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Je Bytenes opravdu nečitelný román?
V Táborských listech dne 1.2.2006 byl otištěn tučně nadepsaný
článek redaktorky Aleny Šatrové Bytenes je pro většinu nečitelným
románem. Považuji tento článek za velice nekorektní a neobjektivní,
který před čtenáře deníku vnáší domněnku o špatném hospodaření
firmy Bytenes a zároveň i o nedůsledné kontrole ze strany zřizovatele
společnosti, tj. Města Bechyně. Z těchto důvodů jako jednatel a
statutární zástupce společnosti považuji za nutné některé údaje uvést
na správnou míru a celou situaci objasnit. V roce 2004 skutečně spol.
Bytenesvykázala roční účetní ztrátuve výši 1 292 tis.Kč. Zde je nutno
upřesnit, že se jedná o tzv. ztrátu účetní, tzn., že jsou zde započítány
roční odpisy nakoupené techniky, splátky liesingu (toto činilo v roce
2004 částku 854 810,00 Kč). Pro rok 2004 nelze ani opomenout
skutečnost výrazného nárůstu cen PHM, který oproti roku 2003 činil
nárůst ve výši 100 000,00 Kč. V neposlední řadě došlo i k zavedení
poplatku pro VaK za odvádění tzv. povrchových vod do kanalizace,
který je vypočítán z plochy areálu a pro Bytenes byl stanoven na
částku 60 000,00 Kč. Z výše uvedeného jasně vyplývá, že ztráta není
zapříčiněna špatným hospodařením, č i dokonce ně jakým
nepřípustným obohacováním, ale skutečnosti, že byla zahájena
obnova zastaralé techniky za novoua dálei vnějšímivlivy,kterénešly
z naší strany ovlivnit ( pozn. autora průměrné stáří techniky u spol.
Bytenes je 22 roků, nejstarší vozidlo je z roku 1957). Tento trend
postupná obnova techniky pokračuje i v roce 2006, kdy prostředky,
které byly pro Bytenes usnesením zastupitelstva převedeny jsou
účelově vázány a to tak, že částka 600 000,00 Kč byla použita jako
akontace na nákup dalšího vozidla Magma se šípovou radlicí
a lisovací nástavbou na sběr a svoz komunálního odpadu, zejména
košů. Toto vozidlo již jezdí po Bechyni a výrazněpomáhá při odklízení
sněhu a po dodání lisovací nástavby zefektivní a zrychlí svoz
odpadů, který zajišťuje spol. Bytenes. Zbývajícíčástka z převedených
finančních prostředků ve výši 310 000,00 je rovněž účelově vázána,
a to na vybudování a úpravy sběrného dvora a zajištění tzv. zpětného
odběru elektrozařízení. Tato povinnost je dána platností nových
zákonů a vyhlášek pro oblast odpadového hospodářství. Je jisté, že
hospodaření spol. Bytenes je trochu složitější, ale základní údaje
o vzniku tzv. účetní ztráty jsem se tímto snažil nastínit a zároveň
informovato účelu použití převedených finančních prostředků. Mohu
všechny ujistit, že společnost Bytenes je finančně plně soběstačná
a zajišťuje veškeré běžné provozní výdaje, faktury dodavatelům jsou
placeny v termínech, mzdy zaměstnanců jsou rovněžvčasvypláceny.
Bohužel nákupy techniky v řádech milionů Kč však již nelze zajistit
a zde je skutečně nutná pomoc majitele a zřizovatele firmy Města
Bechyně.Veškeré kroky, týkající se zásadních rozhodnutí u spol.
Bytenes jsou konzultovány s vedením města, Radou Města, Valnou
hromadou společnosti a v konečné fázi i v zastupitelstvu Města
Bechyně. Věřím, že nastoupená cesta postupné obnovy komunální
techniky je správná a jedině tak bude možno i v budoucnu zajistit
plnění všech úkolů, které souvisí se snahou učinit z města Bechyně
hezké, uklizené a čisté město. Tato snaha by měla být podpořena
nejen zástupci města Bechyně, ale i všemiobčany.

Miroslav Král, jednatel

Tak nám to začalo!
Myslím tím další nový rok a počáteční pracovní chaos, který
neodmyslitelně k tomuto období patří. Samozřejmě včetně
nezbytných statistických údajů. A tak vězte, že v minulém roce 847
čtenářů navštívilo knihovnu celkem 10 097krát,půjčili si 33649 knih a
5 143 časopisů, nakoupilo se 737 svazků . Největšího zájmu se
dostalo knize od Lenky Lanczové Postel plná růží, Divoké hvězdě od
Amandy Quick a díky mimoškolní četbě žáků základních škol Starým
řeckým bájím a pověstem od Eduarda Petišky. Z naučné literatury se
na pomyslný první stupeň oblíbenosti vyšplhala kniha Bechyně -
historické město, která je velmi vyhledávaná hlavně v letních
měsících. V tomto období zaznamenáváme také větší zájem o
internet,kterývyužilo během celého roku celkem557uživatelů.
Jestliže bych chtěla rekapitulovat loňský rok, začala bych výčtem

Pozvánka na TRADIČNÍ HASIČSKÝ PLES
Sbor dobrovolných hasičů v Bechyni Vás srdečně zve na

pořádaný v KD v Bechyni dne
11. března2006(sobota) od 20.00 hod. Hrátbudou: dechováhudba

a
. Program bude jako vždy bohatý. Předtančení tanečního

souboru dětí, bohatátombola, např. sudy piva, živé sele, speciality
aj. Čepujese , a .

Přijďte si odpočinout, pobavit se a podpořit nás v naší nebezpečné
činnosti při ochraně Vašich domovů a životů. Přijďte na hasičský
ples,anebvyhoďte siz kopýtka.

