BECHYŇSKÝ

MÌSTSKÝ ZPRAVODAJ

ÈERVEN 2004

Oznámení o době a místě konání voleb
do Evropského parlamentu
Starosta města Bechyně podle §32 zákona č. 62/2003 Sb., o
volbách do Evropského parlamentu a o změně některých dalších
zákonů,
oznamuje
1.
volby do Evropského parlamentu se uskuteční v pátek
dne 11.6.2004 od 14.00 hodin do 22.hodin a v sobotu dne
12.6.2004 od 8.00 hodin do 14.00 hodin
2.

Místem konání voleb

ve volebním okrsku č. 1
je volební místnost: ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBUŠINA 164,
BECHYNĚ
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu :
BECHYNĚ
DLOUHÁ, FÁBEROVA (342, 343, 344, 345, 346, 347, 348),
KAŠPARA MALÉHO, KLÁŠTERNÍ, KŘIŽÍKOVA VILOVÁ ČTVRŤ,
LÁZEŇSKÁ, LIBUŠINA ( 23, 24, 50, 51, 149, 150, 151, 152, 153,
154, 158, 159, 164, 167, 171,172, 173, 175, 176, 177, 178, 179,
180, 182, 183, 184, 190, 191, 192, 193, 195, 196, 197, 199, 312),
MASOKRÁMSKÁ, MICHALSKÁ, NÁM. T.G.MASARYKA, OBŮRKA,
PARKÁNY, POD SCHODY, SOUKENICKÁ, ŠIROKÁ, TÁBORSKÁ,
VALTROVA, VĚTROV, ZÁMEK, ZÁŘEČÍ.
ve volebním okrsku č. 2
je volební místnost : ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠKOLNÍ 293,
BECHYNĚ
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu :
BECHYNĚ
ČECHOVA (294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 305, 306, 307, 308,
309, 310, 311, 399), FÁBEROVA (377, 378, 379, 380, 382, 383,
384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396,
397, 398, 400), LÁZNĚ (202), LIBUŠINA (160, 161, 163, 165, 166,
169, 170, 181, 185, 186, 187, 188, 189, 194), NOVODVORSKÁ,
PLECHAMR, SÍDL. OBRÁNCŮ MÍRU.
ve volebním okrsku č. 3
je volební místnost : KULTURNÍ DŮM, U NÁDRAŽÍ 602,
BECHYNĚ
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu :
BECHYNĚ
NA LIBUŠI ( 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623,
624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636,
637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649,
650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 763, 989),
PRÁDLO.
SENOŽATY
ve volebním okrsku č. 4
je volební místnost : KULTURNÍ DŮM, U NÁDRAŽÍ 602,
BECHYNĚ
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu :
BECHYNĚ
LÁZNĚ (200, 201, 1000, 1001), NA LIBUŠI (661, 662, 663, 664,
665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677,
678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690,
691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703,
704, 717, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 857, 858, 859, 891, 892,
920), TYRŠOVA, U NÁDRAŽÍ.
ve volebním okrsku č. 5
je volební místnost : KLUBOVNA MO ČRS, U NÁDRAŽÍ 610,
BECHYNĚ

pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu :
BECHYNĚ
LIŠKY, PÍSECKÁ (907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915,
916, 917, 918, 919, 948, 949, 950), SÍDL. 5.KVĚTNA, U
VODOJEMU, ZA TRUBNÝM.
ve volebním okrsku č. 6
je volební místnost : DOMOV MLÁDEŽE, PÍSECKÁ 365
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu :
BECHYNĚ
ČECHOVA (252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 263, 264,
265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 276, 277, 278,
279, 280, 281, 282, 283, 284, 289, 899, 900, 901, 902, 903, 904,
905, 906, 945, 947), GABRIELOVA, PÍSECKÁ (198, 203, 204, 205,
206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 215, 216, 217, 218, 219,
261, 262, 275, 357, 358, 365, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373,
374, 375, 376, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 755, 756, 757, 758,
759, 760, 761, 762, 823, 830, 856, 887, 888, 889, 890, 944, 988),
ŠKOLNÍ, U STADIONU, ZAHRADNÍ.
ve volebním okrsku č. 7
je volební místnost : HVOŽĎANY-ŠKOLA
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu :
HVOŽĎANY
3.
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji
totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským
průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem
České republiky, cestovním průkazem České republiky), nebo
totožnost a státní občanství jiného členského státu Evropské unie a
zápis v evidenci obyvatel. Neprokáže-li uvedené skutečnosti
stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno
4.
Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem konání
voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací
lístky i ve volební místnosti.
5.
Je-li ve volebním okrsku obsažena celá část obce nebo
ulice, nejsou vypsána čísla popisná (popř. evidenční).
V Bechyni dne 21.5.2004
Jaroslav Matějka, starosta města

ÚZEMNÍ PLÁN MÌSTA BECHYNÌ
Zastupitelstvo Mìsta Bechynì rozhodlo v roce 2003 o poøízení územního plánu
Bechynì. Územní plán obce pøedstavuje základní koncepèní dokument pro rozvoje
obce. Je zamìøen na funkèní využití ploch s tím, že øeší jejich pøípustné, nepøípustné,
popøípadì podmínìné využití, urèuje základní regulaci území a vymezuje hranice
zastavitelného území obce. Podle stavebního zákona se územní plán zpracovává pro
celé správní území obce tj. pro katastrální území Bechynì, Hvožïany, Senožaty s
výhledem na patnáct až dvacet let. Pøi projednávání územního plánu mùže v zákonné
lhùtì každý uplatnit své pøipomínky.
Zpracovatelem územního plánu Mìsta Bechynì je Ing. arch. Štìpánka ukalová - UA
Projekce Èeské Budìjovice.
V souèasné dobì probíhá 1.etapa územního plánu zadání, kdy zpracovatel na základì
prùzkumù a rozborù vyhodnotí stávající stav øešeného území a ve kterém se stanoví
hlavní cíle a požadavky pro další zpracování územnì plánovací dokumenatce.
Na závìr této struèné informace o rozpracovanosti územního plánu Mìsta Bechynì
chceme oslovit všechny, kteøí mají v øešeném území zámìry a už stavební nebo návrhy
na nové funkèní využití ploch vèetnì zalesòování, budování rybníkù apod., aby své
požadavky uplatnili co nejdøíve prostøednictvím Mìstského úøadu v Bechyni.
Jednotlivé návrhy je tøeba struènì popsat, orientaènì zakreslit do mapy a byloby dobré
uvést kontaktní adresu, popø. telefonické spojení.
Jednotlivé požadavky budou øešeny v rámci projednávání územnì plánovací
dokumenatce.
Pøitom je tøeba zdùraznit, že schválený územní plán je závazný a jakákoliv zmìna
ve funkèním využití ploch semusí projednat jako zmìna územního plánu.
ing. Kukrálová, MìÚ Bechynì

