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Václav, starší syn knížete Vratislava 
a Drahomíry, byl vychován svou babičkou sv. 
Ludmilou, horlivou křesťankou. Křesťanskou 
víru podporoval i Václav, od svých patnácti 
let kníže. Jeho uznání německého 
křesťanského krále Jindřicha I. Saského – 
Ptáčníka jako svého lenního pána pobouřilo 
pohanskou část české šlechty. Václav se 
zavázal platit německé říši podle legendy tzv. 
Tribut pacis (poplatek za mír) ve výši 300 
volů a 300 hřiven stříbra (nabízí se nedávná 
analogie s uranovou rudou).

Jeho odpůrci si neuvědomovali poněkud 
nejistou pozici malého, začínajícího státu. 
K těmto nespokojencům patřil i mladší 
Václavův bratr Boleslav a roku 929(?) spolu 
s ostatními Václava zavraždili. Byl 
křesťanem, a tak se stal mučedníkem 
a světcem celého státu i Evropy. Tělo 
zavražděného knížete bylo pohřbeno 
v rotundě sv. Víta na Pražském hradě, z níž 
vznikla pozdější bazilika a za Karla IV. 
dnešní katedrála. Ten jeho kult pozdvihl jako 
svého předka, ač Lucemburk, po matce však 
Přemyslovec jako Václav. Sepsal legendu 
o sv. Václavovi, nechal také zhotovit 
svatováclavskou korunu. I ostatní lid ctil 
svátek sv. Václava slavnostními boho-
službami, ale i lidovými veselicemi, jako byly vévodo české země,
alegorické průvody, šermířské souboje, kníže náš,
předvádění starých řemesel, hudba a tance.pros za nás

V současnosti se dále konají slavnosti svatého Ducha,
pod bájemi opředenou horou Blaník, Kriste eleison! 
Svatováclavské slavnosti jsou tradiční 
v Kutné Hoře, v Příbrami, Počátcích i jinde. Ty jsi dědic české země,
Je patronem sládků a vinařů, k jeho  rozpomeň se na své plémě,
atributům patří korouhev, orel a hůl. Jistě si  nedej zahynouti nám,
každý vzpomene na Myslbekovu jezdeckou ni budoucím,
sochu sv. Václava v Praze na Václavském svatý Václave!
náměstí. A těch Václavů, které je jediné Kriste eleison!
české jméno ve světě, máme také dost. 

Kdo by neznal tento chorál a patrona Přejeme jim všechno nejlepší! 
našeho státu z 11. století... -ap- Detaily města
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+28. září – svatý Václav 
(*asi 907, † 929 nebo 935)

den mučednické smrti a Den české 
státnosti

+
úseku. Součástí stavby bude provizorní Uzavírka mostu 
lávka pro zajištění pěšího provozu, umístěná 
na pravé straně mostu dle staničení. 

 Délka objížďky: cca 26 km pro osobní 
vozidla, resp. 36 km pro nákladní vozidla. Od 21. 8. 2010 od 8:00 hod. do 

Nařízená objížďka: obousměrně po 11. 12. 2010 do 24:00 hod. bude uzavřena 
silnicích III/1354, I/29, II/105 a II/135 přes silnice II/135 v úseku mostu ev.č. 135-005 
Bernartice a Dražíč, resp. po silnicích II/122, v Bechyni na Plechamru v místě křížení 
I/29, II/105 a II/135 přes Opařany, Bernartice s říčkou Smutná směr Hvožďany z důvodu 
a Dražíč. rekonstrukce mostu. Jedná se o úplnou 

Vedení pravidelné autobusové dopravy uzavírku pro veškerý provoz. 
je dle náhradního objížďkového řádu. Bez Práce na opravě mostu měly původně 
náhrady budou zrušeny dvě autobusové začít v jarních měsících letošního roku, 
zastávky: Bechyně – Michalská a Bechyně, příprava se však z různých důvodů zpozdila, 
Hvožďany, Plechamr. Linka 390220, spoje proto se může stát, že 11. 12. 2010 nebude 
2,15,16 a 19 pojedou po objížďce, přes oprava mostu hotová a bude vyhlášena tzv. 
Radětice, Borovany, Svatkovice do Hvožďan technologická přestávka. Most by byl v tomto 
a zpět. Spoje 23 a 24 provozované v pondělí případě v zimních měsících zprovozněn 
a ve středu o prázdninách budou zrušeny. pouze pro autobusovou dopravu, vozidla 
Spoje 7 a 8 budou vedeny pouze v pracovní HZS, ZZS a policii. Práce by v tomto případě 
dny ve dnech školního vyučování. Budou pokračovaly v jarních měsících.
zajišťovány malokapacitním autobusem.Po dobu uzavírky zajistí dodavatel 

stavby bezpečný provoz pěších v uzavřeném Ilona Zvolánková

č.ev. 135-005 v Bechyni 
na Plechamru

+Životní jubilea 
září 2010

90 let Bohuslav Antonín, 
Kolář Karel

87 let Štumbaurová Ludmila
86 let Kabátová Anastázie
84 let Kriegová Zdeňka
83 let Hruška Ladislav, 

Šabatková Antonie
81 let Hlaváčková Svatava, 

Toman Václav, 
Zbudil Josef

80 let Chaloupková Milena
79 let Ing. Procházka Josef, 

Šťastná Stanislava
78 let Koucký Jan, 

Krischke Jan
77 let Bosák Josef
76 let Dvořáková Verona, 

Hrušková Marie, 
Krischkeová Marie, 
Sazmová Jiřina, 
Vozábalová Alice

75 let Čábela Miloslav, 
Stachová Anna

+Poděkování

Kulturní středisko města Bechyně 
děkuje SDH Bechyně a Hvožďany, 
Autoservisu Douda, Městské policii 
Bechyně, Policii ČR, všem sponzorům 
a dobrovolníkům za pomoc při realizaci 
letních akcí KSMB.

Štěpán Ondřich
ředitel KSMB



+Krausova cihelna

okračovat článkem p. Trčkové.

postavena žárová pec s komínem 20 m háků byla prováděna ručně, jakož i příprava 
vysokým o rozměrech 8,30 × 7,40 m × 7,00 hlíny pro výrobu pokud nebyly stroje – 
m výšky. V roce 1907 byla již cihelna přezimovaná hlína byla znovu překopána, 
vybavena benzínovým motorem, šnekovým kropena a tzv. mečem sekána. Šlapána 
a válcovým lisem a zavedena strojová nohama, kvašena v kobkách, utahována 
výroba tašek bobrovek, jakož i melioračních houpáním prkna na kobce a pak den až dva 
trubek. V cihelně byla zavedena ruční nechala vyzrát, přikryta mokrými pytli. Pak 
kolejová doprava. V roce 1913 byly se z volného hliníku vozila na trakařích po 
postaveny nové sušárny na výrobu tašek nakloněných dřevěných rampách na 
a to již jednopatrové se steláží o velké hanbalkovou podlahu, kde se rovněž dala na 
kapacitě as 120.000 ks na jedno sušení. Byl kobku, přikryla a z ní začala výroba. K výrobě 
zřízen výtah od lisu do 1. patra. Motor sloužil silný dřevěný stůl zvaný štok, na který 
benzínový byl nahražen motorem na na podložku ražič položil formu, do které pak 
násavný plyn generátorový 30 HP síly. hodil příslušný kus připravené hlíny. Jelikož 
V r. 1914 se v podniku vyráběly i radiálky – forma je tenká, musel přebytek hlíny odkrojit 
komínovky a byl vypracován pražskou pilkou (byl to drát natažený na ohnutém 
odbornou stavařskou pecařskou firmou dřevě jako luk). Pak ručně z kousku hlíny 
s projektem na stavbu kruhové pece. přidělal na vyrobený plát tzv. pupek. Takto 
Světová válka v r. 1914 znemožnila připravený plochý výrobek sesunul na oblou 
předpokládané zvětšení a rozšíření cihelny . formu, kterou držela u štoku tzv. odnašečka. 

