurování obrazů a nábytku
7,50
2006-07 rekonstrukce neveřejné části nového zámku, první patro
4,80
2006-07 tři fáze výměny střešních krytin na starém a novém zámku z masivní výměnou krovů
7,80
2006
rekonstrukce a dláždění příjezdové cesty od náměstí k muzeu keramiky (Alšova jihočeská galerie)
0,90
2007
rekonstrukce střešní krytiny Kohoutek
0,60
CELKEM
174,02

Co možná netušíte...
BECHYÒSKÁ MINERÁLKA
- ANO ÈI NE ?
Nedávno byl v poøadu Èeské televize
„Pøehlídka ztraceného èasu“ uveden vlastivìdný
dokument o lázních Bohdaneè a Bechynì.
Dokument o Bechyni z roku 1937, mimo obrazù
pøírodních krás a památek, konstatoval, že hlavním
léèebným programem v lázních je pití minerálky
a koupel v minerálce. (Podle reklamy z roku 1900
dále slatina, elektrometody, uhlièité a jehliènaté
koupele.)

Dnes léèené indikace jsou pøevážnì zamìøeny
na pohybové ústrojí a jejich rehabilitaci po
operacích. Pøed sto lety se zde léèil rheumatismus,
chudokrevnost, neurasthenie, nervosa všeho
druhu, srdeèní vady a ženské choroby (podle
reklamy z roku 1900). Jak to vypadalo s léèením
pøed dvì stì, tøi sta nebo ètyøi sta lety, to patrnì
záviselo na úrovni tehdejších lékaøských znalostí
a péèi. Z historických pramenù však víme, že
minerálkahrálav léèení vždyhlavníroli.
Protože jsem již jedním z mála pamìtníkù
existence minerální vody v Bechyni a mìl jsem
možnost se celý život profesnì zab ývat
problematikou podzemních vod, chtìl bych
ètenáøùm srozumitelnì pøiblížit podmínky vzniku
a možností ztráty vývìrù bechyòskéminerálky.
Mìsto a jeho okolí je velmi chudé na zdroje
podzemních vod, je tzv. hydrogeologicky deficitní.
Skalní podloží tvoøené rulami je jen minimálnì
porušeno vìtráním a tektonikou, aby bylo pøíznivé
pro vsak srážkových vod a povrchových vodoteèí.
Na území ohranièeném øekou Lužnicí a øíèkou
Smutná, tj. v zastavìné oblasti mìsta, je terén
morfologicky do ètyøiceti metrù nad erozivní bází.
V této oblasti je skalní podklad porušen vìtráním
jen asi do pìti až deseti metrù otevøenými
puklinami, které umožòují v tomto prostøedí
komunikaci podzemní vody jak gravitaènì, tak
vzlínáním. Jako pøíklad tvorby této mìlké
podzemní vody je zámecká studnì a studánky ve
sklepích historických domù mìsta. Vydatnost
tìchto jímacích objektù se pohybuje v øádu setin
vteøinového litru, tj. asi tisíc litrù za den. Ustálená
hladina podzemní vody kolísá podle roèního

