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Jsou veøejné záchodky v Bechyni
zakleté?

Kauza veøejných záchodkù se v Bechyni pomalu ale jistì
stává záležitostí, která u nìkoho vzbuzujeúsmìv, u vìtšiny
obyvatel a návštìvníkù mìsta vztek a vlnu nevole. Zaèíná
turistická sezóna a záchodky i nadále zùstávají zavøené.
Co je dùvodemtohoto neutìšenéhostavu?
Radní i zastupitelé mìsta se vzhledem k sílícímu tlaku
veøejnosti rozhodli veøejné záchodky postavit, bylo
vybráno místo na parkovišti mezi Èechovou a Libušinou
ulicí (toto rozhodnutí koresponduje s rozhodnutím
zastupitelstva z roku 1995, kdy byly prodány dosavadní
veøejnéWC).
Tato lokalita byla vybrána z nìkolikadùvodù:

jedná se o støed mìsta, který je nejvíce využíván jak
obyvateliBechynì, tak i turisty
je naparkovišti, kdestále parkujemnožství aut
místo je již znehodnoceno pro jakoukoliv stavební
èinnost rozvadìèemJÈE (dnes E.ON)

Musím pøiznat, že pøi pøípravì stavby došlo k chybì pøi
stanovení úèastníkù øízení ohlednì odkanalizování
záchodkù a nìkteøí úèastníci nebyli osloveni. Díky tomu
bylo Krajským úøadem v Èeských Budìjovicích zrušeno
stavební povolení a bylo zahájení øízení o odstranìní
stavby. Stále vìøíme, že výsledkem tohoto øízení bude
povolení stavby. Také na posledním jednání 24. bøezna,
na které byli pozváni všichni úèastníci øízení a kterého se
zúèastnili nìkteøí obyvatelé sousedního domu a majitelé
zdejší realitní kanceláøe (tzn. všichni ti, kteøí nesouhlasili s
umístìním objektu v tìchto místech z dùvodu možného
zápachu), bylo dohodnuto (zdùrazòuji, že všichni s tímto
øešením souhlasili a souhlas podepsali), že stavební úøad
vydá rozhodnutí o zkušebním provozu, ten bude
vyhodnocen a na základì zjištìných výsledkù bude nebo
nebude stavbazkolaudována.
Jaké bylo naše pøekvapení, když stavební úøad obdržel od
jednoho úèastníka øízení odvolání proti tomuto
rozhodnutí.
Dostali jsme seopìtna zaèátek, o tomto odvolánímusí být
vyrozumìni všichni úèastníci øízení, kteøí majímožnost se
k odvolání opìt vyjádøit a o odvolání a námitkách bude
nakonec rozhodovat krajský úøad. Ten bymìl rozhodnout
neodkladnì, ale podle zákona se mùže vyjádøit také ve
lhùtì 60dní.
Proobyvatelea návštìvníky to znamená, že nebudoumoci
do koneèného rozhodnutí záchodky využívat, øada lidí
použije pro vykonání své potøeby blízké køoví tak, jak
tomu bylo doposud, a všichni budeme pøemýšlet nad tím,
proè ani osobnì podepsaný souhlas se zkušebním
provozemnení pro toho,kdo podepsal, nijak závazný.
Jak je vidìt, jsou stále vìci mezi nebem a zemí, které
nejdou pochopit a asi se o to nemáme ani pokoušet. Na
tuto pravdu jenom obèaszapomeneme.

-

-
-

Jaroslav Matìjka

Další zasedání
ZASTUPITELSTVA MĚSTA

ve středu 8.6.2005 od 16 hodin
se uskuteční

v zasedací síni Městského úřadu

Ze školních lavic ve Školní ulici
LETOS TROCHU JINAK
Již několik let je na naší škole tradicí v závěru školního roku uspořádat Školní
akademii, kde předvedou naše děti, co se ve škole za uplynulý rok naučily.
Poslední roky se staly nedílnou součástí akademie i výstupy našich nejstarších
devátých ročníků. Vycházející žáci celý večer uváděli a patřil jim hlavně závěr
akademie, při kterém se rozloučili se školou a mladšími spolužáky. Akademie
měly pěkný ráza veřejnost je vždy kladněpřijímala.
Přesto sevšakobjevilo nějaké „ale“ . Kulturní důmnení nafukovací a obecenstva
bylo mnoho. Proto se sešli pedagogové i rada školy a zamýšleli jsme nad
nějakým řešením.A řešení se našlo. Doufáme, že dobré. Tuto akci rozdělíme na
dvě menší. Již vloni jsme 1. června měli na škole Den dětí. Proběhl v
dopoledních hodinách a velmi se vydařil. Rozhodli jsme se proto, že v této akci
budeme nejenpokračovat, ale rozšíříme ji i do odpoledníchhodin. V areálu školy
se setkají nejen děti, ale i rodiče. Pro ty pak v podvečer proběhne vystoupení
žáků jednotlivých tříd.
Nezapomeneme se rozloučit ani s našimi nejstaršími. Jejich závěr roku
proběhne v kulturním domě. Připraví si svůj program a pozvou na jeviště i své
hosty.
Všechno se má jednou zkusit, proto doufáme, že se tyto akce povedou,
veřejnost bude spokojena a tato varianta se stane nedílnou součástí programu
školy.

