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ÈERVENEC-SRPEN 2005

Územní plán
Schválením zadání územního plánu Bechyně v březnu 2005 byly
zahájenypráce na další etapě konceptu územního plánu.
Je třeba si uvědomit, že platný územní plán má široký dopad a
prakticky koordinuje rozmanité, často protichůdné zájmy v území.
Schválený územní plán je závazným podkladem pro rozhodování v
území řeší např. funkční využití ploch, dopravní a technickou
infrastrukturu, vymezuje zastavěné a zastavitelné území (stavební
pozemky).
Prakticky to znamená, že pokud má vlastník pozemku zájem v
budoucnu na svém pozemku stavět, musí být tento pozemek v
územním plánu takto vymezen (např. funkcí pro bydlení, podnikání
apod.) a to tedy znamená, že každý, kdo má na území Bechyně,
Hvožďan a Senožat nějaké plány, by se měl s připravovaným
konceptem seznámit. Je v zájmu všech podílet se na tvorbě tak
důležitého dokumentu - každý může uplatnit své podněty a
připomínky prostřednictvím Městského úřadu v Bechyni.
S postupem prací na územním plánu bude veřejnost seznámena,
bližší informace budou zveřejněny na úřední desce Městského úřadu
Bechyně.
Konceptřešení se projedná na veřejném jednání, jehož součástíbude
i odbornývýklad zpracovatelky Ing. arch. ŠtěpánkyŤukalové.

Mìstské koupalištì zahájilo provoz

Od soboty 25. èervna je v provozu koupalištì v areálu sportovního
stadionu. Provozní doba je dennì od 10 do 19 hodin. Ceny vstupného
zùstávají stejné jako v loòském roce. Permanentky si zájemci mohou
zakoupit v sídle spoleènosti Bytenes Bechynì, s.r.o., NaLibuši 614.

Z jednání zastupitelstva 8.6. 2005

Z jednání zastupitelstva 22.6. 2005

- Schválen prodej bytové jednotky čp.208 ul.Písecká, Bechyně o
velikosti 2+1 za kupní cenu 281.000,- Kč. Prodej byl uskutečněn
formou obálkové metody za nejvyšší cenu.

- Odsouhlasen prodej id. 1/2 pozemkuč.par. 1062/1 o výměře 306
m2 a id. 1/2 pozemku č. 1062/2 o výměře 261 m2 v k.ú. Bechyně
Českému rybářskému svazu, místní organizaci Bechyně, za
kupní cenu ve výši 35.261,- Kč. Jednáse o pozemky pod stavbou
rybářské klubovny.

- Schválenzáměr prodeje pozemků č.par. 13/1, 13/2, 13/9 a 13/13
v k.ú. Bechyně. Jedná se o pozemky v areálu bývalého
tzv.dolního mlýna v Zářečí.

- Schválena změna č. 1 Regulačního plánu zóny pro služby,
podnikání a obchod Bechyně. Požadavek na zpracování změny
regulačního plánu v lokalitě u autobusového nádraží vychází ze
záměru firmy Eslot, s.r.o. postavit na tomto místě supermarket.
Závazná část změnyč.1 byla vyhlášena vyhláškou č. 1/2005.

- Schválen prodej pozemků: stp.č. 1562/1 o výměře 1584 m2,
č.par. 1562/3 ovýměře 71m2, č.par. 1562/4o výměře 1064 m2, a
č.par. 1562/10 o vým. 1271 m2, vše v k.ú. Bechyně, pro stavbu
supermarketu firmě BKB-Praha,spol.s r.o., za kupní cenu ve výši
950,-Kč za m2. Tyto pozemky se nacházejí v bývalém areálu
společnosti BytenesBechyně spol. s r.o. a drobné provozovny.

- Schválen prodej id. 1/2 vily Elektra čp. 537 postavené na stp.č.
262/1, id. 1/2 pozemku stp.č. 262/1 o výměře 387 m2 a id. 1/2
pozemku č.par. 263 o výměře 519 m2 v k.ú. Bechyně za kupní
cenu ve výši 1.500.000 KčpanuPavluKřivonožkovi. Prodejbude
moci být uskutečněn až po 30.6.2005, což je termín, který byl
stanovenpro prodejepředcházejícímu zájemci.

- Záměr prodejedomučp.8 Bílý Zvon nebyl schválen.

CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ
JIHOČESKÉHO KRAJE, Kontaktní místo BECHYNĚ

Naše služby poskytujeme občanům se zdravotním postižením bez
ohledu na druh a rozsah postižení, věk i situaci (zda klient již je v
obtížné sociální situaci, či je takovouto situací ohrožován).

- základní sociálněprávníporadenství
- ochranapráva zájmůosob sezdravotnímpostižením
- kontaktní činnost ( depistáž zdravotně postižených občanů v

místě jejich bydliště )
- konzultace ke zlepšení životního prostředí ( bezbariérové úpravy

bytů a staveb)
- konzultace při výběru rehabilitačních a kompenzačních pomůcek
- možnost zakoupení nového vydání Sociálně právního minima od

JUDr. Jana Hutaře

Při Centru funguje
/ např. mechanické vozíky, podpůrná chodítka, sedačky do

vany .../

. na adrese : Dům s pečovatelskou službou, ul. Školní
č.1009, Bechyně,

Ostatní dnypo telefonické domluvěna

na adrese: Tř.ČA2289,Tábor (parčík odplaveckého stadionu).
e-mail : czpjk_ta@volny.cz

Poradenské služby jsou bezplatné !

Co nabízíme :

půjčovna rehabilitačních a kompenzačních
pomůcek

Dále je možnost v zajistit prodej náhradních baterií do
sluchadel !!
Navštívit nás můžete :

Nebo přímona našem detašovaném pracovišti :

případě zájmu

každé poslední úterý v měsíci od 9. hod.
do 11. hod

klubovna č. 401 (můžete zvonit na domovní
zvonek!)

tel.: 381 254 240

každépondělí a středu od 8. do 16. hod.

00

00

00 00

Sbor dobrovolných hasičů ve Hvožďanech

a setkání rodáků a přátel obce Hvožďan

vás srdečně zve na oslavu
100. výročí založení hasičského sboru

kteráse koná v sobotu2. července 2005 od 12.45hodin.

Program:
12.45 - sraz hasičůna návsi veHvožďanech
13.30 - slavnostní průvod
14.00 - ukázky staréa moderní techniky
16.00 - nástup, ukončení

Následuje posezení s hudbou. K poslechu a tanci hraje kapela
Alegro-plus z Milevska s repertoárem písní dechových imoderních.
V případě nepříznivého počasí bude připraven k dobré zábavě
velký zastřešený prostor.

Návrh rekonstrukce bechyòského námìstí

Na stranách 3 a 4 tohoto vydání Zpravodaje naleznete základní
informaceopøipravovanébudoucípodobìnámìstí T.G.Masaryka.
S obsahem celé studie, kterou zpracoval Atelier Star z Tábora se
veøejnost mùže seznámit naMìstském úøadì. V souèasnédobì probíhá
shromažïování pøipomínek k pøedmìtnému projektu, které budou po
vyhodnocení pøedány autorùmstudie.

mailto:e-mail:czpjk_ta@volny.cz


MEDAILON
František Bican

(nar. 31.7.1885 ve Hvožďanech)

Pokusím se popsat krásnou
p á b i t e l s ko u h v o žď a ns k o
bechyňskou figurupanaFrantiška
Bicana.
Na r o di l se 31 . 7 . 188 5 v e
Hvožďanech. Matka byla Anna
Suchanová, dcera půlláníka ve
Hvožďanech Václava Suchana a
Kateřiny rozené Rypáčkové z
Hodětína. Otec byl Jan Bican,
podruh v Hodonicích, syn Matěje
Bicana, sedláka v Hodonicích a
Barbory, rozené Janákové z
Černešovic.
František se vyučil zedníkem v
roce 1903 u Matěje Mareby v
Bernanticích.