Předprodej vstupenek: p. Simandlová Knihkupectví Petra Voka, ul.
Libušina, Bechyně,
Případné finanční, věcné asponzorskédarypřijímáme na adrese:

Požární zbrojnice, Bechyně 822, SDH Bechyně, IČ: 46630716
telefon: 381 213 115, mobil: 602 840 275

nebona číslo účtu uČs..spořitelny Bechyně

TRADIČNÍ HASIČSKÝ PLES

Doubravanka od Prachatic country skupina Samotáři z
Tábora

Budvar Gambrinus Velkopopovickýkozel

telefon: 381213 179

„Kozel hasí žízeň, hasiči oheň.“

„Hasičům zdar a ohni zmar.“ Naše heslo Bližnímu ku pomoci
v nouzi nás zavazuje

0702038329/0800

akcí pro širokou čtenářskou veřejnost. V Březnu-měsíci internetu
jsme v akci Babi, dědo klikni! umožnili všem seniorům a jejich
dětskému doprovodu bezplatný přístup k internetu, uspořádali jsme
výstavu Internet vknihách z fondu knihovny apřipojili se k celonárodní
hravé akci Noc s Andersenem. Večer plný pohádek, her a výtvarného
tvoření prožilo celkem 15 přihlášených dětí. Před kulturní dům jsme
společně vysadili strom Pohádkovník, nad kterým děti drží ochranou
ruku. I půlnoční hledání pokladu podle zašifrované zprávy od
samotného Andersena se opravdu vydařilo. Zajímavé a jistě
i inspirativní bylo dubnové besedování se žáky I.stupně základních
škol o smyslu, tradici i v zvycích. Získané znalosti prověřil
závěrečný AZ kvíz. S žáky II. stupně přijel pohovořit o své knize
a o práci nakladatele a vydavatele pan Pozniak z nakladatelství
Navigátor. V červnu jsme uvítali v knihovně děti z mateřské školy.
Líbily se nové knihy z nakladatelství Baobab a po vzoru knížky
Kouzelná baterka jsme se pokusili oživit docela obyčejnou plastovou
láhev. Závěr školního roku patřil prvňáčkům pasovaným na čtenáře.
V říjnu jsme se přihlásili k akci Týden knihoven, kdy čtenáři kouskem
provázku v Provázkiádě symbolicky navázali své sympatie s naší
knihovnou. Nástěnka Vzkazy velkých čtenářů malým a naopak
sloužila k vyjádření pocitů z ankety Největší Čech. Spontánní zájem
čtenářů hlavně z řad dětí při výrobě papírového bechyňského Čecha
se nám neosvědčil, a proto jsme oslovili školní družinu a Speciální
školu v Bechyni, aby nám ukázali, že i malí umí velké věci! A že se jim
ten papírový unikát povedl! Stejně jako vánoční výzdoba, ke které
přispěli výtvory žáků z řad v létě pasovaných čtenářů a žákůSpeciální
školy v Opařanech, kteří zde vystavují celoročně. Upřímně děkujeme
všem za spolupráci!
V průběhu roku jsme nakupovali a zpracovávali nové tituly. Došlo
k personálním změnám knihovny, a proto jsme museli provést revizi
knihovního fondu a knihovnu na 14 dní zavřít. Byla provedena
aktualizace knihovního fondua zrevidováno přes 21 tisícknih.
Letos bychom chtěli svou činnost zaměřit stejným směrem s důrazem
na větší informovanost čtenářů pomocí příspěvků uveřejňovaných ve
Zpravodaji a na webových stránkách kulturního domu nebo města.
Blíží se Březen-měsíc internetu zakončený opět Nocí
s Andersenem(31.3.). Podmínkou účasti (pro čtenáře od 7-10 let)
tentokrát bude nejen vyplněná přihláška, ale i splnění soutěžních
úkolů, které na Vás čekají od začátku března v prostorech knihovny.
Nocovat může pouze deset nejšikovnějších!
Novinkou letošního roku je 1/2 hodinové zpřístupnění internetu
registrovaným čtenářůmzdarma! Nutnézamluvit předem.

elikonočních

Houdková Eva



MEDAILON
Václav KOLAFA

( nar. 1.9. 1866 Těšínov u Vodňan, zemř. 12.6. 1934, Praha)

Václav Kolafa se řadí mezi
významné muže tohoto města. Za
jeho působnosti coby starosty se
podařilomnohé záslužnédílo.
Narodil se l. září 1866 v Těšínově
u Vodňan. Absolvoval I. třídu
měšťanské školy ve Vodňanech,
II. VII. třídu reálné školy
absolvoval v Písku. Po dva roky
(1884 1886) studoval na státní
vyšší průmyslové škole v Plzni.
V roce 1887 však musel nastoupit
vojenskou službu jako jednoroční
dobrovolník u pevnostního
dě lostřelectva ve Vídni. Po
návratu byl ustanoven v r. 1888
výpomocným podučitelem v
Bernarticích. V roce 1889 složil
doplňovací zkoušku dospělosti
na Státním českém ústavě
učitelském v Praze. Pak působil v Bernarticích a Černýšovicích
a v roce 1891 vykonal zkoušku učitelské způsobilosti. Působil pak
jako definitivní podučitel v Opařanech a v r. 1895 dostal definitivní
místo v Bechyni. Tobyly tenkrátsložité peripetie.V Bernarticích poznal
svou ženu Marii, rozenouHrubcovou.
Ačkoliv jeho přáním nebylo být učitelem, oddal se tomuto povolání
celou svou duší, se snahou být odborníkem s rozhledem, se snahou
pronovéobjevy. Tyto jehosnahy se netýkaly jenkantořiny, ale celého
aktivníhoobčanského života. Dělal všechno neznalslova „nemohu“.
Rád pronikal i do sfér jiných odborností, ale dovedl vždy ocenit
zkušenosti a odbornost ostatních. Proto mohl být rozumným členem
v zastupitelství města. Byl členem osvětových, sociálních a hos-
podářských spolků jako jednatel, pokladník, místopředseda
a předseda. Učil také v letech 1897-1899 na keramické škole počty
a němčinu.
Byl předsedou školní rady, Spořitelny města Bechyně, starostou
Dobrovolnýchhasičů, předsedou Okresní péčeo mládež,předsedou
Okrašlovacíhospolku.