Pozorný čtenář našeho Zpravodaje si Po první světové válce byla technologie Na rohu štoku byl přidělán kousek fošny, 
jistě pamatuje říjnové číslo z roku 2007, kde výroby ještě zdokonalena a přestavěna, dřeva nastojato, na který si odnašečka plát 
jsme se zmiňovali o významných stavitelích kapacita výroby zvýšena. V cihelně bylo položila a omyla. Pak už bylo na zručnosti 
a podnikatelích v našem městě. Mimo jiné zaměstnáno asi přes 20 zaměstnanců za odnašečky, aby plát uložila na podlahu, a to 
o panu Karlu Krausovi, jehož otec František mistrování p. Jana Studenovského, který tak, aby za použití trojhranných lišt položila 
Kraus ve své činnosti založil i známou pobyl v cihelně přes 25 roků s plným výrobek na zem s příslušným vytvořením 
c ihe lnu .  Ze  z ískaného  mate r iá lu  úspěchem ve výrobně kvalitního materiálu. fasóny háku. Pro vysypání formy se 
z Městského muzea v Bechyni Vám chceme Bylo též započato s výrobou cihel, tzv. používalo jemného, čistě kopaného 
přiblížit její historii; byla by škoda, aby tento německých, malého formátu a i cihel vysátého písku. Po usušení háků se vozily 
materiál propadl v zapomnění. Cihelna byla normální velikosti 29/14/6,5 cm velkých. Též na tzv. trakařích do pece, v pozdější době 
v roce 1900 založena na katastru obce cihly ruční výroby tzv. klopěnky byly zde byly z hanbalkové kolny háky podávány 
Radětice na pozemcích koupených od pana vyráběny. V roce 1926 byl zakoupen nový lis stropem a na vozíkách dopraveny k pálení. 
Homra, obuvníka z Bechyně a několika šnekový i válcový a vyráběly se i tašky tzv. Háky se vyráběly pravé a levé a osazovaly 
občanů z Radětic. Pozemky byly přístupny Šteinbrück jednofalcové, též Slavíkovky se na střechy podle světových stran kvůli 
z okresní silnice Bechyně – Radětice asi zvané. dešti a větru, což se u žádné jiné krytiny 
v polovině cesty do Radětic. Po přejetí V roce 1931 zemřel majitel cihelny nevyskytuje. Hák levý poznáme tak, že 
radětického mostu nad potokem Smutná po p. František Kraus a cihelnu převzal jeho pohledem od hřebene k okapu má hák 
silnici průkopem do vrchu pravosměrnou syn, stavitel Karel Kraus. Výroba ještě korýtko po pravé straně a peroutku po levé 
zatáčkou a stoupáním v přímém směru ve nabyla většího tempa a zejména tašky byly straně. U druhého je to naopak. Klademe-li 
vzdálenosti asi 200 m od zatáčky, kde jsou dodávány do okresu milevského, jindřicho- hák na střechu, která má hřeben sever-jih, 
velké stromy jilmové, jsou ještě dva vjezdy hradeckého pro jejich kvalitu. Hlína dáváme na západní stranu pravý hák, na 
vlevo do prostoru cihelny. Domek s byty používaná se vždy od založení dílny kopala východní levý hák. Je-li hřeben západ-
zaměstnanců stával vpravo od silnice proti v zimě a po přezimování se nechala kvasit východ, klademe pravý hák na severní 
vjezdům vpředu uvedeným. v bazénech, což se dělalo pro veškerý stranu a levý hák na jižní stranu.

Nejdříve byly postaveny dvě doškové tenkostěnný materiál. Toto se přestalo dělat Pro zajímavost uvádím, že cena ručních 
kolny, z nichž jedna měla též podlahu na v r. 1939 pro omezení provozu a zaměst- cihel v roce 1904 byla 4 zl. za 1000 ks 
hanbalcích pro výrobu háků. Též ihned byla nanců, kteří byli v protektorátě nasazeni do v cihelně. 
stavěna pec, vlastně milíř, aby provoz mohl jiného oboru, a provoz cihelny byl v roce Dnes místo cihelny je území částečně 
co nejdříve začíti. Cihly byly vyráběny ručně 1942 zastaven. Po roce 1945 bylo zarostlé, vždyť krajina a její terén se za 
ve dřevěných formách a to stavječky, jakož rozhodnuto o likvidaci cihelny a různá dvacet změnily, zmizely objekty provozní 
i háky a preize. Výrobky byly v milíři vypáleny zařízení odebrána do jiných podniků, takže i obytné. Z objektů to byl domek s byty, 
dřevem. Domek zaměstnanců měl pět bytů,  již cihelna nebyla dána do provozu, poně- strojovna, patrové sušárny, sušárna 
nejdříve sloužil pro byt mistra a později byl vadž neměla kruhovou pec. Toto rozhodnutí v přízemí, hanbalková kolna, sušárna, pec, 
přístavbou rozšířen na výše uvedené byty. v pozdější době bylo uznáno za bezprávné; uhelny a sklad koksu.
Objem milíře byl 40 kamenů na výšku většina malých podniků byla takto zrušena. 

Popsal Karel Kraus, v. r. 2. 5. 1974.o kapacitě 60.000 ks cihel. V roce 1901 byla Památkový úřad pro speciální hákovou 
zavedena ruční výroba dlaždic a v roce 1902 Text poskytl p. Dušan Tíkal, Radětice.krytinu jednal o výrobu alespoň bechyň-
tašek a římsovek. V roce 1903 byla Budeme pských háků, leč bezvýsledně. Jelikož výroba 

Návrat k historii
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Navážení hlíny z hliníku
zprava: František Bambas, František Týla, ?

Krausova cihelna
štosování vyschlých cihel



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

www.kulturnidum.cz

KULTURNÍ KALENDÁŘ září 2010
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KURZY, SEMINÁŘE, DÍLNY

NOVĚ!!! Herna otevřená od 6. září 2010 
každé: pondělí 9 – 11 hodin

středa 15 – 17 hodin

Cvičení je určeno pro děti od 3 měsíců do cca 5 let. Děti budou 
rozděleny do skupinek podle věku a počtu přihlášených dětí. 

Cena za 10 lekcí je 500 Kč, cvičení bude probíhat od 5. října 
každé úterý, v časech  9–10 a 10–11, dle zájmu i 15–16 hodin. 

Bližší informace o cvičení naleznete na www.cviceniprodeti.cz. 
Přihlašte se u Mgr. Gábiny Procházkové: 725 207 029, 
gabusa@centrum.cz, nebo v RC Hrošík. V pondělí 20. září od 9 do 
10 hodin bude v RC Hrošík zápisový den s lektorkou, maminky se 
zde mohou informovat o rozdělení dětí do skupinek.

Cvičení na gymballech nebo overballech, součástí jsou prvky 
z jógy, pilates a powerjogy. Je vhodné i pro maminky po porodu.

Od 5. října každé úterý od 18.00. Cena 60 Kč za lekci. Více 
informací na www.cviceniprodeti.cz.

CVIČENÍ SE SLUNÍČKEM A GÁBINOU

CVIČENÍ PRO MAMINKY

 

VÝSTAVY

BECHYŇSKÁ KERAMICKÁ 

ŠKOLA V PROMĚNÁCH
Do 30. září 2010 / Městské muzeum
Výstava představuje práce z historie 
i současnosti, nové obory i tvorbu součas-
ných pedagogů školy.
V rámci výstavy zveme na prohlídku selské 
světnice, první části stálé expozice.

KOCOUR V BOTÁCH         Divadlo ELF
Sobota 11. září / 15.00 hod. / Malý sál KD / Vstupné 35 Kč
Klasická loutková pohádka s písničkami o chudém Jankovi, 
který díky chytrému kocourovi ke štěstí přišel.

DIVADLO

KURZ TANCE 

A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY
Zahájení kurzu v pátek 10. září od 19 hod. / Velký sál KD
Další lekce v pátek 17. a 24. září
Lektoři kurzu: p. Jiří Beneš a p. Jana Mikulová.
Kurzovné: 1.100 Kč, gardenka 400 Kč.

Páry mají možnost se ještě stále přihlásit přímo v kanceláři KD 
nebo na email: program@kulturnidum.cz.

V ceně je kurzovné jednotlivých lekcí a společná fotografie. 
V ceně není zahrnuto vstupné na prodlouženou a věneček.
Vstupné na jednotlivé lekce 90, prodlouženou 100 a na 
věneček 120 Kč.

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 v kanceláři KD.

Alan Ayckbourn je autorem komedie, která by se klidně mohla 
jmenovat Jeden o koze, druhý o voze. Kdyby Sheila 
neprovokovala, kdyby si Gina nepsala adresu milence na 
krabičku od cigaret, kdyby Greg nenašel pod postelí ty pantofle 
a kdyby Filip našel svou motyku, všechno by bylo fajn. Takhle 
ale všichni čtyři zažijí horké letní odpoledne, na které jen tak 
nezapomenou. 

RODIČOVSKÉ CENTRUM 

FAUSTOVÁNÍ
Pátek 24. - neděle 26. září / Prostory KD 
Víkendová inspirativní dílna na téma „Cesta“. Je určena pro 
všechny amatérské loutkaře. Dílnu povede p. J. Brůček 
a Š. Filcík. Účastnický poplatek činí 250 Kč.

ORIENTÁLNÍ A BŘIŠNÍ TANCE
Pondělí 6.,13., 20. a 27. září / 18 a 19 hod. / Klubovna KD
Úterý 7.,14. a 21. září / 18.30 hod. / Klubovna KD
Ideální pohybová aktivita pro ženy a dívky každého věku.
Přihlášky a bližší informace: 
Kristýna Kvardová, tel. 721 503 325 nebo www.raeesah.wz.cz

PŘIPRAVUJEME NA ŘÍJEN

TRAVESTI SHOW HANKY PANKY 
“Z POHÁDKY DO POHÁDKY”

Úterý 12. října / 19.30 hod. / Velký sál / V předprodeji 200,
na místě 220 Kč, předprodej od 13. září v kanceláři KD
Známá travesti skupina vystoupí se zbrusu novým pořadem.

ANGLIČTINA

HUDBA

PEPA VESELÝ S PŘÁTELI
Sobota 4. září / 19.30 hod./ kostel Nanebevzetí Panny Marie
Dana Krausová, Lenka Švehlíková, Vladimír Musil, Josef 
Veselý, klavírní doprovod: Miroslav Navrátil
Výtěžek dobrovolného vstupného 13. dobročinného koncertu 
operních árií bude použit na opravu a údržbu varhan. 
Koncert je pořádán ve spolupráci s KSMB a ZUŠ V. Pichla.

Středa 22. září / 18.15 hod. / Klubovna KD / Mírně pokročilí
Čtvrtek 23. září / 17.00 hod. / Klubovna KD / Středně pokročilí
Čtvrtek 23. září / 18.30 hod. / Klubovna KD / Začátečníci
Přihlašte se na www.skrivanek.cz, tabor@skrivanek.cz
tel.: 605 231 454, 381 254 665

PRO DĚTI



Jako houby po dešti - aneb
Knižní novinky 
    z jihočeského
      regionu

Architekti Otakar Jankovec, Ivana Barošová 
a pedagog, bývalý táborský starosta Jiří Vaníček si 
všímají ve své knize „Tábor 1805 – 2003“ 
dvoustoletých změn tohoto města. Obsahuje ty 
nejdůležitější informace o proměnách historického 
centra. Autoři se zaměřili hlavně na architekturu 
a stavební proměny. Historie začíná bouráním 
hradeb v roce 1805, pokračuje informacemi 
o hradu Kotnov, rekonstrukci tehdejšího pivovaru 
až do jeho dnešní podoby s hotelem. Velká 
pozornost je věnována zeleni – parkům u Kotnova, 
Holečkovým sadům… Kniha obsahuje množství 
nákresů a plánků.