Bylvšakve zdejšímkraji více znám než jako zedník jako Bican primář
nebo doktor Petrolka. Bydlel ve Hvožďanech a měl chalupu vedle
pana Koláře a pana Dlouhého Suchana. Byl to činorodý človíček, za
1.světové války obstarával kuřákům na potravinové lístky tabák a
cigarety, které tajně pašoval z „tabáčky“ v Táboře. Proto byl i
pronásledován četníky za pašování. Prý byly u něho časté domácí
prohlídky, ale i na ty on vyzrál: kdo by nevycouval z policejního
výslechu při fingovaném milování se ženou? To pak bylo těžké
hledání pašovanýchcigaret. Většinou bylyukryty do kamenza troubu.
Ve svém řemesle, zedničení, patřil mezi dobré „vídeňské zedníky“,
dost si vydělal, ale bohužel i utratil, hlavně za pití, až přišel i o svou
chalupu. Odešel z obce, na obecním pozemku na Plechamru si
postavil takový trampský srub. Měl šikovného syna, zedníka, který se
vypracoval na mistra a vlastnil i svou stavební firmu v Táboře. Říkal:
„Táto, děláš mi ostudu, já tu tvou boudu strhnu!“ Ale táta nechtěl ani
slyšet, žeprý zní nemusíplatit domovní daňa basta!
Bican byl také vyhlášeným pytlákem. Do ok chytal, co se dalo, a
nechal se i jako vejtaha vyprovokovat chlapy v hospodě u Bendů;
všichni byli rozjařeni pitím a že by to chtělo něco mastného k
zakousnutí. V půlnoci se tedy sebral, odešel a za hodinu hodil na zem
v šenkovně dva statné zajíce. „Tak si kousněte!“ Chlapi se dali do
práce, hostinská doneslapekáče, zajíci sepekli a pak se hodovalo.
Po čase začal Bican klempírovat, nebylo mu dobře. Šel k doktoru
Čámskému a ten mu řekl:“Víš, Bicane, už si se těch chlupáčů najedl
dost, je na čase si jít odpočinout k Michalovi“. Bicanovi se tahle
prognóza nelíbila, šel domů, ale udělalo se mu tak zle, že skončil ve
škarpě. Kolem jeli kočovní černí cikáni, kobyla vrch zdolávala pomalu,
zakládali kola, je tam velké stoupání, a tak našli Bicana v talutě.
Cikáni sezačali ptát na jeho nemoc, ujali se ho avyléčili. Co to bylo za
zázrak, co muporadili a čím hovyléčili, nikdy neprozradil. Zakrátko se
objevil v hospodě ve Hvoďanech jako jura a tady je začátek jeho
vzestupu, začal sám lidi léčit. A to tou petrolkou podle přezdívky ve
spojení sdalšími tajemnými ingrediencemi.
„Vzpomínám na jeho návštěvy u nás v ševcovské dílně, kde hlavně
navštěvoval pana Lálu, výborného řemeslníka a pytláckého parťáka.
Já poslouchal s nastraženýma ušima jeho vyprávění. Měl
nevypláchlou pusu, nevadilo mu, že své někdy i trochu drsné historky
vypráví před mládeží. Bylprostě svůj.
Svůj přístup k léčenípopisoval takto:
„Tak vám tady namaluju takovýho
obyčejnýho sprostáka.“ Namaloval
naivní podobu člověka, bohužel jsemsi
tenkrát neuvědomil kouzlo těchto
kreseb a žádnou si neschoval.
Vypadala asi takto: na kresbě byly
vyznačeny důležité lidské orgány
(srdce, plíce, játra, ledviny... ale hlavně
páteř a mícha), poměrně anatomicky
správněumístěné.
„Přivedli mě takového chcípáka, tak
jsem ho prohlíď: ledviny shnilý, játra
shnilý, srdce shnilý ... akorát míchu měl
v pořádku. Kdyby neměl míchu v
pořádku, tak bych ho neléčil. Tak jsem
ho zabalil do obkladů (to znamenalo do
dek nacucaných petrolejem a podle
něj plus záhadné ingredience), vytáh´
jsem z něj pět kýblůhnisua mohl zaspo světě běhat dál.“

Asi ten, kdo byl v podstatě zdravý, ty jeho petrolejové zábaly přežil
Kdo ví? Nosil s sebou složku s děkovnými dopisy od vyléčených
pacientů a pak se mu začalo věřit, že některé ty „živočichy“, jak říkal,
opravdu vykurýroval. Chodili k němu podle doktorů beznadějní
pacienti: „bába nad hrobem, z nemocnice ji vyhodili a prej, abych ji
vykurýroval.“ Ne vždy se to podařilo, měl se svým léčitelstvím i potíže
se zákonem, ale nakonec se uznalo, že k němu „živočichové“ chodí
dobrovolněaon nikomu nesliboval jisté uzdravení.
Ještě některé z jeho mnoha pytláckých historek. Doufáme, že naši
čtenáři přispějí i dalšími, které budou k dispozici příštím generacím.
Byla by škoda nezaznamenat tyto vzpomínky.
V Plzínech. kde byl jeho hlavní „revír“ si políčil oka, jak on říkal
chomoutky,na srnce. Chodil tam měsíc, dva a pořád nic. Pak jednou
přijde po ránu na sledované místo, to je celý roztancovaný od
chyceného srnce, ale toho mu někdo vyfouknul. V lese v dáli zahlédl
bábu s nůší, blíže poznal bábu Suchanů, v nůši navrch narovnaný
chrastí. Říká si: ta pod tím chrastím má „mého“ srnce! Musím ji
překvapit a vyděsit; zastrkal si za klobouk a sáčko větvičky, udělal ze
sebe divého muže, vyděšené bábě škubnul s nůší, vyklopil srnce a
řekl, že si tochrastí může odnést domů.
Pan Lemberka pekař z náměstí říká Bicanovi:“Pošli mi nějakého
zajíce.“ Po čase mu vyčítal, že mu nic neposlal. „Jak to, že neposlal? U
Plzínů jsem viděl takovýho pěknýho macka, tak mu říkám: Jdi na
náměstí k Lemberkovi. Tak jsem ti ho tam poslal., Jó, kdybys řekl:
donesmi zajíce, tak ti ho donesu.“
Chytil se mi takový pěkný zajíček, já s ním pod kabát a mašíruju k
domovu. Ale na polní cestě vidím hajnýho. Říkám si, pozor, Bicane!
Zajíce jsem si pověsil na smrček a pod kabát strčil takový parýzek,
který se mi zrovna namanul. Na kraji lesa už na mně čeká četník
Hanzlík: “Tak copak to máte, Bicane, pod tím kabátem?“ „Ale pane
četník, takový parýzek do kamen.“ „Nu, tak mi ho ukažte.“Ale co byste
na němviděl, pane Hanzlík?“A tak jsmese chvíli dohadovali, pak jsem
rozepnul kabát a tam kus dřeva. Když vypadl na zem, celý se
rozsypal, jak byl ztrouchnivělý. Četník nemohl nic dělat. Pak jsem si
toho zajíčka z lesavyzvedl.“
Rád k nám do ševcovské dílny chodil, bylo zde společenství lidí,
vděčných posluchačů a u kamen teplo. Nosil dělníkům cigarety,
všichni dílničky zahulili, táta to neviděl rád, zdržoval dělníky od práce,
zvláště když ještě s sebou přivedl harmonikáře. Ale pro mě to byl vždy
velký zážitek. Pamatuji si ho jako dnes: široký klobouk, vysoké
holínky, rajtky…
Když zemřel, odešla s ním jedna další bechyňská legenda.
Podle materiálů a vyprávění pí B.Kyselové, Frant.Stacha z Hvožďan, p. J.Pitry a

