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Rok
s Hrošíkem

Mnozí z Vás již zaregistrovali, že
v Bechyni v říjnu loňského roku vzniklo
Rodičovské centrum Hrošík. Možná ale
nevíte, na jakém principu RC Hrošík funguje
a kdo za ním stojí. Rodičovské centrum, je
jedna z aktivit Kulturního střediska města
Bechyně a funguje na základě dobrovolnické činnosti několika maminek, které
spojovala potřeba vytvořit místo, kde by
(nejen) maminky na rodičovské dovolené
mohly se svými dětmi trávit čas, vzdělávat
se, být ve společnosti, popovídat si nebo jen
sledovat své děťátko, jak objevuje nové
prostory, věci, kamarády a začíná se
začleňovat do společnosti.
Naše „hroší miminko“ má za sebou první
(školní) rok života a jak si vedlo, zkuste
posoudit sami. Od října do poloviny června
se do volné herny podívalo celkem
74 maminek (tatínků či babiček), které
doprovázely své ratolesti, a celkový počet
návštěv jen dospělých osob dosáhl čísla
362. Za celý rok byla herna otevřená 86 dní,
tj. celkem 194 hodin.
Kromě heren zorganizovalo rodičovské
centrum celou řadu dalších aktivit. Nejen
rodiče se mohli vzdělávat na přednáškách
s dětskou stomatoložkou na téma péče
o mléčné zoubky, s pediatričkou o první
pomoci, s psycholožkou na téma obavy
z návratu do zaměstnání a s poradkyní na
zdravou výživu o stravě nejmenších. Třikráte
jsme uspořádali burzu dětského oblečení
a potřeb, při adventním tvoření jsme zdobili
věnce, na jaře jsme vynášeli zosobněnou
zimu Moranu z města ven. Také maminky
měly možnost naučit se vázat dítě do šátku

v kurzu nošení dětí. Ve Výtvarném
tvořeníčku si děti zkoušely procvičovat
jemnou motoriku, trénovat pozornost,
soustředění a rozvíjet cit pro barvy a tvary.
Zamyslet jste se mohli i nad rovným
postavením žen a mužů při shlédnutí
výstavy Ženská práva jsou lidská práva.
Velkému zájmu se těšilo Cvičení se
Sluníčkem, které lektorovala Mgr. Gábina
Procházková, ve kterém mohly děti
objevovat mnoho nových pestrých pomůcek
a rozvíjet tak své dovednosti, překonávat
strach a překážky, učit se koordinovat nejen
své tělo, ale také chování a zvykat si na
kolektiv, řád a organizovanou činnost. Nejen
pro děti, které absolvovaly kurz cvičení, byl
uspořádán Sportovní den s Horšíkem, kde
se rodiče mohli těšit z radosti dětí, které
s nadšením zdolávaly zajímavé disciplíny.
Nyní se dostávám k milé povinnosti
poděkovat a představit základní tým
maminek, které si po celý rok, bez nároku na
odměnu, našly čas a ochotu zajišťovat
provoz Hrošíka. Jsou jimi Markéta
Brynychová, Kateřina Cvajnová, Ing. Věra
Štěpánková a po část roku též Vendula
Dousková a DiS Jana Simotová. Naše díky
patří též paní Radce Zelenkové za výpomoc
v herně, Petře Koutné a Lucii Jahodové za
lektorování Výtvarných tvořeníček, dále
přednášejícím, kteří si připravili své
prezentace bez nároku na honorář.
V-neposlední řadě děkuji také celému týmu
kulturního střediska za spolupráci a pomoc
při realizaci našich aktivit, všem dárcům za
věcné dary do herny a dalším našim
příznivcům.
Touto cestou bych ráda oslovila
maminky, které s námi sdílí potřebu
pokračovat v myšlence rodičovského centra,
k podílení se na jeho fungování, neboť
rodičovská dovolená i nám dříve či později
končí. Po prázdninovém oddechu se v září
opět můžete těšit na některé stávající i nové
aktivity RC (cvičení, masáže miminek,
angličtina pro nejmenší aj.)
Za tým maminek
Bc. Marie Ondřichová
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Alexová Růžena
Burianová Anastázie
Prošková Anna
Čížková Libuše, Hejlíková Milada,
Hovorková Vlasta
Staňková Drahomíra
Malíková Jaroslava,
Neškodný Josef,
Roesslerová Blanka
Pítrová Věra
Cikánek Josef, Kroupa Milan,
Vomáčková Růžena
Budková Růžena,
RSDr. Michal Otakar,
Pluhařová Božena,
Řeháková Jarmila
Ševčíková Marie, Klůfa Stanislav
Andrejs Jaroslav, Matyásek Václav,
Nováková Wanda
Hrnčárková Anna, Petráňová Hana
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Kotlínová Anna
Dušková Marie
Kovandová Marie
Tůmová Božena
Bětík Miroslav, Jánský František,
Karlíková Jitka
Rokoská Marie
Husa Václav, Nosálková Ludmila
Danák Jozef, Fábera Václav,
Hrádek Miloslav, Kardová Marie,
Piskačová Marie
MUDr. Ingrová Helena,
Oščádalová Libuše
Bouška Jiří, Šťastný Josef
Bakule Jaroslav,
Sirovátková Zdeňka,Tupý Václav

Detaily města

Kudy jsme chodívali
a chodíme

+
MLÝNY A MLYNÁŘI

V loňském letním dvojčísle jsme psali
o mlýnech a mlynářích obecně a pak hlavně
o Horním mlýně. Letos se zaměříme na prádelský
mlýn.
Máme-li vyprávět o mlýně NA PRÁDLE,
nemůžeme opomenout již jeho název. Kronikář
Josef Šatra tvrdě obhajuje název Bradlo. Tvrdí, že
jméno zkomolili němečtí inženýři za císaře
Josefa II. Ještě na mapě I. vojenského mapování je
název Bradlo, tzn. zábradlí, bariéra; užíval se
pojem bradlo jezu. Tehdy se také zkomolilo jméno
pozemků „Na Prosetí“ – „Na praseti“. My však
budeme užívat zažitý název Na Prádle.
Mlýn s pilou založil ve 2. polovině 16. století
Kryštof ze Švamberka. První doložený mlynářský
rod jsou Krajícové od roku 1580 do roku 1668.
I když už v roce 1631 se tu objevuje jméno Pavla
Hánovského. Roku 1668 prodává Ondřej Krajíc
mlýn uvedenému Pavlovi (kterému je povoleno
zakoupiti se ve městě) za 325 rýnských zlatých,
z toho bylo složeno na hotovosti 250 zl. Roku 1691
Pavel Hánovský umírá, dochází k narovnání mezi
potomky a mlýn převzal syn František.
Roku 1720 hrabě Jan Leopold Paar potvrzuje
Bechyni stará práva, kde mimo jiné uvádí, že potok
Smutná od soutoku po Lhotu, který byl vyměněn s
vrchností za rybník Hvožďanský náležející dříve k
městu, dále městu náleží včetně dvou zájezků
(říční dno těsně pod jezem), v témž potoce ležící
Prádelského a Viktorova. Rybník Hvožďanský je
zaznamenán na I. vojenském mapování od roku
1764 vpravo od hvožďanské cesty – silnice dosud
nebyla – byl 5x větší Trubného. Na II. vojenském
mapování od r. 1836 už tato vodní plocha není.
Citace z knihy Arnošta Chleboráda: Popis
okresu bechyňského, Bechyně, Okresní záložna
hospodářská, 1928.
„V roce 1730, kdy se Josef Hánovský oženil
s pannou Johankou, stal se panem otcem na
mlýně s pilou. Měl 1 hřebici, 9 ks skotu, 4 prasata.
Manželé měli spolu tři dcery: Johanku, Rosalii
a třetí se pravděpodobně provdala za Karla Postla,
známého malíře. Po smrti manžela paní Johanka
dlouho na vdovské lavici neseděla. Ucházel se o ní
ženich těla urostlého a všecek hnátovitý, jmenoval
se Matěj, vzešel z rodu Šifnerova ze mlýna
Černošického z panství Smiřického. Vzali se
r. 1741 a v témže roce se jim narodil syn Josífek,
druhého syna se však Matěj nedočkal. Několik
týdnů před narozením Johanýska r. 1742 jej
odnesli na márách na nové bechyňské svaté pole
u sv. Michala. Paní Johana se vdala potřetí za
Matěje Žahoura. Ten byl na zdraví pevný a přečkal i
paní Johanku, která po třiatřicetiletém manželství
se Žahourem jako stařena šlakem poražena
zemřela Anno Domini 1775. Dědici hánovští
a Josef Šifner se dlouho soudili, až magistrát
přisoudil mlýn třem dcerám Hánovským. Ony však
jsouce jinak provdány, ponechaly mlýn v držení
Josefa Žahoura, který se zavázal podíly dědické
jim vyplatiti (jednalo se o 2200 zlatých). Šifnerové
tedy provozovali mlýn až do roku 1805.“
Dalším rodem na mlýně byli v letech
1805–1895 Honsové. První byl Jakub z Týna,
měšťan bechyňský. R. 1857 nechala rodina nad
mlýnem postavit kříž na památku mlynářského
pomocníka Knížete, který byl v tomto místě při
orbě zasažen bleskem. Všichni další mlynáři měli
za povinnost kříž udržovat v dobrém stavu.
(U říčky Smutné je smutné, že kříž je zničený a
nikdo se k němu nehlásí.) Ve štítě hlavní budovy

