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Muzeum zve na vernisáž
Městské muzeum Bechyně zve
občany i hosty města Bechyně na
slavnostní vernisáž. V pátek 6. června od
15 hod zahájíme výstavu paní Heleny
Schmaus-Shoonerové „Malby a keramické obrazy“. Její díla pak doprovodí
práce klientů arteterapeutických ateliérů
Dětské psychiatrické léčebny v Opařanech, kterým bude také výtěžek této
letní benefiční akce věnován. V den
zahájení vyvěsí Městské muzeum
kanadskou vlajku, akce totiž probíhá
s podporou kanadského velvyslanectví
v České republice. Na vernisáži se tak
můžete setkat nejen s jeho excelencí
velvyslancem Michaelem Calcottem,

také s jinými známými osobnostmi
veřejného života (přivítání Jan Potměšil a
další). Přijďte na vernisáž, či později na
výstavu, i my jsme se rádi připojili k této
charitativní akci. Odměnou vám bude
setkání s indiánskými legendami
inspirované kanadskou přírodou
a původními obyvateli, ze kterých dílo
paní Shoonerové vychází, a také pocit, že
jste se zúčastnili společenské události,
která podporuje dobrou věc.
J.J., správce muzea

(Luděk Pokorný,

*16. 9. 1930
†23. 4. 2008)
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Suchanová Marie
Babíková Jarmila
Hanousková Antonie,
Stach Ladislav
Kuchařová Vlasta
Hamerle Antonín
Jarošová Marie,
Váňa Ladislav
Bureš Jaroslav,
Sládková Marie
Kalousková Soňa
Čápová Anna,
Martanová Jaroslava
Valenta Theodor
Dopitová Anna,
Suchánek Jiří

MĚSTSKÁ POLICIE
BECHYNĚ

K uctění památky
pana Luďka Pokorného
Všichni, co jsme měli to štěstí, že
jsme poznali vzácného člověka Luďka
Pokorného, mu přejeme klid a dobré
ohlédnutí za svým životem. Ač rodák z
Horní Břízy, pak Pražák, ale nakonec se
svým entusiasmem a záslužnou činností
se našel v jižních Čechách, ve
Hvožďanech. Založil zde tradici
betlemářských výstav; co jen věnoval
času a svého uměleckého nadání pro
tuto činnost, nejdříve v bývalé škole, pak
ve své stodůlce na návsi. Sám těch
betlémů vytvořil dost, ale vždy rád uvítal
nápady a sbírky ostatních nadšenců.
Milý Luďku, ať Tě všechny ty
postavičky a krajiny betlémů provázejí na
další cestě, udělal si mnoho pro nás
všechny a pro svou rodinu.
Děkujeme.

Životní jubilea červen 2008

Novodvorská 301 Bechyně 391 65
Tel.: +420 725 575 260 - 1
e-mail: info@mpbechyne.cz

POMÁHÁ - RADÍ - INFORMUJE

Vzpomínka
na RNDr. Pavla Staška
17. června je tomu sto let, co se narodil
Dr. Pavel Stašek, matematik, pedagog,
divadelník, přítel mládí a všeho tvůrčího,
hlavně věrný přítel Bechyně, kde prožil
nejen své dětství, ale i stáří. Mnoho z nás
na něho vzpomíná s obdivem k nejen jeho
matematické genialitě, ale také proto, že
byl zasvěceným pamětníkem historie
Bechyně a rodinných historií.
-ap-

Vážení občané města Bechyně,
jak již jistě víte, Městská policie funguje ve
městě od března 2008, od této doby
zaznamenala několik dopravních přestupků,
ale i přestupků proti veřejnému pořádku.
Upozorňujeme na stálé zastavování
vozidel v ulici Libušina, zvláště po pravé
straně od náměstí T. G. Masaryka směrem
k hotelu U Draka. Zde je svislou dopravní
značkou „zákaz stání“ dovoleno vozidlům
pouze zastavit na dobu nezbytně nutnou
nikoli stát s vozidlem za účelem nákupu
v trafice, drogerii či jiném obchodě.
Citace zákona o provozu na pozemních
komunikacích 361/2000 Sb. § 2 písm. o :
zastavit znamená uvést vozidlo do klidu na
dobu nezbytně nutnou k neprodlenému
nastoupení nebo vystoupení přepravovaných osob anebo k neprodlenému
naložení nebo složení nákladu.
Případné dotazy na Městskou policii
Vám rádi zodpovíme osobně, písemně,
telefonicky nebo elektronickou poštou.
Za Městskou policii Bechyně
str. Chudlařský Petr

Kudy šla historie
POŠTOVNÍ ÚŘAD
A POŠTOVNÍ SPOŘITELNA
V BECHYNI
V letošním lednovém čísle jsme Vás
provedli historií bechyňských spořitelen
(kromě jedné), záložen a pojišťoven.
V květnu byla publikována práce RNDr.
Milana Šťávy o poštovnictví, spojeném
s rodem Paarů, kde jsme se dočetli, že v roce
1848 došlo k úplnému zestátnění pošty. Nyní
to tedy bude Poštovní a telegrafní úřad
v Bechyni. Snad i tento článek přispěje ke
zmapování historie našeho města a potěší
zájemce i místní patrioty.
Dle „Pořadníku úřednictva …“, vydaného
Ministerstvem pošt a telegrafů v Praze roku
1924, byl poštovní úřad v Bechyni zřízen roku
1853. Tak by mohl letos oslavit 155 let svého
trvání, čímž vám z jeho počátků nic povědět
nemohu, neboť Císařství rakousko-uherské
nepamatuji. Ale dle již citované poštovní
příručky byla obec Bechyně v roce 1924
zařazena ve skupině C tj. od 2000 do 25000
obyvatel a bechyňský poštovní úřad byl
poštovní úřad třídní, zařazený do třídy I. jako
úřad vrchnopoštmistrovký. Služební místa se
propůjčovala. Zaměstnanec měl více
povinností než práv! Všichni státní
zaměstnanci museli býti bezúhonní. Pečlivě
a důsledně byla tehdy Československá státní
pošta a státní úřady vůbec organizovány.
Ostatně přečtěte si služební slib, který musel
rukou dáním složit a podepsat ve svém
prvním nástupním úřadě každý zaměstnanec státní pošty. Zněl takto:
„Slibuji na svou čest a svědomí, že
Československé republice budu vždy věren
a její vlády poslušen, že budu veškery
zákony zachovávati, všechny své služební
povinnosti podle platných zákonů a nařízení
vykonávati pilně, svědomitě a nestranně,
úředního tajemství neprozradím, příkazů
svých představených budu poslušen a ve
všem svém jednání jen prospěchu státu
a zájmu služby budu dbáti.“
A chování? Je ve služební pragmatice
předepsané takto: „Úředník má ve službě
i mimo službu dbáti stavovské vážnosti, vždy
chovati se v souhlase s požadavky kázně
a všeho se vystříci, co by mohlo zlehčiti úctu
a důvěru, kterou jeho postavení vyžaduje.
Také na odpočinku (pozn.: znamená nejen
„v penzi“) jest povinen úředník chovati se
přiměřeně stavovské vážnosti. Ve služebním
styku se stranami jest zachovávati náležitou
slušnost. Ve služebních věcech dlužno
stranám v přípustných mezích ochotně
vycházeti vstříc“. Ještě hodnosti, které se v
dalším textu vyskytnou, uvádím v pořadí od
nejvyšší do nejnižší: v kategorii úřednické revident (dříve vrchní poštmistr), vrchní
adjunkt, adjunkt; v kateg. zřízenecké zřízenec, pomocný zřízenec. To je minimum
hodností existujících. Všechny hodnosti mají
přídomek „poštovní“, neboť existovaly
i u jiných čsl. státních úřadů.
V roce 1924 byl přednostou pošty
v Bechyni pan Rudolf Hlaváček, narozen
r. 1881 v Německé Vyskytné. Měl hodnost
vrchní poštmistr. Bechyňská pošta měla
3 systemizovaná místa úředníků skupiny D
a 6+2 systemizovaná místa zřízenecká.
Druhé úřednické místo tehdy zastávala
slečna Pavla Lűlsdorfová s hodností
poštovní vrchní adjunkt, narozená r. 1876
v Csepregu v Maďarsku a třetí místo po
žádosti o přeložení do Bechyně obsadil můj
otec František Kocourek s hodností poštovní

adjunkt, nar.1895 v Bechyni. V r. 1924 chodil
tatínek zde v Bechyni z počátku na poštu do
Paarského domu čp. 131 v jihovýchodním
rohu náměstí.
Sídlo dnešního poštovního úřadu je
v přízemí jednopatrového domu č.p. 147 na
náměstí T. G. Masaryka. Dle existujících
vyobrazení se vzhled budovy měnil a jistě
k tomu přispíval finanční rozvoj prosperující
Spořitelny města Bechyně, které dům asi
patřil, a ta měla svoji úřadovnu v patře,
kdežto Poštovní a telegrafní úřad sídlil
standardně v přízemí, asi v nájmu. Snad s
výjimkami kolem r. 1924, kdy byl v
Paarovském domě na náměstí a v letech
80tých 20. století, kdy byl telefon a telegraf v
1.patře, ostatní opět dočasně v Paarovském
domě. Dům čp.147 má zachován klenutý
průjezd do dvora s hodnotnými vjezdovými
vraty. Ve dvoře domu byly stáje pro poštovní
koně i obydlí kočího, zaměstnance pošty p.
Nováka. Na dvoře „parkoval“ poštovní vůz
pro koňský potah. Po zrušení dopravy pošty
na nádraží a zpět koňmi (nejprve na staré
nádraží), asi v první polovině 30. let 20.