R. Plachty z Bechyně zaznamenala - ap -

ŽIVOTNÍ JUBILEA - ÈERVENEC 2005

90 let Hynek Jiří
85 let Alexová Růžena, Picálková Albína
84 let Burianová Anastázie
83 let Kolář Jan
82 let Haškovec Václav, Prošková Anna
80 let Čížková Libuše, Hejlíková Milada, Hovorková Vlasta,

Matyásková Anna
79 let Čáp Stanislav, Staňková Drahomíra
78 let Haškovcová Anna, Kavan Vladimír
77 let Malíková Jaroslava, Neškodný Josef,

Roesslerová Blanka
76 let Pítrová Věra
75 let Cikánek Josef, Kroupa Milan, Vomáčková Růžena

ŽIVOTNÍ JUBILEA - SRPEN 2005

92 let Šindelářová Marie
89 let Holátová Růžena
84 let Nekolová Marie, Vitoušek Karel
82 let Soukup Jan
80 let Ševčíková Anna, Šimůnková Emílie
79 let Tůmová Božena
78 let Bětík Miroslav, Jánský František, Karlíková Jitka
77 let Rokoská Marie, Šobrová Zdeňka
76 let Hořejší Růžena
75 let Dušková Miluše, Husa Václav, Nosálková Ludmila,

Vlasáková Marie

GRATULUJEME
Osobní údaje v této rubrice jsou zveřejňovány se souhlasem jubilantů



Návrh rekonstrukce bechyòského námìstí

A. Prùvodní zpráva:
1. Údaje stavbya investora

námìstí T.G.Masaryka a pøilehlé ulice na Pražském
pøedmìstí dle plánku- úpravaparteru studie 4/2005

Bechynì
MìstoBechynì, námìstíT. G.M.

název stavby :

místo stavby: è. pozemkù1987,1988,1989/1, a pøilehlé ulice
investor:
autoøi návrhu: ing.arch. Ladislav Stach a ing.arch. JanaStachová

2. Základní údaje :

3.Podklady :

Pøedmìtem øešení je návrh parteru námìstí T.G.M. a pøilehlých ulic Pražského
pøedmìstí.

mapový podklad technická mapa 1 : 1000 (geodetický podklad), prùzkum
souèasnéhostavu (vlastní), rozborsouèasného stavu (vlastní).



Prostudované materiály :
Studie øešení plochy námìstía rekonstrukce zelenì (ing. Hrubá10/2002)

Dotvoøení mìstského parteru doplnìní o chybìjící prvky, parkovištì a
provedení kvalitních povrchových úprav.

úpravanaveøejnémosvìtlení
kanalizacea vodovodní sí� - rekonstrukce

Námìstí jeprostor celomìstskéhovýznamu s rùznými funkcemi a nároky:
, jak

proabonenty obyvatele mìsta, tak zejména v letní sezónì pro návštìvníky akcí
poøádaných v areálu zámku, možnost (svatby, kulturní
akce apod.) nepoèítá se s delším parkováním autobusù vzhledem k
odstavnému parkovišti u stadionu, ,

u pøilehlých domù.
Aktivitymožno rozdìlit na:
Celoroèní informování veøejnosti aparkování abonentù
Sezónní pøedzahrádky, posezení, festivaly a další jednorázové programy a
parkování
Námìstí je tedy celomìstský prostor umožòující individuální odpoèinek
posezení, obèerstvení, dále parkování jak pro abonenty tak pro turisty a
návštìvníky.
Hlavní myšlenka je propojení relaxaèních ploch pøed kostelem a velké plochy
kolem kašny. Tento centrální prostor je oddìlen od komunikací nízkou zelení.
Je koncipován osovì, kde osu tvoøí lípa svobody 1918 lípa svobody 1989 +
dosazenálípa. Mezi 1.dvìma lípami je navrženopøemístit kašnu resp. fontánu,
která se tímto dostanedo centrální polohy a tímumožní lépevyužít k relaxaci a
umocní se i její estetický dojem. Stojánek bude ponechán ve stávající poloze
malé oddychové místo. Kolem kašny bude sezení s pohledem na tryskající a
pøepadající vodu. V severní èásti tohoto centra bude pøevaha zelených ploch s
keøovitou výsadbou, event. kvìtinovými záhony. Vhodné by bylo i doplnìní
napø. drobnìjšími keramickými plastikami. V jižní èásti tohoto centra je
navrhovaná souvislejší dláždìná plocha s osou vyznaèenouodlišnou dlažbou.
Tato plocha mùže sloužit napø. pro poøádání trhù (2 øady stánkù podél osy ),
kulturníchpøedstavení poulièníhodivadla, koncerty apod.
Ve spodní èásti tohoto prostoru je uvažováno propojení na prostor pøed
kostelem smìrovaný na sochu Jana Nepomuckého. Tento prostor je mírnì
svažitý navrhujeme rozdìlit jej výškovì na 3 úrovnì zídky z pøírodního
kamene vyrovnání terásek, kde bude chodník a odpoèinkové posezení.
Rozhodnì je nutné vylouèit jakoukoli dopravu zejména „ divoký“ prùjezdmezi
stromy. Zásobování èp. 103 a pohøební služby èp. 108 doporuèujeme kolem
kostela ze strany pošty, event. vybudováním „ legálního“ prùjezdu z vjezdu k
faøe.
Prostor mezi farou a Pichlovým domem bude èásteènì vìnován parkovišti
pro sezónní návštìvníky i zákazníky penzionu. Pøístup k faøe a èp. 112 je
zajištìn obslužnou slepou komunikací. Pøed Pichlovým domem bude
respektována pøedzahrádka propojená chodníkem na parkovištì i k faøe. Mezi
parkovištìma chodníkem bude zeleò s novì vysazenými stromy.
Prostor pøed poštou je pøevážnì vìnován parkovišti, jsou zde ponechány
telefonní budky. Je k jednání s Telecomem otázka nutnosti ponechání obou,
event. výmìna za 1 s novìjším designem. K nim je navržen chodník, rovnìž by
zdebylo vhodnéumístit informaènítabulinebo plakátovací rondel.
Na východní a severní stranì námìstí je podél domù chodník a pøed ním
vydláždìná plocha, která je oznaèena jako parkovištì hloubky 5 m. V pøípadì
zájmu tam lze kdykoli realizovat pøedzahrádku. Pøedzahrádky oživují prostor a
velmi doporuèujeme jejich zøízení. Stromy doporuèujeme vysadit nové, budou
umístìnydo terénu, kolem nichbude litinová pochùznámøíža ochranný koš.

ve správì SUS zùstává zachována, z ní jsou
odboèky kparkovištíma obslužnýmkomunikacím

obslužnost jednotlivých objektù a pøístup k
parkovištím, napojeníboèních ulic.

: je øešeno s ohledem na velký nápor turistù v sezónì.
Parkovištì jsou rozdìlena do4 èástí : u pošty = 29 + 3Pi, poobvodu = 41+ 2 Pi
+ kolostav, uprostøednámìstí = 30a pøedfarou= 18 +2Pi +kolostav.