období a velikosti srážek dva až tøi metry pod
povrchem okolního terénu. Tam, kde je rula
skalního podkladu porušena tekto nickými
poruchami (zlomy), v nichž je hornina rozdrcena
a umožòuje lepší prùtok vody, mohou se
vydatnosti zvyšovat na desetinu vteøinového litru
(tj. deset až dvacet tisíc litrù dennì). Pozitivní roli
mohou sehrát rybníky (Trubný a zasypaný rybník
mezi Kulturním støediskem mìsta Bechynì
a hotelem U Draka) formou infiltrace a udržením
tlakových podmínek ve zvodnìlém systému. Za
pøibližnì stejných podmínek (tj. blízký zdroj vsáklé
vody a prùtok nehlubokým systémem puklin)
vznikala bechyòská minerálka.
Co je vlastnì minerálka ? Je to obecnì taková
podzemní voda, která se svými vlastnostmi
- hlavnì minerálním a plynným obsahem
a teplotou - liší od prostých podzemních vod.
Prosté podzemní vody jsou pøevážnì využívány
k vodárenským úèelùm - pro skupinové
zásobování obyvatelstva pitnou vodou. Kvalita
pitné vody je definována vyhláškou MZ ÈR
376/2000. Minerálky jsou definovány spíše
pragmaticky. Nový lázeòský zákon z roku 2001 a
vyhláška MZ ÈR 423/2001, které nahradily ÈSN
868000, urèují, která voda se mùže nazývat
minerálkou:
1. Pøírodní minerální vody vyvìrající z pøirozených pramenù nebo jímacích objektù
(pramenní jímky nebo studny) a mající vyšší obsah
minerálních látek než 1 g nebo obsah CO2 vyšší než
1 g na jeden litr (kyselky) a teplotu nad 20°C
(termy).
2. Pøírodní léèivé vody jsou takové, které
vzhledem ke svému chemickému složení a fyzikálním vlastnostem mají vìdecky prokázané a pro
lidské zdraví tak užiteèné úèinky, že je v obecném
zájmu, aby jich bylo využíváno k léèebným úèelùm.
3. Pøírodní minerální vody stolní mají obsah
minimálnì 1 g CO2 a maximálnì 6 g minerálních
látek. Jsou vhodné jako osvìžující nápoje
a nevyznaèují se výraznými farmakologickými
úèinky.
Bechyòská „minerálka“ by patøila do druhé
skupiny a je možno ji definovat jako prostou vodu
h yd ro ge nuhli èitan o-síranovou vá pena tohoøeènato-železnatého typu. Celková mineralizace
je 932 mg/l. Podle posledního uveøejnìného
rozboru (197 0) má voda vysoký obsah
dvojmocného železa (33 mg/l), manganu a zinku
(2,4 a 0,8 mg/l). V literatuøe se dále mluví
o zvýšeném obsahu lithia a arsenu. Tyto zvýšené
obsahy kovù èi jejich solí se pozitivnì projevily pøi
pití a koupelích. Staleté léèebné praxe patrnì
ovìøily léèebnou efektivitu vody a dovolily ji zaøadit
do pøírodních léèivých vod ve smyslu lázeòského
zákona.
Situace pramenních vývìrù, jímek èi studní
byla upøesnìna v roce 1965 J.Candrou, který se
v tomto období zabýval pøípravou prùzkumných
prací pro obnovu prameništì bechyòské
minerálky. Všech šest ovìøených zdrojù je v údolí
pod hrází zavezen ého rybníka vymezeno
trojúhelníkem: hotel U Draka - lázeòský dùm Šárka

HÁDANKA PRO VÁS
Městské muzeum v Bechyni získalo darem následující předmět.
Pomozte vypátrat, k čemu tato věc (délka 20 cm) z oblasti etnografie
sloužila a získejte roční volný vstup a brožuru o Bechyni zdarma.
Volejte na: 774 911 067
Městské muzeum Bechyně děkuje paní K. Hlavničkové za
obdržené dary. Oba předměty budou zařazeny do sbírky z oboru
etnografie. Dále přijmeme veškeré historické předměty, dokumenty,
fotografie, aj., které by mohly posloužit budoucímu chodu muzea. Pro
depozitáře prosíme o stará prostěradla.
J.J.