školy keramické, akad. malíře Josefa Šimáka
a nepochybně původně i v jeho provedení.
Mezi ornamentální výzdobou jsou čtyři figury,
znázorňující čtyři ctnosti, vedoucí
k bohatství. Jsou to odleva Plodnost zobrazené mateřstvím a žněmi, Píle - dle
včelího úlu a vysazované lipky, Šetrnost uschovávající minci a Práce - znázorněná
postavou kováře, tehdejšího bechyňského
zámečníka p. Eduarda Stacha z náměstí.
Říkám „vedoucí k bohatství“, nikoliv
„k penězům“. Mezi figurami nejsou zobrazeny Bezohlednost, Podvod, Úplatkářství ani
Zlodějina. Zajisté nepatří mezi ctnosti, ale
podle dnešních představ by bohužel asi
patřily mezi schopnosti. A všimněte si
černého kocoura vpravo dole v rostlinném
ornamentu. Nejde o nic jiného, než o vtipnou
malířovu hříčku. Disponentem Spořitelny
města Bechyně v tomto domě v patře sídlící,
zákazníky neokrádající a přesto výborně
prosperující, byl p. Josef (Sepl) Kocourek,
malířův dobrý kamarád.
Jak ve 30. a 40. letech 20. stol. vypadala
úřadovna pošty uvnitř? Nejprve náčrtek:
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století, začal provozovat dopravu poštovních
zásilek z náměstí na nádraží a zpět
soukromý autodopravce p. Strangműller.
Z části maštalí ve dvoře se tehdy stala garáž
služebního auta Spořitelny města Bechyně
a z další části Městská knihovna, kterou vedl
dlouhý čas p. Evžen Illín st. se svými
pomocníky, což bývali dobrovolně a bezplatně studenti z Bechyně. Illín st. byl otec
známého hudebního skladatele Evžena Illína
ml. Ve dvoře byl také byt rodiny Simotů. Otec
byl švec, jeho paní pracovala jako správcová
Městské spořitelny. Starší z jejich dvou synů,
Jan byl známý akad. sochař. Asi po I. světové
válce byla ve dvoře na čas také soukromá
lakýrnická provozovna, jak jsme vyčetli
z firmy na vyobrazení domu: „Lakýrnictví
kočárů, nábytku a staveb, malířství dřev
a písma Bedřich Fripp“. Neoklasicistní
průčelí domu je členěno profilovanými
šambránami oken. Mezi okny patra je dům
zdoben figurálním sgrafitem z roku 1927
podle návrhu profesora zdejší Státní odborné
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Poštovní přihrádky byly umístěny ve zdi
v průjezdu za vraty na levé straně, aby při
zamčeném úřadě a otevřených vratech
mohly být stranami vybírány. Vchod do
úřadovny byl na stejném místě jako dnes. Na
konci průjezdu vlevo byly schody do patra,
kde byla úřadovna Spořitelny a také kancelář
táborského Notářství. Pošta byly dvě velké
místnosti do náměstí při čelní stěně budovy a
ještě magazin směrem ke dvoru. Snad se
příliš nemýlím, chodil jsem tam za svým
otcem, když míval o svátcích a nedělích nebo
v noci službu u telegrafu a u telefonní
ústředny, telefon ještě nebyl automatizovaný. V první místnosti hned za vchodem
do úřadovny bylo vlevo oddělené pracoviště
přednosty s jedním oknem do náměstí a
dveřmi do úředního prostoru. Do tohoto
kamrlíku jsem nakoukl jen v době otcova
administrátorství, jinak byl pro mne „tabu“
a v době nepřítomnosti přednosty byl
zamčený. Kamrlík byl oddělen plnou
přepážkou až do stropu a tak se vcházelo do
(pokračování na str. 5)

www.kulturnidum.cz

KULTURNÍ KALENDÁŘ
PRO RODIČE S DĚTMI
DĚTSKÝ DEN

Neděle 1. června / od 10 hod. až do pozdního odpoledne /
Klášterní zahrada a prostory ZUŠ / Vstup zdarma
Pro děti je připravený zajímavý
program z oblasti výtvarné
i dramatické a to jak v prostorách ZUŠ, tak v zahradě. Od
12.30 hodin jsou připravené hry
a soutěže v Klášterní zahradě
a zahradní knihovna.
Poděkování patří VÚ 3517,
Květince Lepšová, Italmarketu
Vavřička a Agře Březnice.

KURZY, DÍLNY
BUBEN - MOSTY
Pátek 6. června - sobota 7. června / 17.00 hod. před KD
Další pokračování bubenické dílny, tentokráte na téma mosty
pod vedením lektora Filipa Ambrože (konzervatoř ČB). Taktéž
zde bude probíhat dílna na tvorbu různých rytmických nástrojů
z odpadu. Bubenická dílna vyvrcholí na náměstí
T. G. Masaryka v 20.00 představením výsledků dílny a vystoupením bubenického tělesa Hakuna Matata.
Za deště se akce přesouvá do KD.
Projekt se uskuteční na základě podpory Jihočeského kraje.

ORIENTÁLNÍ A BŘIŠNÍ TANCE
Úterý 24. června / 18 a 19 hodin / Klubovna KD
Pondělí 30. června / 18 a 19 hodin / Klubovna KD
Přihlášky a bližší informace : Raeesah - Kristýna Procházková
tel. 721 503 325 a nebo na stránkách www.raeesah.wz.cz

ANGLIČTINA
Středa 4., 11., 18., 25. června / 18.30 hodin / Klubovna KD
Čtvrtek 5., 12., 19., 26. června / 18.30 hodin / Klubovna KD

VÝSTAVY

červen 2008

TRADICE
ŠKOLNÍ AKADEMIE - Stará škola
Úterý 10. června / 19.00 hodin /Velký sál KD

DIVADLO
O SLEPIČCE A KOHOUTKOVI
Malé divadélko Praha - školní představení
Pondělí 23. června / 10.00 hod. / Klášterní zahrada,
v případě deště MS Kulturního domu
Kdo by neznal klasickou pohádku O kohoutkovi a slepičce,
kterak se slepička snaží zachránit chamtivého kohoutka. Není
právě lakomost a chamtivost hlavním tématem nejen příběhu,
ale i dnešního světa? Dá se vůbec z tohoto příběhu udělat
legrace? Dá se poučit? Na to ať zkusí odpovědět naše
představení.

PŘIPRAVUJEME

JAZZFEST
Pátek 4. - sobota 5. července / Klášterní zahrada /
250,- Kč v předprodeji v Café-Baru U Hrocha od 2. 6. 2008,
300,-Kč na místě
Dvoudenní open air koncert jazzové hudby v klašterní
zahradě, kde vystoupí znamé i neznámé jazzové kapely.
4. července
VINOHRADSKÝ QUINTET
TARAPACA JAZZ
TAM - TAM ORCHESTRA
JAZZ IT OUT
MICHAEL CABOWITZ - elektr. jazz
5. července
KAPELAZZ
MAŇANA
JAM 4U
LANUGO
Chillout: DJ eliman

MALBY A KERAMICKÉ OBRAZY
Heleny Schmausové - Shoonerové
Vernisáž v pátek 6. června / 15.00 hodin /
Městské muzeum
Výstava potrvá do 31. srpna, PO zavřeno, ÚT - NE 9 - 17

BYLO NÁS PĚT
Café-Bar U Hrocha
Výstava bude probíhat do 15. června.

“TVOŘIVÁ DÍLNA”putovní výstava

16. června - 17. července / Café-Bar U Hrocha
Prezentační výstava FOKUSU Tábor, který podporuje lidi
s duševním onemocněním v naplňování jejich přání: najít své
místo a uplatnění v životě, zlepšit vztahy s blízkými, najít si
nové přátele, rozvíjet své dovednosti a pracovat, vzdělávat se,
samostatně bydlet, vyplňovat volný čas, lépe pečovat o své
zdraví a zevnějšek.
Součástí výstavy jsou kolorované fotografie fotografky Lucie
Svobodové.

KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY
Zahájení kurzu v pátek 19. září 2008 v 19.00 hodin ve
velkém sále KD
Lektoři kurzu: Jiří Beneš a Hana Wolfová
Kurzovné: 1.000,- Kč, gardenka 300,- Kč
Přihlášky si lze vyzvednout v kanceláři KD,
stáhnout na www.kulturnidum.cz
Info na tel. 381 213 338, email: program@kulturnidum.cz
Přihlášky odevzdejte do konce srpna 2008!!!
Tvoříte? Uspořádáme Vám výstavu v prostoru
Café-baru U Hrocha
Pište na propagace@kulturnidum.cz, volejte 381 213 338

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

KULTURNÍ LÉTO
V BECHYNI 2008
28. 7.

VÝSTAVY

19.30 hod. / Sál ZUŠ
6. 6. - 31. 8.

Koncert lektorů mezinárodního kurzu La Pellegrina

Městské muzeum

Komorní skladby od Václava Pichla, Jeana Riviera a dalších.
2. 8.

MALBY A KERAMICKÉ OBRAZY

Heleny Schmausové - Shoonerové
Alšova Jihočeská galerie - Zámecký pivovar
Mezi tradicí a budoucností
(Výsledky mezinárodních keramických sympozií)
Nejstarší
ceská
odborná
škola keramická v bechyni

19.30 hod. / Zámecká jízdárna

Symfonický orchestr La Pellegrina uvádí
Antonín Dvořák, Gustav Mahler, Vítězslav Novák, Antonín Dvořák
13. 8.

19.30 hod. / Sál ZUŠ

Koncert lektorů mezinárodního kurzu La Pellegrina
Na programu komorní barokní skladby
16. 8.

3. 5 - 13. 7

Mezinárodní muzeum keramiky Bechyně - Zámecký pivovar
22.
MEZINÁRODNÍ
KERAMICKÉ
SYMPOZIUM - BECHYNe.