Vydal Národní památkový ústav v roce 2010.

Obec Bernatice, tentokrát s obcí Borovany 
vydaly další regionální publikaci „Povídání 
o Rozárce“ od Františka Mikoláška. Kdo navštíví 
toto místo, musí jej do konce života milovat, takové 
má fluidum nejen pro pověst, která se k němu váže, 
ale hlavně pro kostelík se studánkou a okolím, pro 
jeho zvláštní duchovní prozářenost.

Dovíme se o vzniku poutního místa, o morové 
nákaze, o zázracích, o sv. Rosálii, o návštěvě 
amerického astronauta A. E. Cermana, jehož 
prarodiče pocházeli z Borovan.

Milé čtení, děkujeme oběma obcím.

Sasmann, Alois: Kořeny. Putování po starých 
rodech aneb co jste na jihočeské frekvenci 
106,4 FM slyšeli i neslyšeli. 3.díl.
České Budějovice, Karmášek, 2010.

Kniha navazuje na předchozí dva díly z roku 
2007 a 2008. Opět se setkáme s tajemstvím 
vzpomínek a archivů, navštívíme řadu jihočeských 
sídel, dovíme se o zajímavých lidech a jejich 
osudech. Nechybí spousta reprodukcí a fotografií 

i ze současnosti.
-ap-

+

z historie 
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+Z fotografické sbírky Městského muzea

V souvislosti s článkem „Bechyňské háky“ si na tomto místě můžete prohlédnout, jak 
střecha pokrytá „háky“ vypadala ve skutečnosti. Jedná se o dům v Klášterní ulici, který 
v minulosti patřil rodině Lapkově a později např. kastelánovi bechyňského zámku, panu 
Kmoníčkovi. Podle informací místních pamětníků se tam říkalo "U Slona" (na vratech 
bývala kovová hlava slona).

+Bechyňské háky

Co to vlastně je, napadne dnes většinu 
lidí při vyslovení tohoto pojmu. A přitom se 
s nimi, i když ve značně omezené míře,  
můžeme stále setkat - většinou na střechách 
starých domů a hospodářských budov. 
Jedná se tedy o střešní krytinu, o rychle 
mizející střešní krytinu. V minulosti byste 
však v Bechyni a okolí na střechách kostelů, 
obytných domů, částech opevnění, na 
stodolách i chlévech nenašli prakticky nic 
jiného. Původ „háků“ můžeme vystopovat až 
do Flander 16. stol., odkud se šířily přes celé 
Nizozemí do dalších protestantských zemí. 
Zajímavostí je, že kromě Bechyňska se tato 
krytina nikde jinde po Čechách příliš 
nerozšířila. Výroba „háků“ byla v Bechyni 
zastavena během 2. světové války, r. 1942. 
V současnosti jsou „háky“ nahrazovány 
napodobeninami tzv. esovkami nebo prejzy. 

Na Bechyňsko se výroba „holandských 
pánví“, „vlnovek“, dostala v době přestavby 
zámku Petrem Vokem. (Ve zprávě z r. 1580 
se uvádí, že v bechyňské cihelně Petra Voka 
jsou vyráběny tzv. holandské pánve.) Jejich materiálu. Pak už záleželo na zručnosti 
produkce v dalších dvou stoletích ustala, ale „odnašečky“, aby plát uložila na podlahu 
v polovině 19. stol. se už opět – a to takovým způsobem, aby zůstala zachována 
v paarovské cihelně - vyráběla krytina vlnovkovitá fasona „háku“. Po usušení se 
nazývaná  současným označen ím „háky“ vypalovaly. Během sbírání materiálu 
„bechyňské háky“. Byly používány nejen na k tomuto článku jsem se snažila najít 
budovy panské, ale víceméně všude ve pamětníka, který by se s výrobou „háků“ 
městě a okolních vsích. setkal, ale žádného jsem již nenašla.

„Háky“ se vyráběly pravé a levé 
a pokládaly se na střechu podle světových 
stran – to u jiných krytin není běžné. Pan 
stavitel Kníže hodnotil v článku časopisu 
„Lázně Bechyně“ (1935) tuto krytinu jako 
jednu z nejlepších, která dobře vzdoruje 
větru, sněhu, zatékání a krupobití.

Bezpochyby je škoda, že dnes už 
střechy osazené „bechyňskými háky“ patří 
historii. Připomíná nám je několik stavení 
a staré fotografie. Stále však existují místa, 
kde se s nimi můžete i dnes setkat – 
v Bechyni v klášterní zahradě na okrajové 
zdi a na altánku nad řekou, na baštách Důvod proč nedošlo k rozšíření jejich 
městského opevnění a v okolních vsích produkce a užívání do jiných částí Čech není 
převážně na stodolách. Až půjdete kolem znám, ale tím Bechyně získala další 
starého stavení a poznáte na jeho střeše specifický rys – její střechy působily 
tuto krytinu, připomeňte si, že „háky“ sloužily poklidným rytmickým pohybem.
lidem již před 400 lety.Cihelna pana stavitele a profesora 

keramické školy Františka Krause byla Jiřina Trčková 
poslední cihelnou, kde se „háky“ vyráběly. ve spolupráci s Městským muzeem
Provoz cihelny byl v r. 1942 zastaven a poté 
se již nikdy neobnovil. (V r. 1945 nemohla být Použitá literatura:
cihelna uvedena do provozu, protože 

Krajíc, R.: Bechyně, 2000neměla kruhovou pec.) Cihelna stávala 
u silnice do Radětic v místech, kde je Slavík, F.: Bechyňské střechy 
odbočka polní cesty k „Poušti“. Háky se – Lázně Bechyně 1933/11
vyráběly ručně, práce to byla zdlouhavá 

Kníže, J.: Posudek hákové krytiny 
a nákladná. Nebýt popisu pana stavitele 

– Lázně Bechyně 1933/11
Krause uloženého v Městském muzeu, 

Štorm, B.: Bechyňské háky těžko bychom dnes dohledávali, jak se 
– Zprávy památkové péče XVI/1956„háky“ vlastně vyráběly. Nejdříve se ve 

formě udělal tenký plát o velikosti 50 x 27 cm, Kraus, K.: Cihelna stavitele Krause 
k němu se přidělal z kousku hlíny tzv. pupek – Městské muzeum 1974
(na uchycení). Plát byl poté pokládán na dvě 

Krajíc, R.: Středověké cihlářství, 2008různoběžně upevněné trojhranné lišty. 
Esovitý tvar se vytvořil vlastní vahou 
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3. pátek, 4. sobota 20 h

ČARODĚJŮV UČEŇ
Premiéra širokoúhlého filmu USA.

Nejlepší džob všech dob. Nicolas Cage 
v hlavní roli dobrodružné fantasy od 

režiséra filmu Lovci pokladů.
Mládeži přístupno, 110min, 70,-Kč

10. pátek,11. Sobota, 20 h

SALT
Premiéra širokoúhlého filmu USA.

Angelina Jolie v hlavní roli strhujícího 
akčního filmu.

Do 15 let nepřístupné, 100 min, 70,-Kč

16. čtvrtek, 17. pátek 20 h

ZATÍM SPOLU,
 ZATÍM ŽIVÍ

Premiéra širokoúhlého filmu USA.
Tom Cruise a Cameron Diaz v 
nejakčnější jízdě tohoto léta.

Do 12 let nevhodné, 109 min, 70,-Kč 

18. sobota,19. neděle 20 h

DOSTAŇ HO TAM
Premiéra filmu USA.

Filmová komedie volně navazující na 
úspěšné "Kopačky".

Do 15 let nepřístupné, 109 min, 70,-Kč

23. čtvrtek, 24. pátek 20 h

AGORA
Premiéra širokoúhlého filmu 

Španělska a USA.
Roku 391 n. l. se svět navždy změnil. 
Rachel Weisz v hlavní roli historického 

romantického dramatu.
Do 12 let nevhodné, 126 min, 70,-Kč

25. sobota, 26. neděle 20 h

MUŽ VE STÍNU
Premiéra širokoúhlého filmu Francie, 

VB a Německa.
Věděl příliš mnoho, aby mohl mlčet. 
Ewan McGregor a Pierce Brosnan 

v hlavních rolích.
Mládeži přístupno, 118 min, 70,-Kč

27. pondělí, 28. úterý 20 h

KAJÍNEK
Premiéra českého širokoúhlého filmu.

Inspirováno skutečným příběhem 
nejslavnějšího českého vězně.