MEDAILON
Bohumil DOBIÁŠ, ak.sochař
(15.6.1929 - 8.6.2001)
Milý Božíku, ani se mně
nechce psát do rubriky „Medailon“.
Jakýpak medailon, vždyť jsme
s po lu fu r t. R aděj i b y ch ty
vz pom í nk y na zv a l „ O
kamarádství“. Protože, Ty, Božíku,
Káďo, Kašičko, po skautsku
Baghíro, jsi byl kamarád pro celý
život.
Kdy my jsme se setkali
poprvé? Bylo to ve třetí třídě
obecné. Dobiášovi se přistěhovali
do Bechyně v třicátých letech
minulého století. Bydleli nejdřív v
domě pana Suchana, kováře, v
prvním poschodí. Ze vzpomínek
na kovárnu, spolu s Božíkem, si
pamatuji hlavně na kování koní,
na žhavé železo, na učedníka Karla Novotného, kterého jsme
nazývali plechostřil, zlobili jsme ho a on nám to oplácel tím, že z výhně
vytaženými železy bouchal o kovadlinu a odpadlými okujemi nás
pokropil.Samozřejmě nás pálily, o to víc, že jsme byli jen v trenýrkách.
Otec Božíka byl vynikající sochař a pedagog, rád jsem k nim
chodíval, zajímalo mě novodobé vybavení domácnosti, obrazy, což u
nás dosud nebylo, byly jsme tradiční rodina. Pojmenování Kašička si
pro Božíka vymyslel jeho otec, protože se synek vytahoval, kasal,
tedy Kašička, z toho vznikl pak Káďa.
Naše kamarádství však nastalo trvale ve společnosti
skautů. Před válkou jsme byli spolu v oddíle vlčat. Nejkrásnější
vzpomínky jsme měli na poslední předválečný tábor u Rytíře, kdy nás
vedl Jarka Lenz. Za války jsme chodili trampovat pod skálu v Židově
strouze s mým bráchou, Oldou, Láďou Vozábalů, kteří byli starší.; my
jsme si cenili tohoto přátelství starších. Nebylo to však zadarmo.
Mizerové kouřili a my jsme jim museli sbírat nedopalky cigaret po
ulicích v Bechyni. Přidal se k nám i pátý člen - Jirka Cikánků. Nazvali
jsme naši partu „Bratrstvo leopardů“, navzájem jsme se oslovovali
„parde“. Byly to nezapomenutelné chvíle, kdy jsme seděli u táboráku
při bráchově kytaře. Svátkem pro nás byla návštěva trampířů z Prahy,
kteří zabloudili na Bechyňsko, naučili jsme se další písně a obohatili o
další historky.Božíku, vzpomínáš?

Na tyto skautské tradice jsme navázali po válce, kdy jsme
dospěli do věku skautů a mohli vést vlčata. Vedení se ujal můj bratr
Olda a zapojil celou naši partu „pardálů“ do vedení. Alfons Paar,
okrskový náčelník Junáka, nám poskytl pro vlčata místnost pro
klubovnu v přední části zámku, vpravo od přední brány. Byli jsme s
nimi na dvou táborech, než spadla klec.
První naše rozdělení s Božíkem bylo za války, kdy byla
zavřená keramická škola,Božík se šel vyučit hrnčířinu do Hrdějovic, já
jsem se učil u táty ševcovinu. Aspoň ty neděle nám zůstaly.
Spoustu krásných, veselých, někdy i méně veselých zážitků
jsme spolu prožili na vodě. Dobiášovi měli kanoi, jeli jsme až do Prahy,
i když jsme se hned na jezu v Bechyni „udělali“. V roce 1947 jsem
začal studovat na Umprum v Praze, Božík dodělával keramickou
školu. Společně jsme si koupili skládací kajak, jeli jsme ze Suchdola
do Prahy, druhý rok jsme spolu jeli na Váh (všichni nás varovali), v
rozvodněné řece jsme zajeli do lesa, přišli jsme o všechno, málem

i o život. Přijeli jsme do Prahy vlakem bosi,
aspoň jsme si koupili nové tenisky, abychom v
Bechyni nedělali ostudu. Ty svítící tenisky okatě
kontrastovaly s celým naším zevnějškem.
Po roce nastoupil na Umprum i Božík.
Bydleli jsme spolu v suterénu vily pana
generálního Svobody, který měl letní sídlo v
Bechyni. To bylo zážitků, zimy a dlouhého
cestování z Krče do školy. Pak jsme spolu
bydleli v podnájmu na Vinohradech. Tam nás
zase překvapily štěnice. Ale hlavně byli kamarádi, umění, spoustu
legrace, na níž jsme měli s Božíkem stejný náhled a cítění a navzájem
se doplňovali. To však je na ústní vyprávění.
Na dva roky jsme se rozešli,když jsem přerušil studium a šel
na vojnu, pak zase Božík už skončil školu a také šel na vojnu.
Léta nás rozdělila, naše životy i rodiny, já jsem zůstal v
Praze na volné noze, Božík v Bechyni. Měli jsme rozdílné politické a
umělecké názory, o kterých jsme se bohudíky nepřeli. Scházeli jsme
se dále aspoň o sobotách a nedělích, kdy jsem se vracel do Bechyně
nejdříve sám, pak s rodinou, mnoho času jsme strávili na plovárně, u
Dobiášů doma, na procházkách. Na stáří jsme se zase sešli se
vzpomínkami na nejkrásnější dojmy z mládí, na lásky, na blbosti…
Skončím jednou z posledních vzpomínek, kdy jsme se sešli
o Dušičkách na hřbitově. Byli jsme oba rádi, že žijeme zase spolu v
Bechyni a Božík se svým neopakovatelným srandistickým tónem říká:
„Heleď, Radlajs, my bysme si sem měli občas vzít stan, abysme si
tady zvykali.“ Netušil, že za sedm měsíců tu bude „stanovat“. Amě za
pár měsíců postihla mozková příhoda, říkal jsem si, že se tomu
Božíkovi po mně stýská, že si pro mě sáhnul. Kdo ví?
Radko Plachta