- spoleèenským dùm lázní. Historicky jsou
nejznámìjší Karlùv pramen, Mariin pramen a Nový
pramen. Dva z tìchto objektù jsou mimo pozemky
lázní. Tyto prameny dnes nevytékají na povrch.
Jejich tzv. zapadnutí mùže mít rùzné pøíèiny. Jejich
ztrátu, v literatuøe dávanou do souvislosti se
stavbou letištì v šedesátých letech, je možno
kategoricky odmítnout. Zavezení rybníka v tomtéž
období je již dùvod reálnìjší, nebo mohlo dojít ke
zmìnì hydraulických podmínek v nejbližším okolí.
Tøetím dùvodem, který je nejpravdìpodobnìjší, je
zanesení pøívodních komunikaèních cest,
výstu pných i sestupných , nerozpustnými
slouèeninami trojmocného železa, které vznikají
oxidací a zmìnou teplotnì-tlakových podmínek.
Tento tøetí dùvod je reálný proto, že ke ztrátì vody
v pramenech docházelo pravidelnì každých sto let,
ne-li èastìji, pokud nebyl pøítok razantnì obnoven
zemními a hornickými zásahy.
Neménì dùležitá je otázka vydatnosti pøítoku
pramenù a studní. To, èeho jsem byl svìdkem
kolem roku 1960, byl pøítok do pramenní vázy
v altánu nad pramenem Karel, ve výšce asi 1,2 m
nad zemí o velikosti pøibližnì 0,02 l/sec èisté vody,
kde bylo vše kolem silnì rezavé. Tento pøítok
odpovídá denní produkci pod dva kubické metry.
V roce 1898 dr. A. Bìhounek zmìøil z téhož
pramene vydatnost 0,3 l/sec, což je za den dvacet
sedm metrù kubických. (Není uvedeno jak vysoko
nebo hluboko od terénu.)
Velmi dùležitý je údaj o prohlášení Karlova
pramene za léèivý. C. a K. místodržitelství v Praze
toto provedlo 16. 1. 1902 spisem è. j. 252 659. Lze
pøedpokládat, že pøi známé preciznosti rakouskouherské administrativy se toto prohlášení opíralo
o fakta odbornì fundovaného návrhu. Nešlo tedy
o tzv. „svatou èi zázraènou“ vodu, která se objevila
po zázraènémzjevení Panny Marie roku 1728.
Z výše uvedených dùvodù bechyòská
minerálka byla skuteèností. Zda opìt bude, záleží
na výsledcích hydrogeologického prùzkumu, na
uživateli, ministerstvu zdravotnictví, nadšení
apenìzích.
V závìru je nutno pøipomenout, že léèivé vody
aminerálky nejsou vázányk pozemku.Tyto vody, a
vytékají nad èi pod povrchem, jsou majetkem státu,
ten pak rozhoduje, kdo je bude využívat, i když
vprvníøadì dává pøednost majiteli pozemku.
V Bechyni, èervenec 2007
RNDr. Milan Šáva
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Ptali jste se
K d o p ov o l il s kl á d k u z b y tk ů
asfaltových ploch? V době, kdy měla tato
být již dle vyjádření zástupce města
odstraněna, naopak přijížděly další vozy
se stejným nákladem.
Nejedná se o skládku nebezpečného
odpadu, ale o recyklovaný živičný materiál,
který Město uložilo na svůj pozemek, aby
mohl být následně použit na opravy místních
komunikací a cest. V současné době probíhá
oprava komunikace na Liškách, kde je tento
m ate r i ál p ou ž í vá n j a k o p o dk la dn í
vyrovnávací vrstva. Veškerý recyklovaný
živičný materiál bude z pozemku na sídl. Na
Libuši odvezen do 20.8.2007.
Investiční odbor - Zvolánková
Byl dokončen projekt budoucí úpravy
náměstí? Které připomínky občanů byly
do projektu zapracovány? Bude projekt s
komentářem publikován ve Zpravodaji?
P r oj e k to v o u d ok u m e n t ac i n a
rekonstrukci náměstí T.G.Masaryka a okolí
zpracovával ateliér STAR - Ing. Arch. Jana
Stachová, Ing. Arch. Ladislav Stach. V říjnu
2005 byla Městu předána projektová
dokumentace ke stavebnímu povolení, v
listopadu 2006 pak projektová dokumentace
k provádění stavby.
Kromě připomínek od zástupců Města
byly s manžely Stachovými projednány i připomínky od obyvatel a návštěvníků města.
Na MěÚ byly doručeny připomínky celkem od
5 obyvatel. I to je důkaz toho, že obyvatelé
města sice nejsou spokojeni se současným
stavem náměstí, ale v jaké podobě bude
rekonstrukce náměstí realizována je zas až
tolik nezajímá.
Do pro jektové d okumentace byly
zapracovány tyto připomínky:
- původně navr hov a né umís těn í
kontejnerů na tříděný odpad v Dlouhé ulici u
č.p. 51 bylo přehodnoceno a kontejnery
budou umístěny v Klášterní ulici u schodů
vedoucích do Zářečí
- oproti studii byly ubrány některé zelené
plochy a nahrazeny zádlažbou z kamene
- vznikl nový chodník po celé pravé
straně průjezdné komunikace III. třídy
- na více místech náměstí byly umístěny
kolostavy
Město neplánuje zveřejnění projektové
dokumentace v Městském zpravodaji. Jedná
se o velmi rozsáhlou akci, která nejde popsat
krátkým článkem a zmenšení plánů na
velikost A4 v podstatě není možné. Některé
důležité detaily by zmenšením zanikly
a uveřejnění by tím ztratilo svůj smysl.
Rekonstrukce nám. T.G.Masaryka a okolí
zahrnuje úpravu povrchů, elektroinstalací,
vodovodu, kanalizace a úpravy sadové.
Všichni občané i návštěvníci města mají
možno st si projekto vou dokumentaci
detailně prohlédnout na MěÚ (to bylo již
několikrát zveřejněno jak ve zpravodaji, tak
na internetových stránkách města).
V současné době probíhá spojené
územní a stav ební říze ní a zá měr
rekonstrukce náměstí T.G.Masaryka a okolí
je vyvěšen na úřední desce.
Jak dopadla správní žaloba města na
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže?
Krajský soud v Brně dosud ve věci
nerozhodl.
Odbor MaP - JUDr. Hrušková