Infocentrum Bechyně
Vážení spoluobèané, blíží se další turistická sezóna a my bychom Vás chtìli více seznámit s naší
èinností a popøípadìVás zapojit do spolupráce.
Loniprošlonašíminfocentrem na8.000turistùz ÈR i zahranièí. Vzácností nebyli turisté z celé Evropy a
dorazili k nám i Australané, Amerièané, Jihoafrièané, Japonci apod. Jenomklášterem a mìstem jsme
provedli 3.600 osob. Svìdèí to o tom, že o Bechyni je velký zájem. Proto sloužímev hlavní sezónì bez
zavíracího dne od 8 do 19 hodin, aby byli turisté spokojeni. Je to náš dárek mìstu za to, že nám loni
propùjèilo prostoryk provozování infocentra.
I vy mùžete pøispìt svým pouhýmslovem a bude od Vás hezké, nabídnete-li naše prohlídky kláštera a
mìsta svýmnávštìvám èi turistùm. Letos pøidáváme i pùldenní výlety po jižních Èechách, kterých se
mùžete zúèastnit i Vy samia cyklistické vyjížïkydo okolí, vše sprùvodcem.
V infocentru nabízíme všechny služby, které se v Bechyni vyskytují. Proto Vás prosíme, máte-li èím
turisty oslovit, mùžete si na naši nástìnkuumístit svoureklamu zdarma. Stejnì tak,poøádáte-li nìjakou
akci, dejte nám vèas vìdìt, pøineste plakát a podobnì. Letos budeme prodávat i vstupenky na kulturní
létov zámku.
Rovnìž zajiš�ujeme i ubytování v celé Bechyni, za ceny ubytovatelù.Máte-li své vlastní ubytování, též
se na nás mùžete obrátit. Pokud budete chtít Vaše služby, ubytování èi prodej vstupenek pøímo
zprostøedkovávat, úètujeme si provizi. V našem infocentru propagujeme hlavnì naše mìsto, a proto
zde najdetemálo suvenýrù, které smìstem nemají nic spoleèného. Hledámstále další nápady, aproto
uvítáme každého z Vás, kdo jste Bechyòák, nìco pìkného umíte a Vaše výrobky bychom mohli
prodávat jako bechyòský suvenýr.
Letos již budeme pùsobit v nových prostorách, které jsme si opatøili, kde už budeme moci turistùm
nabídnout i informace z internetua podobnì. Vprùbìhumìsíce kvìtna budeme mít už i terminál Sazky
a nabízet všechny služby,které pøes sazka terminál existují. Pøesunuli jsme se z T.G.M. è. 6a 8 naèíslo
9 s infocentrem i cestovní kanceláøí. Doobou provozoven vejdete stejným vchodems nápisem Tourist
Information. Ještì k našemu nápisu. Byl vybrán na základì loòských zkušeností, že anglicky a
francouzskymluvící turisté neví, co to infocentrum je. Zatímco èeský turista již nyní dle návštìvnosti
soudì s nápisemTourist Information problémmít nebude.
Pøestože nejsme zaøízení mìsta, mnozí turisté nás nechodí jen chválit, ale též hanit za nìkteré
nedostatkyvemìstì. Respektujeme, že na nìkteré vìcizatímnejsou peníze,ale jsou tu i vìci, kterénám
mùžete pomoci vylepšit i Vy. Prosíme Vás všechny, udržujte vnašemmìstìpoøádek a vyžadujte to i po
ostatních, je to vizitka násvšech.Další vìc jsouzáchodky. Døíve nebyly, dneska jsou, ale díky nìkterým
z našich spoluobèanù nemohou být otevøeny. Prosíme, zkuste se na to dívat nesobecky, vžijte se do
situace, že i Vy jste v cizím mìstì a nemáte kde použít toaletu a navíc, také zestárnete a budete toto
zaøízení potøebovat tøeba i cestou mìstem. Je nám trapné turisty posílat do rùzných restaurací,
kdybyste byli jejich majitelé, také by se Vám to nelíbilo. Záchodky jsou nezbytnost, zvažte své
argumenty, pomozte, aby naše mìsto turisté hodnotili jen kladnì a každému dalšímu ho doporuèili.
Bez základních vìcí, jako jsou záchodky, to bohužel nepùjde.
Dìkujeme Vám, že jste našemu èlánku vìnovali svou pozornost a tìšíme se na Vaši návštìvu u nás.
Vítánje každý, komu jde odobro našehomìsta.

Ilona Davey
(redakènì kráceno)



MEDAILON
Leopold CHRIST, ak.sochař

(18.1.1906 - 17. 4.1985)

Leopold Christ (také Krist) se
narodil 18.1.1906 v Krásně
(městečku, které bylo v roce 1924
připojeno k Valašskému Meziříčí)
jako třetí dítě Leopolda Krista,
zemědělce a v té době ještě
provozujícího vedlejší povolání
obchodníka s potravinami. Za
první světové války se obchod
zavřel, nebylo totiž co prodávat.
Pole se propachtovala a otec
nastoupil jako úředník do Rolnické
záložny ve Valašském Meziříčí,
kde později působil jako její ředitel.
Poldíkův talent objevil jeho
staříček, který byl sedlář. Poldík s
kudličkou stále něco vyřezával.
Protože ve Valašském Meziříčí

byla tříletá Státní odborná škola pro zpracování dřeva, šel po
měšťance do této školy studovat na řezbářský obor pod vedením
dobrého učitele i člověka prof. A.Balána. Na podnět tohoto profesora
pokračoval ve studiuna Státní odborné škole sochařské a kamenické
v Hořicích v Podkrkonoší, kde navštěvoval všechny výtvarné a
odborné předměty u tehdejších výborných učitelů prof. Q.Kociana,
Myslbekova žáka, prof. V.Suchomela, prof. arch. F.Blažka a
dílenského učiteleA.Poláka.
Škola byla čtyřletá, Leopold byl velmi pilným a nadaným žákem, ve
4.ročníku mu svěřili sochařskou práci pro výstavu v Brně v r. 1927: z
kararského mramoru vytvořil plastiku„Po koupeli“.
V Hořicích také poznal svou celoživotní družku Blanku, roz.
Moravcovou, se kterou prožil 53 let společného života po předchozí
sedmileté známosti.
Na radu prof.Kociana se hlásil na studia v Uměleckoprůmyslové
škole v Praze, na své přání byl po úspěšných zkouškách přijat do
ateliéru prof. Josefa Mařatky, žáka Myslbekova a jediného přímého
žáka impresionistického sochaře Augusta Rodina v Paříži. V jeho
škole prošel šestileté studium za pět let s výborným prospěchem a
stal se oblíbeným Mařatkovým žákem. Ten mu také radil, aby si podal
na Ministerstvo školství žádost o udělení profesorského místa na
některé odborné škole. Vté době však nebylo žádné volnémísto.
V r. 1932 se oženil v Hořicích a odešel do Uherského Hradiště, kde
ale v té době ještě nebyla škola uměleckého zaměření jako později.
Učil tedy od 1.9.1934 na učňovské škole pokračovací, aby získal
zaměstnání a snímstálý plat pro zajištění rodiny.
V Uherském Hradišti prožil svá nejplodnější léta, vytvořil řadu soch.
Ve zdejším kostele jsou jeho plastiky českých světců na postranním
oltáři, další sochy jsou rozptýleny po Moravě, celých Čechách, v
Praze.
V roce 1945 odchází jako profesor na Státní odbornou školu pro
průmyslový porcelán v Karlových Varech Rybářích, kde učil až do r.
1951. V tomto roce byl výtvarný obor zrušen. Přechází jako profesor
modelování na Státní odbornou školu keramickou v Bechyni. Do
Bechyně se dostal díky ing. Miroslavu Petrů, který zde byl ředitelem.
Seznámili se na škole v Karlových Varech, kam ing. Petrů přišel také
jako ředitel a odkud prozřetelněodešel v r.1948zpět do Bechyně.
Profesor Leopold Christ působil v
Bechyni až do důchodu. Učil ještě
jeden rok (do r. 1967), ale to již žil
ve Valašském Meziříčí. Zde ještě
pár let učil v Lidové škole umění,
převážně dospělé žáky a zvláště
nadané děti. Tady také objevil
ta len t ovaného žák a, d nes
ak.sochaře Pavla Drdu, který
a b s o l v o v a l b e c h yň s k o u
keramickou školu.
Ve vzpomínkách přátel a kolegů je
zapsán jako člověk nanejvýš
pohodový, s hlubokým smyslem
pro rodinu a také se smyslem pro
humor.
Zemřel 17. 4.1985, jeho manželka
rok poté. Oba odpočívají na
hřbitověve Valašském Meziříčí.