: je øešeno jako pøíležitostné pro svatby, kulturní akce
apod. Prokrátkodobéparkování 2ks

: bude zajištìn bezbarierový pøístupna chodníkya bezbarierový pohyb po
námìstí.
a/ chodníky po obvodìnámìstí - obslužnost jednotlivých objektù
b/ chodníky podél prùjezdnékomunikace
c/ napojení odpoèinkových prostor

4. Zdùvodnìní stavby:

5. Požadavky navyvolané investice :

B. Souhrnné øešení stavby :
1. Koncepèní, architektonické a výtvarné øešen stavby :

Zachování prùjezdnosti a obslužnosti parkování osobních automobilù

parkování 2 autobusù

odpoèinkové a relaxaèní plochy možnost
vytvoøenípøedzahrádek

2.1Dopravní øešení námìstí= SO.1 :
Automobily :
Hlavní prùjezdná komunikace

Obslužné komunikace

Parkování automobilù

Parkování autobusù

Pìší

Návrh rekonstrukce bechyòského námìstí
2.2 Dopravní øešení pøilehlých ulic = SO.2 :
Automobily :
Obslužné komunikace:

Parkování automobilù

Parkování autobusù
Pìší

3.1 Zeleò námìstí= SO.1:
stromy

3.2 Zeleò pøilehlých ulic= SO.2 :

4.1 kontejneryna separovaný odpad =SO.2 :

5.Mobiliáø adrobnáarchitektura
5.1 Kašna :
5.2 Socha JanaNepomuckého :
5.3 Lavièky :
5.4 Kolostavy :
5.5.Odpadkové koše

kamenné nádoby
s plechovou vložkou znaku mìsta keramické nebo litinové

Odpadkové nádoby
5.6.kontejnery na zeleò ?
5.7.gardiniery ?
6.VO veøejnéosvìtlení
6.1.VO veøejnéosvìtlení :

6.2. slavnostní osvìtlení

nasvícení fasád domù,

6.3.elektrosloupky

Pro další zpracování by bylo dobré se zamyslet nad zaèlenìním
následujících témat:
Infosystém aorientaèní systém:

infocentrumèp.xx
stálé bezobslužné infocentrum? informaèní tabule u pošty

Dotyková obrazovka

plakátovací plochy nebo rondel

rozcestníkya smìrovky
stožáryna vlajky

6.3. elektrosloupky -

obslužnost jednotlivých objektù zachování všech
vjezdù. Vzhledem k prostoru nìkde nesplòují parametry dvousmìrné
komunikace a nelze provést chodníky stav je historicky daný a je nutno jej
respektovat. Nedoporuèujeme uvažovat o jednosmìrkách spíše o statutu
„obytná zóna“nebosnížení rychlosti. Tam, kde to prostorové pomìryumožòují
chodníky navrhujeme.

: není uvažováno s parkováním dostatek míst je na
pøilehlém námìstí. Doèasné zaparkování je možné ve vjezdech do domù pro
majitelepøíp. návštìvy nebudemít charakterparkovištì.

: neníuvažováno
: Tam, kde to prostorové pomìry umožòují navrhujeme chodníky a

bezbarierový pøístup na nì. Bohužel nelze realizovat chodníky podél
komunikací vplnémrozsahu.

Dominantou prostoru budou tvoøit stávající u kostela vysazené do
tvaru V, na nì navazující boèní výsadba podél objektù. Druhá øada bude podél
východní strany námìstí. Uprostøed v oddychové zónì budou 3 dominantní
stromy v osovém uspoøádání = 2 stávající + 1 dosazený. Z jihu je stávající
parèík, který není souèástí tohoto øešení, ale doporuèujeme úpravu dle ing.
Hrubé, to jeprobírku a výchovný øez, nebo� prostor je pøíliš zahuštìný.

Zde není pøíliš místa na realizaci zelenì. Strom doporuèujeme vysadit pouze v
terèi v ulici Dlouhé. Ostatní zeleò bude pouze doplòková nízká a pùdopokryvná
pøevážnì vmístech kde je nyní.

Nutné pøemístìní odkostela, v návrhu jsou vytipovánadvìmísta:
a/za eI. pilíøky smìremdo ulice v ulici Dlouhé uèp. 61
b/u garáže pøesulici èp. 105v ulici Dlouhé

Doplnìní aktivit doporuèujeme øešit pomocí komplexu prostøedkù
infosystému a orientaèního systému, mobiliáøe a drobné architektury, zelenì,
VO a elektrosloupkù.
Protože budou provedeny nové zádlažby, budou v této souvislosti provedeny
revize sítí s výhledem budoucích 15 - 20 let, nebo� v této dobì by nemìl být
povolen jakýkoli zásah dozádlažeb vyjma havárie.

pøemístit, opravit proudící a tryskající vodu
kulturní památka stávající úprava okolí

litinovákonstrukcevkombinaci se døevem
litinové, pøipevnìné k podkladu stejného typu jako lavièky

na hlavních pìších trasácha u odpoèinkovýchmíst / žulové /
a reliéfem nebo .

Designembymìly korespondovat s keramickými nádobami na nízkouzeleò.
popelnice vymístimimoprostornámìstí.

VO na kandelábrech nutná úprava vzhledem k dispozici, doplnit nasvícení
stromù u kostela a lip v odpoèinkové zónì chodníkovými svítidly, nasvícení
okolo kašny

resp. nasvícení dominant:
kostela, kostelní vìže
doporuèujeme které zajistí jednotliví majitelé domù
svítidlyna fasádách - není vPD, ale doporuèujeme, aby bylo povolováno.

zvážit potøebuzøízení

Motto: dostatek srozumitelných informací o pamìtihodnostech a
zajímavostechlokality
1/ : obslužné pøístupné pouzev otevírací dobì
2/ nebo jen .

? lze vytipovat místo, kde by bylo všechno umístìno pod
støíškou ( u pošty, uparkovištì u fary )
3/ designemkorespondující s infosystémem
celéhomìsta.
4/
5/

zvážit potøebu zøízení využití pro akce samostatné
mìøení ( kdo budespravovat ?)
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Pondělí 25.- neděle 31. července / KD a Klášterní zahrada
Dílna pod vedením profesionálního výtvarníka, loutkáře a vy-
sokoškolského učitele Mgr. Karla Vostárka je určena nejen
amatérským divadelníkům, ale všem, kdo si chtějí hrát. Téma
dílny: "MASKY"

:

Přihlašte se do 10. 7. na tel: 381 213 338
nebo e-mail: program@kulturnidum.cz

Týdenní kurzovné včetně účasti na Divadle v trávě 800,-Kč
studenti 500,-Kč

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

Vernisáž v sobotu 2. července / 16.00 / Klášterní zahrada
Výstava se koná pod záštitou Uměleckoprůmyslového musea
v Praze a potrvá do 28. srpna. Kurátorem výstavy je Mgr. Mi-
lan Hlaveš, hlavním organizátorem je Petr Lada.

Vernisáž 1. července / 17.00 hod. / Galerie U Hrocha
Bechyňská rodačka Linda Vontorová je absolventkou SPŠK
v Bechyni a výtvarného oboru Jihočeské univerzity padago-
gické fakulty v Českých Budějovicích.
V Galerii U Hrocha představuje svoji letošní diplomovou práci
na téma: krajina Bechyně a okolí.
Výstava olejomaleb na plátně potrvá do 30. července.