„Svojí klidnou, rozvážnou, vytrvalou a osobně skromnou povahou
dovedl mnohokráte vyrovnati nebezpečí rozkolů, předejíti ztrátě
schopného pracovníka, dovést ke konci podnik, který zdál se již
ztraceným.“
Starostou města bylzvolen 8. 3. 1922. Nedá se říct, žeby ho to zvláště
potěšilo, věděl, co je s touto funkcí spojeno: mnohé těžké úkoly
v poválečné době, finanční problémy, politické zápasy. Potýkal se
s otázkou, zda jeho skromnost, zásada klidnéhosoužití bude s to, aby
se svěřenému úkolu plně zhostil, i když ho přátelé ujišťovali, že se
může spolehnout na jejich mravní oporu. Jeho desetiletá snaha
starosty směřovala k užitečné schopnosti města, aby všechno
fungovalo k prospěchu ,finanční a hospodářské jistotě. Finančními
prostředky města hospodařil uvážlivě, rozumně, ale i s dostatkem
nového myšlení. Můžeme uvést mimořádné příklady jeho iniciativ:
veřejná investice dostavby moderního železobetonového mostupřes
řeku Lužnici,dodnes chloubou města i stavební techniky. Za jeho
starostenství byla postavena kolonie rodinných domků s jednotným
řešenímarch.Vahaly,dnes památková zóna Křižíkovy vilové čtvrti.

Dále stavba nádraží ve městě, rekonstrukce radnice, založení
skupinového vodovodu pro město a okolí, vydláždění Libušiny třídy,
opravy obecních cest přiléhajících od Lišek a Lhoty. Za jeho vedení
byl také pořízen regulační, perspektivní plán pro rozvoj města.
Z lesních reforem se jeho zásluhou získalo mnoho pozemků lesů
k lázeňskému a turistickému účelu. Byl postaven pomník padlým ve
světové válce aj.
To je vskutku úctyhodná bilance deseti let působení na radnici.
Nehledě na ty drobné, každodenní starosti. Měl na tyto povinnosti
zřejmě dobrý tým spolupracovníků, ale i s těmi bylo třeba jednat
a řešit naskytlé problémy. Je třeba ocenit jeho přátelské, nezištné
a neješitné jednání, které případné rozpory řešilo. Měl tu
charismatickou moc, že původně nepříjemný nápad povýšil na milé
společné dílo všech zúčastněných. Podle svědectví jeho součastníků
zasloužil se o realizaci tolika prací, které by trvaly jinak po několik
generací.
Proto slovy redaktora časopisu Lázně Bechyně období starostenství
Václava Kolafy nemůžebýt v dějinách města nikdy zapomenuto.

12.6.1934 zemřel v pražském sanatoriu po operaci Václav Kolafa,
učitel v.v., bývalý dlouholetý starosta města, předseda místní školní
rady,předseda Spořitelny města Bechyně,starosta Sboru
dobrovolných hasičů, předseda Okresní péče o mládež, předseda
Okrašlovacího spolku, člen mnohých kulturních, hospodářských
a dobročinných korporací. Pohřeb koná se v Bechyni v sobotu
16. června o l/2 4.hodiněodpolední Sokolovny na místní hřbitov.

Vdubnu 1934 zemřela Marie Kolafová roz. Hrubcová z Bernartic.

Literatura použitá k tomuto medailonu: čas.LázněBechyně, červenec
1934,čís.8,str. 5- 6
červen1934, čís. 7, str.6.

Josef Burian: Kronika města Bechyně
- ap -

Lázně Bechyně, červen 1934, str. 6

ze

Václav Kolafa 5. sedící zleva

KINO BECHYNÌ
PROGRAM NA BØEZEN 2006

2.čtvrtek, 3. pátek, 20. hodin

4. sobota, 20 hodin, 5. neděle, 17 hodin

10. pátek, 11. sobota, 20 hodin

13. pondělí,14. úterý, 20 hodin

16. čtvrtek, 17. pátek, 20. hodin

18. sobota,19. neděle, 20 hodin

25. sobota, 26. úterý, 20 hodin

27. pondělí, 28. úterý, 20. hodin

30. čtvrtek, 31. pátek, 20 hodin

Hele kámo, kdo tu vaří?

Jak se krotí krokodýli

Experti

Obchodník se smrtí

Ještě žiju s věšákem, plácačkou a čepicí

Hra s nevěrou

Elizabethtown

Důkaz

Finty Dicka a Jane

Další povedený flák od autorů „Prci,prci,prcičky“. Bláznivá
komedie.

Nová rodinná komedie Marie Poledňákové o tom, že nikdo
nechce zůstat sám.

SEK.SEM.SEXEM.! Nová česká filmová komedie od producentů
Snowboarďáků.

Kde je zbraň, tam je chuť zabíjet. Nicolas Cage v hlavní roli
akčního thrilleru.

Suchá komedie z nádraží.

Byla to přitažlivost, téměř osudová... Clive Owen a Jenifer
Anistonová v hlavních rolích filmového thrilleru.

Orlando Bloom a Kirsten Dunstová v hlavních rolích romantického
filmu.

Gwyneth Paltrowová a Anthony Hopkins v hlavních rolích
filmového dramatu.

Peníze nebo život! Jim Carrey a Téa Leoniová v hlavních rolích
filmové komedie



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

8. března - 9. dubna / Galerie U Hrocha

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK
GALERIE JE OTEVŘENA DENNĚ
Pondělí - pátek 15 - 17 hod., sobota - neděle 14 - 17 hod.

Úterý 7. března / Klubovna / 18.00 hod. / Vstupné: 30,- Kč
V pořadí již druhá přednáška na toto téma.

Prodané vstupenky z 27. února zůstávají v platnosti,
pokud Vám nový termín 4. dubna nevyhovuje, vraťte je
v GaleriiU Hrocha.

Děkujeme za pochopení.