Jan Voborský, vnuk
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93 let Suchanová Marie
88 let Jeřábová Ludmila
85 let Babíková Jarmila
84 let Kolací Božena, Stach Ladislav
83 let Kuchařová Vlasta
81 let Hamerle Antonín
78 let Jarošová Marie, Váňa Ladislav
77 let Bureš Jaroslav, Petráň Ladislav, Sládková Marie
76 let Kalousková Soňa
75 let Čápová Anna, Martanová Jaroslava

GRATULUJEME
Osobní údaje v této rubrice jsou zveřejňovány se souhlasem jubilantů

K článku v březnovém čísle zpravodaje
otiskujeme fotografie kříže, který je umístěn na křižovatce silnice do
Radětic s cestou do lesa Poušť. Tento železný kříž s podstavcem
nechala postavit rodinaŠimákova v roce 1869.

do r.2000 nyní

" "Jsme kulturní národ?

Ze života v Domovì dùchodcù

V uplynulém prvním ètvrtletí letošního roku se nám podaøilo provést
výmìnu všech obèanských prùkazù našim klientùm. Jelikož poèet OP
nutných k výmìnì pøesáhl èíslo 50 kusù, nejednalo se tedy o
jednoduchou záležitost i vzhledem ke zdravotnímu stavu našich
obyvatel. První úskalí vyvstalo s otázkou, jak vyfotografovat tak velký
poèet osob. Výhledovì nìkolikatýdenní složitou akci s pøepravou nám
pomohl vyøešit místní fotograf p. Jan Pazdera. Domluvili jsme termín,
ochotnì pøijel s veškerým potøebným vybavením a fotografoval pøímo v
DD. Samotné vyøizování s matrikou Mìstského úøadu bylo ve znamení
vzájemné domluvy a perfektní spolupráce. Výmìna tak probíhala
postupnì, podle plánu hladce a to díky vstøícnosti a porozumìní obou
pracovnic matriky.
Dovolte nám touto cestou veøejnì podìkovat všem zainteresovaným,
ochotným a dobým lidem, kteøí velmi pomohli nejen nám, ale
pøedevším našim klientùm. Dìkujeme jmenovitì p. Pazderovi, p.
Pøíhodové ap. Èáslavkové.

za DD soc. pracovnice J.Pešková

Otevření koupaliště v Bechyni
Město Bechyně ve spolupráci s obchodní společností Bytenes s.r.o.
plánuje otevření areálu městského koupaliště v průběhu měsíce
června2005.
Přesný termín zahájení provozu je odvislý od dokončení stavebních
úprav na provozní budově: montáž nové střechy, dokončení nové
přístupové cesty k provozní budově a drobné stavební úpravy v
prostoru bazénů.
Nesmíme zapomenout ani na přízeň počasí, které rovněž ovlivní
vlastní zahájení provozu.
O dokončení veškerých prací a přesném termínu zahájení budeme
veřejnost včas informovat formou vyhlášení v městském rozhlase a
vyvěšením letákůna výlepových místech.
Zároveň bude upřesněna provozní doba a výše vstupného do areálu
koupaliště.

Miroslav Král, jednatel
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Sobota 18. června v 15.00 vernisáž v Galerii U Hrocha

Úterý 7. června / 19.00 hod. / Velký sál KD
Žáci sami sobě. Pořádá ZŠ Libušina ulice ve spolupráci s KD.

V rámci oslav 150 let ochotnického divadelního hnutí pořádá
Bechyňský divedelní spolek Lužnice.

MS
hraje loutkový soubor Kašpárek

- Dramatický
kroužek ZŠ Školní ulice pod vedením p. uč. Františka Oplatka
Po skončení pohádek proběhne před KD malování na chodní-
ku s tématem , soutěže a hry o ceny.

Prostory KD s předáním cen
za nejhezčí obrázky.

V případě nepřízně počasí se malování a hry přesunou do KD.

9:30 KAŠPÁREK VÍTĚZEM NAD ČARODĚJNICÍ

POHÁDKY KAVKAZSKÉ MYŠI, MORLVERA

"POHÁDKY"
13:00 DĚTSKÁ DISKOTÉKA

Sobota 18. června / zahájení 9.30 hod. / Malý sál

Čtvrtek 9. června / 19.00 hod. / Velký sál KD
Závěrečný "happening" žáků 9. tříd ZŠ Bechyně Školní ulice.
Vzrušující program - technické divy slavnostní nástup
předání generační štafety - zábava - výstavky prací žáků.

-

Pondělí 25.- neděle 31. července / KD a Klášterní zahrada
Dílna pod vedením profesionálního výtvarníka, loutkáře a vy-
sokoškolského učitele Mgr. Karla Vostárka je určena amatér-
ským divadelníkům. Téma dílny: "MASKY"

V tomto roce uplyne 150 let od uvedení první česky mluvené
a zpívané hry s názvem Nové divadlo, kterou ne-
zištně napsali a nastudovali bechynští občané pro pobavení
ostatních. Že to byla dobrá myšlenka a ušlechtilý skutek, svěd-
čí dlouhá cesta, kterou další a po nich zase jiní ušli a stále
jdou, oblékajíce si divadelní kostýmy postav ze světa fantazie,
aby pobavili, potěšili, rozesmáli a snad i přiměli k zamyšlení
ostatní spoluobčany.
Jak dlouhá byla ona cesta, vypovídá výstava k tomuto výročí.
Vystaveny budou kostýmy, části scén a rekvizity, unikátní do-
bové plakáty a fotografie z archívu spolku BDS Lužnice.

ochotně a

Vstupné: odpoledne 90,- 110,- Kč
večer 130,- 150,- Kč

Zdá se Vám, že jste dokonalí???
Chcete se vidět v televizi???
Máte chuť se pořádně pobavit???