19.30 hod. / Klášterní kostel

Barokní večer
Henry Purcell - semi-opera „Dioclesian nebo Věštkyně“

3. 5 - 15. 7.

11. 7.

Alšova Jihočeská galerie

od 19.00 hod. / park před KD

Elżbieta Grosseová

DUHA

„POCITY A INTUICE A IMPULSY“

18. 7.

26. 7 - 28. 9.

Alšova Jihočeská galerie
Václav ŠERÁK - porcelán / kontrastně
Vera MARTINCOVÁ, Stanislav
MARTINEC ...jinak, všechno to, co přetrvává...

Muzeum otevřeno denně 9.00-12.00 a 13.00-17.30 hodin
16. 6- 17.7
Café-Bar U Hrocha
“TVOrIVÁ DÍLNA” FOKUS Tábor

od 20.00 hodin / Zámecká jízdárna
Hradištan a Pražský
filharmonický sbor
10. 8.

13.00 hod. / Stadion FC Bechyně
xvi. BECHYNSKÝ FESTIVAL
DECHOVÝCH HUDEB
23. 8.

Klášterní zahrada

18. 7. - 17. 8.

Café-Bar U Hrocha
DVOrÁKOVÁ - JANOUŠEK

ZVUK ZAHRADY
- Hybaj na plac III.

Open air koncert amatérských kapel z celé ČR
8. 9.- 5. 10.
24.8.

Vernisáž v 17.00 hodin / Městské muzeum
Maturitní práce studentu
SPŠK BECHYNE

od 15.00 hod. / Městské muzeum

o

HUDBA

Vlivy ceské lidové hudby na
hudbu klasickou
a predklasicistní (Hradní stráž a hosté)

21. 6.

29. 8.

Zámecká jízdárna

Klášterní zahrada

spirituál Kvintet, Rangers
4. - 5. 7.

Klášterní zahrada
JAZZFEST Dvoudenní open air koncert jazzové hudby
4. července VINOHRADSKÝ QUINTET, JAZZ IT OUT,
TARAPACA JAZZ, TAM - TAM ORCHESTRA, MICHAEL
CABOWITZ - elektr. jazz
5. července KAPELAZZ, MAŇÁNA, JAM 4U, LANUGO,
Chillout: DJ eliman

Rozloucení s prázdninami

DIVADLO
21. 6.
Zámecká zahrada
Popletené království
Zábavná interaktivní akce pro děti a celé rodiny
SPOJENÉ DIVADELNÍ
KRÁLOVSTVÍ
18. - 27. 7.

LA PELLEGRINA 2008 - koncerty vážné hudby
16. 7.

Sudoměřice u Bechyně
DIVADLO NA NÁVSI (III.)

19.30 hod. / Sál ZUŠ

25. - 27. 7.

Koncert lektorů mezinárodního kurzu La Pellegrina
Na programu komorní skladby od V. Pichla a Fr. Kramáře

Klášterní zahrada
DIVADLO V TRÁVe (XVI.)

19. 7.

19.30 hod. / Klášterní kostel

Orchestr, sbor a sólisté La Pellegrina uvádějí
Mozartovu mši c moll KV 427, Pařížskou symfonii a Miserere od
Františka Tůmy

9. 8.

od 19.00 hodin / Zámecká jízdárna
CAVEMAN (Populární one man show)

úřadovny do šera. V úřadovně vpravo za
vchodem byly dvě dokonale zvukově
izolované telefonní kabiny, z nichž nepronikl
do prostoru pro strany ani hlásek. Ty
počátkem padesátých let přestaly vyhovovat
a byly přestavěny na telefonní budky, ze
kterých bylo slyšet vše, co telefonující mluvil.
Za kanceláří přednosty pokračovala
přepážka s okénky, nejprve přepážka
peněžní, dále pak listovní. U konce přepážky
byly dveře z prostoru pro strany do prostoru
úředního. Z úředního prostoru první
místnosti vedly dveře do místnosti druhé, kde
stál u zdi proti dveřím u okna dlouhý stůl se
dvěma telegrafními přístroji a hned vedle
něho stonásobná telefonní ústředna. Měla
sto klapek se zdířkou a padesát šňůr, kterými
bylo možné propojit až padesát hovorů.
Vpravo vedle vchodu do druhé místnosti
vedla do prostoru pro strany v přední
místnosti přepážka balíková. Balíky se odtud
expedovaly oknem s oplechovaným
parapetem přímo do přepravních povozů či
aut. Všechna okna úřadovny měla vnitřní
oplechované okenice, které se na konci
pracovní doby vždy zavíraly na závoru.
A v celé úřadovně byla zvláštní vůně, nebo
možná pach razítkové barvy, klihu, peněz a
zmíněných přístrojů. Ale já to vnímal vždy
jako vůni. Vyjděme však z úřadovny na
náměstí a podívejme se na střechu tohoto
domu. Nad ní je umístěn veliký stojan se
sedmdesáti porcelánovými izolátorky, na
nichž je upevněno 70 drátů telefonního
vedení, které vedou šikmo přes roh náměstí
na stejný stojan, umístěný na střeše hotelu
Panská. Odtud se rozvádějí různě po městě,
dále na venkov a přes nadřízené ústředny
v Táboře a dále v Praze vlastně do celého
světa.
Jedním složitým obdobím pro bechyňskou poštu byl rok 1934. Na počátku tohoto
roku onemocněl pan přednosta R. Hlaváček.
Za něho administroval můj otec F. Kocourek
a až v září mu bylo administrování
propůjčeno dekretem asi v souvislosti
s penzionováním p. Hlaváčka. Zřejmě až
začátkem roku 1935 bylo místo přednosty

propůjčeno p. Janu Puchnerovi. Chybějící
pracovní síla po celý rok byla jistě citelná.
Pracovní doba pošty byla pondělí sobota včetně, 8-12 a 14-18 hodin. Listonoši
však nastupovali do práce kolem sedmé
ráno. V zimě v úřadovně zatápěli, pak
roztřídili zásilky a vydali se do terénu. Pošta
přicházela vlakem z Tábora na nádraží v
Bechyni dvakrát za den, ať to bylo nejprve
staré nádraží, nebo po postavení nového
mostu (1928) nádraží nové. Tam se podané
poštovní zásilky také dvakrát denně z pošty
odvážely, překládaly se na vlak a došlé

zásilky se překládaly z vlaku a odvážely na
poštu. Těžké či objemné zásilky se na novém
nádraží překládaly z vagónu či do vagónu
přes budovu na rampě vedle hlavní nádražní
budovy. Jezdilo se k rannímu vlaku, kterým
spolu se zásilkami přišla i pošta novinová, a k
odpolednímu vlaku. Dvakrát za den se také
pošta po městě roznášela a vybíraly se
poštovní schránky, dopoledne a po obědě.
Telegramy se dodávaly kdykoliv po jejich
podání nebo po dojití ihned, kdo měl doma
telefon, doručoval se mu telegram
telefonicky. Listonoši doručovali poštu
listovní, novinovou, i menší balíky. Těžší
a rozměrnější balíky rozvážel pan Novák
poštovním vozem a velmi objemné a těžké
zásilky rozvážel soukromý povozník pan
Pítra na svém těžkém plochém povoze.
Z listonošů měli na starosti: p.Josef Kolář
teritorium Bechyně, p.František Kolář
a p. Štědronský Hvožďany a okolí,
p. Sirovátka Hodonice a okolí. Doručovanou
poštu nosili v objemných a bytelných
kožených brašnách uzavíraných skládacím
kovovým rámem. Tyto brašny a pereliny byly

charakteristické pro jejich povolání, kterého
si považovali.
Poštovní úřad v Bechyni byl také pátou
finanční institucí sídlící na náměstí. Neboť na
poště u peněžní přepážky fungovala také
Poštovní spořitelna.
Nemůžeme zde uvést jména všech
zaměstnanců pošty za půl století. Prosím,
vezměte za vděk jména ze záznamů mého
otce z roku 1947: tehdy činní byli Václav
Černý, Vlasta Hauptmanová, Václav
Hovorka, Antonín Karas, František
Kocourek, František Kolář, Josef Kolář,
Ladislav Machovský, František Noska, Marie
Pavlíčková, Jan Puchner, František
Sirovátka, Karel Štědronský a p. Žemlička.
Pensionováni už byli Jan Cílek, Rudolf
Hlaváček, Zdenka Beránková, František
Jura a Pavla Lülsdorfová. Ještě si vybavuji
jména pí. Honsová-Kolářová a pp. Rykl
a Spína, snad z jiného období.
Byly by jistě ještě mnohé zajímavosti
z předválečného a válečného období. A je na
mladších, aby zaznamenali i dobu
poválečnou. Přejeme naší poště schopné
státní i místní vedení, pěkný vztah k práci i k
lidem a vše dobré. Věříme v její oprávněnou
existenci, kterou ani SMSky, ani internet
nenahradí. Nedostáváme snad od svých
rodin a přátel raději dopisy, písemné
pozdravy a přání s jejich výtvarnou
a grafickou podobou i krásou poštovních
známek?
Článek je redakčně zkrácený a upravený
text, sestavený ze vzpomínek pamětníků
i vzpomínek osobních rodiny Plachtů a
F. Kocourka a ze soukromých i z dostupných
pramenů. Plný text bude pro zájemce
k dispozici v Městském muzeu Bechyně.
Použitá literatura:
Šatra, Josef: Kronika města Bechyně
Rataj, Bohumír: Poštovní obzor 1872-1922
Pořadník úřednictva poštovní a telegrafní
správy na r.1924
Kalendář československého úřednictva
poštovního 1934
-ap-,-frk-