Komu patří schodiště z Lázeňské
ulice do Křižíkovy vilové čtvrti? Jeho stav
je žalostný.
Schodiště z Lázeňské ulice do Křižíkovy
vilové čtvrti patří městu, město se v současně
době již zabývá záležitostí opravy schodiště.
Komu patří pozemky, na kterých leží
vycházková Fučíkova alej? Kdo se stará
o její vzhled? Kdo a kdy odstraní zbytky
po požáru bývalé klubovny? Dozví se
občané, kdo požár zavinil?
Pozemky na kterých leží vycházková
„Fučíkova“ alej patří zčásti společnosti
MaK s.r.o. (jedná se o část od lázní kousek za
podchod) a další část je městský pozemek.
Bývalou klubovnu (dřevěný srub) užívala
pionýrská skupina, její vlastník ovšem není
znám. Zbytky po požáru likvidují postupně
Městské lesy Bechyně. Kdo zavinil požár
tohoto srubu se polici nepodařilo zjistit.
Jak bude upravovované nájemné
v obecních bytech s regulovaným
nájemným?
Podle zákona č. 107/2006 Sb. a podle
Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj
o roztřídění obcí a o maximálních přírůstcích
měsíčního nájemného č. 151/2007 Sb. může
pronajímatel od 1. 1. 2008 jednostranně
zvýšit nájemné z bytů. Citované právní
předpisy upravují pro jednotlivé obce
maximální možnou míru zvýšení nájemného
za 1 m2 podlahové plochy. Na území obce se
n e zv y š uj e n á j em n é j ed n ot n ý m
přepočtovým koeficientem nebo stejným
p ro ce n tem pro v še ch n y. Z vý š e ní
nájemného vychází z toho, že nejdříve
k 1. lednu 2010 by mělo být dosaženo ve
všech bytech pro obec Bechyni maximální
nájemné 26,48 Kč za 1 m2 podlahové plochy.
Tohoto nájemného by mělo být dosaženo
u bytů první i druhé kategorie. Zvýšení má
být v průběhu let postupné a rovnoměrné
tak, aby k 1. 1. 2010 bylo nájemné v bytech
první i druhé kategorie stejné.
Podle toho, jaká je současná aktuální
výše nájemného za 1 m2 podlahové plochy
v konkrétním bytě, se ve Sdělení MMR č.
151/2007 Sb. vyhledá, o kolik procent pro ten
který byt může být nájemné zvýšeno. Nelze
tedy uvést paušálně, o kolik procent se zdraží
nájemné v Bechyni od 1. 1. 2008. Nejnižší
nájemné, které je v Bechyni v současné době
placeno, činí 13,17 Kč za 1 m2 podlahové
plochy. Toto nájemné může být a bude
zvýšeno o 26,2 %. Nejvyšší nájemné, které je
v Bechyni v současné době placeno, činí
17,41 Kč za 1 m2 podlahové plochy. Toto
nájemné může být a bude zvýšeno o 15%.
Město Bechyně bude od 1. 1. 2008 zvyšovat
regulované nájemné v rozmezí od 15% do
26 ,2%. Správco vská firm a B yten es
Bechyně, spol. s r.o. bude rozesílat
nájemcům oznámení o zvýšení nájemného,
ve kterém bude uvedeno, o kolik procent se
nájemné zvyšuje pro ten který konkrétní byt.
Obecně lze říci, že čím nižší nájemné je
v současné době placeno, tím větším počtem
procentních bodů bude zvýšeno.
Jednostranné zvyšování nájemného se
nevztahuje na byty, které byly vybudovány za
účasti finančních prostředků poskytnutých
státem (půdní vestavby na sídlišti Na Libuši,
dům s pečovatelskou službou).
V. Fišerová