Do 15 let nevhodné, 118 min, 70,-Kč

30. čtvrtek, 1. pátek 20 h

SEXY 40
Premiéra širokoúhlého filmu USA.
Romantická komedie o nečekané 

přitažlivosti.
Mládeži přístupno, 95 min, 70,-Kč
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+Stalo se před 50 lety
(z kroniky od Josefa Rypla)

Ubytovací problémy v Bechyni 
- možnosti
v hotelových místnostech Protivínky 

8 lůžek
v hotelových místnostech Panské 

25 lůžek
v hotelových místnostech u Podlahů 

12 lůžek
u Čiháků                 - lůžek /obsazeno byty/
v turistické noclehárně u Kovaříků (Parkány) 

35 lůžek
ve stanovém táboře Jiskry pod Obůrkou 
(pouze v sezoně). Tábor vede s. Majka 
Čech.                                              26 lůžek

Vybral Martin Gärtner

NETRADIČNÍ KURZY

ANGLIČTINY
Zápis zahájen

Celoroční kurzy
září  2010 – červen  2011

místo výuky – Bechyně, Tábor

Kontakt: telefon 604 375619
info@myslianglicky.cz

Provedu kácení stromů ve ztížených 
podmínkách, bezpečnostní, stabilizační 
a výchovný řez           Tel: 606 931 760

+
rytířského (foto na webových stránkách  Městská knihovna
základních škol). Noví malí čtenáři získali 
čestnou průkazku a mohou si do konce 
kalendářního roku po zaregistrování 
v knihovně bezplatně půjčovat knížky „Daleko v moři je voda tak modrá jako 
z našeho fondu dětské literatury. květy nejkrásnějších chrp a tak jasná jako 

Potěšil nás zájem široké veřejnosti nejčistší sklo, ale velmi hluboká, mnohem 
o besedu na téma Ir isdiagnostika hlubší, než aby v ní kotva dosáhla dna, 
(diagnostika z oční duhovky) a hodláme a musili bychom na sebe nastavět mnoho 
v besedování pokračovat. Plánujeme kostelních věží, aby ze dna dosáhly hladiny 
besedu Kořeny o starých rodech jižních a vynořily se nad vodu. Tam bydlí na dně 
Čech pana Salssmanna. Termín akce obyvatelé moře. Nemysleme si však, že je 
upřesníme. tam jenom holé, bílé písečné dno! Kdepak – 

Za zmínku stojí i červnové setkání nejpodivnější stromy a rostliny tam rostou 
knihovnic, které si v Bechyni předaly a mají tak ohebné stonky i listy, že se pohnou 
zkušenosti ze své praxe a navíc si odvážely při sebemenším zvlnění vody jako živé. 
v las tno ručně  vy robeného  sk ř í t ka  Všemožné ryby, velké i malé, proplouvají 
„knihovníčka“. Ještě vymyslet jméno a před-mezi větvemi, jako na zemi mezi nimi létající 
stavit ho dětem. I my se s ním v knihovně ptáci. Na nejhlubším místě pak stojí zámek 
setkáváme a jméno teprve hledáme. Už jste mořského krále, který má zdi z korálů 
si ho všimli? a vysoká, špičatá okna z nejčistšího jantaru, 

Př ipomínáme máchovské téma střechu však z mořských škeblí, které se 
výstavky fotografií nebo výkresů z Vašich otvírají i zavírají podle toho, jak proudí 
prázdninových návštěv hradů, zámků voda...“
a zřícenin, které můžete nosit do konce září. 
Děkujeme předem za poskytnutý materiál!Dnešní literární hádankou bych chtěla 

Dětem přejeme příjemné vykročení do navodit vzpomínku na právě uplynulý 
nového školního roku a těšíme se na prázdninový čas, který si  nejvíce 
setkávání s nimi v městské knihovně, kde na vychutnávají naše děti. Proto jsem zvolila 
ně netrpělivě čeká spousta zajímavého ukázku z díla známého dánského 
čtení! pohádkáře a jeho nejznámější pohádku, 

EHkterou jistě snadno uhádnete. Právě s dětmi 
jsme se naposledy viděli v červnu při 
příležitosti pasování na čtenáře Řádu 

Další hádanka:

Upozorňujeme na změnu provozní 
doby po prázdninách!



+
Papírové pytlíky, noviny, časopisy květiny i s hlínou nebo netkanou textilií. PROČ TŘÍDIT ODPADY

i krabice od různého zboží patří do modrého V kontejnerech na papír se opakovaně 
kontejneru. objevují tašky s použitými dětskými plenami 

– ty se opravdu recyklovat nedají a je mi líto Papírové krabice a PET lahve zmáč-
zaměstnanců na třídící lince a nedivím se Jistě máte v ulici nebo někde poblíž kněte, aby se jich tam vešlo co nejvíce.
jejich stížnostem.několik barevných kontejnerů na třídění Do zeleného kontejneru patří sklo, tj. 

odpadů. Možná jste se už dávno sami Svozová firma COMPAG upozorňuje, že rozbité skleničky, sklenice od nápojů 
rozhodli, že recyklace odpadů je pokud bude v tříděném odpadu velké a kompotů a tak dále. Ačkoliv se z nich taky 
potřebná. Pokud zatím netřídíte, chtěli množství příměsí, bude muset přistoupit pije kafe a čaj, porcelánové hrnečky tam 
bychom vás přesvědčit, že to má smysl. k následným opatřením a zase budeme nepatří!

tříděný odpad do kontejnerů vhazovat Na počátku jsou kontejnery v ulicích, do Pro každý z těchto kontejnerů si přijede 
úzkým otvorem.nichž lidé ukládají vytříděné odpady. Žlutý je auto a odveze jeho obsah nejdříve na 

na plasty, modrý na papír, zelený kontejner Vyzýváme občany Bechyně, Hvožďan dotřiďovací linku. Zde vytřídí nejdříve věci, 
je na sklo. a Senožat, aby třídění odpadu věnovali které tam nepatří, a odpady se rozdělí na 

pozornost. Odpadů je pořád víc a víc a tak nezbývá, požadované složky - například se oddělují 
než se snažit z odpadů vybírat ty složky, ze normální noviny od časopisů a kartonů, PET Je třeba si uvědomit, že za každý 
kterých se dá něco dalšího vyrobit, tedy lahve se oddělí od plastových folií a roztřídí kilogram odpadu uložený do popelnice nebo 
hlavně papír, sklo a plasty. se podle barev atd. Jde to udělat, protože odpadkového koše a následně odvezený na 

odpady v barevném kontejneru už jste skládku zaplatí město 1,90 Kč včetně DPH. Aby se však daly použít pro další výrobu, 
předtřídili doma. Protože tyto odpady nejsou musejí být čisté.  Pokud  doma v kuchyni lidé 

JSTE TO VY, KDO ROZHODUJE znečištěné běžným komunálním odpadem, hodí vše do jednoho koše a ten potom 
O RECYKLACI!dají se použít pro další zpracování. vysypou do popelnice před domem, vznikne 

vždy jen nerozdělitelná páchnoucí směs, Z toho všeho plyne, že vaše třídění je pro 
Rostlinný odpad ze zahrádek včetně z níž se už nedá nic použít. I kdyby se o to další využití odpadů velmi důležité - vlastně 

jablek do popelnic ani do odpadkových košů „popeláři“ pokusili, stejně by to k ničemu rozhoduje o tom, jestli půjde odpady dále 
nepatří.nevedlo. Vytříděné složky komunálního využít či nikoliv. 
Tento odpad lze:odpadu jsou především surovinou pro Když vidíte, že popeláři vyklopili 

• kompostovat na svém pozemku či průmysl a ten má své kvalitativní požadavky kontejner s papírem do směsného odpadu, 
zahrádce,na dodávanou surovinu, byť druhotnou. může to být tím, že do něj někdo vysypal 

• odkládat je do určeného kontejneru na Jak na to správně? odpadkový koš z kuchyně! 
sběrném dvoře,Když si však doma dáte tu trochu práce V Bechyni se vyměnily v roce 2008 

• spalovat jen suchý rostlinný materiál a odpady rozdělíte, je to něco úplně jiného. kontejnery na tříděný odpad. Je pohodlnější 
s maximální ohleduplností a s přihlédnutím PET lahve hodíte do žlutého kontejneru na vysypat obsah celé tašky vytříděné komodity 
k povětrnostním podmínkám (kouř nesmí plasty. Spolu s nimi tam patří taky vymyté do příslušného kontejneru, než jako dříve 
obtěžovat sousedy).kelímky od jogurtů a všechny odpadní plasty stát u kontejneru a používat malý vhozový 

- pytlíky, v nichž kupujete zeleninu, prakticky otvor. Ale bohužel neukáznění spoluobčané Spalování rostlinného materiálu, který 
většina obalů od potravin, taky lahvičky od vhazují do kontejnerů na tříděný odpad není suchý, je zakázáno.
šamponů, kosmetiky nebo domácích i pytle s komunálním odpadem, do 
čisticích prostředků. kontejneru na plast např. plastový truhlík na  L.B.

+
Briana Mc Arthura (Kanada), Roberta Shaye 24. ROČNÍK 
a Marca Leutholda (USA) a tří umělců 

MEZINÁRODNÍHO z České republiky – Petry Šťastné, Markéty 
Škopkové a Michala Jakeše. Jako KERAMICKÉHO SYMPOZIA 
organizátoři pracovali Helena a Jiří BECHYNĚ 2010 Hlušičkovi, Petr Macek a Jiří Novotný, pece 
ve škole obsluhoval pan Jan Vančura. Ani v době prázdnin naše škola 

Průběh sympozia byl poklidný, skupina neosiřela. Kromě již tradičních deseti-
umělců vytvořila partu, která kromě velmi denních kurzů pro veřejnost počátkem 
výrazného pracovního nasazení zvládala července a srpnové školní výstavy na radnici 
i příjemná večerní posezení spojená v Českých Budějovicích proběhl i 24. ročník 
s grilováním na školním dvoře, prezentaci mezinárodního keramického sympozia 
tvorby účastníků i výlet na Zvíkov. Závěr byl BECHYNĚ 2010.
tradičně hektický, ale to je pochopitelné Letošní sympozium se konalo od 
vzhledem k tomu, že všem záleží na co 26. července do 20. srpna za účasti sedmi 
nejlepším výsledku měsíčního snažení. umělců, a to Doris Becker (Lucembursko), 
V samém závěru došlo i na jednu novinku – 
poprvé byla v rámci sympozia pálena pec na 
dřevo. Velký dík za to patří Petru Pichovi, do 
prázdnin studentu naší školy. 