Vernisáž 1. srpna / 17.30 hod. /
Galerie U Hrocha
Lidmila Křiklánová se narodila v Pra-
ze. Přestože již v mládí uvažovala
o výtvarných studiích, její cesta se
ubírala jiným směrem. Po maturitě
na Drtinově gymnasiu vystudovala
vysokou školu ekonomickou.
Od r. 1977 pracuje pod vedením ak.
malířky Heleny Hruškové-Slavíkové.
Tvoří doma i v ateliéru Výtvarného
spolku Hruška, s jejichž členy často
vystavuje. Ve své tvorbě se věnuje
malbě pastelem, olejomalbě i akvarelu, příležitostně drobné
grafice(linoryty, monotypy), fotografii a keramice. Stejně širo-
ký je okruh témat, které ztvárňuje - motivy z přírody, zejména
motivy od řeky Berounky, ale také zážitky ze středomořkých
ostrovů. Objevují se i zátiší, portréty atd.
Výstava potrvá do 28. srpna.

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

XXXII. ročník
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

Změna programu vyhrazena

22. července 2005 / Sudoměřice u Bechyně- 31.
Tématem letošního semináře je HLAVA.
Součástí semináře je divadelní festival DIVADLO V TRÁVĚ.

Pondělí 8. - neděle 14. srpna / Prostory Kulturního domu
KUM NYE je velmi málo známá tibetská technika dosažení
vnitřního klidu, vyrovnanosti a pohody. Její výhodou je jedno-
duchost, takže ji může provádět každý. Velmi dobře se hodí
pro všechny věkové kategorie.
Seminář vede klinický psycholog Matthias Steurich, M. A.

http://www.kulturnidum.cz
mailto:reditel@kulturnidum.cz
mailto:program@kulturnidum.cz
mailto:program@kulturnidum.cz
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V dopoledních hodinách
si můžete poslechnout

na Náměstí T.G.M.
pozvání

na odpolední
program

v Klášterní
zahradě.

K poslechu
Vám bude hrát

V odpoledním programu
se představí tyto kapely:

V případě nepříznivého počasí
se akce koná v Kulturním domě

MLADÁ MUZIKA
ze Šardic.

BOŽEJÁCI

KERAMIČKA

STUDENSKÁ KAPELA

MLADÁ MUZIKA ZE ŠARDIC

BABOUCI

Konferuje
HELENA HÝNOVÁ

Změna programu vyhrazena

neděle

Klášterní
zahrada

Bechyně

7. srpna
13.00 hod.

dospělí 110,- Kč
děti 40,- Kč

2005

Pořádá Kulturní dům Bechyně a OS Tatrmani

XIII. ročník / pátek 29. 7. - sobota 30. 7. 2005 Klášterní zahrada
Divadelní festival souborů hrajících v trávě.

Pátek 29. 7.
18.30 - 19.30

Průvod na téma "Bláznivá rodinka"
z nového kusu"Černá rodinka"
Projevy, podpálení pomníku,
Popelčina nejmilejší hra

19.30 - 19.40

19.50 - 21.10

21.10 - POPOFTR (Popovídání v trávě)

Divadlo KVELB

Bateteba Mračov

Spolek divadelních ochotníků Žamberk
LEGENDA O AIŠE

PŘÍBĚHY Z DEKAMERONU

Sobota 30. 7.
10.30 - 11.30

11.30 - 14.00
Koloběžková Grand Prix Bechyně

- Pořádá Zbytek světa
14.00 - 14.10 Vyhlášenínejlepšíhosouboruzevšech-

souborůtrávysezúčastnivších
14.10 - 15.10

15.20 - 16.00

16.15 - 17.45

17.45 - 19.30

Divadlo KVELB

DIVADLO NA VYHLÍDCE

Rentier Blatná

KOCÁBKA

OTESÁNEK

JAKUB AČERTOVA DCERA

KŘEST SVATÉHO VLADIMÍRA

PŘEŠLÁPNEM aneb
CO SE DO NOVIN NEVEŠLO

POPOFTR (Popovídání v trávě)

POPOFTR (Popovídání v trávě)
19.30 - 21.00

21.15 - 22.15

22.15 - Povídáníaloučeníaždoúplného
vypovídáníarozloučení

Divadelní spolek Jiří Poděbrady

Divadlo T.E.J.P. Jihlava
FANFÁN TULIPÁN

EDISÓNI

Změna programu vyhrazena

PROGRAM

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


Kulturní léto na zámku v Bechyni

Jazzový kabaret Jany Koubkové

Jazzfe 05

Podveèermezi sochami

LaPellegrina -mezinárodní symfonickýorchestr

Podveèermezi sochami

9.7.2005, 15:00 - 17:00 hodin - Zámecký park, vstup zdarma

PROGRAM:
15. èervencev 16:00 h

15. èervencev 18:00 h

15. èervencev 20:30 h

15. èervencev 23:30 h

16. èervenceod 01:00 h

16. èervencev 16:00 h

16. èervencev 18:00 h

16. èervencev 20:30 h

16. èervencev 23:30 h

17. èervencev 12:00 17.00 h
JAZZBRUNCHVPARKU

5.8.2005, 17:00 hodin,MuzeumVladimía Preclíka, vstupné: 70,-Kè

6.8.2005, 20:00 hodin, Zámecká jízdárna, vstupné: 100,- a 50,- Kè

26.8.2005, 17:00hodin,MuzeumVladimíaPreclíka, vstupné70,- Kè

Koná se za každého poèasí v zámeckémparku nebo v zámku od15.-17. hodin,
a vítán je každý, kdomá chu� se bavit.

Jazzfe 05 - mezinárodní jazzový festival na zámku Bechynì Vám poprvé
nabízíme TØI dny plné hudby jazzové, funky, latin blues a další, kterými Vás
provede Jana Koubková. Jako speciál jsme pro naše mladší návštìvníky
pøipravili hodinovku lahodného techna bechyòského DJ Hejryse. V pøípadì
špatnéhopoèasí se festival pøemístí do zámecké jízdárny.

TARAPACA JAZZ (cz)
Tarapaca Jazz je šestièlenáamatérská jazzovákapela zTábora.

ASPM&JANSPÁLENÝ (cz)
Každý blues, který je èernìjší nežèerný, je nutnì podezøelý.

HENRYKMIŒKIEWICZ (pl)
Altsaxofonista Henryk Miskiewicz je jedním z nejlepších polských jazzových
muzikantù, zkušeným sidemanema sessionmuzikantem..

MONKEYBUSINESS(no-man's land)
Koncert v rámci promo-tour novéhoCD„KISSMEONMYEGO“

DJ THEKEEPER (bechynì)
Mladý, nadaný a pohledný dyskdžokej…jako lahodné vyznìní a dokonèení
páteèníhoprogramuVámnabízíme electroclash aclubtechno.

ACOUSTIC IMPACT(cz)
Táborské seskupeníhrající latin-jazz a flamenco.

CUBANSUMMER (cz)
Pražská skupina složená z profesionálních jazzových hudebníkù nastupující
mladé generace.

FRANTIŠEKKOPQUARTET
Soubor vznikl na poèátku roku 1995 ku pøíležitosti úèinkování na festivalu
Pražské jaro.

MARCUSMILLER (usa)
Marcus „Thriller“ Miller…èíslo jedna mezi basisty celého svìta!! Dokonale
sluèuje nejrùznìjší hudební styly a pøitom dokáže každé skladbì dodat duši
plnou funky aživota.

Prostorpro „ještì neznámé“ kapely, které si chtìjí zadarmozahrát.

Ukázkyz literární tvorby VladimíraPreclíkapøedneseherecBoøivoj Navrátil.

Tento
koncert bude velkých zakonèením mezinárodní letní školy „La Pellegrina“,
která se letos již po 15té uskuteèòuje v Èeské Republice. Orchestr bude
dirigovat nizozemský dirigent DirkjanHorringa.

Ukázkyz literární tvorby VladimíraPreclíka.