Do uzávěrky se nám podařilo zjistit, že
hosty natáčení v 17.30 hodin budou
DOLLY BUSTER a JIŘÍ KRYTINÁŘ.

Středa 15. června / 17.30 a 20.00 / VS

PŘ IJĎTE NA NATÁČENÍ
V E L E Ú S P Ě Š N É H O
P OŘA D U T V P R IM A ! ! !

Pondělí 13. června /19.30 hod./ Velký sál / Vstupné 50,-Kč
Divadelní představení v rámci oslav 150 let ochotnického di-
vadla v Bechyni

Sobota 25. června / 17.30 hod. / Před KD

Wihanovo kvarteto , Jiří Holeňa

Magdalena Bílková Tůmová + soubor Syrinx

Michaela a Ivan Štrausovi ,
Ludmila Čermáková

Koncert účastníků Mezinár. klavírních kurzů
v Týně nad Vltavou

Čeněk Pavlík Eva Šilarová

Ursula Hermann , Tomáš Lom

Evžen Rattay , Ludmila Čermáková

Jozef Lupták , Eleonóra Škutová

Koncert účastníků Setkání přátel komorní hudby
a interpretačních kurzů Bechyně 2005

HuHu večer Humor v hudbě

Neděle 3. 7. / Sálek ZUŠ / 19.30 hodin

Pondělí 4. 7. / Sálek ZUŠ / 19.30 hodin

Úterý 5. 7. / Sálek ZUŠ / 19.30 hodin

Středa 6. 7. / Sálek ZUŠ / 19.30 hodin

Čtvrtek 7. 7. / Sálek ZUŠ / 19.30 hodin

Sobota 9. 7. / Klášterní kostel / 19.30 hodin

Neděle 10. 7. / Sálek ZUŠ / 19.30 hodin

Pondělí 11. 7. / Sálek ZUŠ / 19.30 hodin

Úterý 12. 7. / Sálek ZUŠ / 19.30 hodin

Středa 13. 7. / Kulturní dům / 19.30 hodin

klavír

flétny

housle
klavír

housle klavír

varhany kontrabas

violoncello klavír

violoncello klavír

Tomáš Lom basso continuo

Lektoři kurzu: Jiří Beneš a Hana Wolfová
Kurzovné 1000,- Kč, gardenka 300,- Kč
Př ihlášky a bližší informace v kancelář i Kulturního domu
nebo na tel: 381 213 338, e-mail: program@kulturnidum.cz

Pondělky 6.,13.,20. června od 18. a 19. hod. Klubovna KD

Vernisáž v sobotu 2. července / 16.00 / Klášterní zahrada
Výstava potrvá do 28. srpna

ˇ

http://www.kulturnidum.cz
mailto:reditel@kulturnidum.cz
mailto:program@kulturnidum.cz


Několik zastavení na 150.leté cestě ochotnického divadla v Bechyni.
Jaká to byla cesta? Připomíná tok řeky Lužnice, někdy bouřlivý, jindy
mírný. Divadlo i řeka patří k našemu městu, utváří jeho obraz.
Zastavme se občasna této cestě a připomeňmesi některéudálosti ze
života ochotnickéhodivadla v našemměstě.

- Hra se zpěvy „Nové divadlo“ bechyňského aktuára V. Křižíka
otevírá historiibechyňského ochotnickéhodivadla

- První desetiletí uzavírá Tylova
- První dochovaný dokument, plakát ke hře

.
- Na přelomu století se stává nástupcem prvního ochotnického

spolku OBČANSKOŘEMESLNICKÁBESEDA
- Vzniká dramatický odbor SOKOLA, jeho první hrou Tylův

. V tomto roce uvedl souborcelkem 8 her.
- Sokol staví na Protivínce stálé jeviště. Premiéru zde má

Šemberkův
- K ochotnickému divadlu se připojuje „Kroužek studentů“, který

doplňuje 5 her, uvedených v tomto roce dalšími dvěma - a
.

- Na jeviště Protivínky je zavedeno elektrické osvětlení, které
nahrazuje do té doby používanépetrolejky.

- V obůrce u myslivny postaveno přírodní jeviště. Na něm se
hraje , , .

- V doběsílícího ohrožení republiky uvádísoubor hruF. Langera
.

- Násilným rozpuštěním Sokola zaniká i jeho dramatický odbor.
Většina hercůpřechází doOchotnického spolku.

- Okupační správouje úředně zastavena činnost souboru.
- 5. května zní z Českého rozhlasu naléhavý hlas člena

bechyňského souboru Stanislava Kozáka :“Voláme českou policii,
české četnictvo a vládní vojskona pomoc českému rozhlasu …“

- Začínáobnovená činnost dramatického odboruSokola.
- Novým zřizovatelem ochotnického souboru se stává Závodní

klub KERAS.
- Ke stému výročí ochot. divadla hraje soubor Tylovu

. Dr. Pavel Stašek pokračuje v tradici studentského
divadla hrou , ve kterém hrají i tehdejší studenti
Keramické školy JanKačer a Karel Kryl.

- Z bezpečnostních důvodů uzavřen divadelní sál na Protivínce.
S Protivínkou se soubor loučí Jiráskovou .

- Novým domovem ochotnického souboru se stává jeviště v
nově otevřeném Kulturním domě, pod jehož hlavičkou nadále
vystupuje.

1855

1865
1873

1899

1905

1907

1918

1919

1923

1936

1941

1944
1945

1946
1951

1955

1965

1971

Tvrdohlavážena
Angelo, tyran

paduánský

Jan
Hus

J.K.TYL

Telegram
Průpověď velkého Mohameda

Maryša Naši furianti Lešetínský kovář

Jízdní hlídka

Tvrdohlavou ženu
Velbloud uchem jehly

Lucernou

Ochotnické divadlo žije

1973

1985

1988

1990

1992

1994

1995

1998

2000 -2005

S obdivem a pokorou jsme procházeli zažloutlé listy kroniky,
abychom k letošnímu 150. výročí ochotnické divadla v Bechyni
připravili tento stručný výpis jako poděkování těm, kteří tvořili
historii souboru i jako povzbuzení těm, kteří tuto tradici dále
rozvíjejí. ZLOMTE VAZ.

- Soubor se stává poprvé účastníkem Jiráskova Hronova
Kostýmová skupina obohacuje oslavy 70. výročí „Elinky“. Opakuje se
vždy po deseti letech. Vrcholí oslavy 650. let města Bechyně,
organizované Kult. domem. Staročeskou pouť na bech. nám.
navštěvuje družina P. Voka, sestavená J. Konvalinkovou z členů
souboru.