Mezinárodnímu keramickému sympoziu, 
Také vernisáž pracovní výstavy výsledků 

o.p.s. získávat prostředky na organizování 
sympozia 20. 8. 2010 byla příjemná 

této akce. Velký dík za zdar celé akce patří 
a proběhla za přítomnosti zástupců města, 

rovněž všem sponzorům a spolupracujícím 
školy, pražského Uměleckoprůmyslového 

organizacím, ale také provozním pracov-
muzea, ředitele Alšovy jihočeské galerie, 

níkům školy i domova mládeže. Těšíme se 
zástupců podniku JIKA, kde probíhal výpal 

na 25. ročník sympozia za dva roky.
uměleckých děl, a zájemců o umění. Poprvé 
se také propojilo mezinárodní hudební a PaedDr. Jiří Novotný, 
výtvarné umění: vystoupil smyčcový kvartet ředitel SUPŠ Bechyně
v rámci hudebních kurzů La Pellegrina pana 
Dirkjana Horringy a zahrál 1. větu POZVÁNÍ 
smyčcového kvartetu D – moll Antonína 

NA VÝSTAVUDvořáka. Počítáme s tím, že výstava 
  Ředitelství SUPŠ zůstane ve škole do konce října a srdečně 

Bechyně srdečně zve na školní výstavu, zveme bechyňskou veřejnost i návštěvníky 
která proběhne od 3. do 29. 9. 2010 města k jejímu zhlédnutí.
v Galerii M v Milevsku. Vernisáž se uskuteční Pro město, Alšovu jihočeskou galerii 
v pátek 3. 9. 2010 v 17.00.i pro naši školu je velmi důležité, že se daří 
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koloběžková 
grand prix
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+

„Kdě vagzal, kdě burza…“ s lektory z několika zemí zdokonalovali 
a společně koncertovali. La Pellegrina se ta 

Téměř denně je pro pacienty a hosty 
akce jmenuje. 

lázněmi pořádán zájezd do blízkého okolí. 
Jednou třeba za kulturou a památkami I další akce, která se zde pořádá, stojí za 

Proč se rád vracím jihočeského kraje, ale také do nedalekého zhlédnutí. Tradiční závod koloběžek všeho 
pivovaru. Denně v místní kavárničce, která druhu, kterého se účastní místní i přespolní, do Bechyně
je rovněž součástí areálu lázní, hraje hudba je mile recesistní. Tedy letos se, myslím, 
k tanci i poslechu. A je to zvláštní, jak vydařil skvěle. A na drezíně přijel i sám pan Vracím se do Bechyně už čtvrtým 
pacienti, kteří se přes den šourají s holemi po starosta coby Fantomas. Klidná a téměř rokem. Důvod je prozaický… pokus 
parku, se setměním vstávají bez holí a jdou vylidněná Bechyně ožila nevídaně. Na o částečnou nápravu zteřelých kostí 
na parket. I to je pohybová terapie. některých místech šlo projít jen s velkým a kloubů, tedy regeneraci jednotlivých údů, 

úsilím. Ale všichni se báječně bavili, smáli které (nevím proč), rok co rok postupně, Já na první místo v těchto lázních řadím 
a nápoje v letním dni ubývaly závratným avšak pravidelně tak nějak přestávají jejich „komornost“, soustředění na malém 
tempem. fungovat. A uvědomění si, že je to prostoru, romantické okolí a něco jako 

neodvratné, pomáhá asi tak jak mrtvému „vyrovnanost postižení zde se léčících“. Ceny v místních restaurací a hotelech 
zimník. Všichni nějak kulhají, pajdají a svými holemi jsou oproti „karlovarské světovosti“ mírnější, 

Lázně v Bechyni mají své kouzlo ťukají. Jsou i jedinci, co hole nepotřebují, ale obsluha příjemná. A tatarský biftek zde nemá 
a půvab. Lázně to jsou malé, útulné, takové zase chodí trochu nakřivo či v divném chybu. A v předzahrádce hotelu U Draka 
domácí – dalo by se říci. Lázně jsou určeny předklonu. A ti, co jim operovali páteř, zase obsluhovala letos jako studentská brigád-
k léčbě pohybového aparátu. Takové ztěžka vstávají, ať již z měkkých křesel nice krásná Nikolka, co studuje operní zpěv. 
„soustředění“ holí, francouzských holí, berlí v lázeňské hale či dřevěných lavic hotelu Dělá mi potíže vyjádřit písmenky něžné 
a hůlek, jen tak někde nepotkáte. Jejich U Draka, kam chodí na pivo. kouzlo, co z ní vyzařovalo. Nevím, jestli 
klapot je slyšet v celém areálu těchto Můj lumbální syndrom LS4, 5 odope- všichni moji seniorští vrstevníci mají při 
lázniček na každém kroku. rovali již před čtyřmi roky a dosud to vypadá, spatření takovýchto stvoření stejné pocity. 

že se jim to povedlo. Snažím se proto chodit Taková ta zvláštní něha až k uzoufání. Jistě, Jinak je tu ale záviděníhodný klid, 
vzpřímeně, nemám vystřelující bolesti že jsem si ten pocit při pohledu na ní užíval. a zelené ticho v parku, který tento areál 
a často si v duchu připomínám, že bych měl A pozoroval každé její nadýchnutí (ona obklopuje, opravdu asi také léčí. Pod 
držet vzpřímeně i hlavu. krásně dýchala). Kdyby byla čokoládovým lázněmi ve skalnatém údolí teče Lužnice, 

Jenže lázně jsou lázně. Se svou dortem, přecpal bych se až do umření. Nebo nahoře ční zámek Bechyně a klášter se  
atmosférou, kdy již po týdnu jeden cítí třeba plyšovým medvídkem, co vzbuzuje zahradou. Nemusíte nikam běhat a přesu-
komunikační „absťák“. Nebo se „prokama- touhu k pomuchlání. novat se, protože veškerá léčebná zařízení 
rádí“ s někým opačného pohlaví (věk zde Jenže to se pro seniora nehodí, zvláště, a procedury jsou soustředěny do jednoho 
nehraje roli) k tomu, že se vyčlení z „party“, když má stejně starou vnučku a ještě ke lázeňského domu Olga. Slatinná koupel, 
kde se všichni nevázaně smějí, vyprávějí všemu je gentleman. A to prosím já jsem. perličková koupel, přísadová bylinná koupel 
vtipy a historky, prostě si rozumí a chodí Zakládám si na tom a jsem přesvědčený, že i koupel z mrtvého moře, podvodní masáž, 
společně třeba na to pivo. se to patří.reflexní masáž, celková masáž, cvičení 

A najednou jsou duo. A starý pán nese Jak dny pobytu v Bechyni pomalu plynou v bazénu, plavání, elektroléčba, magne-
dámě kabelku, poznávací to znak zcela cítíte, jak se údy a klouby bolavé tělesné toterapie, biolampa, suchá uhličitá, plynové 
neomylně lázeňský a dokonale směšný. schránky zklidňují i s tím i vaše duše. Možná injekce, parafin, různé druhy individuálního 
A jsou i jiná seznámení a poznávání. A to je to i naopak. Ale věřte mi prosím, jsou to cvičení. Tak tohle vše vám zde naordinují. 
potom, když jeden odjíždí o týden i dva dříve úplně jiné lázně, nežli ty naše Karlovy Vary. 

Ubytování je také na úrovni a na stravu si domů, do své každodennosti, nastane No a pro tohle všechno, se já rád vracím do 
nemůže snad nikdo stěžovat. Vždyť výběr smutnění převeliké, komické a nepatřičné, Bechyně. A to tak, že velice velmi.
z pěti jídel dá možnost každému. Ale hlavně k dennímu žití nepoužitelné.
mne po celou dobu pobytu objímal ten až Petr Chalupa, 

Letos zase ta báječná akce meziná-ospalý klid. Neuslyšíte zde ani němčinu, Karlovy Vary 
rodního hudebního kurzu, kdy si na své angličtinu, arabštinu natož potom ruštinu, 
přijdou milovníci vážné hudby. Již tradičně ukrajinštinu nebo snad jinou bratrskou řeč. 
se zde vždy v létě scházejí symfonici, aby se Ó ta úleva, nemuset odpovídat na dotazy: 

+
V roce 2007 bylo na Městském úřadě Bezdrátový rozhlas je nejmodernější Nadace ČEZ opět

v Bechyni nainstalováno vysílací a řídící systém, který zabezpečuje kvalitní 
v letošním roce pracoviště pro obecní bezdrátový rozhlas a včasnou informaci občanů. Je vhodný pro 

a zároveň byly bezdrátovým rozhlasem rychlé vysílání zpráv v krizových situacích podpořila rozšíření 
pokryty oblasti města, které jsou nejvíce a zároveň slouží k běžnému vyrozumění 

obecního bezdrátového ohroženy povodněmi (Zářečí, Plechamr, občanů. Výhodou u digitálního bezdrá-
Lišky) a oblasti, které městským drátovým tového rozhlasu je, že při poškození jednoho rozhlasu v Bechyni
rozhlasem nebyly pokryty vůbec (Hvožďany, venkovního přijímače ostatní přijímače 