mlýna je u sošky sv. Martina, patrona mlynářů
(dnes replika), uveden letopočet 1874. V roce
1882 postihl mlýn menší požár. Ještě v r. 1938 žije
poslední zde ve mlýně narozený člen rodiny Honsů
na odpočinku jako magistrátní úředník města
Prahy.
V letech 1895–1925 nastupuje rod Eisnerů.
Z tohoto rodu byla i sestra mlynářky na Viktorově
mlýně, rozená Mrzenová. Kolem r.1902 byl zařízen
válcový mlýn s pilou.
Existovalo něco jako český přínos mlecí
technice? Ano, byl to HASAČERT. Jednalo se o
zařízení, které natřásalo pytlík v moučnici se
šrotem a tím oddělovalo šrot a otruby od mouky.
Jeho charakteristický zvuk dal mlýnům i obecný
název „klapáč“. Tento název vznikl pravděpodobně
od „kasati“, tj. rejditi (hlučný rej). Čím jiným než
čertem jsme mohli obohatit svět!
A když už jsme u toho mlynářského
názvosloví, bylo opravdu specifické. Bylo jako
lidská bytost: pažení, cévy, čelník = stavítko, líčník,
oko, palec, pánvice, prsa (jezu), pupek, spodek,
srdce, šíje, tělo, vole, výtrusník, žebro, chobot
maznice, peruť, samice (odpad vody), svůdnice.
Mimochodem zavedením hasačerta do praxe
málem způsobilo stávku, protože údajně dva tisíce
mlynářských pomocníků přišlo o práci.
Z roku 1913 známe smlouvu svatební,
postupní a dědičnou, kde je např. podrobně
zakotven i výměnek pro Marii Eisnerovou a její děti
(včetně společného užívání záchodu). Pokud pro
neshodu by se jí na mlýně bydleti nechtělo, bude jí
hospodář platiti ročně 700,- K.
A přichází rod Blažků. František Blažek (bratr
známých siamských dvojčat) se vyučil mlynářem
v r. 1906, pak dle knížky pracovní byl čtyři roky
stárkem v Božeticích. A stal se ve Skrýchově
mlynářem. Za 1. světové války byl legionářem na
italské frontě. V březnu 1925 uzavírá s vdovou
Eisnerovou smlouvu trhovou na koupi mlýna za
234 000,- K., která uhradí pohledávku spořitelny
za 57 000,- K. V listopadu téhož roku uzavírá
smlouvu svatební a dědičnou s nevěstou Marií
Fáberovou z Hodonic. Převádí na ní polovinu
mlýna a nevěsta přináší 99 000,- K, z toho pokrývá
pohledávky spořitelny 29 000,- K. Hned nato se ve
svých třicetiosmi letech žení. Roku 1928 povoluje
obec Radětice mlynáři vedle lávky postavit most,
odmítá však finanční spoluúčast, a tak, když most
postaví ze svého, ten, kdo nejede do mlýna, musí
jet brodem vedle mostu! V roce 1930 nahrazuje tři
dřevěná kola na svrchní vodu Francisovou
turbinou, ale ještě v r. 1937 nebyla stavba

zkolaudována. Roku 1931 je provedena stavitelem
Krausem přestavba mlýnice za 27 000,- K. Blažek
roku 1939 přistavuje vepřinec. Roku 1938
vykazuje za rok semletí 456 q pšenice, 430 q žita
a sešrotování 48 q. Na příkaz okupantů byl mlýn
zastaven od 23. 11. 1941, 24 hodin, do 9. 9. 1945.
Pozdější vyčíslení škod za odstávku stanovil
Fr. Blažek jako přísežný soudní znalec za odbor
mlynářský na 8 030,- K.
V srpnu 1942 byl mlynář zatčen; udal jej kočí
Bedřich Devera (sloužil u něj 7 let!) konfidentu
gestapa Václavu Trojáčkovi (Trojatschek) se
zprávou o ukrytých zakopaných zbraních na
zahradě pod včelínem. Mlynář byl odsouzen na
dva roky žaláře a propuštěn v září 1944. V květnu
1945 potkal v Čechově ulici eskortovaného
udavače Trojáčka a napadl jej holí. V září 1945 byl
zvolen do pléna ONV Milevska a ještě v roce 1946
přestavuje ve mlýně byty, ale v roce 1948 byl jako
malý mlýn zastaven. Ještě jednou se mu do života
vrací udavač Trojáček, a to v červnu 1950. Trojáček
obdržel v únoru 1946 trest dvanácti roků žaláře.
Pracoval ve vápenkách v Chýnově. Jeho žena
žádala o zrušení trestu a dokládala, že její muž trpí
rozedmou plic. Mlynář se měl k této žádosti
vyjádřit. Rozhodnutí však nechal na soudu.
Nevíme, jak žádost o zrušení trestu dopadla. Je
však skutečností, že mohl být odpykán celý,
protože Trojáček zemřel až v roce 1962 ve věku
69 let a je pochován na starém hřbitově v Bechyni.
Mlynář František Blažek umírá v roce 1952.
V červenci 1956 ONV Týn n. Vltavou provádí
likvidaci přebytečné mlýnské kapacity a tak se
v r. 1967 vdova Blažková stěhuje s rodinou dcery,
provdanou Haškovcovou, do Bechyně. Mlýn
prodává za 25 000 Kč a půdu převzalo do
bezplatného nájmu (!) JZD Radětice. Novými
majiteli se stali manželé Bártkovi (účetní
Čs. mysliveckého svazu Praha) a jejich syn
s manželkou pro rekreační účely.
V červenci 1960 průtrž mračen pobrala na
mlýně domácí zvířectvo. V roce 1963 rybářská
organizace provádí i Na Prádle budování
chovného rybníka na Samcově louce. Při lovu
el. agregátem plní dodávky ryb a mimo jiné odvádí
10 kg raků na export.
Od roku 1977 se stal majitelem bývalého
mlýna Jan Cihla z Prahy a v r. 1990 jej přebudoval
na penzion s 22 lůžky. A protože je výtvarník,
grafik, dopadla přestavba citlivě a stylově, prostě
zadařilo se. Jen ten křížek nad mlýnem!?
Martin Gärtner
Rekonstrukce mlýna na penzion v roce 1977
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VÝSTAVY
BECHYŇSKÁ KERAMICKÁ ŠKOLA
V PROMĚNÁCH

Klášterní zahrada

3. 7. 2010

Letošní 3. ročník bude zahájen netradičně

ZÁBAVNÝM DĚTSKÝM ODPOLEDNEM
v 16 hodin.
Pro děti je připravena:
- loutková pohádka O Kašpárkovi a Majdě
- kouzelnická show v podání kouzelníka Hrušky
a samozřejmě stanoviště plné her a soutěží.
Vstupné na odpoledne je pro děti 30 a pro dospělé 40 Kč.

19.00
19.05
20.30
22.00
23.30

Bubenická performance B & D

Gastrobazar
Lanugo

Jiří Stivín & Company
Léčba neklidem

Předprodej v kanceláři KD, Městském muzeu, Městské
knihovně a ve Stánku Ondřejovi.
Vstupné v předprodeji 160 Kč, na místě 200 Kč
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Do 30. září 2010 / Městské muzeum
Výstava představuje práce z historie i současnosti, nové obory
i tvorbu současných pedagogů školy.

MEZINÁRODNÍ MUZEUM KERAMIKY
BECHYNĚ – AJG
Do 30. září 2010
MEZINÁRODNÍ KERAMICKÁ SYMPOZIA 1966 / 2008
Do 16. července
ZDENĚK MANINA, HELENA SAMOHELOVÁ
Do 30. září
ATELIÉR DESIGNU KERAMIKY FU UJEP Ústí nad Labem
TOVÁRNA ČESKÝ PORCELÁN v Dubí u Teplic
31. července – 30. září
PAVEL DRDA, LUDMILA KOVAŘÍKOVÁ

NOVÍ HRDINOVÉ
3. července – vernisáž 17 hodin / Muzeum V. Preclíka
a Galerie Jiří Švestka / zámek Bechyně
Potrvá do 30. srpna.

KURZY, SEMINÁŘE
KUM NYE
Čtvrtek 12. - středa 18. srpna / Prostory KD
Tibetská léčivá jóga. Více informací o kurzu naleznete na
www.kulturnidum.cz a na ekonom@kulturnidum.cz.

PÁROVÁ JÓGA
Čtvrtek 19. – neděle 22. srpna / Prostory KD
Kurz vede p. Mgr. Kalman Horváth z Prahy, instruktor s dlouholetou praxí. Fyzické cviky prováděné v párech „simulují“
vztahové situace našeho každodenního života. Při téhle terapii
protáhnete tělo, budete se skutečně bavit, zvýšíte svou energii,
zlepšíte sebeúctu, eliminujete stres a nepříjemné emoce. Více
informací o kurzu naleznete na www.kulturnidum.cz a na
ekonom@kulturnidum.cz.

KURZ TANCE
A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY

DIVADLO
DIVADLO V TRÁVĚ

XVIII. ročník

Divadelní přehlídka souborů hrajících pod širým nebem
Pátek 30. - sobota 31. července / Klášterní zahrada /
permanentka na oba dny 150 Kč.
Doporučujeme:
DON QUIJOTE DE LA ANCHA
Didaktická klauniáda Divadla Klauniky z Brna v režii Boleslava
Polívky. V hlavní roli přední světový chůdoherec Lenoire
Montaine.
Podrobný program na plakátu uprostřed zpravodaje, budeme
rádi za jeho vyvěšení na vhodných místech. Děkujeme!

Zahájení kurzu v pátek 10. září od 19 hod./ Velký sál KD
Lektoři kurzu: p. Jiří Beneš a p. Jana Mikulová
Kurzovné: 1.100, Kč, gardenka 400 Kč.
Přihlášky si lze vyzvednout v kanceláři KD nebo stáhnout na
webu KD a je nutné je odevzdat do konce srpna 2010.
Lze se též přihlásit na email: program@kulturnidum.cz, uveďte
nacionále a bude vám zasláno číslo účtu a variabilní symbol,
připsáním částky na účet je přihláška platná.

PŘIPRAVUJEME NA ZÁŘÍ
ABY BYLO JASNO
Úterý 21. září / 19.00 hod. / Velký sál / 150, 200, 220 Kč
Hrají: Jan Rosák, Dana Homolová, Veronika Nová a Otto
Kalus.
Předprodej od 2. srpna 2010 v kanceláři KD.

Kulturní středisko města Bechyně, U Nádraží 602, tel: 381 213 338, tel./fax: 381 212 433, e-mail: reditel@kulturnidum.cz
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HUDBA
RUSALKA
Pátek 30. července / 20 hod. / Zámecká zahrada
Klasika pod hvězdami
Více info na www.operanazamcich.cz

LETNÍ ŠKOLA LA PELLEGRINA

BECHYŇSKÝ FESTIVAL
DECHOVÝCH HUDEB

XVIII. rocník
neděle

8. srpna
13.00 hod.
Stadion
mazoretky
Bechyně
HLUBOCKÉ
dospělí 180 Kč
PRINCEZNY důchodci 150 Kč
děti 50 Kč
za doprovodu
Program zahájí

DECHOVÉHO ORCHESTRU TEMELÍN

BABOUCI
MORAVÁCI
BOZEJÁCI
HORALKA
SKALACKA

XVIII. ročník

Neděle 8. srpna / 13 hodin / Stadion FC Bechyně
Festival zahájí Hlubocké princezny – mažoretky z Hluboké nad
Vltavou za doprovodu Dechového orchestru Temelín. Vystoupí
tyto kapely: Babouci, Moraváci, Božejáci, Horalka, Skalačka
a Keramička. Festivalem bude provázet p. Petr Kronika.