- Ke 130. výročí uvádí soubor hru J. Boučka za
přítomnosti autora.

- Ve spolupráci s učitelskou hudební skupinou Rexet vstupuje na
bech. jeviště - večer satiry, hudby, scének.

- Jubilejní rok je ve znamení hry I. Bukovčana a K.
Steigervalda .

- Soubor realizuje myšlenku M. Dvořáka v pořadu malých forem
UMČA.

- Soubor se loučí se svou nejstarší členkou Toničkou Lhotovou.
Dramatizace povídky Děti modrého plameňáka pod názvem

v nastudování mladých členů putuje pro svoji neobvyklou formu
a podnětnost z domácího jeviště přes Třeboň a Chrudim na Jiráskův
Hronov.

- Po úspěšné inscenaci /91/ pokračují
vystoupení vKlášterní zahradě hrou .

- Vzniká občanské sdružení BECHYŇSKÝ DIVADELNÍ
SPOLEK LUŽNICE - předseda Karel Vontroba.

- Úspěšné autorské divadlona motivy povídky J. Londona
potvrzuje činorodost souboru,

navazuje na tradici dětských pohádek a na
dramaturgickou pestrost. Účastí na Vokových slavnostech a nočními
prohlídkami zámku přispívá soubor k letnímu kulturnímu životu
města. Po 66. letech se na bechyňské jeviště vrací hra E. Vachka
v provedení mladých členů, pozornost veřejnosti i odborníků upoutala
jevištní podoba rozhlasové hryA. Přidala .

Redakce
A nakonec malý kvíz. Pohádky tvořily nedílnou součást činnosti
ochotnického souboru. Poznáte sebe nebo někoho jiného na této
fotografii z doby nedávno minulé? Jak se pohádka jmenovala?
Zavzpomínejte se spolu s námi. K fotografii se vrátíme v letním
Zpravodaji.

Setníkův štít

FOLK KAVÁRNA
Luigiho srdce

Dobové tance

Ostrov
Dvid

Hadriána z Římsů
Bedna u Slavkova

Tulák po hvězdách Vodník Mařenka
Únos v Neapoli

Pec

Pěnkava sLoutnou



DEN PAPÍRU
Ve čtvrtek 28.dubna uspořádala ZŠ Bechyně ve Školní ulici v rámci
„Dne Země“ projektový den. Jeho námětem byl papír ve všech
podobách. Proměnili jsmese proto v „papírovouškolu“.
Papír nás obklopuje ve škole pořád. Máme z něho učebnice, píšeme
do sešitů, občas čteme pod lavicí knížky a časopisy. Papír je prostě
všude. Proto jsme se rozhodli uspořádat projektové vyučování s
názvem „Den papíru“.
Nažáky čekalden plný překvapení nad společnou prací v jednotlivých
dílnách, poučení, zábava, zajímavé čtení o historii papíru, mezitřídní
soutěž vesběru papíru.
Celkem patnáct výtvarných dílen nabídlo např. výroburučního papíru,
papírové květy, papírové město z krabic, výrobu škrobového papíru,
papírové masky, japonské skládání papíru - origami, geometrické
papírové modely a další náměty. Mezi nabídky patřila také návštěva
tiskárny vTýněnad Vltavou.
Součástí projektového dne byla také třídní soutěž ve sběru papíru.
Žáci školy nasbírali neuvěřitelných 7651 kg papíru. Díky této inciativě
se řada domácností, obchodů i soukromníků v Bechyni zbavila
nepotřebného papíru. Poděkování proto patří nejen žákům školy a
rodičům, ale i ostatním občanům našeho města. Vítězné třídy s
množstvím více jak jedné tuny dostaly dorty. Za zbylé peníze budou
pořízeny sportovní potřeby na stolní tenis a část bude použita na
zakoupení encyklopedií do nově budovaného informačního centra
školy.
Výsledkypráce žákůškoly z projektovýchdílen si můžete prohlédnout
na výstavě ve 2.pavilonu školy do konce června.
Po úspěchu této akce chceme také v příštím školním roce v těchto
projektových dnechpokračovat.

ZŠ Bechyně, Školní ulice

PŘÍPRAVA 9. ROČNÍKŮNAPŘ. ZKOUŠKY VAREÁLUMOZOLOV
Parkhotel Mozolov, který se tyèí poblíž Jistebnice, nám žákùm 9. tøíd a pedagogùm M.
Smržové, M. Borkové a J. Pekaøovi poskytl pøíjemné útoèištì od úterý 29.3. do pátku
1.4.2005.
Tyto prostory, vèetnì bazénu, sauny a sportovních høiš�, jsme si brzy všichni velmi
oblíbili. Kupodivu i vyuèování se nám zamlouvalo. Probíhalo ve tøech etapách, celé
dopoledne, dvì hodiny po obìdì, následoval sportovní program a tøetí etapa byla
rozdìlena na jednu hodinu pøed veèeøí a jednu hodinu po veèeøi. Pøestože byl program
nároèný, v jiném prostøedí, než ješkolní, nám vyuèování rychle utíkalo. Vìtšinì z nás tato
pøíprava napøijímací zkoušky pomohla, ale to neznamená, žemámevyhráno.Musíme se
pøipravovat ještì doma, abychomuèivonezapomnìli.

Ze školních lavic ve Školní ulici
BECHYŇSKÝDROZD
V měsíci březnu se na naší škole roztrhl pytel sesoutěžemi. Mimo jiné
se uskutečnila soutěž ve zpěvu „Bechyňský drozd“. V porotě seděli
nejen dva učitelé, pan učitel Oplatek a Sváček, ale i žákyně Lída
Mendlová a Karolína Rejlková. Účastníkůnebylo tolik jako minulý rok,
ale zato se zvýšila kvalita zpěvu. Celkem soutěžilo asi patnáct žáků-
zpěváků.

V jednotlivýchkategoriíchzvítězily:
1.kategorie (2.-3.tř.) M. Richterová
2.kategorie (4.-5.tř.) S. Rayová
3.kategorie (6.-7.tř.) K. Nováková

Celkovým vítězem Bechyňského drozda voleným diváky se stala M.
Richterová. Vítězky sicenepostoupily do okresního kola,ale udělaly
radost divákům a odnesly si za odměnu diplomy a něco dobrého na
zub.