Bohumil Dobiáš se narodil 15.června 1929 v Nemanicích u Českých
Budějovic. V letech 1943 - 1945 se vyučil v hrnčířské dílně bratří
Štěpánků v Hrdějovicích a keramické továrně Keras v Bechyni. V
roce 1948 ukončil studium na Státní odborné škole keramické v
Bechyni. Dále studoval na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v
Praze v ateliéru keramiky a porcelánu prof. Otto Eckerta, v letech
1969 1971 absolvoval nástavbové studium na pedagogické katedře
u doc.J.Uždila. V rozmezí let 1953 1964 pracoval jako výtvarník v
Keramických závodech v Bechyni. Zde vytvořil řadu úspěšných a
výtvarně hodnotných modelů figurální keramiky. Od r.1964 - 1987 byl
učitelem kreslení a modelování na Střední průmyslové škole
keramické v Bechyni. Na této škole nezastával jen funkci pedagoga,
ale r. 1965 byl jmenován zástupcem ředitele a o dva roky později byl
jmenován ředitelem Tuto funkci zastával až do r. 1985. Za jeho
působení byla škola rozšířena o přístavbu dílenského provozu, bylo
přistavěno třetí patro, vybudováno středisko VTI a vybaveny
laboratoře. Škola se také stala obecně známou i v zahraničí díky
pořádání mezinárodních symposií (od r.1966). V r. 1985 byl
Boh.Dobiáš jmenován profesorem pro keramiku a porcelán na
Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. Zde působil až do svého
odchodu do důchodu v r. 1990.
Od r.1957 byl členem Svazu výtvarných umělců a jako
zakládající člen mezinárodního keramického symposia se zúčastnil
symposií v Bechyni v letech 1966 - 1971. Byl sekretářem nadace
Mezinárodního symposia keramiky v Bechyni, v r.1972 byl přijat za
řádného člena Mezinárodní keramické akademie v Ženevě. Byl v řadě
uměleckých komisí závodů, členem umělecké komise Českého fondu
výtvarných umění pro spolupráci výtvarníka s architektem a nákupní
komise Alšovy jihočeské galerie.
Vystavoval pravidelně své práce skupinově i samostatně.
Zúčastnil se řady výstav jak v zahraničí, tak i doma. Těžištěm jeho
práce, vedle návrhů pro keramickou výrobu, bylo užití keramiky v
architektuře. Vytvořil řadu plastik,fontán a dekorativních stěn v
moderní architektuře, zejména v jižních Čechách.
Byl mnohokrát odměněn za
svou práci uměleckou i
pedagogickou. Po svém
o dch o du do d ůch odu
pracoval ve svém ateliéru.
Zemřel náhle 8 .června
2001
In: Sklář a keramik 99, čís. 78/1999, str. 233. J.D.
(Zkráceno.)

Čtvrtek 17. 6. 19.30 hod. / Velký sál KD / Vstupné 150,- Kč
ZVEME VÁS NA VERNISÁŽ 29. května v 17.00 hod.
Výstava potrvá do 23. června 2004
Vystavují:
Alena HOŘEJŠÍ
Alfred BRUNCLÍK
Rudolf MACH
Josef MACKO
Jiří MEJSTŘÍK
Milan MYSLIVEČEK
František NOVOTNÝ
Hana SLUKOVÁ

Vernisáž 25. 6. v 18.30 hod. / Klášterní zahrada
Výstava se koná pod záštitou Uměleckoprůmyslového muzea
v Praze a potrvá do 29. 8. 2004
Výstavu zahájí Milan Hlaveš, v doprovodném hudebním programu vystoupí RIDINA AHMEDOVÁ.

Pátek 28. května 10.00 hod./ KD Bechyně
Divadelní představení pohádek
"O Šípkové Růžence" a "O Červené Karkulce"
Hrají děti z ochotnického souboru Radětice
Úterý 1. června 8.00 - 16.00 hod.
DEN DĚTÍ aneb SLAVÍME NAROZENINY
Středa 2. června 10.00 hod./ KD Bechyně
Koncert žáků školy ve spolupráci se ZUŠ V. Pichla Bechyně
a ZUŠ Týn nad Vltavou
Pátek 4. června /Velký sál KD Bechyně
10.00 - 12.00 Školní akademie (Pro žáky školy)
19.00 hod.
ŠKOLNÍ AKADEMIE (Pro rodiče a veřejnost)

Pátek 18. června 9.00 - 16.00 hod.
Odjezdy autobusů od KD v 10:00 a 13:00 hod.
Úterý 22. června 19.00 hod. / Velký sál KD
Žáci sami sobě. Pořádá ZŠ Libušina ulice ve spolupráci s KD
Sobota 26. června 9.00 - 17.00 hod./ Lázeňský park
Prodejní výstava Zahradní plastika
Specielní nabídka žejdlíků a piva Platan; kulturní program

Pondělky 7., 14. a 21. června / Klubovna KD

Lektoři kurzu: Jiří Beneš a Hana Wolfová
Kurzovné 900,- Kč, gardenka 260,- Kč
Přihlášky a bližší informace v kanceláři Kulturního domu
nebo na tel: 381 213 338, e-mail program@kulturnidum.cz

Předprodej v Galerii U Hrocha

Středa 23. 6. 18.30 SEČ /Velký sál KD/ 220,- 200,- 180,- Kč
Tento "divadelní kus" sepsali pp. Cimrman, Smoljak a Svěrák.
Účinkuje dobrá polovina těchto herců:
Petr Brukner, Miloň Čepelka, Jan Hraběta, Jan Kašpar,Václav
Kotek, Bořivoj Penc, Ladislav Smoljak, Zdeněk Svěrák, Pavel
Vondruška, Genadij Rumlena a Jaroslav Weigel.
ZDARMA BESEDA O CIMRMANOVĚ ŽIVOTĚ A DÍLE (PRO
PLATÍCÍ DIVÁKY)
Předprodej vstupenek v Galerii u Hrocha

Začátky koncertů vždy v 19.30 hod.
Středa 30. 6. / Sálek ZUŠ
WIHANOVO KVARTETO (L. Čepický, J. Schulmeister
- housle, J. Žigmund - viola, A. Kaspřík - violoncello)
Jiří HOLEŇA - klavír
Čtvrtek 1. 7. / Sálek ZUŠ
Michaela a Ivan ŠTRAUSOVI - housle
Ludmila ČERMÁKOVÁ - klavír
Pátek 2. 7. / Klášter
Magdalena BÍLKOVÁ-TŮMOVÁ - flétna
flétnový soubor SYRINX (+ M. Špalová, J. Bílková,
J. Holubová)
Sobota 3. 7. / Sálek ZUŠ
Leoš ČEPICKÝ - housle
Ludmila ČERMÁKOVÁ- klavír, Jiří ŽIGMUND- viola
Neděle 4. 7. / Klášterní kostel
Malý dopolední koncert po mši v klášterním kost.
Pondělí 5. 7. / Sálek ZUŠ
Evžen RATTAY - violoncello
Ludmila ČERMÁKOVÁ - klavír
Úterý 6. 7. / Sálek ZUŠ
Radoslav KVAPIL - klavír
Středa 7. 7. / Sálek ZUŠ
Koncert účastníků Mezinárodních klavírních
kurzů v Týně nad Vltavou
Čtvrtek 8. 7. / Sálek ZUŠ
Petr RIES - kontrabas
Jiří HOLEŇA - klavír
Pátek 9. 7. / Sálek ZUŠ
Závěrečný koncert účastníků Setkání přátel komorní hudby a interpretačních kurzů Bechyně 2004
Sobota 10. 7. / Sál KD
HuHU večer aneb HUMOR V HUDBĚ