Co dělá amatér v umělecké činnosti? Je to především vnitřní
uspokojení i pocit štěstí z vlastní tvorby. Maluji pro svou radost
a zábavu.
Během let po dlouhém tápání a hledání svého výrazu jsem
došel k poznání, že mi chybí základní výtvarné znalosti. Proto
moje cesta vedla na dvouletou lidovou školu umění v Praze,
kde jsem hodně pochytil, ale i to bylo pro mě pořád málo.
Náměty jsemčerpal pobytem vpřírodě.
Do jaké míryse mi to podařilo, posuďte sami

Jaroslav

Čtyři podoby lásky, čtyři pohledy do světa zamilovaných,
okouzlených, podvádějících i podváděných, tak to je základ
komedie očtyřech dějstvích.
Na jevišti uvidíte především dva hlavní představitele, herce
a režiséra a známou zpěvačku a také herečku

. Dále v představení účinkuje
nebo .

Dvouhodinové představení o lásce laskavé, vášnivé,
vražedné, překvapivé a překvapující, je obohaceno také
odetektivní zápletku, přiníž se diváci velmidobře baví.

Jana Kačera
Pavlínu Filipovskou
Jana Brejchová, Dana Morávková Jiří Ptáčník

V předprodeji vGalerii UHrocha
Rezervace vstupenek 15 - 17 hod. na tel: 381 213 338

Úterý 4. dubna / 19.00 hod. / Velký sál KD /Vstupné: 150,-
190,- a 210,- Kč
Komedie o čtyřech dějstvích v režii

Jana Kačera

Pondělky 6., 13., 20. a 27. / 18 a 19 hodin / Klubovna KD

Lektorka: Miluše Bubelová
Kurzovné: dospělí 250,- Kč , děti 150,- Kč

Neděle 26. března / 10.00 hodin / Klubovna KD

Zveme Vás na nejoblíbenější kurz tradičních řemel, kde
zkušená lektorka naučí základům košíkářství i úplného
začátečníka. Pokročilým přinese kurz další možnosti využití
techniky pleteníz proutí apedigu.
Kdo si jednou vyzkouší, jak pod jeho rukama vzniká něco
pěkného a užitečného, ten tomu propadne. Vy jistě nebudete
výjimkou.

Přihlásit se můžete do 17.března vkanceláři KD
natelefonu:381213 338
nebo na e-mail:

Pokud máte zájem, přihlaste se nám, prosím, co nejdříve!
S sebou si vezměte ručník a kleštičky(pokud máte).

propagace@kulturnidum.cz

Linie Karma Kagjü je jednou z velkých škol buddhismu
Diamantové cesty. Tato linie bezprostředního ústního
předávání učení klade hlavní důraz na meditaci a přímý přenos
prožitkupodstatymysli z učitele na žáka.
Původ linie Karma Kagjü sahá k historickému Buddhovi
Šákjamunimu, po staletí se rozvíjela v Indii a posléze v Tibetu
až do dnešní podoby – praktické cesty vedouc í
k osvícení.
Pořádá Kulturní středisko města Bechyně ve spolupráci
s vltavotýnským buddhistickým centrem.

Sobota 1. dubna / 20.00 hod./ Velký sál / Vstupné: 60,- Kč
Hraje Bryčka a Cugrunt
Předprodej v Galerii U Hrocha od 1. března

Sobota 4. března / 21.00, vstup 20.00 hod. / Vstupné 50,-
Zveme Vás na zcela ojedinělou maxi disko show, kde uslyšíte

Vaše oblíbené světové
i domácí hity. Čeká Vás
mimořádný zážitek pod-
pořený skvělým zvukem
a perfektním světelným
parkem vytvářející výtvarný
mot iv plan ety Sa turn .

Pořádá Petr Vymětal a Kulturní středisko města Bechyně

mailto:reditel@kulturnidum.cz
mailto:propagace@kulturnidum.cz


Na 12. perlení se předsta-
vilo 12. souborů. Výběr
titulů byl tento rok velmi
zaj ímavý a výkon
některých účastníků
precizn í . Např í k lad
Brýler v podání souboru
Odevšad, Marmeláda
divadla Kámen nebo
Prolhaná Ketty Divadel-
n í h o s d r u ž e n í Ty l
z Bakova nad Jizerou
sklidili u diváků za-
sloužený úspěch.

V letošním roce se média předháněla
v zájmu o BECHYŇSKÉ PERLENÍ. O to
víc je zarážející fakt, že zájem bechyň-
ských diváků je již tradičně velmi nízký.
Čemu se divit, když ani místní ochotníci
nebyli zvědaví na výkony svých kolegů
z amatérské scény.
A proto my, co jsme tam byli a viděli,
můžemejen konstatovat:
JEJICH CHYBA!!! Stálo to totiž za to!
...............................Tak snad příští rok?



TÌLOVÝCHOVA & SPORT
Dívčí fotbal

Družstvo děvčat SPŠK Bechyně se v úterý 24.1.2006 vypravilo na
fotbalový turnaj středoškolské fotbalové ligy do Jindřichova Hradce.
Jejich soupeři byly týmy dívek z OAJindřichův Hradec a G+SOŠ Telč.
Družstvo Kaplice bohužel provelkou marodkunedorazilo.
Po nadšeném výkonu SPŠK rozdrtila J.Hradec 14:1 po poločase 6:1.
O branky se podělily: Pavla Hrychová a Štěpánka Hůrková (po 4),
Karolína Ranglová (2), jeden pak přidaly Margita Hůrková, Markéta
Kalivodová, Andrea Majerová a Eliška Majerová. Telč pak porazila
J.Hradec 14:0 a s nimi hrály naše dívky finále. Po výborné individuální
akci Pavly Hrychové a krásné střele do „vinglu“ jsme v 10. minutě
vedli, ale za chvíli soupeřky vyrovnaly. Vyrovnaný stav vydržel až do
poloviny druhého poločasu, kdy se soupeřky ujaly vedení. Ke konci už
jsme zkusili hrát „buď a nebo“ a při otevřené obraně soupeř ještě
dvakrát skóroval. Uznali jsme, že byl lepší, vyhrál zaslouženě
apopřáli jsme jimštěstí v další fázisoutěže.
Našemu mladičkému začínajícímu týmu se premiéra určitě vydařila.
Vítězné a daleko zkušenější Telči byl zdatným soupeřem. Za výborný
předvedený výkon zasluhují uznání všechny holky. Hrály v sestavě
-v brance Markéta Souhradová, dále Pavla Hrychová, Margita
Hůrková, Štěpánka Hůrková, kapitán Markéta Kalivodová, Adéla
Kopfová, Andrea Majerová, Eliška Majerová, Jana Nováková,
Karolína Ranglová, Markéta Vávrová a Veronika Vlková. Historický
náš první gól v soutěži dala Eliška Majerová, nejlepší brankářkou
turnajebylaMarkéta Souhradová anejlepší hráčkouPavla Hrychová.