Co, kdo, kde, kdy...
ROZLOUČENÍ
S PRÁZDNINAMI
Levicový klub žen v Bechyni pořádá
v sobotu 1. září 2007 od 15 hodin na
stadionu (dolní fotbalové hřiště) sportovní
a zábavné odpoledne pro dětia rodiče.
Soutěžní kategorie:
rodiče s dětmi
předškolní děti
mladší žáci
starší žáci
V p růbě hu o dp o ledn e je za ji štěn o
občerstvení,pro vítěze medaile a další ceny.
Na závěr se koná společné opékání buřtů na
louce za stadionem. Zveme děti i rodiče.
Pozn.: V případě nepříznivého počasí se
akce konat nebude.

Mezinárodní muzeum
keramiky v Bechyni
zve na výstavu

P Ř Í BĚ H / L ID É
K l á r a K l o se
VIA
V á c l av D y nt a r
Otevřeno denně:
9 - 12 13 - 17.30
do 30. září 2007

Bechyňská osma
- turistický pochod,
cykloturistická jízda
Klub českých turistů - odbor Bechyně si Vás
dovoluje pozvat na pěší turistický pochod
a cykloturistickou jízdu Bechyňská osma.
Start pochodu: od 7 do 9.15 hodin ze
sportovního stadionu Bechyně, Písecká
ulice.
Cíl pochodu: sportovní stadion Bechyně,
Písecká ulice, uzávěrka cíle v 17 hodin.
Trasy pochodu pěší: 5 - 50 km,
Cyklotrasy: 10 - 100 km.
Jednotlivé trasy vedou okolím Bechyně,
údolím řeky Lužnice a potoka Židova
Strouha. Navštívit můžete Týn nad Vltavou,
Koloděje nad Lužnicí, hrad Dobronice,
Radětice a rozhlednu nad Raděticemi,
přírodní lesopark Plziny, horu Tábor,
Hvožďany... a nezapomeňte navštívit
muzeum turistiky v Široké ulici !!!
Informace:
Petr Chaloupek - předseda odboru,
Bechyně, 5. května 779
Telefon: 737 529 220, 381 213 220
Domov pro seniory Bechyně
Vás zve na

Den otevřených dveří
21.9. 2007 od 14:00 – 18:00
Program:
Ÿ prohlídka domova
Ÿ hudební vystoupení „DUO ESCALONA“
Ÿ od 16 hodin informativní schůzka
rodinných příslušníků obyvatel s vedením
domova
JSTE SRDEČNĚ ZVÁNI