KD, U Nádraží 602, tel.: 381 213 338, tel./fax: 381 212 433, www.kulturnidum.cz, e-mail: kdbech@mbox.vol.cz

OTEVŘENÍ KOUPALIŠTĚ V BECHYNI

Krátce z jednání zastupitelstva
12.5.2004
-

-

-

-

-

-

-

Schválen finanční dar pro Okresní nemocnici v Táboře na
nákup služebního automobilu pro službu TEREZA ve výši
50. 000,- Kč. Tento dar bude okresní nemocnici poskytnut v
případě, že nemocnice získá další finanční příspěvky od
obcí, kde služba TEREZA provozuje svoji činnost, které
umožní automobil nakoupit.
Schváleny stanovy Mikroregionu Bechyňsko.
Zastupitelé projednali zprávu auditora o výsledku
přezkoumání hospodaření Města Bechyně za rok 2003 a
schválili hospodaření Města Bechyně za rok 2003 včetně
závěrečného účtu města a finančního vypořádání za rok
2003.
Neschválen záměr prodeje pozemků č.par. 13/1, 13/2 a 13/9
v k.ú. Bechyně v areálu bývalého tzv. dolního mlýna v
Zářečí.
Schváleno odkoupení částí pozemků č.par. 1984/15,
1984/17, 1984/19, 1984/21, 1984/23, 1984/25, 1984/26 o
celkové výměře 321 m2 v k.ú. Bechyně. Jedná se o části
pozemků v zahrádkářské kolonii Na Libuši u vlečky. K
odkoupení pozemků městem dojde za předpokladu, že
vlastníci budou akceptovatstanovenou cenu 10,-Kč/m2.
Odsouhlaseno provedení opravy cesty k zámku (část
parcely č. 1988 dle KN), kterou provede na vlastní náklady
Panství Bechyně a.s. Celkové prokázané náklady na tuto
opravu (max. do 300 tis.Kč) budou kompenzovány
započtením místních poplatků vždy podle platné městské
vyhlášky. K opravě by mělo dojít po skončení letnísezóny.
Neschvá len prodej ideální jed né poloviny těchto
nemovitostí: dům čp. 8 Bílý Zvon na stp.č. 41, pozemek
stp.č. 41 o výměře 1556 m2 a pozemek č.par. 42 zahrada o
výměře 230 m2 v obci a k.ú. Bechyně, společnosti Panství
Bechyně a.s.
Zřízeno zástavní právo ke stavbě sportoviště - tenisové
kurty, k zajištění pohledávky Českého svazu tělesné
výchovy, Praha ve výši 789.888,- Kč z titulu poskytnutí
účelově vázané státní dotace. Zástavní právo se zřizuje na
dobu 10 let a Město se zavazuje, že zajistí nejméně po dobu
10 let užívání rekonstruovaných tenisových kurtů pro
sportovní a tělovýchovné účely.
Rozhodnuto o pořízení změny č. 1 regulačního plánu
Bechyně "Zóny pro služby, podnikání a obchod" v rozsahu,
který vyvolá návrh ESLOT s.r.o. Praha na umístění prodejny
potravin ( stavba zasahuje do autobusového nádraží).
Náklady za pořízení změny č. 1 regulačního plánu uhradí
firma, jejíž potřebou byla tato změna vyvolána.
(fs)

Zmìna provozní doby sbìrného dvora
Firma Bytenes Bechynì spol. s r.o. oznamuje všem obèanùm, že od
1.6.2004 do 30.9.2004 bude rozšíøena provozní doba sbìrného dvora
v areálu firmy. Sbìrný dvùr bude otevøen o sobotách vždy od 8 do
11,30 hodin. Obèané mùžou odevzdávat tyto odpady: televize, lednice,
kovový šrot, baterie zaut, olej, zbytky barev, záøivky, pneumatiky apod.
Král Miroslav, jednatel spoleènosti, Bytenes Bechynì

ŽIVOTNÍ JUBILEA - ÈERVEN 2004
87 let
82 let
81 let
80 let
78 let
77 let
76 let
75 let
Milada

Hrušková Milada
Lososová Věra, Štrossová Marie
Hynková Věra, Sobíšková Miloslava
Korbel Ladislav, Vosecká Anna, Hajská Anna,
Jindráková Helena
Veselý Miroslav, Bartoňová Marie
Ing. Karlík Stanislav, Konvalinková Jiřina
Hrbek Vladimír, Zeilinger Antonín, Švorc Alex,
Hořejší Ladislav
Kocourek František, Nehasilová Milada, Beková
GRATULUJEME

Osobní údaje v této rubrice jsou zveřejňovány se souhlasem jubilantů

Zlatá svatba

Zlatou svatbu oslavili v dubnu dva páry manželé Václav a
Marie Tomanovi 10. 4. 2004 a Josef a Ludmila Zemanovi 24.
4. 2004. K tomuto vzácnému životnímu jubileu jim upřímně
blahopřejeme.