ATRIOVÁ HRANÍ
Sobota 21. srpna / 20 hod. / Atrium KD

Počkejsi - ten správnej bigbít
Sobota 28. srpna / 20 hod. / Atrium KD

Ambientní večírek
Ve spolupráci s Petronelou s. r. o.

PRÁZDNINOVÉ LUMPAČENÍ
Neděle 29. srpna / 14 hod. / Spodní hřiště - stadion FC/
Vstup zdarma
Veselé sportovní odpoledne se spoustou cen, ukázky hasičské
techniky, sportovní klání dvojic, občerstvení...
Ve spolupráci Levicový klub žen, SDH Bechyně, KSMB

KERAMICKA
Konferuje

PETR KRONIKA

pivní stan

2010
KULTURNÍ

A k c i
p o d p o ř i l i :
+
W PARTNER +
DRDA - ZÁMEČNICTVÍ +
MESTA
+
ZAHRADNICTVÍ U BENEŠŮ +
C - SERVIS +

STREDISKO

PRO DĚTI

Zmena programu vyhrazena

Středa 21. července / 19.30 hod. / Sál ZUŠ
Koncert lektorů kurzu . na programu komorní skladby od
Haydna, Vaughan Williamse, Stamice a Mozarta
Sobota 24. července / 19.30 hod. / Vokův sál - Zámek
Výběr recitativů, árií a ansámblů z oper W. A. Mozarta Le nozze
di Figaro a Don Giovanni
Neděle 1. srpna / 19.30 hod. / Sál ZUŠ
Koncert lektorů kurzu. Na programu komorní skladby od
Blocha, Smetany, Martinů a dalších.
Čtvrtek 5. srpna / 21.30 / Nám. T. G. Masaryka
Slavnostní ohňostroj k dvacatému výročí hudební kursů La
Pellegrina v Bechyni, s doprovodem „Hudby ke Královskému
Ohňostroji“ Händela
Sobota 7. srpna / 19.30 hod. / Zámecká jízdárna
Symfonický orchestr La Pellegrina uvádí:
Smetana, Předehra k opeře Hubička
Bruch, Romance pro violu a orchestr (sólista: Zbyněk
Paďourek)
Beethoven, Trojitý koncert op. 56 pro housle, cello, klavír
a orchestr, 1. část (sólisté: Pavel Hůla, Václav Bernášek
a Arnošt Střížek)
Dvořák, 8. symfonie G dur
Středa 18. srpna / 19.30 hod. / Sál ZUŠ
Koncert lektorů kurzu. Na programu komorní barokní skladby
Pátek 20. srpna / 19.30 hod. / Sál ZUŠ
Komorní skladby od Françaixe, Dvořáka, Schuberta, Riese
a dalších.
Sobota 21. srpna / 19.30 hod. / Klášterní kostel
Barokní večer – díla od vídeňských skladatelů Fuxe, Caldary
a Tůmy

BECHYNE

Generální partner

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

+

Městské muzeum
Bechyně láká
k návštěvě

Přijďte se v létě podívat do Městského
muzea. Vyjma výstavy keramické, dnes již
umělecko-průmyslové školy, můžete vidět
připravenou imitaci selské světnice dobově
cca ke konci 19. stol. Muzejní sbírka tak
představuje první z „pokladů“. Bohatě
zdobený nábytek, keramické nádobí,
malované obrázky na skle, části lidového
kroje, složená kamna. Pracovníci muzea
touto realizací zahájili přípravu stálé
expozice, která bude věnována jak jinak
regionálním tématům.

V zajímavě uzavřeném prostoru jsme
pro vás připravili ukázku společenské části
světnice - tzv. svatého kouta a části
pracovní, kolem kamen. Svatý kout se
stolem byl nejčestnějším místem ve statku.
Zde se scházela rodina k jídlu, také k
svěcení nejrůznějších obřadů a zvyků, sem
byl zván čestný host. Část u kamen patřila
spíše ženám. Zde se připravovaly pokrmy,
dralo peří, předlo, zde se sušilo ovoce či dříví
na topení apod. Světnice je v celku
vytvořena jako náhled do průřezu. Můžete
vidět záklopový strop i s naznačeným
krovem. Stejně tak podlahu dřevěnou, u
kamen dlážděnou, v průřezu pak pro
představu vysypanou hlínou.
Zajímavý je příběh snoubenců z
Hvožďan, jejichž podobizny jsou ztvárněny
na obrázcích. František Skalák a Anna
Korbelová byli vysláni s krojovaným
průvodem do Prahy v roce 1836, a to
u příležitosti korunovace Ferdinanda V.
českým králem. Konala se zde hromadná
svatba. Král ženicha obdaroval pěti dukáty a
zlatým prstenem.
za Městské muzeum J.J.

+
Z fotografické sbírky
Městského muzea

K porovnání na tomto místě předkládáme fotografii původní instalace selské
světnice z počátku 20. století. Figuriny
podle živých modelů vytvořili profesoři
státní odborné školy keramické František
Kopecký a Václav Mařan (jeden ze zakladatelů Městského muzea v Bechyni).
Modelem babičky byla neznámá žena
z Bechyně a modelem nevěsty byla
slečna Čítková z Radětic.

LETNÍ
TRVALKY
V BECHYNI
Během letních prázdnin
opět odstartuje v Bechyni
maraton zdejších Trvalek. Nabídka je
pestrá, vyberou si z ní příznivci jak hudby, tak
divadla.
3. července zveme všechny příznivce
dobré jazzové muziky na III. ročník
JAZZFESTU, který se koná v malebném
prostředí klášterní zahrady. Tento ročník
bude mít poprvé svého předskokana, a to
v podobě hravého odpoledne pro děti, které
oživí Loutkový soubor Pimprlata z Vodňan
pohádkou „O Kašpárkovi a Majdě“, a také
přijde i kouzelník Hruška.
Od 19.00 hodin zahradu rozezní
bubenická performance B & D. Pak už
nastoupí jazzové lahůdky v podání kapel
Gastrobazar, Lanugo a Léčba Neklidem.
Překvapením letošního ročníku je
vystoupení známého flétnisty Jiřího Stivína
s Company jazz system ve 22.00 hodin.
Pro návštěvníky festivalu bude připraveno
stylové občerstvení v čajovně.
Pro milovníky divadla se uprostřed léta
o t e v ř o u b r á n y K l á š t e r n í z a h r a d y.
30.–31. července nás čeká XVIII. ročník
přehlídky amatérských divadelních souborů
z celé republiky pod názvem DIVADLO
V TRÁVĚ. Přehlídka odstratuje již tradičním
průvodem městem, který stratuje v 18.00
hodin od Kulturního domu. Samotná
představení začnou v pátek 30. 6. od 19.00
hodin didaktickou klauniádou v podání
Divadla Klauniky Brno pod názvem „DON
QUIJOTE DE LE ANCHA“ pod režijním
vedením Boleslava Polívky. Páteční večer
dále zpříjemní dva bechyňské amatérské
soubory, a to Dřevitý divadelní spolek
Poleno se svým Doktorem Pouštníkem
a Hadrářovou cérou. Na závěr vystoupí
Mýtus s Cizincem.
V sobotu 31. 7. je připraven pohádkový
blog, v kterém děti překvapí Loutkový soubor
Boďi Jaroměř s Červenou Karkulkou
v Perníkové chaloupce. Pak mezi děti
zavítá Ďulík a Kokoláč s Kocábkou
z Chocerad.
Přehlídka bude pokračovat ve večerních
hodinách hudebním dadakabaretem
v podání souboru Živé bakterie z Prahy.
Závěr festivalu bude v režii středoškolského
souboru Roztočená vrtule, která nám
představí inscenaci Hameln.
Divadlo v trávě nám letos opět zpestří
kapela MK 3 svým tradičně netradičním
jazzem.
Poslední nejnavštěvovanější Trvalkou je
XVIII. ročník BECHYŇSKÉHO FESTIVALU
DECHOVEK. Letos se koná v neděli
8. srpna od 13.00 hodin na stadioně
FC Bechyně. Mnohé potěší zahájení
vystoupením mažoretek Hlubocké
princezny v doprovodu Dechového
orchestru Temelín.
Na festivalu vystoupí tyto kapely:
Babouci, Moraváci, Božejáci, Horalka,
Skalačka, Keramička.
Celým festivalem Vás bude provázet
p. Petr Kronika a návštěvníci se budou moct
občerstvit v pivním stanu.

Takhle jsme znali kdysi spolužačku
Eleonoru PAAROVOU.
Letos v květnu jsme ji ztratili navždy.
R.I.P.

Více informací o bechyňských letních
akcích se dozvíte na www.kulturnidum.cz.

J. L.

S. H.

+

Ptali jste se

Již 38. ročník koloběžkových závodů

Je měsíc červenec,doba prázdnin a dovolených. Zájmová organizace
„ZBYTEK SVĚTA BECHYNĚ“ zve všechny přátele dobré zábavy na 38. ročník
koloběžkových závodů

GRAND PRIX BECHYNĚ 2010.
Závody se konají dne

31. 7. 2010 před hotelem u DRAKA.
Od 12.00 hod. začíná prezence dětí, po které budou následovat závody a předání
cen vítězům ve všech dětských kategoriích. Dále bude následovat přejímka
závodních strojů a kolem 16.00
hodiny bude start hlavního závodu.