Ze starého světa věcí kolem nás

Ze sbírek Městského muzea

Stojánek na vejce
Jsou obyčejné věci kolem nás, kterých si
ani nevšímáme. Nebo nejsou tak obyčejné,
ale nám chybí čas se nad nimi zamyslet.
Jedině snad na Velikonoce se zamyslíme při
barvení vajec na koledu nad touto složkou
potravy. Nebudeme rozebírat, co bylo dřív,
jestli slepice nebo vejce. A zrovna tohle
vajíčko živilo mnoho rodin na venkově,
protože pro „domácí“ jich bylo škoda, když to
byl výhodný obchodní artikl. Ze vzpomínek
mého muže si pamatuji na vyprávění o jeho
dědečkovi, který byl povozníkem a večer se
vracel ze štace z nádraží v Soběslavi
s kočárem do Bechyně. Jako živitel rodiny
měl privilegium na smažená vajíčka k večeři

a čtyři dcery, které měl, si určovaly pořadí,
která z nich může vyškrábat kastrůlek po té
smaženičce.
Kam se vajíčka ukládala? Po vyhledání
jejich snůšky se dávala většinou do ošatek,
do tzv. košíčkové ošatky s plochým dnem
a ostře nasazenými stěnami. Byla spletená
ze slámy, většinou ze žitné, zvané cepové
slámy a její prameny byly často ovázány
lýkem. Nebyly krabičky z lisovaného
recyklovaného papíru či z plastu. Vajíčka
měla tužší skořápky, slepice nežily
v „koncentrácích“, zobaly červy, trávu, zrní
a jinou přirozenou stravu. Tuhost skořápek
i barva žloutků odpovídala způsobu chovu.
Chceme Vám představit nejen venkovskou
ošatku, ale i „městský“ stojánek. Dnes se již
nevyrábí ani ty dřevěné, ani stojánky
plechové, většinou modře či bíle smaltované.
Měly tu výhodu, že se mohly dávat v několika
řadách nad sebou.
A co bylo dřív: slepice nebo vejce?

Poděkování
Městské muzeum v posledních dnech
obdrželo soubor dokumentů věnovaný
významným místním osobnostem.
Děkujeme paní PhDr. Anně Plachtové za
její dar, za kterým vidíme pečlivou
dlouhodobou práci. Tyto důležité
informace budou v muzeu uchovány.
Děkujeme za veškerou spolupráci
a pomoc.
JJ, správce muzea

Domov pro seniory Bechyně oznamuje,
že se dne 18. 6. 2008 od 13.30 - 17.00
koná DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ.
Všichni jste srdečně zváni.

KINO BECHYNĚ
ČERVEN 2008
2. pondělí, 3. úterý 20 h
KARAMAZOVI
Originální adaptace Dostojevského
s Ivanem Trojanem v hl. roli.
Mládeži přístupno, 110 min, 70,-Kč
6. pátek,7. sobota 20 h
VENKOVSKÝ UČITEL
Premiéra českého filmu s Pavlem Liškou
Do 15 let nepřístupno 126 min, 65,-Kč
8. neděle, 9. pondělí 20 h
NEŽ ĎÁBEL ZJISTÍ, ŽE SEŠ MRTVEJ...
I ty můžeš půl hodiny pobýt v nebi...
Kriminální thriller USA.
Do 15 let nepřístupno 116 min, 60,-Kč
10. úterý 17 h
WINX CLUB - Výprava do ztraceného
království
Animovaný italský film v českém znění.
Mládeži přístupno, 89 min, 65,-Kč
13. pátek 14. sobota 20 h
TAKOVÁ NORMÁLNÍ RODINKA
Máte pocit, že vaše rodina je praštěná?
Mládeži přístupno, 90 min, 70,-Kč
15. neděle 20h
KURZ NEGATIVNÍHO MYŠLENÍ
Norského film. Jak se bojuje proti nevídané
invazi pozitivní energie pomocí alkoholu,
marihuany a brutální upřímnosti.
Do 12 let nevhodné, 80 min, 70,-Kč
16. pondělí, 17. úterý 20 h
HRANICE SMRTI
Francouzský film. Zapomeňte na Saw a
Hostel. Boj o život začíná.
Do 18 let nepřístupno! 108 min, 70,-Kč
19. čtvrtek, 20. pátek 20 h
CLONA
Filmový horor USA.
Do 12 let nevhodné, 90 min, 70,-Kč
21. sobota, 22. neděle 20 h
IRON MAN
Akční film USA s Robert Downey Jr.
Do 12 let nevhodné, 125 min, 65,-Kč
23. pondělí, 24. úterý 20h
U MĚ DOBRÝ
Česká komedie na motivy povídek Petra
Šabacha v režii Jana Hřebejka.
Do 12 let nevhodné, 102 min, 75,-Kč
26. čtvrtek 20 h
NEJKRÁSNĚJŠÍ HÁDANKA
Pohádka Zdeňka Trošky.
Mládeži přístupno, 98 min, 70,-Kč
27. pátek 20 h
LOVEC DRAKŮ
Filmové drama USA
Do 15 let nepřístupno 127 min, 60,-Kč
28. sobota, 29. neděle 20h
MONGOL - ČINGISCHÁN
Historický dobrodružný film.
Do 15 let nepřístupno,129 min, 60,-Kč
30. pondělí 1. úterý 20h
ÚHEL POHLEDU
Filmový thriller. USA
Do 12 let nevhodné, 90 min, 70,-Kč

Co je to?
Dům plný knih, osudů,
dům plný přání, snů,
očekávání, plánů, otázek
a odpovědí. Dům, kde je
možné hledat, nalézat
a setkávat se. Už víte?
Hádanka jistě nebyla těžká,
neboť knihovnu můžeme
skutečně vnímat jako dům, kam stojí za to
jít… Chceme poskytovat co nejširšímu
okruhu čtenářů a návštěvníků informace,
dokumenty, knihovnické a informativní
služby. Proto jsme od dubna zpřístupnili po
internetu náš on-line katalog. Na stránkách
kulturního domu www.kulturnidum.cz si

můžete vyhledat, popř. rezervovat
požadovanou knihu. Výpůjčky si sami
prodloužíte vyplněním vašeho čtenářského
konta (vzor: reg.č.2331, pin: 630521
RRMMDD). A protože chceme být knihovnou
opravdu pro každého, zapojujeme se letos
poprvé i do červnového nedělního programu
pro děti v Klášterní zahradě, kde jsme
nachystali burzu vyřazených knih a dílnu pro
šikovné ruce, ve které si malí i velcí mohou
vyzkoušet obalit knížku nebo vybarvit
pohádkový obrázek.
S blížícím se koncem školního roku jsme
také na stránkách Zpravodaje pro děti
připravili pár křížovek. Správně vyplněnou
tajenku přineste do knihovny vždy do 15.
následujícího měsíce. Na vylosované
luštitele čekají drobné ceny!
EH

1

postavička z pařezové chaloupky

2

jméno indiánské dívky

3

jméno psa nebo internetových stránek pro děti

4

zpěvný pták(Gott jich má mnoho zlatých)

5

zvíře podobné koni s dlouhýma ušima

6

číslo se šesti nulami

7

jihoevropský stát

8

spisovatel a ilustrátor, autor Mikeše

9

první písmeno

Stará škola se v těchto
dnech dožívá osmdesátky!!!
Všichni, co do ní patří, si 9. května
skokem o 80 let zpět připomněli dobu
jejího vzniku, takže po škole se linul jazz,
po chodbách korzovali mladíci odění do
obleků a slečny v šatech, psalo se
inkoustem a na vše ze stěny dohlížel z
portrétu prezidenta T. G. Masaryk… Jak
prožívali tento den žáci osmých tříd, se
můžete dočíst v následujících, leckdy i
kritických pohledech na Den školy 2008:
Tento velice významný den pojali žáci,
ale i učitelé školy opravdu vážně. Skoro
každý ze školy si oblékl oblečení, které se
nosilo před 80 lety. Některé modely toto
období opravdu vystihovaly. Po příchodu ke
škole měl pan ředitel Jan Ingr proslov, poté
přestřižení pásky a poté se žáci vrhli do školy.
Děti usedly do lavic a čekalo je příjemné
překvapení, každý žák dostal kousek
oslavenského dortu. Potom šli žáci do
učebny VV a tam byla výstava a k tomu dva
starší pánové, kteří nám vyprávěli, jaké to
bylo před 80 lety. Potom jsme dvě hodiny
koukali na film, který každého zaujal a ke
konci poslední hodiny nám pan učitel Beneš
předvedl nějaké dobové tance.
Nikola veselá, 8.B
Dne 9. 5. 2008 se konalo 80. výročí
2. základní (staré) školy v Bechyni. Žáci
a učitelé se při této příležitosti oblékli jako lidé
kolem roku 1928. Den začal vystoupením
učitelů před školou. Ve škole se pak pro žáky
konaly výstava, diskotéka s hudbou
z tehdejší doby. Zavzpomínat si přišli i bývalí
žáci školy František Kocourek a Majka Čech,
s kterými si žáci popovídali o době, kdy oni
chodili do školy.
Tomáš Sedlář, 8.B

V pátek 9. května 2008 2. ZŠ Bechyně
slavila 80let svého založení. Na tuto událost
se žáci připravovali pečlivě, precizně
a dlouho. Doma si připravovali kostýmy.
Oslavy ale nekončí 9. května 2008, nýbrž
oslavy budou ještě pokračovat dlouho.
Můžete navštívit výstavu v 2. ZŠ ve třídě Vv.
Tento den si všichni přítomní jistě budou
pamatovat .
Šimon Zelenka, 8.B
Dne 9. května 2008 v pátek na
2.Základní škole proběhla slavnost k výročí
80 let naší školy. Škola byla založena roku
1928. I v tom stylu se oblékli žáci a žákyně
naší školy. Podle vyprávění dvou pánů, kteří
sem chodili pár let po založení školy. Podle
nich se toho hodně změnilo. Byla zde
výstava, dostávali jsme dorty a viděli jsme
i tance z té doby. Zopakoval bych to klidně
znovu.
Vojtěch Měšťan, 8.B
Dne 9. 5. se konalo 80. výročí naší školy.
Žáci měli za úkol se obléknout ve stylu 20.let.
Na žáky čekal dort, diskotéka, video, výstava
učebnic z té doby. I přesto že jsem tu nebyl,
tak se to všem moc líbilo.
Jan Veverka, 8.B
V pátek 9. května slavila naše škola 80.
narozeniny. Já sem bohužel ve škole nebyla,
ale věřím, že si to moji spolužáci užili.
Když mi ostatní vyprávěli, co se dělo,
dozvěděla jsem se, že žáci i učitelé byli
oblečeni do módní kolekce z roku 1928.
Na návštěvu přišel i bývalý žák naší školy
pan Kocourek, který vyprávěl jaké to tu dříve
bylo.
Pak na řadu přišlo krájení velkého
čokoládového dortu, na kterém si všichni
moc pochutnali. :)
Z.T., 8.B
Dne 9. května slavila škola již 80 let své
existence. Na začátku nechyběl zpěv žáků
a žákyň 4. tříd a samozřejmě zpěv učitelů.