Rozmarné léto v Bechyni
Tak to nám to zase pìknì všechno uteklo a zùstaly
jen vzpomínky na události právì minulé. Tak to
v kultuøe chodí, že zùstanou jen vzpomínky, dùležité je,
jak hluboko vryté a jakého rázu jsou.
Kulturní støedisko mìsta Bechynì pøipravilo na
letní dny bohatý program z rùzných žánrù tak, aby
oslovil všechny generace. Milovníci hudby mìli
možnost navštívit celou øadu koncertù profesionálních
i amatérských kapel v rámci II. roèníku Letního
zahradního hraní v klášterní zahradì. Tento festival
doplnilo vystoupení netradièní dudácké kapely Duha
pøed kulturním domem.
Ne vždy k nám bylo poèasí pøívìtivé, ale i pøes
vydatné dešové pøeháòky jste se dostavili a podpoøili
aktéry, zacož vám patøí velkédíky.
K naprosté špièce pak patøilo vystoupení
vokálního kvartetu Yellow sisters. Pøes vytrvalý déš
se koncert nesl ve velmi pøíjemné atmosféøe
a posluchaèi odcházelinavýsost spokojeni.
Pøelom prázdnin patøil tradiènì již XV. roèníku
Divadla v Trávì. Toto bylo zastoupeno kvalitními
divadelními pøedstaveními a doplnìno o vystoupení
folkové kapely Bonsai è.3 a hudebního uskupení,
hrajícího tradièní jazz netradièní formou, MK3. Poèasí
se pro tentokrát umoudøilo a diváci dostali naservírovanou opravdu poøádnou porci divadla všech chutí.
O Bechyòský festival dechových hudeb jsme se
trochu báli. Páteèní obloha nám nedávala moc valné
vyhlídky. Ale nakonec vše dopadlo dobøe a v nedìli již
mohly dechovkové kapely hrát obèas vykukujícímu
sluníèku a Vám všem, kteøí jste pøišli a vytvoøili
úžasnou nedìlní atmosféru. Na festivalu, který mìl
také patnácté výroèí, vystoupili napøíklad známí
Babouci , Keramièka acelá øada výborných muzikantù.
Chtìl bych podìkovat všem organizátorùm, sboru
dobrovolných hasièù Bechynì a Hvoždan za velkou
pomoc pøi poøádání festivalu.
Nesmím zapomenout na divadení pøedstavení
Theátru Víti Marèíka Popelka, které nadchlo všechny
pøítomné diváky. Poetika loutkového divadla byla
podtrženaprostøedím klášterní zahrady
Mìstské muzeum pak pøipravilo na letní sezónu
výstavu "Kaplièky, køíže, boží muka..." (Sakrální
památky Bechynì a nejbližšího okolí). V návštìvní
knize dnes èteme, že se "kaplièky" líbily, a to také díky
dìtským výtvorùm, které výstavu tématicky doplnily.
Za každou podporu projevenou jakkoli, dìkujeme
a doufáme, že jsme místní i návštìvníky mìsta touto
výstavou potìšili.
Do podzimního období vstoupíme spolu
s výtvarníkem ing. arch. Antonínem Malcem jeho
autorskou výstavou. Pøijmìte pozvání na vernisáž dne
14. záøí. Hlavnì vy, kteøí jste ještì novì zrekonstruovanou èást budovy Mìstského muzea nenavštívili. Jak
vidíte, i mimo hlavní sezónu bude muzeumpøístupné.
Letní dny nám pomalu konèí a vlákénka babího
léta už se pomalu chytají na tváøe. V tomto krásném
období Vám chceme nabídnout kulturní poøady,
o kterých se více dozvíte v programu kulturního
støediska.
šaj

Dìkujeme sponzorùm kulturního léta:
JADERNÁ ELEKTRÁRNA TEMELÍN, JIHOÈESKÝ
KRAJ, KOMERÈNÍ BANKA, W PARTNER,
URSÍNY-OPTIK, PENZION U PICHLÙ, STÁNEK
ONDØEJOVI, MICRO-EPSILON s.r.o., DRDAZÁMEÈNICTVÍ, J. HUBÁÈEK-AUTODÍLNA,
Z AHR ADN I CTV Í U BE NEŠ Ù, K ULT URÁ K
PETRONELA s.r.o., SBOR DOBROVOLNÝCH
HASIÈÙ BECHYNÌ