Diana Rayová, 7.B

KINO BECHYNÌ
PROGRAM NA ÈERVEN 2005

2. čtvrtek, 3.pátek, 20 hodin

4. sobota, 5. neděle, 20 hodin

6. pondělí, 7. úterý, 20. hodin

9. čtvrtek, 20 hodin

10. pátek, 11. sobota, 20. hodin

12. neděle, 13. pondělí, 20. hodin

14. úterý, 20. hodin

17. pátek, 18. sobota, 20 hodin

19. neděle, 17 hodin

20. pondělí, 21. úterý, 20 hodin

24 pátek, 25. sobota, 20 hodin

26. neděle, 27. pondělí, 20 hodin

28. úterý, 20 hodin

30. čtvrtek, 20. hodin

Pád Třetí říše

SAW - Hra o přežití

Constantine

Kousek nebe

Slečna drsňák 2: Ještě drsnější

Šup sem, šup tam

Život pod vodou

Kruh 2

Hrdinové z říše Gaja

Hitch: Lék pro moderního muže

V dobré společnosti

Království nebeské

Million Dollar Baby

Román pro ženy

Duben 1945, národ čekal jeho …

Dvě hodiny strachu a napětí.

V sázce mezi Nebem a Peklem je Země.

Není na světě místo, kde by nás nemohla potkat láska

Pokud jde o pomoc přátelům, neexistuje nic, co by jí zastavilo …

Film o tom, co je nejdůležitější láska nebo sex ?

Bill Murray odhaluje nejtemnější záhady oceánu a lidských duší.

Strach uzavírá kruh

Malí hrdinové … velké dobrodružství.

Chcete se seznámit? Zeptejte se mě.V hl. roli Will Smith.

Hvězdně obsazená zdařilá komedie.

Historický velkofilm Ridleyho Scotta s O. Bloomem v hlavní roli.

Oscar za nejlepší film v režii Clinta Eastwooda.

Komedie Filipa Renče s Markem Vašutem, Simonou Stašovou a
Zuzanou Kánoczovou v hlavních rolích.

Atmosféra byla úžasná a to pøedevšímdíky vyuèujícím, kteøí se k nám chovali jako k sobì
rovným a i my jsme se tak snažili chovat. Mìli jsme štìstí i na poèasí, a tak celé
soustøedìní probìhlo bez komplikací. S vyuèujícími se setkáme ještì v týdnu pøed
pøijímacími zkouškami, kdy budememít upravený rozvrh a ještì látku dopilujeme.
Dìkujeme jim za všechno, co pro nás udìlali!

Žáci tøídy 9.A a 9.B



Úspěch mladých hasičů z Bechyně
21. května 2005 se oddíl mladých
hasičů zúčastnil okresního kola
hasičské soutěže „Plamen“ v Táboře.
Obě naše družstva se umístila na
medailových pozicích. V mladší
kategorii se Vlaštovky umístili jako třetí
a starší Delfíni se zasloužili o úspěch
největší. Družstvo ve složení Pavel
Sopko, Jiří Škaloud, Ondřej Červinka,
Andrea Hubálková, Vendula Bujnová,
Jiří Rypáček, Kateřina Nováková,
Michal Kodad a Ondřej Krátký
vybojovalo 1. místo, možnost postupu
reprezentovat okres Tábor 4. června
na krajském kole této soutěže a po
šestnácti letech přivezli do Bechyně
putovní pohárOSHTábor.

M.W. referent mládeže SDH Bechyně

Putovní pohár starosty města Bechyně
Oslava svátku Svatého Floriána patrona hasičů se konala za
příjemného květnového dne 7.5.2005 na náměstí T.G.Masaryka. Při
této příležitosti se konal již V. ročník soutěže hasičských družstev v
požárním útoku „O putovní pohár starosty města Bechyně“.Tato akce
se stává již tradicí. Soutěž se uskutečnila současně při příležitosti 60.
výročí ukončení II. světové války 8. května1945. Při nástupu družstev
byla minutou ticha uctěna památka umučených a popravených členů
hasičských jednot vnašemobvoděBechyně.
Poháru se zúčastnilo: 6 družstev ml. hasičů

3 družstva žen
11 družstev mužů

Soutěžilo se poctivě, přátelsky, s rozumem a se spoustou nadšení.
Přišla se na nás podívat i bechyňská veřejnost, rodiče s dětmi, no
prostě každý, kdo hasičůmfandí a podporuje je.

mladší hasiči:
1. místo SDH Bechyně - vlaštovky (nejmenší) čas 38,93
2. místo SDH Bechyně - delfíni (starší) čas 46,87

kategorie ženy (2B):
1. místo SDH Bechyně čas 38,30
2. místo SDH Želeč čas 108,35
3. místo SDH Křída diskfalifikace

kategorie muži (3B):
1. místo SDH Soběslav čas 32,81
2. místo SDH Dvorce čas 33,41
3. místo SDH Dražíč čas 39,42
Muži z SDH Bechyně dosáhli času 43,59 a tím se umístili na pátém
místě.

Každá kategorie soutěžila na různě dlouhé dráze (2B,3B).
Každoroční rozstřel se pro nepřízeň počasí od 15.45 hod. s ukázkou
zásahu ml. hasičů z požárního vozidla PRAGA CAS 16 již nekonal.
Florián nás pozdravil svoji vodou z vlastních zdrojů deštěm. Předání
cen se také zúčastnil v zastoupení starosty města Bechyně
místostarosta p. Beneš, který také předával putovní pohár starosty.
Bechyně získala hned 2 putovní poháry v kategorii ml. hasičů a žen.
Soudek piva určený pro rozstřel za 1. místo, který se nekonal, byl
naražen a přítomnými účastníky soutěže konzumován zdarma.
Hlavní rozhodčí pan kpt. Šustr rozhodoval poctivě a celou akci
komentoval plukovník Ing. Ryšavý. Při gratulaci k úspěchům bylo
hodně radosti, ale také i zklamání některých soutěžících, občas
ukápla i slzička. Každý si ze soutěže ale odnášel hezký pocit, že se
zúčastnil, i když třeba nevyhrál a loučil se s tím, že na příští VI. ročník
přijede opět a lépe se připraví. Naši ml. hasiči a ženy skutečně
zabodovali, za což jim patří zasloužený dík. Všem soutěžícím a
pořadatelům bylo přáno hodně štěstí, zdraví, co nejméně výjezdů a
když už,tak s malouškodou a šťastný návrat domů vezdraví.

Nashledanou na VI. ročníku „ O putovní pohár starosty města
Bechyně“, který se uskuteční 6. května 2006 opět ve 12.00 hod. na
náměstí T.G. Masaryka a kde se počítá se soutěží historických
stříkaček s koňským potahem a v bílých historických uniformách. Již
se opět těšímese všemi na viděnou.