V měsíci květnu se postupně dokončovala rekonstrukce koupaliště na
městském stadionu v Bechyni. V prostoru bazénu se instalují různé vodní
atrakce, dokončují se vnitřní úpravy v pro vozní budově a upravují se
venkovní plochy včetně výsadby stromků a keřů. Dokončilo se též oplocení
celého areálu koupaliště. Současně probíhá zkušební provoz
technologického zařízení bez návštěvníků.
Chtěl bych touto cestou poděkovat všem sponzorům, kteří poskytnutím
finančních darů přispěli k zakoupení různých vodních atrakcí.
Jedná se o tyto firmy: HOCHTIEF VSB a.s.divize 8 o.z. PLANÁ n./Luž.,
PANSTVÍ BECHYNĚ, LAUFEN CZ s.r.o. BECHYNĚ, VAK JIŽNÍ ČECHY
a.s.divize TÁBOR, FATO PLUS s.r.o. JISTEBNICE, NÁVRAT STANISLAV
BECHYNĚ, PETRONELA s.r.o. BEŽEROVICE, LBS s.r.o. BECHYNĚ,
IZOTEM BECHYNĚ, MICRO-SENSOR spol.s.r.o.BECHYNĚ, HOTEL
DRAK BECHYNĚ, RESTAURACE NA RŮŽKU BECHYNĚ, ČESKÁ
SPOŘITELNA oblastní pobočka TÁBOR, SCHÖLLER pobočka
Č.BUDĚJOVICE, BUDĚJOVICKÝ BUDVAR, PEPSI AMERICAS PRAHA,
BEST a.s. KAZNĚJOV, BETONPRES s.r.o. TÝN n./Vlt., JUB a.s.
MILEVSKO.
Děkuji především panu Ing. Miroslavu Kalouskovi, protože bez jeho pomoci
by město v současné době nenašlo finanční částku v rozpočtu na generální
opravu koupaliště. Dále děkuji členům zájmové organizace „Zbytek světa
Bechyně“ kteří pomáhali v měsíci dubnu při úpravách travnatých ploch v
objektu letního koupaliště.
V krátkosti ještě proinvestování 11 milionů korun při rekonstrukci
koupaliště:
výměna technologie bazénu - 5 855 509,50 (vodní filtry, čerpadla,
dávkovače chemikálií, vodovodní potrubí, zbudování nové akumulační
jímky, chrliče vody, vodní hříbek, masážní lavice)
stavební část - 4 670 117,-- (opravna strojovny, velký a dětský bazén,
výměna obkladů bazénů, odtokové kanálky, dobetonování dna bazénů)
provozní budova, zpevněné plochy - 427.079,-- (oprava sprch a WC,
oprava vnitřního zdiva, vymalování, nátěry, výměny dveří, výměna zadních
oken, zámková dlažba v okolí celého prostoru bazénů, úprava travnatého
svahu a oplocení nové části koupaliště)
oprava elektrických rozvodů - 47.295,50 (zabudování nové rozvodové
skříně a svítidel, zásuvek, vypínačů)
S otevřením letního koupaliště pro veřejnost se počítá v průběhu měsíce
června letošního roku. Věříme,že se počasí umoudří a koupaliště bude
otevřeno co nejdříve.
Beneš Miroslav

Provozní doba městského koupaliště:
červen - září 2004 denně od 10 do 19 hodin.
Vstupné základní (1 den):
osoby nad výšku 140 cm: 40 Kč
osoby do výšky 140 cm: 30 Kč
držitelé ZTP, ZTPP: 20 Kč
Vstupné po 16. hodině (1 den):
osoby nad výšku 140 cm: 30 Kč
osoby do výšky 140 cm: 20 Kč
Rodinné vstupné (1 den):
2 dospělí + 2 děti do 15 let: 110 Kč
2 dospělí + 1 dítě do 15 let: 90 Kč
1 dospělý + 2 děti do 15 let: 80 Kč
1 dospělý + 1 dítě do 15 let: 70 Kč
Předplatné (10 vstupů):
osoby nad výšku 140 cm: 300 Kč
osoby do výšky 140 cm: 200 Kč
Pernamentky jsou v prodeji v sídle společnosti BYTENES BECHYNĚ, spol.
s r.o. od 19.5.2004.

RATAJE
Rataje jsou postaveny v údolí říčky Smutné, původním názvem
Stebnice, která je dělí na dvě části. K Ratajům patří též osada Kozín,
nacházející se asi 1 km na severovýchod od obce.
Vesnice patří k nejstarším osadám okresu. Okolí Rataj bývalo
obydleno již v dávných dobách, o čemž svědčí nálezy četných hrobů,
keramiky i předmětů z bronzu. Roku 1926 byl nalezen při dobývání
kamene bronzový meč z doby asi 800 let před naším letopočtem. Mezi
Rataji a Haškovcovou Lhotou bývalo údajně i sídliště prehistorických
lovců, předchůdců dnešního člověka -kromaňonců.
Samotný název vesnice vznikl ze slova rataj-oráč, což svědčí o
způsobu života a obživy dřívějších obyvatel obce.
Na severní straně obce stávala tvrz, o které máme první záznamy od
roku 1360. Toho roku vlastnil tvrz i ves Petr Stolice z Rataj. Po smrti
jeho syna Pureše roku 1385 byl majetek rozdělen. Část připadla k
Podolí a jen třetinu získal Jan Stolička. V 15. století tvrz zanikla, statek
byl rozdělen a připojen k Podolía Dobronicům. Roku 1477 byl připojen
dvůr a část vsi k Bernarticům a ze zbytku byl roku 1572 utvořen nový
statek ratajský.
Roku 1594 vlastnil statek ratajský Krištof Hozlauer a postavil si zde
dům. Po smrti Krištofa roku 1618 dědili Rataje jeho synové Jindřich a
Jan. Poněvadž se zúčastnili povstání proti Habsburkům, byly jim
statky konfiskovány a prodány Adamovi ze Šternberka na Bechyni.
Od této doby byly Rataje samostatným statkem.
V roce 1675 byla v Ratajích rychta, ke které patřily tyto obce: Rataje,
Hvožďany, Chrášťany, Radětice, Lhota, Senožaty, Lišky a Hutě.
Dominantou obce je farní kostel Nejsvětější Trojice, který se
připomíná již roku 1384. Fara osiřela husitskými válkami a v 17. století
byla filiálkou bechyňského kostela. Znovu sem byl dosazen farář roku
1787. V kostele jsou náhrobní desky Víta ze Rzavého na Stádlci a
paní Uršuly Hozlaurové z Dobronic.
Kostel je obehnán zdí a uvnitř býval hřbitov, kde se pohřbívalo až do
roku 1882, než byl postaven hřbitov nový, umístěný mimo obec. U
vesnice se nachází ještě jeden hřbitov, a to asi 500 m severně, kde se
pohřbívalo při cholerové epidemii v Dobronicích r. 1867-1868. Tento
hřbitov je však již zničen.
Další stavbou, o které je nutno se zmínit, je ratajský mlýn. Byl založen r.
1512 dominikány a mimo svého účelu byl používán i pro potřeby řádu.

Roku 1803 koupil mlýn mlynář František Hraše, kde se mu narodil 2.
dubna 1840 syn, později spisovatel Jan Karel Hraše. Pracoval v
archeologii, historii, objevil staré pohanské hroby u Rataj. Zemřel 6.5.
1907. Roku 1950 byl mlýn uveden do klidu a roku 1965 prohlášen za
památkově chráněný objekt. Současný majitel ponechává mlýn ve
stavu, v jakém byl zakoupen.
Dnešní budova školy byla postavena roku 1903 a nahradila školu
starou z r. 1817. Byly v ní dvě třídy a byt učitele. Po jejím zrušení v roce
1974 byla používána jen zčásti, a proto byla nedávno přestavena a
slouží k obývání.
V obci vždy probíhal kulturní, společenský a sportovní život. V roce
1899 byl zásluhou učitele Bohumila Vlny založen ochotnický spolek
pod jménem J. V. Slukov, roku 1886 založen hasičský sbor a roku
1921 založen spolek Sokolský. Bohužel z tohoto výčtu zůstal pouze
Sbor dobrovolných hasičů, který reprezentuje obec na různých akcích
a soutěžích.