Dále následoval slavnostní projev pana ředitele
a slavnostní přestřihávání pásky a poté focení
všech žáků a učitelů dohromady před budovou
školy. Někteří žáci i žákyně s učiteli měli obleky z
roku 1928, což byly sako, šaty a pokrývka hlavy.
Po vyfocení se žáci odebrali do svých tříd, kde
dostali od školy překvapení v podobě dortu. Poté
se postupně vystřídali v učebně výtvarné výchovy,
kde byla výstava starých učebnic, map a fotek. Dále
následoval rozhovor s dvěma bývalými žáky, kteří
navštěvovali školu od roku 1935. Jeden z nich, pan
Kocourek, ukazoval svá vysvědčení a fotky,
odpovídal na naše otázky a nakonec hrál i na
kytaru.
Po skončení se šlo do tříd, kde se koukalo na
video a nakonec se šlo do tělocvičny, kde pan učitel
Beneš s paní učitelkou Procházkovou předváděli
dobové tance.
Poté se už šlo pouze na oběd a domů.
Lukáš Tácha, 8.B
V pátek 9. května se v Bechyni na 2. ZŠ konal
projektový den na oslavu 80 let od založení školy.
Žáci i učitelé měli náhradní program a přišli
v oblečení z roku 1928. Oslavy budou trvat ještě
měsíc, ale ne v takovém měřítku. Tento den žáci
byli na různých přednáškách a filmech o historii
školy. Všichni si to určitě moc užívali.
Jáchym Košata, 8.B
V pátek 9. května se konalo 80. výročí školy.
Bylo to docela dobrý a všichni vypadali ulízaně.
Nejvíc se mi líbilo vyprávění pana Kocourka a pana
Čecha a nejvíc mi chutnal dort. Byl to prima den…
Milan Sedlak, 8.B
Dne 9. 5. 2008 se slavilo 80. výročí naší školy.
Ten den byl plný dobových zážitků. Skoro všichni
přišli oblečení jako lidé roku 1928. Nejdříve se
všichni žáci i učitelé vyfotili před školou. Pak
postupně všechny třídy chodily na výstavu, která
byla v učebně výtvarné výchovy a také jsme si
povídali s žáky, kteří navštěvovali naši školu. A pak
nám to porovnali, jaké to bylo před tím ve škole a
jaké je to teďko.
Petr Tlachač, 8.B
Projektový den: Výročí školy 80.let
9. května roku 2008, když jsme byli před
školou, tak měl pan ředitel velmi krátký proslov
a přestřihl stuhu. Byli jsme ve škole a byli jsme:
výstava, třída 8.B,film+ kus dortu a tělocvična.Bylo
to dobré. Pak zazvonil zvonec a šli jsme domů.
P.Š., 8.B
80. výročí naší školy se zahájil pan ředitel.
Všichni jsme byli převlečeni ve starém oblečeni ve
20. stol. Když skončila první hodina, tak jsme se šli
kouknout na besedu pana Kocourka, koukli jsme se
na učebnice a kdo chtěl, mohl si zkusit psát
inkoustovým pérem. Pan Kocourek nám ukázal
fotografie a svůj občanský průkaz, který mu
vystavil jeho otec. Po druhé hodině jsme se koukali
na film Škola základ života. O velké přestávce jsme
dostali překvapení čokoládový dort, pak jsme se šli
kouknout na pana učitele Beneše a pani učitelku
Procházkovou, kteří nám ukazovali pár dobových
tanců. Stálo to za to jít do školy.
Anna Vithová, 8.B
Dne v pátek 9. května se konal projektový den
o 80.výročí školy. Všichni se hodili do modních
obleků, ve kterých proběhlo před budovou školy
hromadné focení. Po vydatném dortíčku jsme šli
na výstavu ze 30. let. Po výstavě jsme si vyslechli
vyprávění pana Kocourka a pana Čecha. A další tři
hodiny jsme koukali na Škola základ života a po
dlouhém filmu jsme shlédli tance v podání pana
učitele Beneše. Tento den byl velice dobrý.
Ondra Maršál, 8.B

80. výročí 2. ZŠ Bechyně
Je to neuvěřitelné! Naší škole je už krásných
80 let. K tomuto výročí si pro nás připravili
vyučující tzv. projektový den. Vše začalo v osm
hodin před hlavní budovou školy. Zazpívali nám
žáci čtvrtých tříd pod vedením pana uč. Wolfa a
paní uč. Hrnčárkové. Také jsme mohli slyšet zpěv
části pedagogického sboru. Proslovu se ujal ředitel
školy J. Ingr. Poté jsme byli svědky sfouknutí
svíček. Uvnitř školy nás čekala výstava dobových
předmětů. Mohli jsme se zeptat bývalých žáků na
to, co nás zajímalo. Na konci dne jsme mohli
poznat několik dobových tanců. Bylo to takové
zvláštní, ale krásné.
Madla 8.B
Náš projektový den
Den naší školy (80 let)
Náš páteční projektový den byl ve stylu roku
1928. Tentýž rok byla naše škola založena. Naši
učitelé, spolužáci i my jsme se převlékli do
dobových kostýmů. Celý den se neučilo. První
hodinu zpívali učitelé písně před naší školou a pan
fotograf si nás vyfotil v našich dobových
kostýmech.
Druhou hodinu jsme byli na výstavě fotografií,
vysvědčení i starých učebnic. Se zakončením
rozhovorem s Panem Kocourkem (bývalým žákem
naší školy).
O velké přestávce nám poslali velký
čokoládový dort jako svačinu. Poslední tři hodiny
vyučování jsme koukali na dobový film Škola
základ života a před koncem poslední hodiny jsme
se šli podívat do naší tělocvičny, kde nám pan učitel
Beneš s paní učitelkou Procházkovou předvedli pár
dobových tanců.
Tento den byl velice zábavný. Doufám, že si ho
ještě někdy zopakujeme.
Denisa Fojtíková 8.B
80. výročí II. ZŠ v Bechyni
V pátek 9. května naše škola slavila výročí
80.let. Učitelé i žáci školy byli převlečeni do
oblečení, které se nosilo v roce 1928. Ráno měl pan
ředitel proslov a učitelé před školou zazpívali par
písniček. Potom proběhlo společné foto všech
žáků a učitelů na schodech naší školy. Každá třída
dostala dort, který si pak rozdělila. Žáci také šli na
besedu s panem Kocourkem a panem Čechem, kde
se jich mohli zeptat, jaké to bylo v roce 1928. Pan
Kocourek nám taky ukázal vysvědčení z 1. třídy.
Ukázal nám také svůj občanský průkaz, kde měl
i svoji fotografii. Žáci se také podívali na film
a potom navštívili diskotéku, kde jim pan učitel
Beneš ukázal dobové tance. Žáci měli možnost si
tyto tance vyzkoušet. Po skončení se šlo domů.
Lululucinka 8.B

II. ZŠ Bechyně
V pátek 9. května oslavila naše „stará škola“
80 let její existence. Žáci i zaměstnanci se oblékli
do dobových kostýmů. Ráno, když se všichni
dostavili, tak nejdříve ředitel školy Jan Ingr pronesl
sváteční řeč. Potom se přinesl velký symbolický
papírový dort a přestřihla se stuha. Na to byla každá
třída obdarována dortem, ale to už skutečným.
Dále byla také připravena v jedné z učeben výstava
školy v roce 1928. Přišel pan Kocourek s Panem
Čechem, jedni z prvních žáků školy. Ti vyprávěli, jak
to v roce 1928 chodilo v naší škole. Pro žáky byla
také připravena pod vedením pana učitele Beneše a
paní učitelky Procházkové ukázka tanců blues
a charleston.
Tímto však oslavy nekončí, budou pokračovat
celý měsíc.
Vaše Xxx, 8.B
Dne 9. 5. 2008 se uskutečnily oslavy 2.ZŠ
školy Bechyně. Škola slavila 80.výročí a všichni si
to užili. My jsme se učili jako před 80 lety, ale byli
jsme tak i oblečeni. K svačině jsme dostali
čokoládový dort a pak jsme se fotili a procházeli
jsme se v dobových kostýmech po městě a
myslím,že za 20 let,až škola bude slavit 100 let, že
na tento den budeme v hezkém vzpomínat.
I. Cíchová,8.A
Dne 9. 5. 2008 se konalo 80. výročí naší školy.
Bylo to dobrý a bylo tu moc zajímavých hodin.
Ráno jsme se sešli před školou. Tam se
zpívalo. Pak jsme šli do školy a měli hodinu
dějepisu.
Po této hodině jsme dostali čokoládový dort a
pak jsme šli nahoru do výtvarné výchovy, kde byla
výstava, kam přišli dva bývalí spolužáci. Po této
hodině jsme měli sokolský tělocvik.
Celý den ukončila procházka po Bechyni
v dobových kostýmech. Tento den byl dobrý.
Mohly by se konat takové akce častěji.
Lukáš Malý, 8.A
Dne 9. května se na naší škole slavilo
80. výročí jejího založení. Škola se od té doby
hodně změnila. Programem dne bylo také
vyprávění pana Kocourka a pana ,,Majky“ Čecha.
Vyprávěli nám, jaké to dříve bylo na škole, a také
nám ukazovali svá vysvědčení. Na programu také
nejdříve byl projev ředitele školy a slavnostní
přestřihnutí pásky, která otevřela školu. Většina
žáků přišla také oblečena v dobových kostýmech,
samozřejmě ani učitelé se nenechali zahanbit a byli
také převlečeni. Ve škole jsme si pak mohli
prohlédnout výstavu, která ukazovala staré učební
pomůcky apod. Tento den byl velmi zajímavý.
M. Novotná, 8.A (Mirík) :)