V Týnì nad Vltavou se rozbìhla sportovní tøída

Konec ledna je ve znamení pøedávání pololetního vysvìdèení. Letos
poprvé vysvìdèení dostávají i žáci navštìvující sportovní tøídu na
Základníškole, Týn nad Vltavou,MaláStrana. Neže byvysvìdèení ještì
nikdy nedostávali, ale jsou první na této škole, kteøí na nìm mají
uvedeno, že se vzdìlávají podle programu s rozšíøenou výukou tìlesné
výchovy. Ukonèení prvního pololetí dává pøíležitost i ke krátkému
ohlédnutí za èinností této tøídy.
V záøí zasedlo do lavic sportovní tøídy 21 dìtí, z toho 15 chlapcù
a 6dìvèat a stejný poèet úspìšnì pokraèuje i v druhémpololetí. I když
je ve zøizovací listinì uvedeno, že tøída má jako jediná v republice
zamìøení na kanoistiku a judo, jejím hlavní zamìøením je pøedevším
rozvoj všestranných tìlovýchovných schopností. Proto v ní mohou
rozvíjet svùj sportovní talent i žáci, kteøí by se chtìli vìnovat jinému
sportu.
Uèební plán je upraven tak, že navýšení poètu hodin tìlesné výchovy
o 3 hodiny týdnì je kompenzováno snížením dotace jiným povinným
pøedmìtùm ( fyzice, dìjepisu a zemìpisu), takže celkový poèet hodin
v roèníkuzùstává stejný jako v ostatních 6. tøídách. Pololetní klasifikace
ukázala, že tato úprava se neprojevila negativnì v prospìchu žákù
sportovní tøídy v tìchto pøedmìtech, protože je na stejné úrovni jako
u ostatních tøíd. Rozšíøená výuka Tv neprobíhá pouze na školních
sportovištích a v tìlocviènì , ale využívá se pro ni sportovní hala
a k dispozici je i sportovníareál kanoistického klubu vèetnì posilovny.
Kromì povinné výuky se zapojují žáci sportovní tøídy i do dalších
sportovních aktivit. Úèastní se rùzných sportovních soutìží, pøed
Vánocemi se podíleli na zajištìní Vánoèního soutìžení žákù 5. tøíd,
které naše škola uspoøádala pro žáky týnských škol i žáky okolníchobcí.
Vyvrcholením sportovní èinnosti v prvním pololetí bylo zimní
soustøedìní naZadovì zamìøené na zvýšení fyzické zdatnosti a získání
lyžaøských dovedností. Soustøedìní pro naše žáky pøipravil novì
vzniklý sportovní oddíl Mladých nadìjí ve spolupráci s kanoistickým
klubem Jiskra a oddílem juda. Èleny nového oddílu jsou kromì žákù
sportovní tøídy i žáci, kteøínavštìvují nìkterý ze sportovních kroužkù na
škole. Oddíl by se mìl starat o jejich sportovní vyžití v dobì mimo
vyuèování.Pro pøíští pololetí jsou pøipravovány další akce, napø.
víkendové turistické výlety. Svou sportovní úroveò by mìli ukázat žáci
sportovní tøídy pøi dalším roèníku závodu na bajdarkách nebo na
atletickéolympiádì, která se tradiènìkonápøed koncem školního roku.
V každém z dalších roèníkù se poèítá se zavedením urèitých blokù se
zamìøením na rùzné sportovní dovednosti, napø. lyžování, turistiku,
cykloturistiku,vodácký výcvik apod.V žádném pøípadì nechceme, aby
sportovní aktivity žákù sportovní tøídykonèily výukou tìlesné výchovy
na škole.
Na závìrdobrá zpráva pro ty, kteøí mají doma pá�áka se zájmem osport
a chtìli by, aby také chodil do sportovní tøídy. I v pøíštím školním roce
budoupøijímáni žáci do 6. roèníku s rozšíøenou výukouTv. Okruhžákù,
kterým je sportovní tøída urèena, není omezen pouze na vltavotýnské
školy, tato tøída je otevøena i pro žáky ze širšího regionu vèetnì
Bechyòska. Podmínky pro pøijetí zùstávají stejné, úspìšné ukonèení
5. roèníku, odpovídající zdravotní stav a splnìní sportovních kritérií.
Všechny potøebné informace vèetnì tiskopisu pøihlášky najdete na
www stránkách školy http://zizkova.tynnv.indos.cz, nebo vám je
podámena telefonu385722442nebopøi osobnínávštìvì školy.