Jak již bylo předepsáno, nachází se Rataje v údolí Smutné, ze tří stran
obklopen lesy. Říčka Smutná a její okolí je samo o sobě velmi pěkným

dílem přírody. Vysoké skály, stráně a lesy na jejiíh březích vytváří
kulisu pro její tok. Bohužel v některých místech se necitlivým
zákrokem změnilo koryto plné zákrutů a tůní v obyčejnou stoku.
V nynější době žije v obci 212 obyvatel a je zde 85 trvale nebo
rekreačně obývaných domů, o které se majitelé podle svých možností
starají a udržují. I zde ale najdeme několik neudržovaných staveb.
Není však zatím v silách obce zjednat nápravu.
Celkově je možno říci, že Rataje jsou vesnicí, která zapadá do
prostředí, ve kterém se nachází, o čemž se každý potenciální
návštěvník může přesvědčit sám.
J.Zeman

120 LET SPŠK BECHYNĚ
25. 26. červen 2004
PROGRAM OSLAV
PÁTEK 25. ČERVNA 2004

14.00 - 20.00 hodin
Prezentace absolventů a hostů ve vestibulu školy.
Prohlídka školy.
Výstavy prací žáků ve škole, Alšově jihočeské galerii
a v kulturním domě.
16.00 hodin
Vernisáž výstavy Milana Hůrky „… že lidé přec jak ptáci …“
(keramika, kresby, ilustrace) v zámeckém pivovaru.
Tradiční výpal keramiky na dvoře školy.
18.30 hodin
Vernisáž 12. ročníku výstavy exteriérové keramické plastiky
„Letní plastika 2004“ v klášterní zahradě.
Info: www.keramicka-plastika.cz
20.30 hodin
Pořad „Vladimír Hron entertainment“ v Zámecké jízdárně.
Info: www.panstvi-bechyne.cz

SOBOTA 26. ČERVNA 2004
8.00 - 10.00 hodin
Prezentace absolventů a hostů ve vestibulu školy.
Prohlídka školy.
10.30 - 12.00 hodin
Slavnostní shromáždění absolventů a hostů
v klášterní zahradě.
Průvod absolventů městem podle jednotlivých ročníků.
9.00 - 17.00hodin
Keramické trhy „Bechyňský žejdlík“
v lázeňském parku a prodejní výstava exteriérových plastik s
doprovodným kulturním programem.
Z.Chlumská, tel: 732 869 994, 381 212 457,
e-mail: info@felis.cz
19.00 hodin
Taneční zábava v kulturním domě.
Hudební festival v klášterní zahradě.
Přihlášky pro absolventy: www.volweb.cz/spsk

Zprávičky z Jahůdky
V březnu se děti v MŠ těšily z příchodu jara, strávily s rodiči několik
pěkných chvil při "tvořivém odpoledni". Den země 22.4.oslavily děti
vycházkou do okolní přírody a v zámecké zahradě si prohlédly
zvěřinec. Na závěr dubna "upálily" zlou čarodějnicí Ohnivku na
zahradě školy. 23. ročník Divadelní Bechyně jim přichystal
Čertovskou pohádku v podání DS Dráček, moc se jim líbila. Tablo
předškoláků je od 14.5. ve výloze Večerky na Libušině ulici. Čeká
nás oslava dne dětí 1.6. : pohrajeme a zasoutěžíme si společně s
dětmi ze ZŠ Školní ulice, pojedeme na výlet do ZOO Ohrada na
Hluboké. Závěr školního roku se nese v duchu loučení s předškoláky
a výletem do planetária v Českých Budějovicích. Rozloučení s MŠ
bude slavnostní a veřejné s přijetím u p. starosty v obřadní síni MěÚ
(15.6.v 10,00).
O prázdninách je v MŠ provoz omezen a od 26.7 do 13.8. 04 je MŠ
Jahůdka uzavřena.
Děti i zaměstnanci MŠ přejí všem rodičům i dětem pěkné prožití
práznin i dovolených .
MŠ Jahůdka děkuje za laskavost a poskytnutou pomoc:
Střední keramické škole v Bechyni, manželům Vavřičkovým, p.
Hrebenárovi, p.Římánkovi, p. Dyndové.,p. Wolfové a slečně
Šťávové.
D.T.

Kulaté jubileum

Ze školních lavic ve Školní ulici

V minulých dnech oslavil své šedesáté narozeniny Zdeněk Měšťan,
mladší ze známé vodácké dvojice bratří Měšťanů. Při této příležitosti
byl přijat na bechyňské radnici starostou města, stejně jako předtím
jeho bratr Ladislav.
Sportovní kariéra této dvojice je úzce spjata s vodáckým oddílem
Dukly Bechyně. Sem přichází Zdeněk v r. 1963.
S kanoistickým sportem začínali oba bratři v rodné Ostravě, kde v
roce 1955 jako mladíci vítězí v „Ostravském slalomu“, dokonce na
cestovní kanoi a porážejí tak, jak sami říkají „taťky“. V letech 1958 a
1959 se stávají dorosteneckými přeborníky republiky.V roce 1960
získávají první bronzové medaile na Mistrovství republiky.To se jelo
na domácí trati - na horním bechyňském jezu.
Na počátk u je jich úspěšných
mezinárodních startů byl rakouský
Spittal nad Drávou, kde z vln řeky
Liesery vylovili první zlaté medaile.
V závodech Mistrovství světa získali
2 zlaté, 5 stříbrných a 3 bronzové
medaile.V desítkách mezinárodních
závodů ve vodním slalomu a sjezdu
stáli na stupních vítězů.
Titul mistrů republiky získali bratři
Měšťanové v roce 1964, 1968 a
1971.
Jméno Bechyně tak zaznívalo v
řadě evropských měst jako byl
rakouský Spittal, slovinský Tacen,
francouzský Bourg St.Maurice,
i t al s k é M er a n o, š vý c a r s k ý
Muotathal, německá Zwickau.
Tak město Bechyně prostřednictvím bratří Měšťanů a jejich
oddílových druhů vstoupilo do sportovní Evropy již v šedesátých
letech minulého století.
Za svoji nejoblíbenější trať ve sjezdu považují Čertovy proudy pod
Lipnem, ve slalomu italské Merano. Naopak nejobávanější tratí pro
ně byl první umělý slalomový kanál v německém Augsburgu-ten jim
přinášel jen smůlu.
V roce 2002 zakončili svoji aktivní sportovní dráhu několika starty na
veřejných závodech doma. Vodnímu slalomu a sjezdu však zůstali
věrni i nadále jako rozhodčí.
A jak vzpomínají na roky prožité v Dukle Bechyně? „Byla to nejhezčí
léta našeho života. Výborná parta a kamarádství!“
V Bechyni zakotvili oba bratři natrvalo. Našli zde své životní partnerky
a přístav spokojeného rodinného života.
Vše dobré do dalších let nejen našemu letošnímu jubilantovi , ale
oběma bratřím přejí současní vodáci z oddílu Jiskra Bechyně i jejich
kamarádi z bývalé Dukly.