Generální partner:

Po vyhlášení výsledků hlavního
závodu bude následovat již tradiční
posezení při hudbě, dobrém jídle
a pití.
Zbytek světa

+

Stalo se před 50 lety
(z kroniky od Josefa Rypla)

Úprava chodníků
Jak nápaditá je spolupráce podniků, které pokládají různé kabely středem města.
Nespokojí se s tím, že by práci dělaly současně i za cenu zvýšených nákladů a provedly
položení kabelového kanálu, ale každý individuálně 3x za sebou rozkopou, položí, zahází
a znovu zadláždí. Ani MNV k takovému stavu nic neříká. Důsledkem toho je, že Veřejná
bezpečnost může i s pracovníky PS-VB zešedivět při promenádě občanů v nejfrekventovanější a současně nejužší vozovce ve městě.
Školní rok – zahájení
Počty žactva k 1.září 1960 (cca 20 % obyvatelstva města):
1. Národní škola
13 tříd
403 dětí
2. Střední škola (měšťanská )
9 tříd
299 dětí
3. Průmyslová škola keramická 8 tříd
239 žaček a žáků
4. Mateřská školka
4 třídy
106 žáčků
Výstavba nového hřbitova u Lišek
Téměř současně s výstavbou 9 leté základní školy je ve městě (resp. za městem) po
levé straně silnice k Liškám uvažována a plánována výstavba nového hřbitova pro město
Bechyni (nad březovým hájkem). Zahájení prací je plánováno na měsíc říjen 1960. Starý
hřbitov má být ponechán v karanténní ochraně, nemá se zde již pohřbívat a po určitých
letech má být zrušen. Tím kostel sv. Michala jako stavba ztratí svůj význam. Nový hřbitov
má být vybaven pouze kaplí.
Plánovaná výstavba lázeňské dietní jídelny
Československé státní lázně mají v úmyslu zřídit v nejbližších letech do roku 1964
veřejnou dietní jídelnu tím, že v rohovém domě p. Frant. Chmela, kde je truhlářská
provozovna družstva Stolar Tábor, formou adaptační přestavby a boční nástavby vybudují
objekt, jež má sloužit jako veřejná jídelna. Stávající lázeňské restaurační místnosti, které
slouží v sezóně plně léčebnému a turistickému lázeňskému provozu, bude v budoucnu
potřeba pouze pro rozšířený provoz lázní jako léčebného zařízení.
Vybral Martin Gärtner

Mám několik dotazů k záměru města
k rozsahu výstavby parkoviště v ulici
Písecká před popisnými čísly 911 - 914:
1. budou moci občané změnit
rozhodnutí města pokud se jim nelíbí
resp. s ním nesouhlasí?
2. bude sloužit parkoviště (je myšleno i
se silnicí) před popisnými čísly 911 až 914
pro nákladní dopravu?
3. jak město plánuje nahradit vykácené
stromy kolem rybníka?
4. dojde ke zdražení dodávaného tepla a
teplé vody v oblasti napojené na kotelnu
na biopaliva?
V současné době se projektová
dokumetace na rozšíření parkovacích stání
na sídl. Písecká přepracovává. Rozdíl mezi
původně zpracovanou projektovou dokumentací a novou bude v tom, že nebude
vybudováno nové parkoviště u bytových
domů č.p. 907-910 (místo kopce) a parkoviště u č.p. 919 bude vybudováno ve větším
rozsahu, než byl původní záměr. Ostatní
parkoviště zůstanou v původně zamýšlené
podobě. Na tomto všem se město s obyvateli
sídl. Písecká dohodlo na místním šetření,
které proběhlo dne 27. 4. 2010 na místě
stavby. K dalšímu snižování rozsahu
parkovacích ploch nedojde, protože by nebyl
vybudován potřebný počet parkovacích
míst. Všichni obyvatelé sídl. Písecká se
budou moci v nově zahájeném územním
řízení k projektu znovu vyjádřit.
Žádné z parkovišť na sídl. Písecká
nebude sloužit pro nákladní dopravu, pouze
v případě vyložení nebo naložení nákladu
(stěhování, dovoz nábytku atp.).
Součástí projektu je také výsadba
nových stromů. Projekt je k nahlédnutí na
odboru investic MěÚ Bechyně.
Ilona Zvolánková
Cena za 1 GJ z biomasy je kalkulována
na 420 Kč bez DPH.
V současnosti se buduje teplovod
Písecká do kotelny Na Libuši + přípojka pro
kulturní dům.
Na kotelně se staví akumulační nádrže,
připravuje se stavba místního skladu pro
biomasu a přípravné práce pro technologii
kotle a jeho technologické vybavení.
Celý systém by se měl uvést do provozu
na přelomu 11. a 12. měsíce.
J. Provázek, ERDING
Poznámka redakce: Ceny za teplo pro
rok 2010 byly uveřejněny v březnovém
zpravodaji, cena tepla z biomasy by se tedy
měla snížit řádově o stokorunu za GJ oproti
roku 2010.
Další podrobnosti o nové kotelně
přineseme v zářijovém čísle.
Kdy se bude provádět rekonstrukce
náměstí?
V letošním roce proběhne rekonstrukce
kanalizace, v příštím roce pak rekonstrukce
povrchů, veřejného osvětlení, sadové
úpravy a vybavení novým mobiliářem.
Ilona Zvolánková
Proč už není otevřený bazén?
Na bazénu probíhaly po zimní odstávce
stavební práce, které z technologických
důvodů byly prováděny až v době teplého
počasí, kdy došlo k vysušení jímek a obvodového pláště bazénu. Veškeré práce jsou
již dokončeny a bazén je připraven
k provozu. Přesné zahájení je odvislé od
vývoje počasí. O otevření bazénu budou
občané informováni městským rozhlasem.
Bytenes Bechyně

VÝSLEDKY VOLEB
do Poslanecké
sněmovny Parlamentu
ČR 28. a 29. května 2010

1
4
5
6
9
13
14
15
16
17
18
20
21
23
24
25
26

Název strany

počet
hlasů

%

OBČANÉ.CZ

10

0,33

Věci veřejné

240

8,04

1

0,03

KSČM

501

16,78

ČSSD

569

19,06

Strana Práv Občanů

140

4,69

2

0,07

640

21,43

3

0,10

KDU-ČSL

75

2,51

Volte Pravý Blok

12

0,40

Strana zelených

54

1,81

127

4,25

Česká pirátská strana

20

0,67

Dělnická strana

20

0,67

Strana svobodných občanů

31

1,04

541

18,12

Konzervativní strana

STOP
TOP 09
EVROPSKÝ STŘED

Suverenita

ODS

CELKEM

Účast voličů v Bechyni
Volební
okrsek

Výsledky v Bechyni za volební okrsky (Bez záruky)

Číslo
strany

Výsledky v Bechyni za volební okrsky

Zapsáno
v seznamu

Skutečně
odvolilo

% účast

1

561

343

61,14

2

780

512

65,64

3
4

759

440

57,97

835

545

65,27

5
6
7

910

602

66,15

719

482

67,04

123

84

68,29

4687

3008

64,18

Celkem

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Výsledky za Bechyni (%)

Suverenita 4,25%

Strana
svobodných
občanů 1,04%

Strana zelených 1,81%
KDU-ČSL 2,51%

ODS 18,12%

TOP 09 21,43%

2986

Výsledky v Bechyni
(Strany se ziskem hlasů více jak 1%)

Číslo
strany

4
6
9
13
15
17
20
21
25
26

Název strany

počet
hlasů

%

Věci veřejné

240

8,04

KSČM

501

16,78

ČSSD

569

19,06

Strana Práv Občanů

140

4,69

TOP 09

640

21,43

KDU-ČSL

75

2,51

Strana zelených

54

1,81

127

4,25

31

1,04

541
68
2986

18,12
2,28

Suverenita
Strana svobodných občanů
ODS
Ostatní pod 1 %

CELKEM

KSČM 16,78%

ČSSD 19,06%
Strana Práv
Občanů 4,69%
Ostatní pod 1 % 2,28%

Věci
veřejné 8,04%

LE

DIVA

DO

VE STO
O
DL
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Kurs angličtiny pro
předškolní děti
English with Cookie

Vážení rodiče,
RC Hrošík rozšiřuje od září svůj program
o kurs výuky angličtiny pro předškolní
děti.Název kursu je English with Cookie a již
rok se podle něj vzdělávají děti v MŠ
Jahůdka v Bechyni.
Pro koho je náš kurs určen?
Především pro ty předškoláky, kteří
zatím nechodí z jakýchkoliv důvodů do MŠ
a proto se nemohou kursů v MŠ účastnit.
Kurs je vhodný pro děti od 3 do 6 let,
rozdělen na 3 úrovně (1. skupina 3 – 4 roky,
2. skupina 4 – 5 let, 3. skupina 5 – 6 let). Děti
se mohou přihlásit v jakémkoli věku.
V případě, že dítě bude navštěvovat kurs
v RC Hrošík a do MŠ nastoupí později, může
plynule pokračovat v kursu probíhajícím
v MŠ. Výuka se bude konat v prostorách RC
Hrošík vždy jednou týdně v dopoledních
hodinách. Den a čas bude upřesněn na

konci srpna dle rozvrhu RC Hrošík a také
požadavků případných zájemců. Maminky
i mladší sourozenec mohou být přítomni na
hodině.
Veškeré informace týkající se obsahu
a cíle tohoto jazykového kursu, přihlášku
a další odkazy naleznete na webových
stránkách MŠ Jahůdka www.msjahudka.cz.
Jak postupovat:
1.
Vyplním přihlášku. Ta bude
k dispozici v RC Hrošík a vyplněnou ji zde
odevzdám. Nebo ji naleznu na web. odkaze
www.msjahudka.cz a www.kulturnidum.cz,
vyplním a odešlu e-mailem
(peta.vlcice@seznam.cz).
2.
Koncem srpna / začátkem září
obdržím na e-mail zprávu o tom, kdy a kde se
bude konat informativní schůzka rodičů, dětí
a lektorkou. Zde se dozvím veškeré
informace a mohu také kurs v hotovosti
zaplatit.
3.
V případě jakýchkoliv nejasností,
dotazů a přání volám či píši e-mail lektorce
kursů Mgr. Petře Vlčkové tel. č. 777 973 350