19. únor 2006: 8. kolo - 1. jihočeskášachová divize
RealityHorňák Bechyně - Veselí nad Lužnicí 2,5: 5,5
Body: Jan Marek 1, Pavel Houdek 1/2, Vráťa Šťastný 1/2
Šachisté z Veselí nad Lužnicí už v tomto ročníku soutěže nejednou
dokázali, že jsou nebezpečným soupeřem pro každé družstvo.
Když k tomu připočteme, že se nám po novém roce příliš nedaří,
není celkový výsledek zápasu vůbec překvapující. Průběh zápasu
sice jednoznačnému vítězství hostí nenaznačoval, i když první
partii prohrál domácí hráč Jirka Brom. Potom se ale Štefan Bernáth
ve vyhrané pozici „zalekl stínů“ a dostal se do horší pozice, kterou
už nerozchodil. Vráťa Šťastný s černými nepustil protihráče do
šance a v pohodě remizoval, ale remíza Pavla Houdka zamrzela,
protože určité šance na výhru tam byly. To už stáli špatně Pepík
Janeček i Pavel Malý a o zápase bylo rozhodnuto. Remíza Davida
Mazura a jediná výhra domácích Honzy Marka už jen kosmeticky
upravilyskóre. V dalšíchkolech se budeme muset polepšit.
Příští kolo sehraje5. března 2006 vČeských Budějovicích:
LokoČeské BudějoviceB - Reality Horňák Bechyně

ZE STARÉ ŠKOLY

Noèníhra

Florbalový turnaj

Sponzoøi cen pro
vítìze:Ovoce zeleninaRichter aDrogerie V. Jenèíková.

Je již tradicí, že jeden zimní podveèer stará škola ožije nebývalým
ruchem. V letošním roce se jím stal ten ètvrteèní pøed pololetními
prázdninami. V šest hodin veèer se pøed naší budovou shromáždilo
témìø 150 nedoèkavých závodníkù. Celá škola se ponoøila do tmy a
pouze svíèky oznaèovaly pìtièlenným družstvùm trasu závodu. Ta se
proplétala chodbami celé budovy a postupnì pøivedla soutìžící k osmi
stanovištím, kde je èekaly zajímavé úkoly, zdolávání opièí dráhy,
hledání a poznávání pøedmìtù a chutí, skládání obrazcù. To vše
samozøejmì potmì èi pøi svíèkách. Vítìzné družstvo ve složení
Jirásková Martina, Kožená Jana, Hubka Radek, Fojtíková Klára a Burda
Radek zdolalo tra� v èase 27 minut. V cíli na všechny èekala malá
odmìna, tøi vítìzná družstva pak obdrželadrobné dárky.

V pátek o pololetních prázdninách se žáci 2. stupnì obou základních
škol sešli ke zmìøení sil v oblíbeném sportu florbalu. Sedm mužstev
chlapcù sehrálo své zápasy v tìlocviènì nové školy, tøi dívèí družstva se
utkala na staré škole. Dívèí èást po tuhém boji vyhrálo družstvo z nové
školy - ZLATÍÈKA. Finálové utkání chlapecké èásti bylo také v režii
družstev nové školy, rozhodovalo se až pøi samostatných nájezdech.
Celkovým vítìzem se stalo družstvo CHICQUITA.



Počátky bechyňského fotbalu

Prvopočátky neoficiálního fotbalu
v Bechyni šahají do předminulého
století. Kořeny tohoto sportu
pocházejí ze Sokolských dob.
Sokol jako organizovaná sportovní
činnost má v Bechyni již stoletou
tradici.
o založení městské tělovýchovné organizace v osmdesátých letech
19. století a to hlavně v letech 1885 a 1887 byla v roce 1893
ustanovena , která při založení
měla 76 členů. Prostory pro cvičení a soutěže byly v Dolních lázních
a jejich okolí, to je v dnešním Zářečí. Společenskou místnost poskytl
hostinecFr. Krause. Postupem dobybyly získávány cvičební prostory
v různých veřejných prostorech a objektech ve městě (dočasně
městský pivovar...atd.). Od počátku 20. Století získala jednota trvalé
působiště na náměstí se společenskou místností v prostorách nově
zřízeného hotelu Protivínka a tov roce 1903.
Další změnu Sokol zažil v roce 1923, když zakoupil cvičiště u rybníka
dnes v prostorách parku před kulturním domem. Tady se odehrály
první neoficiální zápasy ve fotbale.

Od této doby jsou první oficiální záznamy o činnosti fotbalového
spolku. Datum vzniku dalšího fotbalové spolku pod jménem STAK
nebyl uchován. Ale uchován zůstal tento zápis ve sportovní rubrice
bechyňský novin „ “:

V prosinci roku 1932 zřídil kroužek studentů při svém spolku
pod jménem zatím

se 3 odbory: lehkoatletickým, odbíjené a hokejem, v kterém odehrál
několik zápasů proti místnímu fotbalovému klubu S.K. Rapid
Bechyně.
16.dubna 1933 S.K. Rapid Bechyně otevírá nové fotbalové hřiště,
všesportovním dnem, kterého se zúčastnili S.K. Union Písek, V.S.
Bechyně, T.J. SokolBechyně. Soutěžilo sev přespolním běhu, na trati
cca 3 km, dále60m,vrhu oštěpem a turnaji v odbíjené. V přestávkách
mezi soutěžemi předvedli členové rohovnického klubu Union Písek
exhibicev boxu. U nádraží vzniklo cvičištěneboareál, kterýpostupem
času měl fotbalové hřiště a současně cvičební plochu i hřiště pro
českou házenou, dvě hřiště na odbíjenou a dva tenisové dvorce.
Později byla vybudovaná běžecká škvárová dráha, dále celkem pět
tenisových dvorců av roce1946hokejovéhřiště.
Těsně před druhou světovou válkou pod tělocvičnou jednotou byl
ustanoven oddíl házené, který měl mužstvo žáků, dorostenců a mužů.
V ženských soutěžích pouze dorostenky a ženy. Po zákazu činnosti
celé tělocvičné jednoty přešla všechna družstvado sportovního klubu
Rapid Bechyně, který do té doby provozoval soutěžněpouze kopanou
a hokej.
Po roce 1945 zahájila svou činnost opět tělocvičná jednota Sokol.
Únor 1948 došlo ke spojení T.J. Sokol a S.K. Rapid, z kterého přešla
kopaná a hokej. Sportovní klub S.K. Rapid zanikl. Vnikla
Tělovýchovná jednota Bechyně. Po roce 1950, kdy v Bechyni byl
utvořen národní podnik Jihočeská keramika, dostala organizace
název (1952, barvy oddílu zelenáa žlutá ). Tady u
rybníku účinkovala až do roku 1959.
Rozhodující obrat nastal v roce 1956. Ustanovil se výbor, který
organizačně zajišťoval výstavbu nového stadionu. První terénní
úpravy byly zahájeny v dubnu 1956 a během tří let vybudován areál
všestranného sportovního vyžití. Slavnostní otevření bylo 5.9.1956.
Pro fotbal byla zrekonstruována dvě hřiště s tribunou. V tomto areálu
vyvíjí TJ Jiskra svoji činnost až dodnes, ale s malými kosmetickými
změnami po roce 1968 a 1989. Po roce 1968, ale i před ním si dost
významnou etapu razila vojenská TJ Dukla Bechyně, a to nejen ve
fotbale.
Právě ona pod jménem ( echyňsky tecký portovní
lub) dosáhla ve fotbale největších úspěchů pro město Bechyně.