„OHNI ZMAR A H ZDAR“

Výsledky:

3. místo SDH Zhoř - starší čas 102,27

ASIČŮM
velitel soutěže a hasičů Bechyně

PODĚKOVÁNÍ
Výbor sboru dobrovolných hasičů děkuje Mladým hasičům a jejich
vedoucím Martě Widlové a Petrovi Halamovi za velmi úspěšnou
reprezentaci našeho sboru a města Bechyně při hasičské soutěži
„PLAMEN“, kteráse uskutečnila 21.5.2005 vTáboře.
Gratulujeme k 1. místu v kategorii starších MH a získání Putovního
poháru OSH Tábor a dále k 3. místu našich nejmladších hasičů, kde
obě družstva obstála v tvrdé konkurenci velmi dobrých družstev
celkem12.
Přejeme naší mladé generaci hasičů hodně takových úspěchůa jsme
na ně hrdí. Štěstí, zdraví a mladý optimismus je zárukou krásného a
šťastného mládí. Radost z dobře vykonané práce ať je neopouští.

„KDO SI HRAJE NEZLOBÍ“
Vzhůru na krajskou soutěž PLAMEN

Za výbor SDH Bechyně velitel hasičů

Tělovýchovná jednota TJ Jiskra Bechyně oznamuje, že
chatový tábor Židova strouha bude i letos uzavřen.

SVEZTE SE ELINKOU Z TÁBORA DO BECHYNĚ
V průběhu nastávající letní sezóny máte jedinečnou příležitost udělat
si výlet z Tábora do Bechyně historickým vlakem 400-001 zvaným
Bechyňka. Svezete se po elektrifikované dráze Františka Křižíka
dlouhé 24 km, která byla poprvé otevřena pro pravidelnou vlakovou
dopravu 1.června roku 1903. Letos poprvé vyrazila Bechyňka na trať
15.května v rámci Otevření turistické sezóny v Táboře. Další
příležitost k výletu budete mít o několika sobotách o prázdninách.
Ačkoliv byl provoz na trati Tábor - Bechyně modernizován, i dnes
nabízímožnost romantickéhocestování.
Nostalgické jízdy historickým vlakem z Tábora do Bechyně (24 km) v
sezóně 2005 (vždy sobota): nástupiště před vlakovým nádražím v
Táboře
Pořádá: Klubpřátel elektrickédráhy Tábor - Bechyně
18. 6.,2. 7., 16. 7.,30. 7., 13. 8., 27.8. a mikulášská 3. 12.
Odjezdy z Tábora vždyv 10.00 hod. (příjezd doBechyně v11.07 hod.)
Odjezdy z Bechyně do Tábora v 15.38 hod. (příjezddo Táborav 16.36
hod.)
Cena zpáteční jízdenky: dospělí 70,- Kč, děti 6 - 15 let 35,- Kč (děti do
6 let zdarma)
Informace a objednávky jízdenek u pana Krejčího na tel. +420 381
254 798 Historický vlak má bufetový vůz (prodej teplých a studených
nápojů), ve vlaku hraje buď živá hudba nebo rádio.

Upozornìní pro rodièe

V poslední dobì se mezi školáky šíøí nová „móda“ - vdechování plynu do zapalovaèù.
Tento plyn je smìsí tìkavých látek, které jsou velmi podobné organickým rozpouštìdlùm
(napø. toluenu). Tyto látky patøí mezi velmi rizikové, špatnì se odhaduje jejich dávka
(hrozí nebezpeèí i pøi jednorázovém experimentu) a pøi dlouhodobém používání
poškozují nevratnì vnitøní orgány, nejvážnìjší je poškozenímozku.
Rodièe, vìnujtevìtší pozornost tomu, co dìlají Vašedìti vevolnémèase!

-ap-

Výstava v Muzeu keramiky
V pátek 20. května t.r. proběhla vernisáž výstavy soch místního
rodáka Radko Plachty za opravdu hojné účasti zájemců. Výstava
potrvá do 19.6.2005 v Mezinárodním muzeu keramiky v Bechyni v
místnostech bývalého zámeckého pivovaru. Všichni jste srdečně
zváni.



Tel./fax: 385 721 093
mobil: 602 484 318

e-mail: peterkaservis@seznam.cz
375 01 Týn nad. Vltavou, Žižkova 37

NABÍZÍME:
Prodej, servis, montáž

Prùmyslové chlazení, chladící boxy, vitríny

Klimatizace - pro domácnost, kanceláøe,

Plnìní autoklimatizací

Tepelná èerpadla

domácích chladnièek a mraznièek, zár. i
pozár.

a dodání vybavení pro chlazení

prodejny, hotely a restaurace
Prodej již od 8 000 Kè, pøipravte se na léto

Zprávičky z MŠ Jahůdka
Jaro v MŠ překypuje činnostmi - v dubnu byl týden otevřených dveří
pro děti, které se nově zapsaly do MŠ, 7.4. proběhl Ekologický den na
téma " Co na zahradu nepatří", -děti shlédly divadlo "O kamarádství",
děti z pavilonu B byly na výletě vlakem v Bechyňské Smolči, kde
poznávaly architekturu vesnických staveb, přírodu a les na jaře.27.4.
připravilaZUŠpro předškolákykoncert. Poslední dubnovýden prožily
děti v duchu "Čarodějnického reje. Shlédly jsme tato divadelní
představení: "O třech prasátkách", "Borůvkové panenky", předškoláci
jedou na otáčivé hlediště do Týna n/Vlt. - "Pohádka o drakovi". 14.6.
budou děti přijaty u pana starosty k slavnostnímu ukončení docházky
do MŠ. Den dětí oslavíme návštěvou ZOO v Hluboké nad Vltavou.
Děti se pilně zúčastňují s úspěchem výtvarných soutěží. Děti a
zaměstnanci MŠ Jahůdka děkují všem rodičům a sponzorům za
pomoc a dárky pro naše děti. Přejeme všem pěknou a klidnou
dovolenou a v září se na Vás na všechny těšíme. Rodičům ještě
připomínáme platnost nového zákona od 1.1.2005, který stanoví,
že předškolnídocházka(5-6 let) jebezplatná!