Bechyně současná

+
Výtvarný obor ZUŠ
v Praze

V den, kdy padaly teplotní rekordy,
vyrazil z náměstí v Bechyni autobus plný
výtvarníků za hojného doprovodu jejich
rodičů do Prahy na autogramiádu knihy
Města a obce očima dětí. Na tomto místě
bych ráda poděkovala MěÚ v Bechyni za
příspěvek na cestu.
Celá akce probíhala v Chvalské tvrzi
v Horních Počernicích. Děti si mohly
prohlédnout zdarma celý zámek i se
sklepením. Byl pro ně připraven pitný režim
a koláčky. Program přivezly děti z celé
republiky. Tak jsme shlédly kytarová sóla,
sborový zpěv, dokonce cimbál a krojované
tance z Mikulčic atd. V zadní části byla
připravena pro zájemce výtvarná dílna,
vyrábělo se z tvrdého kartonu a samolepek.
K dispozici byly i stánky s občerstvením.
Jediným rozladěním bylo, že některé
obrázky budou publikovány až v druhém díle
knihy. Ale osobní kontakt s patronkou
projektu Lucií Bílou zakončil úmorně horký
den do příjemna. Všichni jsme se vrátili ve
zdraví domů a to je vždy nejdůležitější.
Mgr. Ivana Blažková

Zveme na putovní výstavu

IKONA
- TEOLOGIE V OBRAZE
Výstava ikon současných českých
a moravských ikonopisců.
Vernisáž 1. 8. 2010 v 16.30 hod.
Galerie Bastion, Žižkova/Pražská 236/2,
Tábor
Po-Pá
So
Ne

9.00-12.30 13.30-18.00,
9.00-12.00
13.00-18.00

Ve spolupráci s Antikvariátem a galerií
Bastion v Táboře pořádá Pravoslavná
církevní obec při chrámu Povýšení
sv. Kříže na Špitálském náměstí v Táboře

Bechyňské rourování
aneb metro nečekejte

PRODEJ
CHOVNÉ DRŮBEŽE
Česká zemědělská univerzita v Praze
PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA
otevírá
v akademickém roce 2010/2011
ve svém Konzultačním středisku
SEZIMOVO ÚSTÍ – TÁBOR

BAKALÁŘSKÉ STUDIUM
NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM

v oboru
Veřejná správa a regionální rozvoj
- studium při zaměstnání (o víkendech)
- přijetí bez přijímacích zkoušek
- obor je řádně akreditovaný MŠMT ČR
- státní škola s dlouholetou tradicí
- ekonomické vzdělání se širokým uplatněním
- možnost získání titulu Bc. a Ing.
- podávání přihlášek do 20. 8. 2010
Více informací: Mgr. Petra Frková
tel. 774 944 988, e-mail: trendpartner@seznam.cz
www.trendpartner.cz

z veterinárně kontrolovaných chovů,
které zaručují kvalitu a vysokou
užitkovost
15.30 hod. v Bechyni
/horní nám. u lékárny/
Prodej 10. 8. 2010
Kuřice černé, červené, bílé /nesou bílá
vejce/ stáří: 14 -18 týd.
cena: 130 -150,- Kč
Prodej 18. 10. 2010
Kuřice černé, červené, stáří: 14 -18 týd.
cena: 130–150,- Kč
Slepice ve snáčce 60,-Kč
Drůbež, prosím,OBJEDNÁVEJTE
na adrese:
Gallus Extra s.r.o.,
Pražská 8,
586 01Jihlava
tel.:
567 212 754, 567 214 502,
mob.: 731 701 331, po–pá 8–15 h!
gallus.extra@gmail.com

+
Městská knihovna
Cesta z Čech

„Ještě ten přejdete les.
Slunce k večeru se sklání;
a než zář, jenž zdobí ves,
sejde z věžních bání,
překročíte českou mez.“
Teď se vrátil, jenž nás ved.
My však jako laňky skoky,
neb jak spěchá času let,
zrychlili jsme svoje kroky,
cestou jdouce k lesu vpřed.
Luhem, větříku, mi věj,
ovlaž moje líce vzňaté,
záři jasnou v tvář mně lej
ještě v vlasti slunce zlaté;
tak! – Teď vlasť se dobře měj.
Již jest meze překročena,
za mnou leží česká zem.
V zříceniny rozvalen,
tamo, leží hrad ten starý!
V modré roucho zahalen,
pod ním stojí lesík jarý,
černá věž ční z něho jen.

Literární ukázkou bych tentokrát chtěla
upozornit na 200. výročí narození významného českého básníka.
Narodil se v Praze v chudé rodině,
přesto vystudoval práva. Byl to básník na
svou dobu velmi vzdělaný, ale i složitý.
Hodně cestoval. Prochodil sám nebo
s přáteli nemalý kus Čech; zejména rád
navštěvoval staré české hrady. Aby si dojmy
z nich lépe vtiskl do paměti, kreslil si pro sebe
jejich skici a ještě v nich s oblibou
i přespával. Prošel Alpami a severní Itálií;
navštívil Benátky, Terst a některá rakouská
města. Obracel se k základním otázkám
lidské existence a hlavně k přírodě, kterou
velmi miloval. Byl nadšený vlastenec,
miloval svou vlast. Přesto se v myšlenkách
zabýval zmarem a smrtí, jeho duše byla
značně rozpolcená. To vše se odráží v celé
jeho tvorbě.
Malebnost až hudebnost jeho veršů jistě
i vám prozradila jméno autora Karla Hynka
Máchu. Každá generace si z Máchy vybírá
to, co ji zajímá, co je pro ni aktuální.
Nejznámější básnické dílo, lyrickoepická
báseň Máj, se stala výzvou pro mnoho
umělců, kteří se pokusili o zfilmování či
zhudebnění. Přesto psaná podoba Máje
zůstává nejvydařenější a lze jen těžko
vystihnout atmosféru díla, které je

prodchnuto neopakovatelnou poetickou
atmosférou. Ve své době se ovšem
nesetkala s porozuměním a Mácha ji vydal
na své náklady. Nakonec uznání kritiky
dosáhl a jeho osobnost i dílo se staly
synonymem lásky a romantismu.
Karel Hynek Mácha zemřel velmi mlád
ve 26 letech.
Prázdninový čas přímo vybízí k hltání
dlouho odkládáných knih, které na vás čekají
v městské knihovně. A pokud náhodou
navštívíte některý z hradů, stejně jako
Mácha, nezapomeňte fotit nebo dokonce
kreslit! Potěšíte sebe, ale chtěli bychom
poprosit o zapůjčení vašich zážitků do
knihovny, kde výstavkou potěšíte i ostatní
návštěvníky.
Pochlubte se, kam jste se o prázdninách
vypravili, přispějete tak k celorepublikovým
máchovským oslavám.
V říjnu bude s dětmi ještě besedovat
o knize Básník v báglu s máchovskou
tématikou spisovatelka Ivona Březinová.
(Zpracováno podle knihy:
Karel Hynek Mácha - Daleká pouť;
citace básně: Karel Hynek Mácha - Básně)
EH
Správná odpověď z červnového čísla:
Antoine de Saint-Exupéry: Malý princ

Taký hrad – to vlasť je tvá!
Hrdé stavby sešlé rumy,
pohleď na ni z daleka,
snad tvé žalující dumy
z tuhého ji vzbudí sna!

ze skolnich lavic

+
Atletický
čtyřboj
– 1. stupeň

Ve čtvrtek 27. května se
v Táboře na stadionu Míru
uskutečnilo okresní kolo v atletickém čtyřboji
žáků 1. až 5. tříd. Naši nejmladší sportovci
soutěžili v hodu kriketovým míčkem, skoku
do dálky, v běhu na 50 m a v běhu na dlouhé
trati /400 až 800 m/. Soutěžila tříčlenná
družstva chlapců i dívek jednotlivých
ročníků, tak i jednotlivci. Vynikajícího
úspěchu dosáhli naši prvňáčci v obou
kategoriích. Chlapci (Horský, Šťástka a Filip)
celkově zvítězili a děvčata (Mášková a
Janáčková) vybojovala 3. místo. Neztratila
se ani děvčata ze třetích tříd, která získala
4. místo.
Mezi jednotlivci se naši borci představili
též na stupních vítězů. Celkové zlato a bronz
si ve své kategorii vybojovali Vašek Šťástka
a Filip Horský.
Ostatním reprezentantům už se tolik
nedařilo, přesto tyto úspěchy nejmladších
sportovců patří k nejlepším v historii naší
školy. Všem žákům a zejména prvňáčkům
děkujeme za výbornou reprezentaci školy a
přejeme mnoho dalších úspěchů na
sportovním i vzdělávacím poli.
Mgr. M. Petr

+

Děti nové školy na
italské palmové Riviéře

V posledním květnovém týdnu se někteří
žáci i učitelé naší školy zúčastnili rekreačně
– poznávacího zájezdu do Itálie, který byl
pořádán již potřetí. Tentokrát jsme za místo
svého pobytu zvolili oblast nazvanou
Palmová riviéra, konkrétně rekreační
středisko San Benedetto. Zájezdu se
zúčastnilo 25 žáků školy z různých tříd.
Novinkou byla i bohatá účast rodičů některých dětí. Týdenní pobyt byl velmi vydařený
– nádherné jasné počasí s vysokými
teplotami, příjemné písčité pláže (díky
příznivému termínu téměř prázdné), přijatelně teplé moře, krásné městečko
s množstvím palem, odpovídající ubytování
i strava.
Sedm dní plných pohody a odpočinku jsme
naplnili samozřejmě hlavně pobytem u moře
– koupáním, sluněním, vodními „hrátkami“

a plážovými sporty. Neodmyslitelnou
součástí se staly také podvečerní procházky
po městě spojené s ochutnáváním zmrzliny,
pizzy i jiných specialit, navštívili jsme místní
trhy i přístav. Pro děti byla připravena
i celotýdenní hra, ve které byly rozděleny do
pěti námořních posádek, a za získané body
v různých soutěžích „obsazovaly“ území na
mapě fantastického ostrova. Soutěžilo se
například v psaní lodního deníku, kreslení
map, hraní scén z námořního života,
plavání, v běhu mělkou vodou, stavbě hradů
z písku a dalších „mořských“ disciplínách.
Na všechny „lodníky“ pak čekaly odměny.
Nezbývá než konstatovat, že se letošní
zájezd do Itálie opět vydařil a že zážitky ze
San Benedetta zpříjemnily předprázdninový
čas všem dětem i dospělým. Bude – li tedy i
příští rok „vítr příznivý a mořští bohové
nakloněni,“ rádi bychom k moři vyrazili opět.
Za pedagogický dozor
Mgr. František Oplatek