V mistrovské soutěží hrála krajský přebor a v poháru zasáhla do
republikových kol, kde byla poražená ligovým celkem Union Cheb.

Po neúspěšných pokusech

Tělocvičná jednota Sokol Bechyně

S.K. Rapid Bechyně

V.S. Bechyně

TJ Jiskra Bechyně

VTJ Blesk B l s
k

DNE 16.3.1926 BYLO PÍSECKÉMU HEJTMANOVI OZNÁMENO
PŘEDSEDOU BOHUMÍLEM RAUWOLFEM, ŽE BYL USTANOVEN
SPORTOVNÍ KLUB .

LÁZNĚBECHYNĚ

S.K.BECHYNĚ

„Na podzim roku 1931 byl v našem městě Bechyni založen několika
nadšenci sportovní klub pod jménem . Toto se
stalo podle zaručených pramenů spojením S.K. Bechyně se STAK
Bechyně (STAK - Svaz tělovýchovných amatérských klubů). Při
ustanovení klubu čítal oddíl 114členů. Barvami klubu byly ustanoveny
bílá a červená. Klub si pronajal od městského úřadu v Bechyni část
pozemků ležících „na Libuši“, na nichž si zřídil se značnými náklady
hřiště, které však zdalekanevyhovujea to hlavně rozměry“.

oddíl
pražského vysokoškolského sportu

e

BECHYÒSKÝ FOTBAL
SLAVÍ 80. LET

V současnosti je v klubu registrováno 140 aktivních hráčů ... od
fotbalové školky, přes 5 mládežnických týmů a jeden tým mužů.
Bohužel mužstvo B muselo být pro letošní sezonu pro malý počet
hráčů zrušeno. Týmy ml. a st. přípravky se v okresních soutěžích po
podzimní části shodně umístily na třetích místech tabulky. V krajských
soutěžích obsadili prozatím ml. žáci 7. místo a st. žáci 10. místo
tabulky.V tvrdé konkurenci KP muži obsadili po první části soutěže,
bohužel poslední místo, ale všichni věříme, že náš mladý
a nezkušený tým se s touto situací popere a zaslouženě se udrží
vkrajském přeboru, kam jistojistě patří.

Místní domácí klub Jiskra měl vynikající výsledky v sedmdesátých
letech, ale nakrajto nestačilo.
Po roce 1989 se nakonec oba fotbalové kluby spojily, ale udržet
úroveň fotbalu v krajských podmínkách se jim nepodařilo. Spojené
kluby pod jménem postupně opustily všechny
krajské soutěže. VTJ Rapid se dostal dokrize.
V roce 1996 vznikl nový fotbalový klub , který
po roce svojí činnost spojuje s VTJ Rapid. Na valné hromadě obou
oddílů vzniká jeden oddíl s novou koncepci. Oddíl pod jménem

nastupuje do nové sezóny s 5 mužstvy mládeže a dvěma
mužstvy dospělých.Činnost oddílu je zaměřená na výchovu vlastních
odchovanců. Největší úspěch nového klubu bylo krajské pohárové
vítězství dorostenců v roce 1999.

VTJ Rapid Bechyně

PROSPORT Bechyně

FC
Bechyně

V roce 2000 dochází ke stažení všech bechyňských odchovanců
z celé republiky a začíná budování nového kvalitního týmu. Během 4
let se povedl rekordní postup!! Poskok o 3 soutěže z okresního
přeboru až do krajskéhopřeboru!! Rázem jsme se ocitl ve společnosti
velkých klubů.

-jb-

Doufáme...
doufáme

doufáme, doufáme

, že se s Vámi se všemi v co nejhojnìjším poètu setkáme na
zápasech, a ne jenom domácích, všech vìkových kategorií... , že
i nadále zùstane fotbal v Bechyni zachován, alespoò na takové úrovni, jako je
dnes... že nám stále zachováte pøízeò… , že spoleènì
zažijeme ještì mnoho dùvodù k oslavám...

Nejvìtším problém souèasnosti (kromì vìrných divákù) je nedostatek
hráèù v žákovských kategoriích. Nejenže v této vìkové kategorii dorostly
tzv. slabé roèníky, ale dìti radìji sedí u poèítaèù a televizorù, než by vybìhly
ven skamarády. Nemalýpodíl zde hrají i ostatní zájmové a sportovní kroužky
v Bechyni. Ale jistì se o nì porveme a pokusíme se je pøilákat do našich
rostoucích øad ...

Abychom mohli pokraèovat ve výchovì nových fotbalových talentù, rozvoji
mládeže a zároveò udrželi krok s ostatními týmy na vysoké úrovni krajského
pøeboru, je zapotøebí kvalitního zázemí a odpovídajících podmínek. Bohužel po
zøízení stadionu se na nìm skoro pùl století, žádné opravy neprovádìly!!
V pøelomovém roce 2000 se i u nás zaèaly podmínky mìnit… . rekonstrukce
hlavní hrací plochy a závlahy, (kterou provedlo mìsto ve výši cca pùl mil.
korun), vybudování støídaèek, WC, oplocení, brány … výstavba nového
atletického oválu a otevøení vytouženého høištì s umìlou trávou. Momentálnì
je v plánu celková rekonstrukce šaten aobnova dolního „tréninkového“høištì.
Ale nejenom zázemí je dùležité. V souèasnosti se obracíme hlavnì k výchovì
vlastních hráèù, a to již od nejmenších školkových kategorií. Jedním z cílù do
dalších let je vybudovat fotbalovou školu a v návaznosti na to, na jedné ze škol
zprovoznit sportovní-fotbalovou tøídu. A samozøejmì obnovit èinnost
„juniorky“ B týmu.
Nejbližší cíle-udržet muže v KP, dorost, aby se popral o pøední místa tabulky a
pøípadný postup do KP, udržet žáky v I.A tøídì a co nejlépe se umístit s týmy
pøípravek, popø. rozšíøit pøípravky na Aa B.