V pátek 9. května 2008 proběhly na ZŠ
Libušina oslavy 80. výročí jejího založení. Žáci i
učitelé přišli v dobových kostýmech. U výročí
nechyběl ani dort se svíčkami, na kterém si pak
všichni velmi pochutnali. Všichni měli dobrou
náladu a naplno si oslavy užívali. Prožili jsme
mnoho zážitků. Jako např.: dobové vyučovací
hodiny (český jazyk, tělocvik), vypravování od
bývalých žáků školy a mnoho dalšího. Mě se to
moc líbilo a těším se na další oslavu.
L. Dvořáková, 8.A (Lucík) :)

80.výročí školy
V pátek 9. 5. slavila škola 80 let od svého
založení roku 1928. Vítané byly zejména dobové
kostýmy, ve kterých přišli učitelé, ale i žáci. Ráno
po proslovu pana ředitele zpíval celý učitelský sbor
písně. Po příchodu do školy jsme měli krátkou
prohlídku školní budovy z roku 1928.Poté jsme
zažili výuku z té doby. O přestávce nám donesli dort
a pak jsme měli ,,sokolskou” rozcvičku. Nakonec
jsme šli na procházku do školy a šli jsme domů.
K.K.,8.A

Dne 9. května Stará škola v Bechyni slavila 80.
výročí. Žáci a učitelé přišli v dobových kostýmech.
Každá třída navštívila výstavu z roku 1928 (založení
školy), dostala dort a měla možnost se podívat na
ukázky jazzu a zúčastnit se povídání s bývalými
žáky školy. Potom nastala hodina tělesné výchovy
ve stylu bratrů Sokolů. Nakonec byla krátká
procházka po městě, byl to krásný a vydařený den.

V pátek 9. května měla škola oslavit své 80.
výročí. Ráno se většina třídy převlékla do
společenských oděvů. Ráno měl projev ředitel
školy a učitelský sbor zapěl píseň. Tak odstartoval
den školy. Den to byl zajímavý. Ovšem pár lidí se
spíše přišla najíst. Moc zajímavého se nedělo. Bylo
to takhle nějak: Byly jsme na výstavě, jak to asi
vypadalo před těmi 80 lety. Za chvíli tam přišli
nějací pánové. Majka Čech byl jedním z nich. Ptali
jsme se ho na nějaké otázky. Také celá třída dostala
kousek dortu. Potom jsme měli rozcvičku ve stylu
Á la sokol. Nakonec jsme se byli projít po Bechyni.
Nevím sice, jak se slavilo, tedy kromě toho že jsem
se učili jako před těmi x lety. Tento den se mi do
paměti nevryje. Den to byl zajímavý, ale možná tak
trochu bezbarvý.
MD-dorny-x

9. května byl slavnostní den školy v Bechyni,
která oslavila 80 let od svého založení. Byl to dobrý
a skvělý den, který byl nabitý srandou a potěšením.
Dělali jsme různé věci, například jsme před školou
cvičili ve stylu sokolském a dostali jsme dort, který
jsem svým spolužákům celý snědl. Tento den bych
si prožil klidně ještě jednou.
M. Kiss, 8.A
Dne 9. 5. 2008 slavila naše 2. ZŠ 80. výročí
svého postavení. Naši žáci i učitelé se oblékli do
dobových kostýmů,učitelé vyučovali jako v
tehdejší době, navštívili nás i dva bývalí žáci školy.
A vyprávěli své zážitky ze svých školních let.
Po té jsme se naládovali čokoládovým dortem,
který každá třída dostala.
Tenhle den byl moc príma a mohl by se
opakovat třeba každý týden.
Zuziášek, 8.A
Dne 9. května se udála oslava 80. výročí školy.
Ráno jsem si udělal účes z roku 1928 hodil na sebe
klobouk, vestu a vyrazil jsem. Ve škole jsme si hráli
na sokoly. Nejvíce se mi líbilo povídání dvou pánů.
Tento den byl příjemný, jen škoda, že těchto dní
není více.
O.D, 8.A
Dne v pátek 9. 5. probíhalo 80. výročí školy,
učitelé se snažili aby se žáci o historii školy
dozvěděli co nejvíc. Ale myslím, že to mohlo být
lepší v tom, že na 80. výročí školy třeba udělat
slavnostnější oběd a ne těstoviny s tvarohem. Ale
bylo to pěkné zpestření učiva. Takovéto akce by
mohly být častěji.
MD džda, 8.A

ZPRÁVIČKY Z JAHŮDKY
Měsíc duben byl pro děti z MŠ opět plný
nových zážitků: děti vynášely Moranu,
předškolní děti navštívily divadelní
představení v KD "Čert a Káča", zúčastnily se
slavnostního otevření nového dětského
hřiště na sídlišti Obránců míru, navštívily
divadelní představení žáků ZUŠ a prohlédly
si městskou knihovnu. Několik předškoláků
vystoupilo s krátkým programem ke Dni
s Deníkem na náměstí T. G. M. a jejich výkon
v deštivém počasí byl oceněn na titulní straně
Táborského deníku. V dubnu slavily děti Den
země akcí "Uklidíme svět", uklidily zahradu
MŠ a jako každý rok,zakončily tento měsíc
Rejem Čarodějnic. Dětem se také líbila
divadelní představení Šípková Růženka,
O Smolíčkovi a představení žáků ZŠ Školní
ulice "Slepičky". V květnu proběhlo přijímání
žádostí k předškolnímu vzdělávání a den
otevřených dveří pro nově přijaté děti
i maminky. Červen zahájí děti oslavou Dne

V pátek 9. 5. 2008 slavila Stará škola
80. výročí. Celkově se oslavy konaly ve stylu roku
1928. Nejdříve byly proslovy pana ředitele před
školou, což byl pro nás čas na okouknutí dobových
kostýmů našich spolužáků i učitelského sboru.
Naše třída čas po slavnostním zahájení zasvětila
dobové výuce. O velké přestávce jsme si smlsli na
dortu. Zbytek našeho programu tvořila beseda s
bývalými žáky školy, procházka po městě a hodina
tělocviku v sokolském stylu. Tenhle den byl celkově
velmi vydařený. Podobné akce by se měly konat
častěji.
Sylwana, 8.A
V pátek 9. května slavila 2. ZŠ Libušina 80.
narozeniny založení. A protože narozeniny bez
dortu nejsou narozeniny, tak každá třída dostala
čokoládový dort. Učitelé, ale i někteří žáci byli
převlečeni do kostýmů z 30. let. V učebně výtvarné
výchovy jsme si mohli prohlédnout výstavu
starých vysvědčení, fotografií atd. A také jsme si
mohli vyslechnou vyprávění bývalých žáků školy
pana Kocourka a pana Čecha.
Byl to opravdu moc zábavný a poučný den.
Míňa

dětí a výletem do ZOO Ohrada v Hluboké nad
Vltavou, předškoláci navštíví divadelní
představení na otáčivém hledišti v Týně nad
Vltavou. V obřadní síni MěÚ se rozloučí pan
starosta s dětmi, které končí docházku v MŠ.
Na závěr školního roku jsou pro děti
připraveny tradiční akce: výlet vlakem do
Bechyňské Smolče, za Chachaduchem do
Pouště, návštěva zámecké zahrady,
poznávací procházky po okolí Bechyně
a vystavení tabla předškoláků. Děti
a zaměstnanci MŠ přejí všem krásné
a bezstarostné letní prázdniny.
od 30. 6. do 1. 8. 2008
4.- 17. 8. bude provoz jen v pavilonu A,
18. - 24. 8. bude provoz jen v pavilonu B,
od 25. 8. bude provoz v obou pavilonech.
Prosíme rodiče, aby se včas na změnu
pavilonu připravili (nebude možné
v uzamčeném pavilonu hledat věci (přezutí,
apod.)
BV