Přijímaček se už nebojíme.
V týdnu před přijímacíma zkouškami jsme se my, žáci 9.ročníků,
zúčastnili přípravného týdne, který se uskutečnil v rekreačním
středisku Mozolov u Jistebnice. Cílem bylo připravit se na přijímací
zkoušky z matematiky, českého jazyka a všeobecných znalostí,
konané v pondělí 19.dubna 2004. Vyučující matematiky a českého
jazyka pro nás připravili testy, na kterých jsme učivo probrané ve škole
ještě více procvičili, ujasnili si to, co nám nebylo jasné a vyzkoušeli si
různé typy testů, které nás při přijímačkách mohli čekat. Tato příprava
nám měla dodat pocit klidu, zbavit se nervozity a nabýt jistoty, že
zkoušky zvládneme. Ani ve volných chvílích jsme nezaháleli. Spojili
jsme, jak se, říká příjemné s užitečným. Zasportovali jsme si, zaplavali
v pěkném bazénu a zahřáli v sauně. Velmi se nám tam líbilo. Dnes
máme již po zkouškách a dopadlo to na výbornou. Za to patří učitelům,
kteří nás připravovali, a panu řediteli, který celou akci připravil a
uspořádal, náš dík.
Žáci 9.A ZŠ Bechyně Školní

Máme po přijímačkách. Dopadly dobře, pouze jedna žákyně nebyla
přijata. Dokonce se většina z nás umístila v prvních desítkách, takže
jsme škole neudělali ostudu. Na přijímací zkoušky jsme se
připravovali již od září a ne od ledna, jak bývalo v minulých letech
zvykem. Každé úterý jsme měli dotovanou hodinu českého jazyka a
matematiky, která se po týdnu střídala. V předposledním týdnu před
zkouškami jsme měli upravený rozvrh, kde jsme měli denně dvě
hodiny matematiky a dvě hodiny českého jazyka. Další hodiny byly
věnovány testům všeobecných znalostí a psychologické přípravě na
zkoušky. V posledním týdnu jsme absolvovali tzv.“šrotící“ týden na
Mozolově. Škoda, že už příští rok budeme na středních školách a
nebudeme si to moci zopakovat. Bylo to prostě prima.
Žáci 9.B ZŠ Bechyně Školní

KINO BECHYNÌ
PROGRAM NA ÈERVEN 2004
4. neděle,5. sobota - 20 hodin

Van Helsing

Jediné jméno, ze kterého má zlo strach.
6. neděle 17 hodin

Petr Pan

Nejslavnější pohádka všech dob
7. pondělí, 8. úterý 20 hodin

Choking Hazard

První česká zombie komedie
10. čtvrtek, 11. pátek 20 hodin

Krajina střelců

Čtyři přátelé bojují proti tyranskému šerifovi ve jménu zachování
svobody. Komerčně úspěšný návrat Kevina Costnera do
hollywoodské extraligy
12. sobota, 13. neděle 20 hodin

Torque: Ohnivá kola

Život začíná při rychlosti nad 230 km/h…
14. pondělí, 15. úterý 20 hodin

Starsky & Hutch

„Když si lotr o to říká, chytíme ho za pytlíka“. V hlavních rolích
zdařilé akční komedie Ben Stiller a Owen Wilson
18.pátek, 19. sobota 20 hodin

Riskni to s Polly
Pro nejopatrnějšího muže na Zemi začíná být život zajímavý… V
hlavních rolích filmové komedie Ben Stiller a Jennifer Anistonová
20. neděle 17 hodin

Scooby Doo: Nespoutané příšery

Kulturní akce na Zámku Bechyně

Přišli, viděli, utekli …Pokračování úspěšné komedie pro celou
rodinu

1.6. - Zámek Bechynì
Zahájenísezóny - pro dìti vstup zdarma
11.6. - zámecká jízdárna.
Divadelní pøedstavení "Co v detektivce nebylo". Hrají: Nárožný, Vydra, Vlach,
Trojan, Boušková aj.
25.6. - zámecká jízdárna
VladimírHron -Entertainment

24. čtvrtek, 25. pátek 20 hodin

Zloděj životů

Zabije tě, aby se mohl stát tebou…. V hlavní roli kriminálního
thrilleru Angelina Jolieová
26. sobota, 27. neděle 20 hodin

Mistři

Fandit si musíme sami. Nikdo jinej to za nás neudělá.