+
Eurorebus
– celostátní finále

Úspěšný ročník zeměpisné soutěže
Eurorebus zakončilo celostátní finále, které
se konalo 11.6. v Praze v Kongresovém
centru. Před vlastní soutěží se opět
uskutečnilo mnoho doprovodných her, kde si
každý mohl vyzkoušet své znalosti
a dovednosti. Naši žáci se v soutěži
jednotlivců umístili v druhé polovině
výsledkové listiny, přesto jim patří velké
uznání za předvedené výkony a za snahu.
Pro Andreu Janočkovou a Jakuba Hrušku ze
7.A to bylo především sbírání cenných
zkušeností do dalších ročníků této soutěže,
pro Jirku Panocha z 9.A to bylo příjemné
zakončení studia zeměpisu na základní
škole. Ovšem největším úspěchem bylo
9. místo ZŠ Bechyně Školní v absolutním
pořadí všech škol, včetně gymnázií, kterých
se zúčastnilo 200 z celé republiky! Všem
žákům naší školy, kteří se na tomto
výborném výsledku aktivně podíleli, bych
chtěl poděkovat.
Mgr. Jan Pazourek

+ +
Atletika
– okresní přebor

Posledními závody v tomto školním roce
byly atletické přebory v Táboře. Zúčastnilo
se jich 25 škol z celého okresu a ta naše
skončila na pěkném 10. místě. Nejvíc se o to
zasloužili žáci 7.A třídy, kteří posbírali
nejvíce bodů. Nejlepším výsledkem bylo
3. místo ve štafetě mladších žákyň, které
běžely ve složení: Kotounová, Vrábková,
Hánová a Kováčová. Těsně pod stupni
vítězů skončili Jakub Hruška v dálce a Anna
Vrábková ve skoku do výšky, 5. místo
vybojovala Pavla Vlčková na 800 m, 6. místo
Jiří Homolka v dálce a Natálie Kováčová na
60 m, 7. místo Anna Vrábková na 60 m,
8. místo získala Daniela Hánová v kriketu
a ještě se umístili v první desítce na 9. místě
štafeta mladších žáků (Byrtus, Nguyen,
Homolka, Hruška) a Filip Pazdera v kriketu.
Všem reprezentantům naší školy děkujeme
za předvedené výkony!

Den dětí

V letošním roce jsme prožili dětský den trochu jinak. A bylo to opravdu bezva, i když bylo
psí počasí. Ti pejskové totiž ve škole nechyběli. Proč? S tímto dnem nám totiž pomohli
příslušníci bechyňského útvaru, kteří vycvičené psy přivedli. A byli nejen vycvičení, ale i pěkní
mazlíci, což jsme si my, děti, užily. Na jednom z devíti stanovišť ukázali pejskové, co umí,
a nebylo toho málo. Na dalších jsme se pak musely ukázat my. Jak jsme obratní a šikovní.
Lezly jsme například po laně, nosily zraněného na nosítkách a nebo házely na cíl. Na
některých stanovištích nám pak vojáci předvedli svoji práci a dovednosti v oblasti chemie,
zdravovědy, topografie a jízdě na obrněném transportéru, což se nejvíce líbilo nám, klukům.
Dokonce jsme zatroubili tak silně, že pan ředitel, který šel právě okolo, málem ohluchl.
Nechtělo se nám ani skončit, přestože v jídelně na nás čekaly řízky a zmrzlina, kterou
nám nachystaly paní kuchařky.
Byl to zkrátka prima den, za který patří poděkování vojákům a kuchařkám.
Děti ze Školní ulice

Mgr. Jan Pazourek

+
Škola nanečisto

I letos jsme na ZŠ ve Školní ulici
pokračovali v projektu „Škola nanečisto“,
jehož cílem je poznání budoucích prvňáčků,
seznámení se s jejich rodiči a snaha o
navázání co největší spolupráce po dobu
trvání školní docházky.
Schůzky probíhaly podle stanoveného
plánu, který byl rodičům předán a veřejnost s
ním byla seznámena prostřednictvím školní
vývěsky.
Rodičům byly poskytnuty informace o
nastávajícím školním roce, formách a
metodách práce, dále vyslechli například
přednášku o nápravě řeči a poruchách
učení. Děti se setkaly se svým budoucím
učitelem, měly si možnost zahrát,
zasoutěžit, kreslit a o bezpečnosti na své
cestě do školy popovídat přímo s členem
Městské policie.
Společně s rodiči dále připravujeme na
1. září zahradní slavnost, aby vzpomínky na
první den ve škole byly pro děti co nejhezčí.
Jan Morkes

+
Poděkování

Žáci 1.A ze staré školy, společně s rodiči a třídní učitelkou děkují městské knihovně za
uspořádání slavnostního pasování dětí na čtenáře knihovny. Paní Eva Houdková a Jaroslava
Švadlenová připravily pro děti a jejich rodiče úžasný zážitek, který dovršil ředitel KSMB
Štěpán Ondřich v roli krále – pasovatele. Všichni žáci slíbili, že se budou pěkně chovat ke
knihám a stanou se pravidelnými čtenáři i návštěvníky knihovny.
Více informací o akcích a fotografie najdete na: www.zslibusina.cz
Žáci 1.A

+

Ohlédnutí za úspěšným
sportovním měsícem

Žáci staré školy se v květnu a červnu
aktivně zúčastnili různých sportovních,
převážně atletických závodů. A nevedli si
nijak špatně.
Meziškolní kolo atletické olympiády na
bechyňském stadioně vyhrála 4.A a 9.A.
Nejlepší atleti z této tradiční soutěže
reprezentovali naši školu na okresní
atletické olympiádě v Táboře v polovině
června. Adam Hovorka z 1.A obsadil 1. místo
v běhu na 50 m, ze žáků a žákyň 2. stupně
exceloval Marek Olejarčík,
který zvítězil ve vrhu koulí

a ve výšce (zdolal 193 cm!!!), koulařský
úspěch podtrhla svým vítězstvím Hedvika
Peterková. Stříbro na 800 m pak přidala
Denisa Šlechtová.
Tým chlapců z 1. třídy ve složení: Adam
Hovorka, Samuel Valenta, Jan Honza
obsadil 3. místo na okresním kole v atletickém čtyřboji, mezi jednotlivci se na
medailových pozicích umístili Adam
Hovorka na 2.místě, Aneta Háziová na
3. místě a Dominik Albrecht také na 3. místě.
Mužstvo starších žáků nastoupilo na
okresní kolo v atletickém čtyřboji pro
2. stupeň v sestavě: Marek Olejarčík, Jiří
Karkule, Lukáš Ryba, David Pucherna

a Tomáš Harsa. V konkurenci 19 týmů
nenalezli přemožitele, s velkým náskokem
suverénně zvítězili a postoupili do krajského
finále v Českých Budějovicích, Marek
Olejarčík zvítězil i v soutěži jednotlivců. Na
začátku června pak v krajském finále
obsadili 2. místo mezi vítězi jednotlivých
okresních kol, Marek Olejarčík skončil na
2. místě v jednotlivcích.
V Poháru rozhlasu naše družstva
tentokrát nedosáhla na medaile – těsně pod
stupni vítězů skončil tým starších dívek na
4. místě a mužstvo starších chlapců na
5. místě.
Fotbalové družstvo děvčat naší školy
získalo 3. místo na turnaji v dívčí kopané
pořádané pro střední školy.
Mgr. Ruda Blažek

+

Víkend plný poznání
aneb víkendové setkání
rodin v rané péči

Seznamování, povídání o dětech,
starostech i radostech, přednáška o canisterapii s hrami pro děti, opékání buřtů,
malování triček, povídání s paní psycholožkou, hledání pokladu a vycházky do jarní
přírody – to všechno zažilo několik rodin
střediska rané péče předposlední květnový
víkend v Lutové na Třeboňsku. Úžasné
počasí jak na objednávku po tolika
studených deštivých dnech nám účastníkům
přidalo na dobré náladě.
Již počtvrté zorganizovalo Středisko
rané péče pro jihočeský region víkendový
pobyt pro rodiny, který finančně podpořila
Nadace O2. Program byl bohatý, přestože
jde především o setkání a možnost
společného sdílení a předávání zkušeností.
Středisko rané péče pro jihočeský
region, které sídlí v Soběslavi, poskytuje
služby rané péče rodinám dětí s mentálním,
tělesným a kombinovaným postižením nebo

dětí s opožděným vývojem ve věku od
narození do sedmi let v celém jihočeském
regionu.
Základem poskytovaných služeb jsou
konzultace v rodinách klientů.
Jak naše služba probíhá?
Poradkyně navštěvují rodiny obvykle
jedenkrát za 4 – 8 týdnů, podle přání rodičů.
Poskytují poradenství v oblasti vývoje
dítěte, spolu s rodiči plánují vhodné činnosti
a hry, které rozvíjejí dovednosti dítěte,
půjčují speciální hračky, pomůcky a literaturu pro rodiče. Předávají kontakty na

odborníky. Poskytují pedagogické, psychlogické a sociální poradenství, pomáhají při
výběru předškolního nebo školního zařízení.
Středisko organizuje víkendové pobyty
rodin, odpolední setkání s přednáškami pro
rodiče.
Konzultace probíhají v domácím
prostředí, kde se dítě cítí bezpečně a lépe se
učí novým dovednostem. Záleží na rodině,
které z nabízených služeb chce využívat.
Ve středisku pracují poradkyně rané
péče, psycholog a koordinátor.
Raná péče je terénní služba – vyjíždíme
po celém jihočeském regionu.
Služby rané péče jsou dle Zákona
108/2006 o soc. službách rodinám
poskytovány bezplatně,finanční prostředky
získáváme z dotace Ministerstva práce
a sociálních věcí, Jihočeského kraje,
z příspěvků měst a obcí, od nadací
a sponzorů.
Zřizovatelem střediska rané péče je
občanské sdružení „I MY“ Společnost pro
podporu lidí s postižením o. s., Bechyňská
50/III, 39201 Soběslav.
Můžete nás kontaktovat na telefonech:
775 104 920 K. Růžičková a 776 028 955
B. Žáková nebo na e-mailové adrese:
rana.pece@imy-sdruzeni.cz. Více informací
na www.imy-sdruzeni.cz.
Za Středisko rané péče pro jč. region
Kateřina Růžičková, DiS.,
vedoucí střediska a poradce rané péče

MĚSTSKÁ POLICIE
BECHYNĚ - radí,
informuje
Kontakt na strážníky MPB:
Novodvorská 301, Bechyně,
tel.: 725 575 260, 725 575 261
e-mail: info@mpbechyne.cz
V měsíci květnu se městská policie mimo jiné
zaměřila na veřejný pořádek - skládky, kontrola
psů, preventivní akce pro školy
Události, aktuality - výběr květen

Jak jsme informovali v minulém čísle,
využíváme kola ke kontrole k.ú. Bechyně. Je to
možnost, jak se dostat na odlehlá místa v katastru
města. Tak jako minule i tentokrát byly nalezeny
velké černé skládky – oblasti Hutě. Jedná se
o náročnou rekultivaci postiženého prostoru - jak
finančně, tak na lidské zdroje. I přes naši
monitorovací činnost nelze „zastihnout“ viníka.
Proto žádáme občany, kteří by byli svědky
zakládání těchto černých skládek, aby neprodleně
informovali nás či PČR nebo odbor životního
prostředí MÚ.