Ptali jste se
Hodláte rozšířit parkovací plochy?
Aut několikrát přibylo, ale parkovací
místa zůstala stejná. Na sídlišti na
Písecké byl jejich počet nedostačující již
v době výstavby. Parkuje se různě na
trávnících a policie chodí a dává pokuty.
Předplacené stání nic nevyřeší
/nedostane se na každého/.
V současné době se zpracovává studie
dopravního řešení sídl. Obránců míru
a Gabrielovi ulice, která by měla zahrnovat
i rozšíření parkovacích míst. Studie by měla
být hotová do konce května tohoto roku.
Uvidíme, co nám tato studie přinese.
V případě kladných výsledků by se nechala
zpracovat studie dopravního řešení i pro sídl.
Písecká, na ní by pak navazovala projektová
dokumetace pro rozšíření parkovacích míst.
Město připravuje na sídl. Písecká terénní
úpravy některých zelených ploch, které by se
prozatím zpevnily alespoň šterkem, aby se
situace s parkovacími místy na sídlišti
Písecká zlepšila. Na kvalitnější řešení zatím
nezbývají finanční prostředky.
Plánuje pokračování rekonstrukce
vozovek a chodníků na sídl. 5. května?
V současné době se zpracovává
projektová dokumentace ke stavebnímu
povolení (územní rozhodnutí je již vydáno)
na rekonstrukci kanalizace a vodovodu od
ordinace MUDr. Řezníčkové ke křižovatce
s ulicí Za Trubným a dále na oddělovací
komoru a odlehčovací stoku pro dešťové
vody v ulici Za Trubným směrem k Čechově
ulici. Zároveň při realizaci této akce by došlo
také k rekonstrukci vozovek a chodníků. Kdy
k realizaci dojde, Vám zatím nedokáži říci,
město má nyní před sebou velkou akci a to
rekonstrukci nám. T. G. Masaryka a okolí.
Realizovat obě akce najednou je z hlediska
financí pro město nemožné.
Kde je možné obdržet informace
o letních kurzech keramiky (modelovaní a
točení) konaných pravidelně v Bechyni?
Informace o kurzu i přihlášku najdete na
www.keramickaskola.cz v sekci "kurzy".
Kurzy jsou vyhledávané a vždy plně
obsazené.
Jaký je způsob získání městského
bytu v Bechyni, nebo jaká je možnost
získání bytu u vás ve městě.
Město Bechyně přiděluje byty do nájmu
podle pořadníku. Podrobnosti naleznete na
naší webové stránce v sekci "Praktické info bydlení - Pravidla pro pronajímání městských
bytů" nebo v sekci "Městský úřad - životní
situace - odbor vnitřních a sociálních věcí žádost o přidělení obecního bytu".
Dále město volné byty prodává, nabídka
na prodej volného bytu je vždy zveřejněna na
úřední desce a na elektronické úřední desce.
V současné době se uvolňuje jen velmi málo
bytů určených k prodeji.
Pokud máte zájem i o jiný než městský
byt, doporučuji Vám poptávat realitní
kanceláře nebo soukromé osoby. Nabídku
jiných volných bytů než městských
neevidujeme.
Nemohla by se ze sídliště Na Libuši
udělat "obytná zóna", což by znamenalo
jezdit 20km/h? Myslím, že by to rodiče
uvítali na všech sídlištích.
Policie z Tábora k tomuto nechce dát
souhlas. Kdykoliv jsme někde v Bechyni toto
řešení navrhovali, nikdy jsme neuspěli.

HARMONOGRAM
Svozu komunálního odpadu a
vyvážení separátů - město

BECHYNĚ
Pondělí
plast 1x týdně, sklo 1x za 3 týdny
Úterý
papír + kontejnéry město
Středa
Senožaty, Prádlo, Rozvodna JČE, sídliště Na
Libuši + MŠ + Jihočeská univerzita, internát
SPŠK, Hotel Drak, Lesy Bechyně, Izotem
Čtvrtek
Libušina
staré město + Panství Bechyně - kontejner u
brány, Křižíkova čtvrť + kadeřnictví, Lišky,
Zahradní + OSS, Micro-Epsilon, Jitex,
Čechova ul. k Rybům, U Nádraží kolem KD
Magma ul. Dlouhá, Parkány, Bechyně Větrov
Pátek
sídl. 5. května + FATO, Plechamr horní,
Michalská ul. k p. Husovi, Fáberova, ul. U
stadionu + za pekárnou, Zářečí, Tyršova ul. +
domy u ČD, Lenka Kácov, Hvožďany +
Hemera + Červenka, Kohoutek, Školní ulice
Magma Zářecí, Plechamr, Šťastný,
Bumerlová
Žádáme všechny občany, kteří používají
popelnice, aby je připravili k vývozu den před
plánovaným vývozem.

Je péče o veřejnou čistotu a pořádek
jen věcí Technických služeb?
Po přečtení článku od nepodepsaného občana
„Péče o veřejnou čistotu a pořádek“ (Městský
zpravodaj, květen 2008) považuji jako jednatel
společnosti Bytenes Bechyně za nutné na něj
reagovat a vyjádřit určitý nesouhlas s tím, co je
v článku uvedeno.
První dojem je, že se někdo bojí podepsat,
neví, jak kritiku vyjádřit, a tak se schovává za
názory turistů a zůstává dál v anonymitě. Druhý
dojem je, že vyjádřené názory jsou úzce
jednostranné, záporné a ne zcela objektivní.
Realitou, s kterou se musíme smířit, zůstává,
že řada kritizovaných oblastí nepatří do správy, ani
majetku Města Bechyně a tudíž nelze tyto věci
udržovat, opravovat a vkládat do nich finanční
prostředky z rozpočtu Města. Zejména jde o celou
plochu parkoviště Českých drah a travnaté plochy
v náspu kolejiště od nového mostu, které jsou
v majetku ČD. Hromada zeminy u parkoviště
lázeňských hostů je v areálu Lázní Bechyně. Další
zemina u Benziny firmy Fato se nalézá na jejich
pozemku. Rybník Za Trubným je v majetku Panství
Bechyně. Souhlasím s tím, že návštěvník nepozná,
čí je pozemek s nepořádkem a jeho názor vyzní tak,
že Město Bechyně se špatně stará o veřejná
prostranství. Na druhé straně, ani Vy, občané
Bechyně, určitě nemůžete souhlasit s tím, aby se
z Vašich poplatků a daní financovaly opravy
a údržby u soukromých podnikatelských subjektů.
O dalších kritizovaných oblastech samozřejmě

víme, spadají do péče Města a postupně je řešíme.
Určitě i v letošním roce rozšíříme květinovou
výzdobu v betonových květináčích, budou se
opravovat některé chodníky, pískoviště i dětské
prolézačky. Problémy skutečně jsou s poházenými
odpady, a to zejména v období průběhu víkendů
v lokalitách Křižíkova parku a Libušiny ulice. Nejde
ale o to, že se neuklízí, spíše se mnohdy jedná
o vandalismus, lhostejnost k pořádku, zejména ze
strany mladší generace. Výsledkem není jen
nepořádek, ale často i poškození majetku Města.
Je třeba věci hodnotit objektivně a se znalostí
celé problematiky. Přiznávám, jsou problémy, ne
vše se včas daří zajistit, ale jsou i úspěchy a kus
dobře odvedené práce zaměstnanců Technických
služeb.
Úplně na závěr jsem si zcela záměrně ponechal
neoddiskutovatelnou skutečnost - můžeme mít
sebelepší předsevzetí a snahu, ale bez dostatku
finančních prostředků celou problematiku péče
o vzhled města stoprocentně plnit nelze. Rozpočet
Města je veřejnosti přístupný. Každý si může
spočítat, kolik lze do výše citovaných oblastí
uvolnit a kolik problémů se musí finančně
z rozpočtu pokrýt. Zvládnutelné to přesto je, ale
musí se do udržování pořádku zapojit všichni, a to
od nejmladší generace až po důchodce, pak se
Město Bechyně opravdu může nazývat lázeňským
městem.
Miroslav Král,
jednatel Bytenes Bechyně, spol. s r. o.
Pozn: redakce se domnívá, že článek -jb- nebyl
správně odpovídajícím pochopen.

TĚLOVÝCHOVA & SPORT

KANOISTIKA – TJ JISKRA BECHYNĚ

TENIS

Slalom: Svou první sezónu v Českém poháru zahájil kajakář Tomáš Macášek, takže může
měřit síly s nejlepšími závodníky v republice. Zatím absolvoval čtyři závody (Veltrusy,Trója)
a nejlepším umístěním byla 26. příčka na slalomovém kanále v pražské Tróji. Na
závodech NKZ ( národní kvalifikační závody ) sbírali také cenné zkušenosti kajakáři Marek
Házi a Jan Zvolánek, na závodech v Opavě se umisťovali na rozhraní páté a šesté desítky.
Maratón: Tradičního Veselského maratónu po třech řekách (Lužnice, Nová řeka, Nežárka
- celkem krásných 55 km) se zúčastnilo velmi úspěšně několik borců našeho oddílu. Na
kajaku zvítězil v nejlepším čase 5:45 hod. Michal Háša a jako jediný pokořil šestihodinovou
hranici. Roman Mayer dojel druhý mezi muži v čase 6:08 hod. Nejrychlejší deblovou posádkou
včetně mužských deblů byla dvojice Saša a Honza Pazourkovi, kteří tak obhájili loňské
prvenství. Dostali se pod hranici sedmi hodin v čase 6:49 hod, druzí skončili Pavel Pazourek
s Klárou Peřkovou (7:11 hod.), bratři Měšťanové zdolali trať za 7:42 hod.
Rafty: 8. ročník raftových závodů se koná v sobotu 12.7.2008 pod bechyňskou Duhou.
Zveme všechny milovníky vodních radovánek, večer vodácká zábava!!!