Regenerace domu čp. 165
v Libušině ulici v Bechyni

TÌLOVÝCHOVA & SPORT

Lešení a čilý stavební ruch kolem domu čp. 165 v Libušině ulici
prozrazuje, že se s domem něco děje.
Když jsme si v loňském roce koupili byty v tomto domě, byli jsme
postaveni před závažné rozhodnutí. Vzhledem k tomu, že malá
plynová kotelna v domě měla již „své za sebou“, museli jsme vyřešit
vytápění bytů. Možností mnoho nebylo. Nechat celý dům přepojit na
centrální kotelnu Písecká, nebo si zrekonstruovat kotelnu vlastní.
Shodou okolností jsme se v té době dověděli o státním programu
regenerace panelových domů, čímž nám svitla naděje alespoň na
částečnou finanční podporu od státu. Podmínkou však byla celková
regenerace domu, tedy konkrétně rekonstrukce kotelny, kompletní
výměna oken a celkové zateplení domu. V době našeho rozhodování
bylo teprve velmi krátce ustaveno Společenství vlastníků a ještě jsme
neměli ani účet, natož peníze na něm. Jediná možnost financování
akce byl tedy úvěr. K takovému rozhodnutí bylo třeba souhlasu všech
vlastníků bytů. Naštěstí se podařilo, že jsme se všichni domluvili a
nutno podotknout, že i Město, jako menšinový vlastník, se k našemu
rozhodnutí připojilo.
Regenerace domu začala na podzim loňského roku rekonstrukcí
kotelny, v uplynulých dnech byla dokončena výměna všech oken
(zbývá ještě chodba), v současné době je celý dům zateplován a
nakonec dostane i novou barevnou fasádu. Celá akce je financována
výhradně z úvěru poskytnutého stavební spořitelnou našemu
Společenství a z části i ze státní dotace programu PANEL.
Společenství vlastníků splácí úvěr z příspěvků jednotlivých vlastníků
bytů do fondu oprav. V současné době je ze 17 bytů ve vlastnictví
soukromých osob 13 bytů, 4 byty jsou dosud majetkem Města. Město
se na celé akci podílí stejně jako všichni ostatní vlastníci, tedy
příspěvkem do fondu oprav.
Rozhodnutí k celé akci nebylo lehké, bylo potřeba zvážit všechna pro i
proti, ještě těžší bylo administrativní vyřízení úvěru, ale v současné
době se již akce chýlí ke zdárnému konci. O něco jsme si v domě
vylepšili pohodu bydlení a snad trochu přispějeme i ke zlepšení
vzhledu města. Své zkušenosti rádi předáme všem, kdo o to budou
stát.
za Společenství vlastníků jednotek domu čp. 165 Libušina ul.

Bechyòská blicka 2004

JUDr. Anna Hrušková, člen výboru

Dne 1. kvìtna 2004 se v Bechyni už po osmé konal turnaj ètyøèlenných
družstev v bleskovém šachu. Opìt se ho zúèastnili šachisté ze všech koutù republiky
(Tachov, Jablonec, Brno, Praha…), z Jihoèeského kraje a jedno rakouské družstvo.
Význam tak kvalitního turnaje pro Bechyni potvrdil i starosta mìsta Jaroslav Matìjka,
který celou akci oficiálnì zahájil. Potom se už slova ujaløeditel turnajeVratislav Šastný a
rozhodèí turnaje Vladislav Tolar z Èeských Budìjovic. Zdárný prùbìh všech patnácti kol
sledoval na svém poèítaèi LadislavHavlík, kterýse zároveò staral o informovanost hráèù
po každém kole. Všichni takmìli pøehled otom, jak si vedou a mohli sevìnovat høe.
Po vyrovnaném boji nakonec zásluhou pomocného hodnocení zvítìzilo
rakouské družstvo Weiler inAllgeau pøed druhým Jabloncem nad Nisou a bronzovým TJ
Pankrác. Neztratili se ani domácí, když Bechynì A, která hrála ve složení Pepík Janeèek,
Pavel Houdek, Lojza Bartoš a Štefan Bernáth, obsadila krásné 7. místo jako nejlepší z
jihoèeských úèastníkù. Stateènì bojovali i èlenové Bechynì B Pavel Malý, Martin Vlach,
HonzaMareka Petr Michlík.

Nohejbalový turnaj ZS Bechyně
Zájmová organizace "Zbytek světa Bechyně" uspořádala dne
8.5.2004 nohejbalový turnaj trojic. Sportovního klání se zúčastnilo 8
družtev, která byla rozlosována do dvou skupin. Turnaj probíhal za
slušného počasí a zápasům přihlíželo kolem dvou desítek diváků,
kteří mohutně fandili soutěžícím družstvům.
Konečné pořadí:
1. místo Týn nad Vltavou
2. místo STADION Bechyně
3. místo DOPODNAD Bechyně
4. místo PP Štola Bechyně
5. místo ZS Bechyně
6. místo NA POSLEDNÍ CHVÍLI Bechyně
7. místo Senožaty
8. místo ZERO Bechyně
Po předání cen vítězům a ostatním družstvům poděkoval všem pan
Mir. Beneš za předvedené výkony a pozval všechny na příští ročník
nohejbalového turnaje.

ÈRS MO Bechynì oznamuje svým èlenùm, že byl vydán Pøehled
nejdùležitìjších ustanovení zákona è. 99/2004 Sb. a vyhlášky è.
197/2004 Sb. a bližší podmínky výkonu rybáøského práva na revírech
ÈRS.
Tento pøehled je možno odebrat každou nedìli na Klubovnì ÈRS od 9.00
do 10.00 hodin a nebo na MìÚ Bechynì v podatelnì každé pondìlí a
støedu v úøední hodiny.

ZŠ Bechyně ve Školní ulici pořádá u příležitosti 40.
výročí založení školy

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
aneb škola se představuje
40

Sobota 5.června 2004 od 8. do 12.

00

8.40 - vernisáž výstavy obrazů fotografií, grafiky, kreseb a
keramiky bývalých absolventů a učitelů školy
(1.pavilon)
00
00
9. - 12. prohlídka učeben školy
tělocvična školy ( sportovní utkání ve florbalu mezi žáky
ZŠ Školní, ZŠ Libušina a ZŠ Opařany )
učebna informatiky 1 (surfovaní po internetu - přístavba
1.pavilonu)
učebna informatiky 2 (počítačové hry
přístavba
1.pavilonu)
odborné uče bny přírodopisu, fyzik y, ch emie ,
anglického jazyka, zeměpisu, administrativy, dílen (1. a
2.pavilon, přístavba 1.pavilonu)
(výstavky starých a moderních učebních pomůcek,
praktické ukázky z činnosti v hodinách)
školní knihovna (2.pavilon)
učebna hudební výchovy (přístavba 1.pavilonu)
Připravené výstavky
výstavky výtvarných prací žáků školy (šatny na
spojovací chodbě), výrobků pracovního vyučování,
keramického kroužku, školní družiny, učebních
pomůcek, výstava fotografií a kronik školy
Školní aktivity žáků
ukázky z činnosti dramatického kroužku, šachového
kroužku, oddílu stolního tenisu
Máme co nabídnout!
Na setkání s rodiči, bývalými žáky, budoucími žáky i
bechyňskou veřejností se těší
žáci i učitelé

Společnost EFCON přijme 2 schopné spolupracovníky
pro oblast Bechyňsko.

Tel. 606 437 073 od 12 do 13 hodin

Koupím chalupu, domek nebo byt, stav nerozhoduje

Dětská psychiatrická léčebna Opařany
nabízí volné ubytovací kapacity pro
turistické ubytování po celý rok. Ubytování
hotelového typu na ubytovně léčebny.

Informace na tel 381 287 041

Tel. 603 442 474

Hypotéční úvěr - šetři čas hledáním nejlepšího partnera

Volej nezávislého finančního poradce
Tel. 606 437 073 od 12 do 13 hodin

Prodám horní garáž za OSP - dobré místo
Tel. 777 072 388
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