MPB byla požádána OO-PČR o spolupráci při
konání motoristické show na bývalém letišti dne
10. 5. 2010 ve večerních hodinách. Akce se
účastnil str. Kabelka Aleš, který monitoroval
město Bechyně. Během akce nedošlo k závažnému porušení veř. pořádku.

Str. Kabelka Aleš zdárně složil prolongační
zkoušky na Ministerstvu vnitra. Tyto zkoušky je
povinen absolvovat každý strážník před uplynutím
3 let. Penzum zkoušek je ve znalosti potřebných
zákonů pro pracovní činnost strážníka.

Začátkem měsíce se konaly poslední dopravněpreventivní akce na základní škole. Tyto akce se
zaměřily na pravidla silničního provozu s důrazem
na cyklisty, které byly ukončeny testem. Děti
obdržely poté upomínkové předměty, které nám
věnoval BESIP.

Stále probíhá blok besed na internátě SÚPŠ
Bechyně, zaměřený na teoretickou přípravu
obrany žen, kterého se účastní cca 12 dívek. Jedná
se o právní minimum, ukázku použití improvizovaných a technických zbraní.

V druhé polovině měsíce proběhla namátková
kontrola psů a jejich majitelů. Šlo o úklid po psech,
ale i kontrola zaplacení poplatku.

13. 5. 2010 v nočních hodinách byl zničen
informativní stojan a povaleny koše na ul.
Libušina. Jednalo se o dva pachatele ve věku 2025 let. Případ byl i s důkazními materiály předán
k dalšímu řešení.

Odstraněním vraku Renault 11 ze sídl. Na Libuši
bylo uvolněno další parkovací místo.

MPB úzce spolupracuje s OO-PČR Bechyně,
která spočívá ve společných hlídkách při různých
akcích pořádaných jak městem, tak určené
ředitelstvím PČR. Jedná se kontroly nočních
podniků, chatových oblastí, zabezpečení různých
kulturních akcí…
MP Bechyně má dalšího pomocníka - mobilní
kameru, která výrazně pomůže k odhalení
přestupků.
V následujícím měsíci se strážníci zaměřili na
kontrolu vytipovaných míst (černé skládky), zadní
trakt KD, stadion a další. Dále budou pokračovat
závěrečné besedy o sebeobraně žen, preventivnědopravní akce na ZŠ Bechyně.
Události, aktuality- výběr červen


V průběhu měsíce května a června se MPB
spolupodílela na tvorbě nové vyhlášky o zákazu
konzumace alkoholu na vybraných lokalitách

města. MPB iniciovala tento návrh vyhlášky podle
vzoru měst, která toto opatření již mají a i podle
zkušeností s veřejným pořádkem v Bechyni. Je to
prvotní legislativní prostředek k řešení některých
negativních jevů, které s sebou tato konzumace
přináší - jedná se o vandalismus, rušení nočního
klidu, znečištění veřejného prostranství atd.

I v tomto měsíci probíhaly odchyty zvířat. Šlo
o psa, který už má majitele, a v jednom případě
i odchyt 2 koní, kteří se pohybovali po komunikaci
ul. Táborská. U pohybu psů je nutné dodržovat
danou vyhlášku města, která stanoví majiteli mít
psa na vodítku a označeného známkou města
Bechyně. Dost často se setkáváme s „pejskaři“,
kteří nerespektují toto opatření.

21. 6. 2010 se konala poslední beseda na
internátě SÚPŠ Bechyně, zaměřená na teoretickou
přípravu obrany žen, které se účastnilo cca 12
dívek. Jednalo se o souhrn všech témat a
seznámení se složkami IZS v ČR. Na závěr besedy
obdržely účastnice pamětní list. Od nového
školního roku se podle zájmu bude pokračovat
praktickou výukou sebeobrany.

Na žádost občanů, ale i odboru životního
prostředí se strážníci zaměřili na nedovolené stání
na zelených plochách ve městě - kdy se jedná
o neoprávněný zábor veřejného prostranství. Jde
také o kontrolu uložených věcí na veř. prostranství
- dřevo, reklamní poutače, zahrádky, zboží.
Zjištěné nezaplacené zábory řeší na místě, popř.
se informuje MÚ (finanční odbor) o výměře
daného záboru.

I nadále byla prováděna činnost s odstraněním
vraků, konkrétně vrak Audi 80 z manipulační
plochy u stavebnin. Nezjištěný majitel zde
ponechal vůz v pojízdném stavu, ale někteří
„nenechavci“ se o vůz postarali po svém. K datu
odtahu autovraku s něho zbylo jen torzo. I vůz
v dobrém stavu, který ponechá provozovatel delší
dobu bez dozoru, se může stát cílem zlodějů
a vandalů.

Jarním „nešvarem“ se stalo zakládání skládek,
odložení nepořádku. Jde většinou o posekanou
trávu, větve, zbytky rostlin. Zjištění viníka je
nemožné bez spolupráce občanů, kterým není
lhostejný veřejný pořádek.

MPB ve spolupráci s Panstvím Bechyně
a OO-PČR Bechyně zajišťovala usměrnění
parkování a preventivní kontrolu zaparkovaných
vozů při koncertu Jarka Nohavici.

Dne 15. 6. 2010 v ranních hodinách byly
zjištěny následky noční zábavy. Povalené koše,
informativní cedule v prostoru chodníku u hotelu
U Draka. MPB proto využila MKBS a zhlédla
záznam z inkriminované doby. Na záznamu jsou
3 výtržníci, jak se baví ničením veřejného majetku.
Po zjištění totožnosti byli výtečníci předvolání
a byla jim udělena bloková pokuta.
MPB si velice cení spolupráce s občany
Bechyňska, kteří si zvykli na MP a kontaktují nás
pro pomoc řešení různých závad - skládky,
nepořádek v ulicích atd. MPB se dle daných
možností snaží řešit dané problémy. Informovat
MPB, že někde vzniká „nešvar“ až dodatečně
a přitom vidět přestupce např. zakládat skládku, je
nelogické. I když MPB momentálně není ve službě,
je vhodné kontaktovat PČR.
Během měsíce se rozvinula spolupráce MPB
s OO-PČR i v oblasti prevence - konkrétní
plánovanou akcí pro SÚPŠ Bechyně. Jedná se o
besedu strážníka a policisty o základech právního
minima a jejich aplikace v běžném životě mladého
člověka. Např. přestupky proti věřejnému
pořádku, trestné činy atd. Po domluvě s vedením
školy se tato beseda bude konat polovině měsíce
září.
(Pokračování na další straně)

KINO BECHYNĚ
ČERVENEC 2010
1. čtvrtek, 2. pátek 20 h
AVATAR
Film USA v českém znění.
Mládeži přístupno, 161 min, 80,- Kč
3. sobota, 4. neděle 20 h
MOON
Premiéra filmu Velké Británie.
To nejtěžší, co tě může potkat 250000 mil
od domova, jsi ty sám.
Do 12 let nevhodné, 97 min, 70,- Kč
5. pondělí, 6. úterý 20 h
SEX VE MĚSTĚ 2
Premiéra romantické komedie USA podle
úspěšného televizního seriálu.
Do 12 let nevhodné, 146 min, 70,- Kč
8. čtvrtek, 9. pátek 20 h
ŠKOLA ŽIVOT
Filmu VB o dospívání v divokých 60.
Do 12 let nevhodné, 101 min, 70,- Kč
10. sobota, 11. neděle 20 h
ROBIN HOOD
Premiéra filmu USA, v hlavních rolích
Russell Crowe a Cate Blanchett.
Do 12 let nevhodné, 140 min, 70,- Kč
12. pondělí, 13. úterý 20 h
EXMANŽELKA ZA ODMĚNU
Premiéra akční komedie USA. Jennifer
Aniston a Gerard Butler v hlavních rolích.
Mládeži přístupno, 110 min, 70,- Kč
15. čtvrtek, 16. pátek 20 h
KUKY SE VRACÍ
Premiéra filmu Jana Svěráka.
Mládeži přístupno, 95 min, 70,- Kč
17. sobota, 18. neděle 20 h
IRON MAN 2
Premiéra akčního filmu USA v českém
znění. Robert Downey Jr. v hlavní roli.
Do 12 let nevhodné, 125 min, 70,- Kč
19. pondělí, 20. úterý 20 h
PRINC Z PERSIE: PÍSKY ČASU
Premiéra dobrodružného filmu USA.
Jake Gyllenhaal v hlavní roli.
Do 12 let nevhodné, 116 min, 70,- Kč
22. čtvrtek, 23. pátek 20 h
KAWASAKIHO RŮŽE
Český širokoúhlý film
Za každou lží se skrývé pravda a za ní
pravda ještě hlubší.
Mládeži přístupno, 99 min, 70,- Kč
24. sobota, 25. neděle 20 h
KICK-ASS
Premiéra strhujícího akčního filmu USA.
Do 15 let nepřístupno, 106 min, 70,- Kč
26. pondělí, 27. úterý 20 h
ŽENY V POKUŠENÍ
Česká komedie Jiřího Vejdělka.
Mládeži přístupno, 118 min, 70,- Kč
29. čtvrtek, 30. pátek 20 h
DOKTOR OD JEZERA HROCHŮ
Filmová komedie režiséra Zdeňka Trošky.
Mládeži přístupno, 116 min, 70,- Kč
31. sobota, 1. neděle 20 h
NĚJAK SE TO KOMPLIKUJE
Meryl Streep a Alec Baldwin v hlavních
rolích filmové komedie USA.
Do 12 let nevhodné, 120 min, 70,- Kč