Bechyòská blicka 2005

1. kvìtna 2005 se v pøedsálí kulturního domu konal pod záštitou
starosty mìsta Bechynì již 9. roèník turnaje ètyøèlenných družstev v
bleskovém šachu „Bechyòská blicka“.
Devatenáct družstev z celéÈeské republiky se seøadilo na startovní èáøe,
aby systémem každý s každým bojovalo o co nejlepší umístnìní. Turnaj
zahájil øeditel turnaje Vratislav Š�astný, který pøivítal všechny hráèe a
popøál jim mnoho hezkých zážitkù. Na dodržování pravidel dbal a
sporné okamžiky øešil rozhodèí Vladislav Tolar z Èeských Budìjovic,
zatímco celou agendu a zpracování výsledkù mìl na starosti Ladislav
Havlík.
Po neúprosných bojích se nakonec z celkového prvenství radovalo
družstvoWeiler Praha (61bodù), kterézvítìzilo s jasnýmnáskokempøed
LOKO Èeské Budìjovice (54,5) a Sokol Plzeò Letná (53,5). Domácím
hráèùm se letos pøíliš nedaøilo a družstvo ŠSReality Horòák Bechynì A
(35,5) v sestavì Josef Janeèek, Václav Hašek, Pavel Houdek a Alois
Bartoš obsadilo 10. místo, zatímco Béèko (25,5) v sestavì Pavel Malý,
Štefan Bernáth,Marek Brèák a Ivan Horòákml. skonèilo ètrnácté.
I pøes sportovní neúspìch jsme byli s klidným prùbìhem turnaje
spokojeni a naše poøadatelské úsilí ocenili mnozí hráèi a pøislíbili, že k
námurèitì znovu rádi pøijedou.
Na závìr bychom chtìli podìkovat panu starostovi J Matìjkovi, že
zaštítil tuto akci, vedení kulturního domu za propùjèení hracích
prostorù,Slávkovi Smrèkovi za technickou podporu akce a v
neposlední øadì Renátì Vymìtalové, která se po celý èas obìtavì starala
o obèerstvení všech zúèastnìných. Dále vedení restaurace v kulturním
domì a kuchaøi za pøípravu obìda a samozøejmì také všem sponzorùm,
kteøí pøispìli docenovéhofonduturnaje.
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TÌLOVÝCHOVA & SPORT

Pracovník oddělení
PRODEJ-MARKETING

- vzdělání elektro (SŠ/VŠ)-slaboproud
- aktivní znalost NJ/AJ podmínkou

- smysl pro zodpovědnost

- řidičský průkaz skupiny B.

vyučené v oboru, práce na CNC i
klasických strojích, ve vícesměnném

provozu.

- komunikativní a příjemné vystupování

KOVOOBRÁBĚČE

Nástup dle dohody.

Kontakt: p. Vacek

Hledá nové
pracovníky

na tato volná
pracovní místa

NaLibuši 891, 391 65 Bechyně
Tel.:+420 381 213 011
Fax:+420 381 211 060

email: micro-sensor@micro-sensor.cz
http://www.micro-sensor.cz

Bechynští kanoisté zahájili sezonu
Již zaèátkem dubna ponoøili bechynští vodáci pádla do studené øeky Lužnice,
aby bojovali o tituly krajských pøeborníkù ve sjezdu na divoké vodì. Závodù se
zúèastnilo pøes 60 borcù nejen z jihoèeskýchoddílù. Titul krajských pøeborníkù
vypádlovali v kategorii deblkanoí (C2) M.Háša spoleènì s J.Pazourkem, na 3.
místì skonèili Fr.Uhlík s Pavlem Pazourkem. Na singlkanoi (C1) zvítìzil o pár
setin M.Háša pøed J.Pazourkem. V kategorii kajakù (K1) obsadil Tomáš
Macášek 2. místo ve starších žácích. Ve veteránech získal bronz J.Pazourek st.
naK1. Ostatní závodníci z domácího oddílu podali takékvalitní výkony.
Výborného výsledku dosáhli M.Háša J.Pazourek, když na mistrovství ÈR ve
Špindlerovì mlýnì vybojovali vynikající , na jedné z
nejtìžších tratí v republice. V prùbìžném poøadí Èeského poháru (ÈP) jsou
zatímna6.místì.
Také v ÈP žactva dosahuje pravidelnì kvalitních výsledkù T.Macášek na K1 a
spoleènì sL.Medøickýmstáli nìkolikrát na stupníchvítìzùv kategorii C2.
Náš oddíl bude již tradiènì poøádat 5.roèník raftových závodù ve sprintu pod
bechyòskýmmostem. Závody se uskuteèní v sobotu 16.7.2005. Bìhem dne a
následující veèerní vodáckou party je bude provázet známá bechyòská
folkrockováskupinaTHEMÒAUCS.

5. místo v dlouhém sjezdu

za oddíl kanoistiky - pazi

Jiskra Bechynì vyhrála okresní pøebor v basketbalu

Výbornì prezentovali naše mìsto basketbalisté Bechyòské Jiskry. V právì
skonèeném okresním pøeboru obsadili první místo a stali se tak okresními
pøeborníky. Celou soutìží prošli velmi suverénnì. Jedinou prohru o dva body
utrpìli na domácím høišti s mužstvem CRAVT Tábor v dobì, kdy již bylo jasné,
že do playoff pùjdou zprvníhomísta.
V prvním semifinálovém zápase na nì èekalo družstvo VIKTORIE Tábor.
VIKTORIE posílená o hráèe ze zkušenostmi z tøetí ligy vzala toto utkání velmi
prestižnì a snad právì proto se utkání neodehrálo. V prvním zápase na
soupeøovì høišti, v dobì kdy Bechynì vedla rozdílem dvaceti bodù, neunesl
trenér domácích blížící se porážku a na protest proti rozhodování rozhodèích
odvolal své družstvo ze zápasu. Tato smutná a nesportovní skuteènost
posunula po rozhodnutí STK Bechyni pøímo do finále. Z druhého
semifinálového vyšli úspìšnìji hráèi Sokola Tábor, kteøí udolali CRAVT Tábor
ve tøech zápasech. Ve finále se žádné drama jižnekonalo. Bechynìpo vítìzství
79:55 a 87:60 dokráèela jasnì pro titul okresního pøeborníka. Na úspìchu se
podíleli tito hráèi. /v závorce poèet bodù za sezónu/. Syrovátka /97/, Vosecký
/264/, Lachout /127/, Uhlík /24/, Urban /16/, Hladký J./281/, Šimek /155/,
Šimák /135/, Huptych /105/,Volek /44/, Zunt /73/, Stach /1/,Huisl /14/.
Družstvu Bechynì B, tvoøené pøevážnì staršími hráèi se naopak nedaøilo a
skonèilo osmé s jedinou výhrou. Zásluhou na úspìšné sezónì má i sponzor
Zámeènictví Josef Drda, kterému touto cestou dìkujeme za podporu.
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