Kontakt: info zamek-bechyne.cz, tel. +420 381 211 221, +420 381 213 143,
fax. +420 381211219, +420 381213 143

@

Bechyně žije svým společenským životem
A to je dobře.

Záleží i na Vás, milí spoluobèané, abychom dostali vèas do redakce všechny zprávy o
dìní, nìkdyi zdánlivì zanedbatelném.
ChcemeVás tentokrát informovat o dvoujiž zažitých akcích.
18. 6. 2005se konala v Záøeèí jižIX. pou�:
Záøeèákùm:
Co je to štìstí? Narodit se v Záøeèí! Sotva oèi prokouknou, vidí to nádhernépanorama od
Kohoutku po klášter pøes voòavou zelenou Lužnici. Ale lze to vzhlédnout poprvé i
pozdìji a zamilovat se do tohoto koutku svìta. Není možné, aby se tento pohled
neotisknul do duše èlovìka: proto ten cit, porozumìní, pochopení tradic v duších
Záøeèákù.Držímepalce Vašim všemaktivitám,pøístupu kegeniu loci
Vaši hornobechyòáci.
Psánoo IX.pouti v Záøeèí 18. 6.2005.

V tentýž den vyvrcholilyoslavy 150. výroèí vzniku ochotnického divadla vnašemmìstì.
Pohádkové dopoledne bylo vìnováno dìtem. Odpoledne byla v Galerii U hrocha v
Kulturním domì otevøena výstava dokumentù o bohaté historii ochotnického spolku.
Veèer pak se ve velkém sále Kulturního domu sešli bývalí i souèasní èlenové
ochotnického spolku, aby spoleènì s hosty setkání zavzpomínali. V komponovaném
programu se bechyòští ochotníci vrátili ke høe V.Huga "Angelo tyran Paduanský" ve
zkratkovitéúpravìa režii J.Mrzeny.

Další jednotlivé výstupy pøipomenuly úèastníkùm setkání nìkteré scény z uvádìných her
v pestré zkratce.
Do programu pøispìl tradiènì pìvecký sbor "Hrdlo", uèitelská hudební skupina "Rexet"
oživila vzpomínku na spoleènou divadelní Folk kavárnu, k poslechu a tanci zahrála
hudební skupina TheMòaucs.
Pozdravit jubilující soubor pøijeli i divadelníci ze slovenského Novéhomesta nadVáhom
a z moravského Vyškova.
Všechny potìšila úèast známého herce Jana Kaèera, který ve svých studentských letech
hráls bechyòskými ochotníky a který sise zájmemprohlédl i divadelní klubovnu.

Alšova jihočeská galerie
Mezinárodní muzeum keramiky Bechyně

Stálé výstavy:

Autorské výstavy:

Mezinárodní keramická sympozia
Práce žáků SPŠK v Bechyni
Vladimír Groš
Hana Purkrábková

Otevřeno denně 7.00 - 12.00 hod. a 12.30 17.00 hod.

Ochotnické divadlo žije
Vracíme se k fotografii z červnového Zpravodaje.Byla
z pohádky "Jak květinky přezimovaly", uvedené v
r.1972. Jsou nani:

Stojící zleva: Jiřina Soukupová, Hana Novotná, Olga Šimková,
Blanka Motyčková, Světlana Hrnčárková, Marie Rychtaříková, Jan
Kodad, Anna Brücklerová, Naďa Michálková, Jana Kerbrová, Vlasta
Tupá, Naďa Nováková, ?,MarieNeškodná.
Klečící zleva: Ivana Tupá, Ludmila Peterková, Jana Vrůblová,
MiloslavaPitlíková,?, ?, ?.
Sedící zleva: ?, Soˇ%na Hrnčárková, Jana Mitanová, Eva Nováková,
Blanka Roeslerová,Zdeněk Novák, Jana Vondroušková.
Ležící: Miroslav Kalousek.
Zůstává5 otazníků,přihlásí se někdo?



Kulturní prázdniny v Týnì nad Vltavou

VARHANNÍ KONCERT (MARKÉTA BECHYÒOVÁ - soprán, ZUZANA
NÌMEÈKOVÁ varhany, ROMANFOJTÍÈEK saxofony)

SLAVNOSTNÍKONCERT -RECITÁLprof. ŠTÌPÁNARAKA

VARHANNÍ KONCERT (MARIE PŠENIÈKOVÁ - zpìv, MIROSLAV PŠENIÈKA
varhany)

Pohádkové odpoledne (DIVADLOSTUDNAHOSÍN)

KONCERT K POSLECHU - HRAJEME PRO RADOST (DECHOVÝ ORCHESTR
TEMELÍN podvedením Jaroslava Košnáøe)

KONCERT POD ŠIRÝM NEBEM - PRAŽSKÁ SPIRITUÁL - FOLK - SWINGOVÁ
KAPELABEZEFŠEHO

Pátek 8.7.2005, Kostel sv. Jakuba, 19.30hod.

Pátek 15.7.2005, Kostel sv. Jakuba, 19.30 hod.

Pátek 22.7.2005, Kostel sv. Jakuba, 19.30 hod.

Sobota23.7.2005, Otáèivéhledištì, 15hod.

Sobota30.7.2005, NámìstíMíru, 9.30hod.

Ètvrtek18.8.2005, Otáèivéhledištì, 20hod.

Ze školních lavic ve Školní ulici

Ohlédnutí za uplynulým školním rokem

Deset mìsícù školy uplynulo jako voda a koneènì jsou tu prázdniny. Za školní rok se
událomnoho. Žáci ani uèitelé nezaháleli a vedle bìžného vyuèováníuspoøádali øadu akcí.
Nìkteré patøily již k tradici, jako napøíklad akceStonožka, kdebylo nahumanitárnípomoc
dìtem zasláno celkem 14273,-Kè, den otevøených dveøí, mikulášská nadílka, vánoèní
výstava, vánoèní avelikonoèní dílnièky, pìvecká soutìž Bechyòskýdrozd a øada dalších
akcí, o kterých jsmeVás ve zpravodaji informovali.
Mezi nové akce patøila spolupráce se školou vTøebíèi, kde sežáci zúèastnili Mezinárodní
støedoevropské olympiády, kde v mezinárodní konkurenci obsadili celkovì 2.místo za
školami z Rakouska a Nìmecka. V prosinci jsme pozvali na návštìvu dìti z mateøské
školky a pøipravili pro nì bohatý program a ukázkou vyuèování v první tøídì. Protože se
dìtem u nás líbilo, pøišly na návštìvu ještì nìkolikrát. A to na divadelní pøedstavení
našeho dramatického kroužku asportovní soutìže v tìlocviènì školy. Další významnìjší
akcí byl projekt „Den papíru“ spojený s papírovými výtvarnými dílnami. V rámci tohoto
dne se uskuteènila mezitøídní soutìž ve sbìru starého papíru. Žáci školy vybrali
neuvìøitelných 7,651 tunypapíru. Mìsíc èerven byl ve znamení hlavnì sportovních akcí.
Probìhla školní a okresní atletická olympiáda, kde se žákynì 2.tøídy Natálie Kováèová
stalaokresní pøebornicí vbìhu na 50m.Naši žáci dosáhli výborných výsledkù a dobøe se
umístili také v okresních kolech olympiád. Tìsnì pod stupni vítìzù jsme skonèili v
olympiádì v anglickém jazyce, nìmeckém jazyce a olympiádì v èeském jazyce. Žákynì
dramatického oddìlní Karolína Rejlková z 9.B postoupila v recitaèní soutìži z druhém
místa v okrese do krajského kolaa dále pak do celostátního kola soutìže recitátorùDìtská
scéna 2005v Trutnovì.
Novinkou bylo i rozdìlení školní akademie na dvì èásti. Devítky se rozlouèily tradiènì v
kulturním domì, kdeprobìhl bohatý program,ve kterémvystoupili ihosté. Naši nejmenší
žácimìli zahradníslavnost v prostoráchmezi pavilony.Slavnost zaèala vystoupením tøíd,
poté následovaly soutìže pro rodièe a dìti na pódiu, které si pøipravili sedmáci. Také
ostatní tøídy se na slavnosti podílely. Za pavilonem školy pøipravily pro nejmenší øadu
soutìží. Závìrem slavnosti si žáci i rodièe pochutnali na opékaných buøtech.
Školní rok je za námi, za dva mìsíce se opìt shledáme. Všichni se tìšíme na setkání a co
novéhonásve školním roce2005/2006èeká. Ateï, hurá, na prázdniny!