Velkým problémem v bechyòském fotbale je vdìèný divák. A nejenom vdìèný,
ale vùbec nìjaký!! Na fotbalových zápasech se divákù nachází opravdu
pramálo.. výjimkoujsou snad jendomácí zápasymladší pøípravky, kdy fan klub
„fotbalových mamin“, který se schází v hojném poètu, dokáže zaplnit ochozy.
Kde jen ty loòské snìhy jsou, kdynašimuži bojovali opostup doKP ana tribuny
si našlo cestu nìkolik stovek divákù?? Kde je naše podpora, klukùm, když se
jim momentálnì nedaøí?? Pøed kým se mají ukazovat, komu pøedvádìt svoje
fotbalové umìní, když na tribunách je jen pár køiklounù? Ana žáky nedorazí ani
jejich vlastní rodièe, aby svá dítka povzbudili! Ukažme, že jsme na náš
bechyòský fotbal hrdí! Ukažme, že jim fandíme, i když se nedaøí a jsme s nimi
odškolky až dodospìlosti!

Velké podìkování patøí mìstu Bechynì, které nám vychází
všemožnì vstøíc a snaží se øešit všechny naše požadavky a vzniklé
situace. Velmi vdìèni jsme všem místním i pøespolním sponzorùm,
velkým i malým podnikatelùm a firmám, bez kterých by náš
fotbalový klubnemohl dnes již existovat.

Dìkujeme všem!!



ČISTÍRNA PEŘÍ
PÉŘOVÉ VÝROBKY

Alena Berková

PŘÍJEM ZAKÁZEK
pí. Klacková

(second hand vedle Rubínu)
tel. 723 934 425

tel. 381 211 389 (večer)

ŽIVOTNÍ JUBILEA - BØEZEN 2006

90 let Jírová Anastázie
88 let Horáková Josefa
87 let Šafránková Josefa
86 let Hájíčková Božena
85 let Slavíková Jaroslava, Valentová Růžena
84 let Píšová Marie, Soukup Josef
83 let Bílková Květa
81 let Balatá Věra
80 let Kuchválek Jaroslav
78 let Boček Jiří, Hruška Josef
77 let Blahoutová Vlasta, Holub Jaroslav, Horáčková Marie,

Kolářová Marie, Ryšavá Marie, Zahradník Josef

76 let Bílek Jaroslav, Ing. Málek Jiří, Ing. Matějka Josef
75 let Malík Bohumil, Svobodová Alenka, Váňová Jarmila

GRATULUJEME

50 let společného života oslavili 4. února 2006 manželé Helena a
Bohumír Pokorných. K tomuto významnému jubileu jim
blahopřejeme.

Dne 7. února 2006 byli přivítáni starostou města Bechyně,
Jaroslavem Matějkou tito noví občánci: Benešová Hana, Fáberová
Aneta, Halamová Eliška, Jošt Patrik, Kopáčková Veronika, Musilová
Aneta, Tupý Libor, VysokýJaroslav.

Osobní údaje jsou zveřejňovány se souhlasem jubilantů.

Zlatá svatba

Vítání obèánkù

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

Pracovník obchodně-ekonom. úseku

Pracovník referátu prodeje-marketingu

Přípravář výroby

Kovoobráběče

SŠ ekonomického směru, dobrou znalost AJ i NJ,
flexibilitu, spolehlivost

SŠ/VŠ-slaboproud, aktivní znalost NJ/AJ

vzdělání technického směru, fyzicky zdatný, manuálně
zručný, základní znalost hutního materiálu výhodou,

práce s PC, pracovitost, zodpovědnost

vyučené v oboru, (CNC/klasika) vícesměnný provoz

Vaše životopisy zasílejte na:
sekretariat@micro-sensor.cz, p. Vacek

mailto:micro-sensor@micro-sensor.cz
http://www.micro-sensor.cz
mailto:sekretariat@micro-sensor.cz
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Městský úřad, kulturní komise a redakční
rada děkují odstupujícímu řediteli Kulturního

domu v Bechyni za jeho kulturní snažení a
vedení této instituce a přejí mu mnoho zdraví

a invence do let příštích.

DOPRODEJ SKLADOVÝCH
VOZÙ 2005

SLEVY AŽ 100 000 KÈ

Nový ředitel Kulturního střediska města Bechyně pan Mgr. Štěpán
Ondřich se Vám představí v dubnovém čísle našeho Zpravodaje.

V souvislosti se změnou ředitele Kulturního střediska města Bechyně
dochází i ke změně adresy, kam můžete směrovat své připomínky,
návrhy, popř. inzerci:
Kulturní střediskoměsta Bechyně,U Nádraží602
paní Jahnová
tel.: 381 213338
fax: 381 212433
e-mail: propagace@kulturnidum.cz

Fotbalový klub FC Bechynì si Vás dovoluje pozvat na

Termín konání:

Místo konání

BURZU SPORTOVNÍCH
POTØEB

sobota 25.3.2006

tìlocvièna ZŠ, Libušina ulice, Bechynì
:

Èas konání: 9.00. - 12.00 hodin.

informace: 605 974 291

Pokud potøebujete sehnat nìco pro Vaše sportovce èi naopak od
nìèeho si ulehèit, co by mohl využít nìkdo jiný, neváhejte a pøijïte!!

mailto:e-mail:propagace@kulturnidum.cz