  M ě s t o  Senožaty). zůstávají funkční. Pokud se tato porucha 
Bechyně aktivně V roce 2008 bylo bezdrátovým stala u klasického drátového rozhlasu byť 
s p o l u p r a c u j e  rozhlasem pokryto sídl. Na Libuši. jen v jednom místě, nefungoval by celý 
s Nadací ČEZ od V roce 2009 byl realizován obecní systém. K vysílacímu zařízení lze instalovat 
r o k u  2 0 0 4 .  bezdrátový rozhlas v ulicích U Nádraží, GSM brána, která umožňuje z jakéhokoliv 
V letošním roce Zahradní, Za Trubným, na sídl. 5. května telefonu, po zadání kódu, mluvit přímo do 
byl ve spolupráci a v části ulice Dlouhá. venkovních přijímačů. Např. pokud se 
s Nadací ČEZ V letošním roce bylo v Bechyni umístěno starosta města či jiná pověřená osoba, 
realizován obecní 17  nových  bezd rá tových  h lás i čů  nacházející se mimo úřad, dozví důležitou 

bezdrátový rozhlas v ulicích Školní, s 41 tlakovými reproduktory. Venkovní zprávu a je nutné ji ihned vyhlásit, může tak 
Čechova,  L ibuš ina,  Novodvorská,  přijímače bezdrátového rozhlasu jsou učinit okamžitě. Každý přijímač lze 
Michalská, sídl. Obránců míru, Křižíkova zálohovány bezúdržbovými bateriemi, které naprogramovat na více digitálních kódů, což 
vilová čtvrť, Parkány a Větrov,  který Nadace jsou dobíjeny ze sítě veřejného osvětlení. otevírá možnost pro spuštění samostatného 
ČEZ finančně podpořila. Bezdrátové hlásiče byly namontovány do přijímače či skupinu přijímačů např. 

Předmětem projektu byla dodávka míst určených zpracovanou technicko- samostatné ovládání obcí nebo jednotlivých 
a montáž obecního bezdrátového rozhlasu ekonomickou studií pro pokrytí bezdrátovým ulic. 
v části města Bechyně v rámci rozvoje rozhlasem obydlených částí katastrálního 
jednotného systému varování a vyrozumění území Bechyně, Hvožďany a Senožaty. I. Z.
jako ochrana obyvatelstva pro zajištění Tento systém postupně nahradí funkci 
ochrany životů, zdraví a majetkových klasického drátového rozhlasu v celém 
hodnot. městě. 
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Ptali jste se
Dny otevřených ateliérů 
2010 – Výzva umělcům 

České Budějovice (15. 7. 2010) – Stejně 
jako v roce 2009 se bude na podzim 
letošního roku v celém Jihočeském kraji 
konat slavnost výtvarného umění nazvaná 
Dny otevřených ateliérů. Jak ale takováto 
událost vzniká? 

tvorby,  prezentovat j i  a promluvi t  
s návštěvníky o svém díle“. Josef Korda, 
koordinátor projektu, dodává: „Nabízí se 
příležitost navázat nové kontakty s milovníky 
umění, seznámit veřejnost se svou tvorbou 
jinak než na klasické výstavě.“ 

Umělci a galerie se mohou k účasti 
přihlásit do 31. srpna 2010 vyplněním 
p ř i h l á š k y  n a  i n t e r n e t o v é  a d r e s e  
w w w . k u l t u r n i - m o s t . c z /
dnyotevrenychatelieru, emailem na 

V průběhu celého roku rozšiřuje info@kulturni-most.cz, případně telefonicky 
pořadatel akce Kulturní most databázi na čísle 777 212 618. Dny otevřených 
výtvarníků a galerií mapováním kulturních ateliérů se budou konat o víkendu 23. – 24. 
subjektů působících v rámci Jihočeského října 2010.
kraje. Jelikož databáze umělců není nikdy 

Kulturní most je neinvestiční projekt, úplná, chceme nyní dohledat umělce 
který byl vybrán v rámci programu „Evropská prostřednictvím médií a široké veřejnosti, 
územní spolupráce Rakousko – Česká a odkrýt tak i méně známé představitele 
republika 2007 – 2013“ a je spolufinancován výtvarné scény v regionu. Dnů otevřených 
Evropským fondem pro regionální rozvoj ateliérů se mohou zúčastnit také výtvarníci 
(ERDF). Jihočeský kraj je leaderem chalupáři, tedy například pražští autoři 
a hlavním koordinátorem projektu působící dočasně v jižních Čechách nebo 
a současně zajišťuje předfinancování také slavní jihočeští rodáci. Navrhovat 
a spolufinancování. Hlavním partnerem na umělce k zapojení do Dnů otevřených 
české straně je obecně prospěšná atel iérů může kdokol iv na emai lu 
společnost Bazilika a na straně rakouské info@kulturni-most.cz nebo telefonu 
Kulturvernetzung NÖ. Paralelně se Dny 777 212 618.

 otevřených ateliérů budou konat v říjnu 2010 
V roce 2009 se celé akce zúčastnilo v Dolním Rakousku, kde j iž mají  

celkem 148 výtvarných subjektů. Kulturní několikaletou tradici a staly se inspirací pro 
most usiluje pro letošní rok o ještě větší účast českou stranu.
umělců zaštítěných společnou propagací. Kontakt:
Právě společná propagace může motivovat Josef Korda
jednotlivé výtvarníky, aby se akce účastnili. koordinátor projektu Kulturní most 
Koordinátorka projektu Radka Doležalová tel.: +420 777 212 618
láká umělce k účasti: „Vyzýváme k účasti e-mail: korda@kulturni-most.cz
umělce, kteří mají zájem pozvat veřejnost do www.kulturni-most.cz
svého ateliéru či dílny, předvést techniku své 

V minulém čísle jsme slíbili informace 
k právě budované kotelně na biomasu. 
Položili jsem proto několik otázek panu 
Jiřímu Provázkovi, vedoucímu tepelného 
hospodářství v Bechyni.

1. Po Bechyni se dokončují výkopové 
práce, máte představu, kdy bude vše 
hotovo, případně co se ještě musí 
udělat?

V současné době se už dokončují pouze 
povrchové úpravy, aby vše bylo uvedeno do 
původního stavu.

2. Mezi obyvateli Písecké se šíří různé 
zprávy o tom, jak často a kudy bude 
projíždět technika navážející palivo do 
kotelny. Můžete upřesnit, jak toto bude 
probíhat?

V době největšího zatížení (při velkých 
mrazech) se bude navážet 2× týdně. Traktor 
nebo nákladní auto s vlekem projede 
z hlavní ul. Písecká za panelovými domy 
jednosměrnou ulicí ke kotelně, vyjíždět bude 
jednosměrkou do Čechovy ulice. 

3. Čím přesně se bude v kotelně topit? 
Neexistuje nebezpečí rozšíření počtu 
hlodavců v oblasti skladování paliva? 
Tato obava je často mezi obyvatelstvem 
reprodukována.

Bude se topit lisovanou do balíků 
90 120 2400 cm, rozšíření hlodavců 
nehrozí, protože se jedná o vymlácenou 
slámu.

4. Zvýší se nějak produkce emisí ze 
spalovaného materiálu oproti součas-
nému stavu a jak bude nakládáno s jeho 
zbytkem? Nebude se z kotelny šířit 
zápach?

Ke kotli budou instalovány dva filtry, 
které mají zabezpečit úlet spalin dle 
požadovaných hodnot. Zápach by neměl být 
žádný.

5. Všimli jsme si, že prováděcí firma 
přesekla hlavní kořeny vrby v parku 
u rybníka. Tato chřadne a máme obavu, 
že odumře zcela. Víte o tom a děláte 
nějaké kroky, aby nedošlo k případnému 
ohrožení chodců? Při poryvech větru 
z tohoto stromu padaly velké větvě. Teď, 
když není v kondici, je nebezpečí ještě 
větší.

U této vrby došlo k překopnutí pouze 
jednoho kořenu o síle cca 10 cm, takže jí to 
nemůže ohrozit. A nakloněná je, co pamatuji, 
už nejméně 20 let.

Děkujeme za rozhovor
M. J.

slámou 
× ×
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�Na žádost vedení společnosti Micro-Epsilon, efektivnost bude sledovat MPB během následu-MĚSTSKÁ POLICIE 
kterási stěžovala na neustálý nepořádek a porušo-jících týdnů. Podle prvotních zjištění polovina 

BECHYNĚ - radí, vání vyhl. č.1/2010, MP přistoupila k umístnění řidičů zpomalí.
mobilní kamery v prostorách parku před budovou �KSMB pořádalo různé akce, při některých z nich informuje
firmy. Následné kontroly oblasti již ukázaly značné bylo zapotřebí asistence strážníka. Jednalo se 
zlepšení.o průvod divadelních spolků dne 30. 7. 2010 Kontakt na strážníky MPB: 
�Během letních prázdnin se stávalo častou o jejich bezpečný průchod městem.Novodvorská 301, Bechyně, 
zábavou mládeže porušování vyhlášek města �MP Bechyně během letních prázdnin zare-tel.: 725 575 260, 725 575 261
a zákona. Jednalo se o nepořádek v lokalitě I. ZŠ gistrovala větší nárůst přestupků. Jednalo se jak e-mail: info@mpbechyne.cz
Bechyně, parku u lázní, ve sportovním areálu. o dopravní přestupky, tak i porušení vyhl. č.3/2008 

Události, aktuality- výběr červenec MPB tyto lokality monitoruje a hříšníky řeší dle města Bechyně o volném pohybu psů na veř. 
zákona. Ve sportovním areálu u bazénu byly na �Novinkou je obecně závazná vyhláška města prostranství.
popud MPB upraveny porosty tak, aby bylo vidět Bechyně č. 1/2010 o zákazu konzumace alkoholu 