(Pokračování z předešlé strany)
Jak v minulém tak i tento měsíc se setkáváme
s nedorozuměním ze strany přestupců ohledně
řešení jejich přestupků, a to tak, že hledají řešení
u republikové policie - PČR, většinou z důvodu
neznalosti vzniku i orgánu obce - Městské policie.
Pro lepší informovanost občanů udáváme
pracovní dobu MPB:
pondělí, úterý, čtvrtek, pátek: 7.00–15.30 hod.
středa:
7.00–17.00 hod.
(úřední hodiny 8.00–17.00 hod.)
Za MP Bechyně Aleš Kabelka DiS

POLICIE INF O RMUJE
Názor, že letošní dlouhodobě nepříznivé
jarní počasí má negativní vliv na psychický
stav člověka, se potvrdil na počátku měsíce
května, kdy hlídka místního Obvodního
oddělení Policie ČR během jediného dne
asistovala při třech převozech osob na
psychiatrické oddělení, z toho u dvou
případů se jednalo o výhrůžky sebevraždou.
Na úseku dohledu nad bezpečností
a plynulostí silničního provozu v období od
měsíce dubna do současné doby byly
zdejším oddělením zjištěny celkem tři
případy řízení motorového vozidla pod
vlivem alkoholu a dále byli přistižení tři řidiči,
kteří řídili vozidlo, přestože na základě
úředního rozhodnutí pozbyli řidičské
oprávnění.
D ů k a z e m r o z m a c h u p o č íta č o v é
a internetové kriminality je zvýšený výskyt
obětí podvodů spáchaných prostřednictvím
různých e-shopů a internetových aukčních
síní. Přestože se tento způsob nakupování
stal již běžným, doporučujeme zvýšenou
ostražitost a využívání možností kladných
uživatelských referencí a hodnocení.
nprap. Jiří Zavadil
vrchní inspektor

KINO BECHYNĚ
SRPEN 2010
2. a 3. TOY STORY 3
5. a 6. PREDÁTOŘI

TĚLOVÝCHOVA & SPORT

+
Kanoistika
– TJ Jiskra Bechyně

Rafty – jubilejní 10. ročník raftových
závodů ve sprintu na 150 m se bude konat v
sobotu 10. července pod Bechyňskou
duhou. Závodí čtyřčlenné posádky (které
mají k dispozici raftový člun, pádla, neplavci i
vesty) v těchto pěti kategoriích: mládež,
ženy, muži, smíšené posádky a veteráni.
Vyhodnocena bude i soutěž „o nejlépe
ustrojenou posádku“. Prezence bude
od 9 do 11 hod, vlastní závod začne v 11.30
kvalifikací, startovné činí již několik let 200
Kč na 1 raft, mládež polovic, tj. 100 Kč na
raft. Po vyhlášení výsledků kolem 17 hodiny
proběhne hudebně – kulturní program, při
kterém vystoupí tyto bechyňské hudební
formace: Watterpipe, Vedvou (pop-folk),
Error (rock) a The Mňaucs (pop-rock).
Srdečně zveme všechny příznivce sportu,

+
Soutěže
v požárním sportu

Dne 22. 5. 2010 se družstvo žen SDH
Bechyně zúčastnilo okrskové soutěže v PS
konané v Raděticích. Děvčata se činila a
odměnou za to jim bylo 1. místo a zároveň
postup do okresního kola. K postupu
dosáhly času 101,38 s. (73,91 s. 100 m
překážek a 27,47 s. požární útok). Naši muži
se také činili. I oni obsadili na okrskové
soutěži 1. místo. Jelikož u mužů je
konkurence mnohem větší, jejich krásné
první místo jim ale na postup bohužel
nestačilo. My všichni jim přesto blahopřejeme a děkujeme za výbornou reprezentaci
našeho sboru.

zábavy a recese!
Maraton – 33.ročníku Vodáckého
maratónu na Berounce se zúčastnila pouze
jedna posádka z našeho oddílu – Michal
Háša a Jan Pazourek na deblkanoi. Ovšem v
konkurenci více než stovky posádek se
neztratili a vypádlovali výborné 3. místo v
absolutním pořadí, v kategorii mužů získali
stříbro. Trať (z Dolan u Plzně do Branného
před Křivoklátem) v délce 58,3 km zdolali za
5 hod. 21 min., deset minut za vítěznou
posádkou.
Slalom – na Mistrovství světa ve
slalomu juniorů ve Francii se probojoval
Tomáš Macášek společně s Jakubem
Hejdou na deblkanoi. Na závodech ve
slalomu a sjezdu ve Vysokém Mýtě se na
stupně vítězů podívala téměř celá výprava
našich kajakářů! Jmenovitě Honza Zvolánek
v dorostu, jeho bratr Filip v mladších žácích,
Jožka Macášek ve veteránech, nejmladší
borec Martin Vymětal sbíral zkušenosti a
obsadil 15. místo mezi předžáky.
za oddíl kanoistiky pazi

Děkujeme děvčatům za jejich bojovnost i
převedený výkon, a zároveň za vzornou
reprezentaci SDH Bechyně a města
Bechyně. A kdo se o tento výsledek
zasloužil?
Štafeta 4 × 100 m, 100 m překážek,
požární útok: Katka Nováková, Andrea
Hubálková, Tereza Štachová, Dominika
Švejdová
Požární útok: Lucka Rypáčková, Radka
Rypáčková, Iveta Žáčková.
Na 100 m překážek nám ještě
vypomohla dvě děvčata z SDH Křída, Barča
Řezáčová a Hanka Povolná.
Za SDH Bechyně Jiří Rypáček
- vedoucí družstva žen

V sobotu 29. 5. 2010 se družstvo SDH
Bechyně - ženy zúčastnilo okresního kola
v požárním sportu. Soutěž se konala na
Městském sportovním stadionu v Bechyni.
V konkurenci 6 nejlepších družstev žen
z okresu Tábor se naše děvčata neztratila
a vybojovala krásné 4. místo. Od medailových pozic je dělila pouhá jedna vteřina.
Soutěžilo se celkem ve třech disciplinách štafeta 4×100 m (4. místo), 100 m překážek
(4. místo), požární útok (2. místo).

7. KUKY SE VRACÍ
8. a 9. BEZ SOUCITU
10. JAK VYCVIČIT DRAKA
12. a 13. ZÁLOŽNÍ PLÁN
14. a 15. SHREK: ZVONEC A KONEC
16. a 17. ZATMĚNÍ
19. a 20. ZELENÁ ZÓNA
21. a 22. ŽENY V POKUŠENÍ
23. a 24. SOLOMON KANE
26. a 27. A - TEAM
28.a 29. KOUZELNÁ CHŮVA
A VELKÝ TŘESK
30. a 31. MUŽI, KTEŘÍ
NENÁVIDÍ ŽENY

STROJNÍ KONSTRUKTÉR
- SŠ/VŠ strojního zaměření
- znalost CAD systému ProEngineer
- komunikatvní znalost NJ nebo AJ
- samostatnost, odpovědnost

KONTROLOR
- vstupní, výstupní a mezioperační kontrola mechanických dílů
- SŠ technického směru (strojní/elektro vzdělání)
- znalost NJ výhodou

OBSLUHA CNC STROJŮ
- min. vyučen v oboru
- samostnost, odpovědnost, manuální zručnost
- základní znalost NJ vítána
- uživatelská znalost PC

DĚLNÍK DÍLEN ELEKTRO
- vyučen v oboru elektro slaboproud, případně silnoproud
- manuální zručnost, trpělivost, spolehlivost, flexibilita
- uživatelská znalost PC
Nástup na výše uvedené pracovní pozice je možný
ihned nebo po vzájemné dohodě.
Vaše životopisy zasílejte na e-mailovou adresu info@micro-epsilon.cz
Kontaktní osoba: pí Stejskalová 381 213 011

WIP Reklama spol. s r. o.
Budějovická 503
390 02 Tábor

OČNÍ OPTIKA
Soběslav, Palackého 64

Tel.: 381 214 996
Víme, o čem oční optika je. To nám již více
než 13 let potvrzují naši i ti nejnáročnější
klienti v Praze, mezi nimiž jsou stovky
spokojených nositelů multifokálních brýlí.
Díky našim znalostem, zkušenostem,
špičkovému a jedinečnému přístrojovému
vybavení v čele s multifunkčním systémem
Visioffice – jediným v jižních Čechách – Vám
nabízíme služby a produkty, které nenajdete
v optikách ani v Českých Budějovicích nebo
Táboře. Zařaďte se i Vy mezi naše spokojené
klienty a nechte se námi provést světem
optiky 21. století.
Těšíme se na Vaši návštěvu!

Aleš Randl

si Vám dovoluje oznámit, že od 1. července 2010 převzala ve městě Bechyně

výlepovou plakátovací službu
Sběr plakátů pro 13 výlepových ploch
ve městě, je na adrese:
Pekařství a cukrářství
(vedle prodejny Rabbit)
Na Libuši 642
391 65 Bechyně
tel. 728 554 583 (paní Buchtelová)

ČISTÍRNA PEŘÍ

PÉŘOVÉ VÝROBKY


Bechyně - Autohas
bývalý dům služeb
p. Dlouhá

tel: 602 659 011

Malšice - bývalý Bazar
tel: 604 925 690

Dále si dovolujeme upozornit, že neoficiálně
vylepené plakáty budou odstraňovány!
Sběr plakátů:
pondělí – pátek
sobota

www.cistirnaperi.taborsko.com

Po, St:
9 – 13 14 – 18
Út, Čt, Pá: 8 – 13 14 – 17
So:
8 – 11

tel.: 381 256 200
fax: 381 256 292
e-mail:
randl@wipreklama.cz
tabor@wipreklama.cz

7.00 – 11.00
7.00 – 10.00

14.00 – 15.00

Prodej vesnického stavení a zahrady
v Bechyni ul. Plechamr a samostatné
stavební parcely se stodolou. Lze
koupit i zvlášť podle potřeby.
Více informací na tel.: 774 616 800
Provedu kácení stromů ve ztížených
podmínkách, bezpečnostní, stabilizační
a výchovný řez
Tel: 606 931 760
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