Žáci a pedagogický kolektiv ZŠ Bechynì Školní ulice

Eurorebus 2005
Letos se naše škola zúèastnila celostátní vìdomostní soutìže EUROREBUS
2005. První kolobylo korespondenèní. Žáci vyplòovali zemìpisný test a na jeho
základì se postupovalo do krajského kola v Èeských Budìjovicích. Tam se ze
sedmi tøíd 2.stupnì naší školy dostalo šest tøíd. Každou tøídu reprezentovali tøi
zástupci, kteøí pak spoleènì zpracovávali test. V konkurenci padesáti sedmi
školních tøíd v kategorii ZŠ jsem sinevedli vùbec špatnì a tøídì 8.Bse podaøilo
dostat až napostupovémístodocelostátního kola v Praze.
Celou soutìž doprovázela hra „Po stopách J.Verna“, kde žáci na internetu
cestují poslepémapì pìti kontinenty. I v této høe jsmezaznamenaliúspìch a do
závìreèného veøejnéhokola,o úèast na Expedici EUROREBUS 2005, postoupil
Jakub Brousil z 9.A.
Celostátní kolo se konalo 4.6.2005 v prostorách Filozofické fakulty Karlovy
univerzity v Praze.Mezi osmdesátètyøi nejlepších tøídz celéÈR seprobojovala
tøída 8.B, kterou reprezentovali Renata Havlová, Václav Pøíhoda a Vojtìch
Rychtáø. I pøes velkou obtížnost testù jsme obsadili celkovì 34.místo. V
jednotlivcích seJakubBrousil z tøiceti soutìžících umístil napìkném24.místì.
Nevyhráli jsme, ale z bohatého programu jsme si odnesli plno zážitkù, ze
soutìže s èasopisem ABC cédéèko o Austrálii, a chu� soutìžit i v dalším
roèníku.

Mgr. Lucie Dobiášová

KINO BECHYNÌ
PROGRAM NA ÈERVENEC 2005

1. pátek, 20 hodin

2. sobota, 3. neděle, 20 hodin

4. pondělí, 5. úterý, 20. hodin

8. pátek, 9. sobota, 10. neděle, 20 hodin

11. pondělí, 12. úterý, 20. hodin

14. č tvrtek, 15. pátek, 20. hodin

16. sobota,17. neděle, 20. hodin

18. pondělí, 19. úterý, 20 hodin

21. čtvrtek,22. pátek, 20 hodin

23. sobota, 24. neděle, 20 hodin

25 pondělí, 26. úterý, 20 hodin

28. čtvrtek, 29. pátek, 20 hodin

30. sobota,31. neděle, 20 hodin

Román pro ženy

Madagaskar

Korsický případ

Star Wars: Epizoda III. Pomsta Sithů

Jarmark marnosti

Tlumočnice

XXX: Nová dimenze

Prokletí

Zákon přitažlivosti

Stopařův průvodce po Galaxii

Něco jako láska

Sluneční stát

Ochránce

Nová komedie režiséra Filipa Renče podle scénáře Michala
Viewegha.

Počítačově animovaný zázrak o přátelství čtyř zvířat, která by se
za normálních okolností nepřátelila.

Detektiv z Paříže (Jean Reno) je vyslán na Korsiku, aby našel
vůdce místní mafie. Filmová komedie.

Ať tě síla provází! Nejen završení, ale i vyvrcholení celé série.

Láska a válka jsou jako dvě sestry schopné všeho a přece tak
jiné ... Reese Witherspoonová v hlavní roli historického filmu.

Pravda nepotřebuje překlad. Nicole Kidmanová v hlavní roli.

Další nebezpečné akce agenta XXX. V hlavních rolích Ice Cube,
Samuel L. Jakson a William Dafoe

Co tě nezabije, to tě posílí. Napadení vlkodlakem změní životy
několika mladých lidí. Hororová komedie

Dva rozvodoví právníci (Brosnan, Mooreová) již zažili ve svých
případech všechny konce lásky. Jakou šanci bude mít ta jejich?

Nepropadejte panice! Ani když stopujete v županu ...

Na správném místě v nesprávnou dobu. Ashton Kutcher a
Amanda Peetová v hlavních rolích romantické komedie.

Aneb hrdinové dělnické třídy. O dílčích neúspěších v nepřetržité
řadě úspěchů.

Patřil k elitní vojenské jednotce. Teď se musí stát elitním hlídačem
dětí. V hlavní roli filmové komedie Vin Diesel.



TÌLOVÝCHOVA & SPORT

KONZULTAÈNÍ STØEDISKO JINDØICHÙV HRADEC

nabízí v akademickém roce 2005/2006

- do 31. 8. 2005

BAKALÁØSKÉ STUDIUM

V KOMBINOVANÉ FORMÌ
v následujících studijních oborech:

Bankovní management
Informaèní technologie
Elektronické obchodování

Pojiš�ovnictví
Oceòování majetku

Právní administrativa v podnikatelské sféøe
Media a management

(diplom VŠ Fresenius Kolín nad Rýnem, SRN)

TERMÍN PRO PODÁNÍ PØIHLÁŠEK
Pro pøijetí ke studiu jsou rozhodující závìry pøijímací komise.

Ta bude pøihlížet k výsledkùm støedoškolského studia a pøedchozí
praxi uchazeèù.

Pro více informací kontaktujte:
CC Systems a.s., Vzdìlávací institut Èeské Budìjovice
Lannova tø. 208/10, tel./fax: +420 386 350 757,

e-mail: vicb@ccsystem.cz, www.bivs.cz

ATLETI ZŠ LIBUŠINA VYHRÁLI OKRESNÍ OLYMPIÁDU

Skvìle vyvrcholila 15. a 16. èervna jarní èást atletické sezóny pro mladé atlety ze ZŠ
Libušina. Po úspìších v barvách Bechyòského atletického klubu (tituly a medaile z
krajských pøeborù, støíbrná medaile Martiny Drdové a 6. místo Michala Prokopa ze
žákovskéhomistrovství ÈR) pøidali vítìzství v prestižní

. Již den pøedtím vybojovali žáci 1. stupnì skvìlé (zlaté medaile v
jednotlivcích získali , Další
medaile získali D.Martínková, Š.Kodad, K.Bartošová, B.Fáberová.) Ve dvoudenním
klání žákù 6. - 9. tøíd pak nedal bechyòský tým nejmenší šanci soupeøùm z 31 škol
celého okresu! Hvìzdou olympiádyse stal , který získal mezi mladšími
žáky 3 zlatémedaile - za dálku, výšku a spolu s (2.místo v bìhu na 60m),

i ve štafetì 4 x 60m. První místo pak dáleobsadili i
ve výšce a ve vrhu koulí. Dvì medaile- støíbro ve výšce a

bronz v kouli získal a také (støíbro na 60 m) a s
i ve štafetì. V obrovské konkurenci (až 80

startujících v disciplínì!) pak výraznì zabodovali v bìhu na 1000m,
na 800m, vevýšce, ve výšce, v dálce i obì

štafety dívek. Velký dík patøí všem závodníkùm - žákùm 2. ZŠ Libušina, kteøí
reprezentovali svými výkonynejennaši školu, ale imìsto Bechyni.
Vìøme, že výstavba tìlocvièny pøi ZŠ Libušina a rekonstrukce atletického stadionu
prodlouží úspìšnou sérii bechyòských atletù. Mimochodem: v Mladé Vožici, která v
minulých roènících olympiády pøíliš nezáøila, vznikl pøed nedávnem sportovní areál.
Letos obsadila MladáVožicev oboukategoriích4.místo…

okresní atletické olympiádì
škol 5. místo

Jakub Okrouhlica Hedvika Peterková, Jan Zvolánek.