Události, aktuality- výběr srpen na objekt.na veřejných prostranstvích. MPB se na ní spolu-
�Připomínáme obecně závaznou vyhlášku města podílela formou vybírání lokalit města. V platnost �Od září se pokusí MPB ve spolupráci s výrob-
Bechyně č. 1/2010 o zákazu konzumace alkoholu vstoupila 15. 7. 2010 a strážníci již zaznamenali cem internetových stránek spustit zkušební 
na veřejných prostranstvích. MPB se na ní první provinilce, které zatím vyřešili domluvou. provoz na adrese www.mpbechyne.cz - vše 
spolupodílela formou vybírání lokalitách města. upřesníme v dalším zpravodaji.�Posledním dnem školního roku se strážníci 
V platnost vstoupila 15. 7. 2010 a strážníci již zaměřili s PČR na bezpečný přechod dětí ze škol Stále se setkáváme s nedorozuměním ze 
zaznamenali první provinilce, které zatím vyřešili z důvodu ukončení školního roku. Akce trvala strany přestupců ohledně řešení dopravních 
domluvou.v dopoledních hodinách a průběh byl bezpro- přestupků, a to tak, že hledají řešení u státní policie 
�MPB byla požádána o spolupráci při zajištění blémový. Ve večerních hodinách hlídky MP a PČR - PČR, většinou z důvodu neznalosti vzniku i 
pořádku a bezpečí při konání ohňostroje na nám. zkontrolovaly vytipované lokality, kde by se mohly orgánu obce - městské policie.
T. G. M. 5. 8. 2010 ve večerních hodinách, dále zdržovat nezletilé osoby. V průběhu akce nebylo Pracovní doba Městské policie Bechyně
KSMB dne 8. 8. 2010 požádalo o pomoc při konání zjištěno žádné porušení zákona. PO, ÚT, ČT, PÁ 7:00-15:30 hod., 
festivalu dechových hudeb, kde MPB zajišťovala �Začátkem prázdnin zahájil činnost městský ST 7:00-17:00 hod.
dopravně-bezpečností činnost - parkování bazén. Po urgencích plavčíků a personálu bazénu (úřední hodiny 8 - 17 hod.)
účastníků, kontrolu vozů a klidný průběh akce.MP přistoupila k pravidelným kontrolám areálu po 

Za MP Bechyně Aleš Kabelka DiS�I v měsíci srpnu proběhly součinnostní akce celou dobu provozu. Hlavním důvodem byly 
MPB s OO PČR Bechyně. Hlavní akcí bylo měření podnapilé osoby, osoby nedodržující provozní řád 
rychlosti 17. 8. 10 v dopol. hod., ul. U Vodojemu a apod.
ve směru na Opařany ve spolupráci s DI OŘPČR �I v měsíci červenci proběhly součinnostní akce 
Tábor, kdy bylo přistiženo celkem 11 řidičů, kteří MP s OO PČR Bechyně. Šlo o již zmiňovanou 
překroči l i  povolenou rychlost .  Zhruba kontrolu na konci školního roku, tak i zajištění 
v 11.45 hod. byly hlídky odvolány a poslány na pořádku při konání moto-show „Motomejdan“ ve 
šetření dopravní nehody u obce Sudoměřice dnech 16.-18. 7. 2010. Hlavní náplní akce byla 
u Bechyně, kde se střetla 2 osobní vozidla na dopravně-bezpečnostní kontrola, kontrola areálu 
křižovatce silnic č.135/137. Naštěstí nedošlo ke letiště. Ke klidu ve městě přispěly i sobotní noční 
zranění osob a MP ve spolupráci s hlídkou OO PČR deště, ale celkově nebyla zjištěna vážná porušení 
prováděla usměrnění dopravy. Další společnou vyhlášek či zákona. Další společnou akcí byla 
akcí byla kontrola nočních podniků ve městě kontrola chatových oblastí a nočních podniky ve 
Bechyně, v pátek 20. 8. Toto se stalo pravidelnou městě Bechyně, které se staly pravidelnou 
součástí měsíčních akcí.součástí měsíčních akcí. 
�Z dopravní problematiky převládá zákaz �Z dopravní problematiky převládá zákaz 
zastavení v ul. Dlouhá, stání na veř. zeleni, ale zastavení v ul. Dlouhá, stání na veř. zeleni, ale 
i parkování u KD bez označení začátku. Tento i parkování u KD bez označení začátku. Zde je vidět 
nárůst dopravních přestupků je ovlivněn větší malý posun, kdy někteří řidiči si již označují 
kumulací návštěvníků Bechyně. Proto chceme začátek stání nejen parkovacím kotoučem, ale 
upozornit hlavně na ul. Dlouhá, že zde je umístěna i jiným způsobem - popis na ústřižek papíru.
DZ B 28 - zákaz zastavení, která má účinnost již od �I nadále byla prováděna činnost k odstranění 
konce ul. Soukenická / Dlouhá, tudíž otočení vraků, kdy na k. ú. Bechyně se nachází tři vraky 
vozidla před značkou není argument k povo-registrované MPB. Tak jako v minulém čísle jsme 
lenému zastavení. DZ je zde z důvodu úzké ulice, upozorňovali na vozy odstavené, které se po čase 
čímž dochází k problematickému průjezdu vozidel stanou nejen vraky, ale i předmětem zájmu 
a k stání zásobovacích vozů, nové je i značení nenechavců. Občané si někdy stěžují na stání 
u manipulační plochy bývalého Jitexu, kde fa. vozidel delší dobu, ale MP pokud nemá právní 
H-Power umístila zákazové značky (B1) důvod, nemůže s těmito vozy nakládat. Pokud 
s dodatkovou tabulkou. Upozorňujeme na zjistí některé porušení, předá přestupek 
dodržování tohoto značení.nadřízenému orgánu - odbor dopravních agend 
�MPB provedla celkem 4 odchyty zvířat - 3 psů, MěÚ Tábor.
u kterých se našel majitel, a pomoc při odchytu �Na žádost vedení společnosti Micro-Epsilon, 
hada, zde se jednalo o užovku stromovou, jejíž které si stěžovalo na neustálý nepořádek a 
délka byla cca 1 m.porušování vyhl. č.1/2010, MP doporučila vedení 
�I nadále byla prováděna činnost s odstraněním společnosti průřez dřevin a následnou kontrolu ze 
vraků, kdy na k.ú Bechyně se nacházely tři vraky strany MP. Pokud by tento postup byl 
registrované MPB. K uzávěrce tohoto čísla, již nedostačující, MPB umístí mobilní kameru.
nebyl registrován žádný vrak vozu. Tak jako �Koncem měsíce strážníci prováděli odchyt 
v minulém čísle jsme upozorňovali na vozy pouze celkem 4 psů, z toho 3 nalezli své majitele, 1 byl 
odstavené, které se po čase stanou nejen vraky, ale umístěn v kotci města. I zde se jednalo o porušení 
i předmětem zájmu nenechavců. Občané si někdy vyhl. č.3/2008, které se řešilo blokovou pokutou 
stěžují na stání vozidel delší dobu, ale MP pokud i domluvou.
nemá právní důvod, nemůže s těmito vozy 

�Ve dnech 19.-23. 7. 2010 byl nainstalován 
nakládat. Pokud zjistí některé porušení, předá statický radar pro měření rychlosti v ul. 
přestupek nadřízenému orgánu - odbor U Vodojemu ze směru od Opařan, ke kterému 
dopravních agend MěÚ Tábor.přistoupilo město na žádost občanů. Jeho 

POLICIE INF  RMUJE
Prázdninové měsíce byly poznamenány sérií 

případů krádeží pohonných hmot z nádrží 
motorových vozidel, kdy pachatelé neznámým 
nástrojem proráží plastovou palivovou nádrž 
vozidla a vzniklým otvorem palivo odcizí. Případy 
byly zaznamenány nejen v Bechyni a Malšicích, ale 
i v Táboře a na území dalších obcí. Série této 
trestné činnosti je intenzivně vyšetřována ve 
spolupráci s kriminální policií.

Každoroční konec letní sezóny provází 
zvýšený počet případů vloupání do motorových 
vozidel houbařů, kdy pachatelé této trestné 
činnosti využívají opuštěnosti míst, kde vozidla 
parkují. Přes zvýšený výkon hlídek zdejšího 
oddělení ve vytypovaných lokalitách doporuču-
jeme neponechávat ve vozidle žádné cenné věci a 
zejména osobní doklady. Skutečnost, že věci 
uložené ve vozidle nejsou viditelné a jsou 
uschovány např. v zavazadlovém prostoru, zloděje 
od násilného vniknutí do vozidla neodradí.

Při parkování v blízkosti ústí lesních cest je 
také třeba si uvědomit, že z těchto cest na pozemní 
komunikaci zpravidla vyjíždějí rozměrná nákladní 
vozidla převážející dřevní hmotu a provozovatel, 
jehož vozidlo brání v bezpečném výjezdu z lesní 
cesty, se vystavuje nebezpečí odtažení vozidla či 
uložení pokuty.

Vzhledem k blížícímu se podzimu, opouštění 
rekreačních středisek a chatových oblastí, Vás 
žádáme o zvýšenou pozornost k pohybu 
neznámých osob a vozidel v těchto oblastech. 
Začíná období, kdy pachatelé využívají prvotní 
opuštěnosti uvedených oblastí, přičemž však 
objekty ještě nejsou zazimovány a jsou zde 
uložené cenné věci, zejména přístroje a nářadí 
k údržbě dřevin a zeleně. V případě jakéhokoli 
podezření neváhejte předat takový poznatek ihned 
cestou telefonní linky 158.