Do soutěží smíšených družstev oddíl
přihlásil tři družstva. „A“ družstvo startuje v
Jihočeské divizi, „B“ družstvo v Krajském
přeboru KP4 a „C družstvo v Okresním
přeboru.
3. května 1. zápasy:
Bechyně „A“ - Kaplice 3:6
Body za domácí: Hlavnička, Tlamicha,
Vontorová
Dále hráli: Hudec, Fárník, Oramová
Bechyně „B“ - Kamenný Újezd 8:1
Body za domácí: Hübner, Hartl, Hlaváček,
Wagner, Lišková
Čtyřhry: Hübner - Hartl, Hlaváček - Liška,
Hodková - Folprechtová
Soběslav „B“ - Bechyně „C“ 3:2
Body za Jiskru: Lišková, čtyřhra Hodek Růžička
10. května 2. zápasy:
Písek - Bechyně „A“ 8:1
Bod: Fárník
Dále hráli: Hlavnička, Tlamicha, Hübner,
Šmeralová, Langerová
Zliv - Bechyně „B“ 4:5
Body za Jiskru: Hlaváček, Wagner,
Oramová, Vontorová
Čtyřhra: Oramová - Vontorová
Dále hráli: Hartl, Liška
17. května 3. zápasy
Bechyně „A“ - Hluboká „A“ 7:2
Za domácí: Hlavnička, Tlamicha, Fárník,
Šmeralová
Čtyřhry: Hlavnička - Tlamicha, Fárník Hlaváček, Šmeralová - Langerová
Dále hrál: Hübner
Tábor „C“ - Bechyně „B“ 5:4
Body za Jiskru: Hübner, Šeiner, Oramová
Čtyřhra: Hartl - Hlaváček
Dále hráli: Hodková, Lišková
V.W.

Za oddíl kanoistiky Jan Pazourek

DÍVČÍ FOTBAL
V úterý 29.4.08 se po ránu sjela do
Bechyně dívčí fotbalová družstva k druhému
ročníku okresních středoškolských her. Naše
pozvání přijaly táborské střední školy
zdravotní, strojní a stavební a obchodní
akademie, přijely dívky ze soběslavského
gymnázia a ochránkyně životního prostředí
z Veselí. A samozřejmě nemohly chybět
bechyňské keramičky. A protože v Bechyni je
fotbalistek dost, SPŠK postavila dvě
družstva. Hrálo se na umělé trávě každý s
každým, 1 x 15 minut, 4 hráčky v poli
+ brankářka.
Všichni se na turnaj patřičně těšili,
všechno bylo připravené, dlouho očekávaný
turnaj může začít. Nasazení všech týmů bylo
náramné a herní nedostatky byly nahrazovány velikou bojovností. Ještě větší
nasazení ale mělo počasí. Po krásných
dnech se hned v začátku turnaje spustil
vytrvalý déšť a lilo čím dál víc. Holky ještě
obětavě odehrály pár zápasů, ale pak jsme to
museli ukončit. Celý den v dešti a mezi
zápasy se neohřát, to by byl tutový hazard se
zdravím.

Uvedeme alespoň výsledky odehraných
zápasů: SPŠK starší - Zdravka 4:0
(3-Ranglová, 1-Hrychová), SPŠK mladší Veselí 2:0 (Nguyen, Kylsánová), strojní
a stavební-Soběslav 2:1, SPŠK starší
- SPŠK mladší 2:2 (Kopfová-2 - Kolářová,
Všetečková). A pak se všechno rozprchlo.
Jen holky z Veselí prohlásily: „A tak to teda
ne! Když už jsme tady, tak si to chceme užít
a zahrát si.“ Poděkovali jsme jim za
pohodový přístup a starší holky jim přidaly
4:0 (Ranglová, Kopfová, Hrychová, Vávrová)
na cestu. A bylo po turnaji.
Pro úplnost ještě sestavy našich
družstev. Starší měly v brance Markétu
Souhradovou, v poli hrály Pavča Hrychová,
Gita Hůrková, Markéta Kalivodová ©, Adélka
Kopfová, Kája Ranglová a Markéta Vávrová.
Mladším chytala (a výborně) Peťa Hilasová,
před ní se střídaly Martina Hliňáková,
Karolína Hlaváčová, Monika Hrachová, Jiřka
Homolková, Andrea Kolářová, Denisa
Królová, Barča Kylsánová, Aduš Machová,
Jitka Nguyen a Markéta Všetečková.
Tak snad někdy příště…
V. Šťastný

STOLNÍ TENISTÉ JISKRY BECHYNĚ
BILANCOVALI

MICRO-EPSILON
Czech Republic, spol. s r.o.

Stolní tenisté Jiskry Bechyně ukončili nejúspěšnější sezónu
v dlouhodobých soutěžích v celé své historii. Družstva mužů i žen
Hledá nové
skončila v nejvyšší jihočeské soutěži - divizi - shodně na třetím
pracovníky
místě. Paradoxně tohoto úspěchu dosáhla v situaci, kdy bechyňští
na tato volná
stolní tenisté doslova přežívají již třetí rok bez vlastní herny. Po
pracovní místa
likvidaci přístavbové tělocvičny ZŠ v Libušině ulici strávili tři sezóny
v různých hernách (sál hostince v Dražíči, tělocvičny na stadionu
nebo ve SPŠK), kde se potýkali s ne vždy ideálními podmínkami
(světlo, teplo). Hlavním problémem však byl minimální časový
prostor pro trénink hráčů, a tím i pro přípravu mladých zájemců
o tento sport.
Czech Republic, spol. s r.o.
V tomto světle se loňské výsledky jeví jako malý zázrak.
Na Libuši 891, 391 65 Bechyně
Tel.:+420 381 213 011
Základ A družstva mužů tvořila dvojice zkušených hráčů Jiří
Fax:+420 381 211 060
email: info@micro-epsilon.cz
Alexa a Milan Mikolášek, které výborně doplňovali talentovaní
http://www.micro-epsilon.cz
mladíci z okolí: Ondřej Kupilík z Opařan, Jan Cendelín z Písku
a Tomáš Soldát ze Smilovic. Ten se však celý rok potýkal
s nepříjemnými zdravotními problémy a neodehrál ani 50 % zápasů. Při potížích se
sestavou byli připraveni zaskočit i hráči z B družstva František Brhel, Josef Boubalík ml. a
Miloš Fáber. Dvakrát dokonce musela nastoupit i Monika Mikolášková, která svým
senzačním vítězstvím nad Černým v Blatné udělala rozhodující bod k výhře na stolech o
záchranu bojujícího soupeře.
Letošní sezóna divize žen byla odrazem ne příliš dobré situace v jihočeském ženském
stolním tenisu. Pouhých 7 družstev představuje jedinou jihočeskou soutěž žen, proto ty
lepší hráčky často využívají možnosti hrát dlouhodobé soutěže za muže. Naše družstvo
tvořila již tradiční trojice: Ivana Frolíková a Monika a Martina Mikoláškovy, které současně
pomáhaly i družstvům mužů B a C v regionálních soutěžích.
Nejlepšími hráči sezóny byli vyhodnoceni: z družstva mužů Jiří Alexa, který se v silné
konkurenci umístil na 4. místě v procentuální úspěšnosti všech hráčů divize, což je
vzhledem k jeho tréninkovým podmínkám naprosto neuvěřitelný výsledek, a z družstva žen
Monika Mikolášková, která ve stejném hodnocení skončila na 6.místě v kraji.
Za největší vítězství uplynulého roku však stolní tenisté Jiskry Bechyně pokládají
dostavbu nové tělocvičny ZŠ v Libušině ulici, kam se po třech letech budou navracet. Věří,
že při možnosti pravidelného tréninku v krásném prostředí mohou výsledky letošní úspěšné
sezóny alespoň vyrovnat. Zároveň chtějí navázat na úspěšnou práci s mládeží, kterou
museli na tři roky přerušit, vždyť před několika lety patřila Jiskra Bechyně k nejlepším
mládežnickým oddílům v jihočeském kraji.
Předseda oddílu Václav Školka

TECHNICKÁ PODPORA
ODDĚLENÍ PRODEJE
- SŠ příp. VŠ tech. směru
- komunikativní znalost NJ nebo AJ,
ochota prohlubovat si nadále odborné
i jazykové znalosti
- Práce s PC: Windows, MS Office,
Corell Draw, Powerpoint
- komunikativnost, příjemné
vystupování, ochota příležitostně
cestovat
NABÍZÍME ZAJÍMAVOU PRÁCI V
MLADÉM KOLEKTIVU S MOŽNOSTÍ
PROFESNÍHO RŮSTU.
NÁSTUP MOŽNÝ IHNED!

TOMCAT



Kvalitní a levný, mnohdy značkový
módní textil second hand a nové
výprodejové oděvy outlet z Anglie

STÁLÝ VÝPRODEJ
10 - 90 Kč/kus (mimo výběru a outletu)
Chcete přežít zdražení 2008? U nás
ušetříte nejvíce. Nejsme normální second
hand. Jsme stálý výprodej nadbytečných
zásob velkoobchodu. Dovážíme kamiony
přímo z Londýna. Proto máme nejlevnější
ceny široko daleko. Jinam chodit nemusíte.
Tradice od r. 1991 – záruka spokojenosti.

Bechyně, Na Libuši 634
Po – Pá 9 – 12, 14 – 17, So 8 – 11
Můžete přijet i do prodejny v naší centrále

SUPERMARKET LEVNÉ MÓDY
Písecká 264, Týn n/V. Po-Pá 9-17, So 9-12
200 m2, velké parkoviště, nejširší sortiment
Internetový obchod www.levnamoda.cz

Městský zpravodaj č.6/2008, den vydání: 1.6.2008. Měsíčník. Vydává Město Bechyně, IČO: 00252069, nám. T.G.Masaryka 2, 391 65.
Vychází v Bechyni 1. den v měsíci. Ev.č. period. tisku 37/97. Náklad 2400 výtisků. ZDARMA. Připomínky, návrhy a příjem inzerce (15 Kč/cm2) poštou, na
tel: 381 477 010, fax: 381 477 049, nebo na e-mail: posta@mestobechyne.cz
Tisk RUDI,a.s., Komenského 1839, Tábor, tel. 381 259 680.