28 . 7 . 20 0 7 s e k o na l ji ž 35 . ro čn í k
Ko lob ě žkov ý ch z áv odů p o rekon s trukci
komunikace na původní trati přes dva mosty. Na
VÝSLEDKOVÁ LISTINA ZÁVODŮ
startu závodu dětí se sešlo 200 startujících, tedy
zatím rekordní počet. Nejmladší závodnicí byla
KATEGORIE 1. místo
2. místo
3. místo
Holubcová Katka (2 roky).
Pořadatel závodů (Zbytek Světa Bechyně)
2-6 let Kodad Jakub
Cibulková Tereza
Jelínek Jan
rozdělil startující do čtyř skupin podle věku,
7-9 let Placatka Lukáš
Řípa Jan
Launa Tomáš
děvčata a chlapci zvlášť. Na startu hlavního
Michalová Nikola
Braunerová Luisa
Freidlová Veronika
závodu se sešlo 156 závodníků ve věku od 16 roků
10-12 let Řežábek Patrik
Melichar Mirek
Benc Patrik
až po závodníky již v důchodovém věku, ženy
Erbanová Markéta
Drahotská Zuzana
Kováčová Natálie
a muži na 90 strojích.
13-15 let Erban Matěj
Jirman Martin
Hrubý Dominik
Po přejímce závodních strojů odstartoval pan
Braunerová Tossina
Vyroubalová Kateřina
Valentinová Vivien
Jiří Bursík hlavní závod. Kolem tratě se sešlo velké
K1 MUŽI Ha-Ha Jistebnice čas:11,01 Alibaba Afrika
Kráva Milka Košutka množství diváků, kteří hlasitě podporovali celé
K1 ŽENY Haninka Bechyně
Pátá z Kešutky
Krakonošská lavina závodní pole. Podle odhadu pořadatelů se sešlo
K2 MIX Ivokretep
Dráček a malá čarodějnice Tom a Val.
nejvíce diváků za celou dobu pořádání GP. Po
K2 MUŽI Pazi-Novotňák Bechyně
Martin a Jirka Bechyně
Ing.Rum-Sturm
předání cen vítězům následovala družná zábava
K3
Buldoci Bechyně
Max.Petra Haninga
až do pozdějších nočních hodin.
K4
Rododendroni
Modrý Vánek
Tábor 236 leh.
Nakonec chci poděkovat Všem 79 sponzorům
K5
Černovičáci
za jejich pomoc při pořádání Koloběžkové GP
K6
Stréci z Brna
Pedagog z Bechyně
Bechyně. Též poděkování Všem členům ZS
K7
7 Lemplos
Bechyně a ostatním kamarádům, kteří pomohli při
K8
Žluté nebezpečí Sudoměřice u Bech.
organizacizávodů při úklidu po závodech.
Mir.Beneš
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SIMPLY CLEVER

TAKOVÁ NABÍDKA
TU NEBUDE VÌÈNÌ

LIMITOVANÁ EDICE
FABIA SEDAN TOUR
JIŽ ZA 229 900 Kè
Neváhejte, taková nabídka tu
nebude vìènì. Model s motorem 1,2/40 kW – s centrálním
zamykáním, airbagem øidièe,
posilovaèem øízení a ABS –
poøídíte za 229 900 Kè. Model
s motorem 1,2/47 kW – navíc
kromì uvedené výbavy
i s elektrickým ovládáním
oken vpøedu – mùže být Váš
za 239 900 Kè. A to ještì není
všechno. K obìma modelùm
si mùžete objednat klimatizaci
a airbag spolujezdce za zvýhodnìnou cenu 25 000 Kè.
Navštivte nás proto co
nejdøíve, tìšíme se na Vás.

Kombinovaná spotøeba a emise CO
2 vozù Fabia Sedan
Tour 1,2/40 kW a 1,2/47 kW: 5,9 l/100 km, 142 g/km

Váš autorizovaný prodejce vozù Škoda:
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