Jaroslav Drda
M.Krátkým

J. Bartákema T. Krejèím Martina
Drdová Michal Vernarec

Michal Prokop Jiøí Olejarèík M.
Vernarcem, M. Sakaøem a S. Šafáøem

L. Buriánek G.
Fáberová M. Žoèková M. Sakaø J. Kožená

KANOISTOKA - KANOE MATTONI 2005

Další významný úspěch zaznamenali bechyňští kanoisté
a .

V mezinárodním závodě ,
jehož součástí byl i Český pohár ve sjezdu na divoké vodě,
vybojovali na deblkanoi v dlouhém sjezdu a ve sprintu
dokonce vynikající ! V obou závodech zvítězili
mnohonásobní mistři světa Vladimír Vala a Jaro Slúčik ze
Slovenska. Pro bechyňské kanoisty je to velký úspěch a
potvrzuje jejich dlouhodobý výkonnostní vzestup a je motivací k
dalšímu tréninku.
V závodě čtyřčlenných raftů došlo k velkému překvapení!
Posádka ve složení: KrondlíkováKatka, Syrovátka Radek, Háša
Michal a Pazourek Jan zcela nečekaně zvítězila v konkurenci
sedmdesáti raftů z celé republiky! Na trati řeky Teplá dlouhé 6,5
km, jejíž cíl byl na kolonáděpředhotelem Thermal, dosáhla času
33:10 min. a druhý raft porazila o více než 30 vteřin.
Blahopřejeme !
Bechyňští kanoisté srdečně zvou všechny příznivce vodních
sportů na , který proběhne v sobotu
16.7.2005pod Bechyňskýmmostem. Raftya občerstvení budou
zajištěny a večer proběhne pod dohledem folkrockové skupiny
THEMŇAUCS pravávodácká párty!

Michal Háša Jan Pazourek
Kanoe Mattoni v Karlových Varech

5.místo
4.místo

5.ročník raftových závodů

za oddíl kanoistiky Pazi

ZE "STARÉ" ŠKOLY

3.Bnakoních
Poslední školní týden si žáci 3.B udìlali pìší výlet do Hvožïan. Mìli
možnost podívat se do kravína na živá zvíøata, zjistit, jak se o nì jejich
chovatelé starají a jakou dostávají potravu. Vrcholem výletu byla
možnost dìtí shlédnout na krásu svìta z koòského høbetu. Pan Šlechta,
tatínek jedné ze žákyò 3.B, umožnil všem posadit se na konì a jako
vzpomínku si odnést i fotografii.

Závìr školního roku na „Staré“ škole

Zaèátek èervnabyl veznamení atletické olympiády, na které závodili žáci
obou škol. Pohár a 1. místo za 2. stupeò získali naši devá�áci pod
vedením p. uè. Blažka a symbolicky se s touto soutìží rozlouèili. Druhý
dennaopak získali 1. místo naši nejmenší prvòáèci pod vedením p. uè.
Wolfa. Pøesto, že byli na olympiádì poprvé, nezalekli se a pøedvedli
skvìlé výkony.
Jako každý rok uspoøádali naši žáci se svými uèiteli školní akademii
spojenou se slavnostním vyøazováním devá�ákù. Letos v duchu
udìlování Oskarù za jednotlivé kategorie ze školního života žákù.
Rekordní úèastdivákù svìdèí o stále rostoucí popularitì této akce.
Závìr školního roku patøil exkursím a výletùm. Žáci 9.A navíc pøipravili
proprvòáèky opakování uèiva jako hru v pøírodì.Dìti si na jednotlivých
stanovištích zopakovaly matematiku, ètení, prvouku a vyzkoušely si i
øešení rébusù, hádanek a svoji zruènost.
Poslední èervnový den patøil vysvìdèení a louèení se školou. Žákùm 9.
roèníkù slavnostnì pøedal vysvìdèení starostamìsta a øeditel školy.
V novém školním roce chystáme pro žáky spousty zajímavých akcí.
Budeme Vás o nich informovat na školních internetových stránkách
(http://zslibusina.cservis.net) a na nástìncepøednaší školou.

Autogramiáda knihy Jaroslava Ku�áka

Spisovateli Jaroslavu Ku�ákovi v tìchto dnech vychází pùvodní èeská
detektivka s názvemZloèin na golfu.Celý pøíbìh, velmi ètivì napsaný,
se odehrává vBechyni a okolí, na dobøe známých místech. Partnerské
a konkurenèní pletky, vedoucí ke zloèinu, se dìjí také na golfovém
høišti v Sudomìøicích uBechynì.
Kniha bude v našem regionu uvedena v sobotu, 16.èervence, právì na
golfovém høišti v Sudomìøicích u Bechynì, a to za úèasti autora.
Autogramiáda bude probíhat pøed a po golfovém turnaji, který je
nazván podle knihy - Zloèin na golfu. Kniha stojí 199,- Kè, a bude k
dostání v recepci golf klubu, s podpisem autora. Ti, kteøí se dostaví
16.7. nagolfové høištì, dostanou knihu s vìnováním ase slevou 10%.
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Pracovník oddělení:
PRODEJ-MARKETING

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

- komunikativní a příjemné vystupování
- smysl pro zodpovědnost

- řidičský průkaz skupiny B.

KONTROLY
Technické vzdělání, spolehlivost,
řidičský průkaz sk. B. Praxe ve firmě
se strojní výrobou, znalost NJ a
metrologie výhodou.

Nástup dle dohody.
Kontakt: p. Vacek

Hledá nové
pracovníky

na tato volná
pracovní místa

Na Libuši 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

LET
100
HISTORIE AUTOMOBILŮ

Zprávy z fotbalu

V mìsíci èervnu byly odehrány poslední zápasy fotbalových soutìží.
PøinášímeVámvýsledky jednotlivých mužstev FCBechynì:
Pøípravkamladší - 4.místov okresnímpøeboru
Pøípravkastarší - 7. místo vokresním pøeboru
Žáci mladší - 7.místo (krajská I.Atøída, skupinaC)
Žáci starší - 7. místo (krajská I.A tøída, skupina C)
Dorost - 10.místo (krajská I.A tøída, skupinaC)
Muži B - 11.místo (okresní III. tøída)
Muži A - 1.místo (krajská I.A tøída, skupinaB) a postupdo kr.pøeboru

Vážení spoluobèané, kulturní komise MìÚ pøipravila zájezd za podzimními krásami
Šumavy s prohlídkou kláštera ve Vyšším Brodì a hradu Rožmberk. Dále Lipno a
Frymburk, informace budou zveøejnìny v mìstském rozhlase a v Knihkupectví Petra
Voka, kde si zajistíte pøihláškuna zájezd. Termín: 7.9.2005, cena (bez vstupného): 150Kè.

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