Přípravě a zabezpečení rekreačních objektů 
na zimní období se budeme věnovat v některém 
příštím samostatném článku.

npor. Bc. Jiří Zavadil
zástupce vedoucího oddělení
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OČNÍ OPTIKA
Soběslav, Palackého 64

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

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!

Tel.: 381 214 996

+
výměny oken a dveří, pokud se nenacházejí obnovu které části objektu se dotace žádá. Program regenerace 
v havarijním stavu, který vylučuje jejich K žádosti musí být přiloženo:městské památkové zóny opravu, na modernizaci bytového fondu - závazné stanovisko úřadu obce 

na rok 2011 a zřizování nových bytových jednotek, na s rozšířenou působností tzn. MěÚ Tábor, 
technické zařízení budov, projektovou referát regionálního rozvoje,

Ministerstvo kultury ČR v současné době dokumentaci a na kopie sochařských děl. - doklad osvědčující vlastnické právo 
připravuje Program regenerace městských V Bechyni je prohlášena městská ke kulturní památce tzn. výpis z katastru 
památkových zón a městských památkových památková zóna, která zahrnuje náměstí nemovitostí, který není starší než 6 měsíců,
rezervací na rok 2011. Z tohoto programu T. G. Masaryka a přilehlé ulice (Táborská, - pokud nejste vlastníkem nebo 
mohou vlastníci nemovitých kulturních Dlouhá, Masokrámská, Soukenická, Široká, jediným vlastníkem nemovitosti, plnou moc 
památek příp. movitých kulturních památek Kašpara Malého, Klášterní, Waltrova), část od vlastníka nebo spoluvlastníka, že můžete 
pevně spojených se stavbou a nacházející se ulice Na Parkánech a část ulice Michalská, vykonávat veškeré úkony spojené s obnovou 
na území MPZ nebo MPR, popř. vlastníci Křižíkovu vilovou čtvrť a Zářečí. Do mapy dané kulturní památky,
nemovitých památek, které stojí při vnějším městské památkové zóny s vyznačením - stavební povolení, příp. ohlášení 
obvodu území MPZ nebo MPR nebo objektů, které jsou vyhlášeny jako kulturní vydané MěÚ Bechyně, odbor výstavby a ŽP,
v dominantní poloze historického města, památky, je možné nahlédnout na - fotodokumentace současného stavu 
získat dotaci na obnovu. Příspěvky investičním odboru MěÚ v Bechyni. Na tomto kulturní památky nebo jejích částí podle 
poskytované z tohoto programu jsou přísně odboru je možné si také vyzvednout úplné rozsahu prací, ke kterým se váže žádost 
účelové, mohou být použity jen na úhradu znění zásad Ministerstva kultury ČR pro užití o dotaci,
prací zabezpečujících uchování souhrnné a alokaci státní finanční podpory v Programu - položkový rozpočet na obnovu té 
památkové hodnoty kulturní památky, nikoli regenerace MPR a MPZ. Žádosti o dotaci na části kulturní památky, na kterou se žádá 
na modernizaci a jiné úpravy prováděné rok 2011 se přijímají do 30. 10. 2010 na o dotaci.
v zájmu jejího vlastníka, ani na práce investičním odboru MěÚ Bechyně, tel. Všechny doklady musí být originály nebo 
investiční povahy. Prostředky z tohoto 381 477 012. Žádost se píše volnou formou, ověřené kopie.
programu nejsou zejména určeny: na ve které se uvede o jaký objekt se jedná a na Ilona Zvolánková
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Vážení spoluobčané.

Dovoluji si Vám představit novou firmu, která začala působit ve vašem městě dne 
26. 7. 2010.

Jedná se o firmu Buřič Josef – OPÁL P+P. Naše provozní kancelář je umístěna v prvním patře 
Domu služeb v Bechyni, adresa Novodvorská 301, 391 65 Bechyně. Naše pobočka pod názvem 
Josef Buřič - Pohřebnictví poskytuje veškeré služby spojené s důstojným rozloučením s vašimi 
zesnulými.

Zajistíme pro vás: odvozy i převozy zesnulých po celé republice, uložení zesnulých 
v chladících komorách až do obřadu, oblečení zesnulých, smuteční obřad církevní v kostele 
i obřadní síni, občanský smuteční obřad v obřadní síni i zpopelnění bez smutečního obřadu, 
dechovou hudbu, smuteční vazbu, zhotovení smutečních oznámení na místě včetně smutečních 
obálek, vystavení úmrtního listu pokud na něj máte právo, kopání hrobů, vydáváme potvrzení pro 
zaměstnavatele.

Dále vám nabízíme nové pomníky a hrobové zařízení pro ukládání uren s popelem zemřelých, 
okrasné schránky na tyto urny a rovněž lampičky, vázičky a další hrobové příslušenství včetně 
smutečních světýlek a svíček.

Provozní doba: pondělí – pátek 8,30 – 14,00 hod.
soboty, neděle a svátky po telefonické domluvě
převozy zesnulých non-stop na tel. 602 447 007

Kontaktní telefony: O2 +420 381 215 537 paní Málková Marie
mobil +420 602 279 102 paní Málková Marie

+420 602 447 007 Buřič Josef

V dalších číslech městského zpravodaje si dovolím vás informovat o postupech při úmrtí, 
o úředních záležitostech a jiných věcech spojených s posledními chvílemi našeho života.

Josef Buřič - POHŘEBNICTVÍ

Chcete, aby Vaše dítě trávilo svůj volný 
čas aktivně, získalo vztah ke sportu 

a tělesně i duševně se rozvíjelo? 

Přihlašte jej do fotbalového 
kroužku!

Tréninky budou probíhat pod vedením 
zkušených trenérů s fotbalovou praxí 
a s trenérskou licencí UEFA „B“ a UEFA „C“. 
Spolu s fotbalovými dovednostmi bude u dětí 
rozvíjena koordinace, atletická průprava 
s ohledem na věk a tělesné dispozice 
každého dítěte. Naučí se pracovat 
v kolektivu a přitom se bude rozvíjet i jeho 
osobnost. Bude mít možnost si obléci 
fotbalový dres, zažít chuť vítězství 
v zápasech a poznat nová místa. Důraz 
klademe na Fair Play a slušné chování.

Uvítáme pokročilé i začátečníky, kluky 
i holky, ve věku do 7 let. Spodní hranice věku 
není limitována.

Zaujali jsme Vás? 
Kontaktujte nás na tel: 605 009 534 nebo na 
emal: liborstano@seznam.cz 
nebo přijďte na první informativní schůzku 

v út. 7. 9. 2010 na hřiště vedle 
samoobsluhy COOP na sídl. 

Na Libuši v 16.00 hod.

Trenéři: Libor Staňo, 
Dan Římánek, 

Jan Honza, 
Jan Procházka

TĚLOVÝCHOVA & SPORT
 kufříky,



Školní potřeby   /sešity, desky,  
penály... /

Výtvarné pořeby     /pastelky, vodovky, 
anilinky, vodovky... /

Libušina 158,  Bechyně  
/proti restauraci Růžek/

Můžete platit 

i platební 
kartou

JÚ – HELE  PRO  KAŽDÉHO NĚCOČISTÍRNA PEŘÍ
PÉŘOVÉ VÝROBKY

w
w

w
.c

is
ti

rn
a

p
e

ri
.t

ab
or

sk
o

.c
om

�Bechyně - 
bývalý dům služeb

tel: 602 659 011 

�Malšice - bývalý Bazar

Autohas

p. Dlouhá

tel: 604 925 690
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+
8.–11. 7. 2010 se konalo ve fran- 5.– 8. 8. 2010 hostil Evropský šampionát Velký úspěch 

couzském městě Foix Mistrovství světa juniorů a třiadvacítek německý Markklee-
juniorů ve vodním slalomu. Pod Pyrenejemi berg na zcela novém kanále, který vyrostl po 
se sešli nejlepší mladí slalomáři na divoké rekultivaci hnědouhelné pánve poblíž 
vodě. V městečku Foix na řece Ariége jeli Lipska. Výprava českých slalomářů získala 
závodníci z 38 států celého světa na ME juniorů a ME třiadvacítek celkem 
o medailová umístění. devět medailí a znovu ukázala, že patří 

Česká výprava juniorských slalomářů se k nejlepším na starém kontinentě. O dvě 
může na tomto MS pochlubit pěti medailemi. medaile české výpravy se zasloužili deblíři. 
O jednu z medailí se postarali deblíři, kteří Bronz mezi juniory si vyjela posádka Jakub 
v závodě tříčlenných hlídek ve složení Martin Hojda – Tomáš Macášek. 
Říha – Jaroslav Strnad, Jakub Hojda – Čeští slalomáři vybojovali na tomto ME 
Tomáš Macášek (odchovanec kanoistického také čtyři medaile v závodě tříčlenných 
oddílu TJ Jiskra Bechyně, závodící hlídek. Účast ve finále si zajistila i juniorská 
v současné době za Duklu Brandýs) hlídka deblkanoistů ve složení Martin Říha – 
a Ludvík Medřický – Matyáš Ebel získali ve Jaroslav Strnad, Jakub Hojda – Tomáš 
Francii stříbro. V individuálním závodě se Macášek  a Adam Svoboda – Lukáš Rohan, 
loď Jakub Hojda – Tomáš Macášek která ovšem zůstala těsně pod stupni vítězů 
probojovala také až do finále a umístila se a dojela čtvrtá.
jako devátá. 

I. Z.

Tomáše 
Macáška 

odchovance kanoistického oddílu TJ 
Jiskra Bechyně na MS a ME juniorů ve 
vodním slalomu


