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Vyhlášky obce
Město Bechyně je oprávněno vydávat obecně závazné vyhlášky obce. Všechny platné
vyhlášky Města Bechyně jsou umístěny a jsou přístupné na internetových stránkách města
(www.mestobechyne.cz).Protože jsme v minulosti zaznamenali,že občanépřesněnevědí, na
kterém území obecně závazné vyhláška Města Bechyně platí, přikládáme mapku. Obecně
závaznévyhlášky Města Bechyněplatí v katastrálnímúzemí Bechyně,Hvožďany,Senožaty.

Krátce z jednání zastupitelstva
11. 4. 2007

- Schválena žádost o pøipojení stavebního
pozemku parc.è. 1497/50 v k.ú. Bechynì (za sídl.
5.kvìtna) sjezdem pøímo na silnici smìøující
z Bechynìdo Senožat.
- Odsouhlasen návrh è. 1 na zmìnu Územního
plánu obce Bechynì. Navrhovaná zmìna spoèívá
ve zmìnì funkèního využití pozemku parc.è.
1927/108 v k.ú. Bechynì (lokalita Na Libuši)
z kategorie "zeleò veøejná a vyhrazená" na
"technickou vybavenost" za úèelem výstavby
øadových garáží. Návrh bude zaøazen do seznamu
proaktualizaci územního plánuobce Bechynì.
- Neschválen zámìr prodeje èásti pozemku
v k.ú. Hvožïany a zatížení pozemkumìsta vìcným
bøemenem(pøívodNNk rekreaèní chatì).
- Schváleno odkoupení pozemkù pro budoucí
úèelovoukomunikaci navazující nasí� polních cest,
která by mìla být vybudována v rámci
zpracovaného a schváleného návrhu komplexních
pozemkových úprav veHvožïanech.
- V souladu s ustanovením zákona o rodinì
povìøilo zastupitelstvoIng. LadislavaSvitáka a Ing.

Václava Vomáèku pøijímat prohlášení snoubencù
o uzavøení manželství v pøípadì nepøítomnosti
starosty nebomístostarosty.
- Schválen bezúplatný pøevod pozemku
z vlastnictví státu do vlastnictví mìsta v k.ú.
Senožaty u Bechynì, pro zøízení víceúèelového
høištì v Senožatech a pozemku pod silážním
žlabem (vlastnictví Mìsta Bechynì) a pozemek
související, potøebný k vybudování kompostárny.
Dále schválen bezúplatný pøevod pozemku v k.ú.
Bechynì pro rozšíøení høbitova.
- Zastupitelstvo povìøilo starostu mìsta
zaj isti t zpra cování koncepce tepelného
hospodáøství Mìsta Bechynì. Zpracování
koncepce by mìlo být dokonèeno nejpozdìji do
31.10. 2007.
- Schválen finanèní pøíspìvek z fondu
regeneracena obnovu vnìjších omítek objektu è.p.
69 v Dlouhé ul. v Bechyni, který je kulturní
památkou.

Všechna úplná znìní usneseních zastupitelstva
jsouzveøejnìna na úøední desce a nainternetových
stránkáchmìsta (www.mestobechyne.cz).

(fs)

ŽIVOTNÍ JUBILEA
ČERVEN 2007

95 let Suchanová Marie
87 let Babíková Jarmila
86 let HanouskováAntonie,StachLadislav
85 let Kuchařová Vlasta
83 let Hamerle Antonín
80 let Jarošová Marie, Váňa Ladislav
79 let Bureš Jaroslav, Petráň Ladislav,

Sládková Marie
78 let Kalousková Soňa
77 let Čápová Anna, Martanová Jaroslava
76 let Valenta Theodor

Výstavba tìlocvièny u ZŠ
v Libušinì ulici

Mìsto Bechynì plánuje v èervenci tohoto roku
zaèít s výstavbou tìlocvièny u ZŠ v Libušinì ulici.
Celá akce bude financována z dotace Ministerstva
financí. Škola má v souèasné dobì pouze
tìlocviènu o rozmìrech 12x7 m, která je naprosto
nevyhovující jak pro provozování všech druhù
sportù, tak zejména pro výuku tìlesné výchovy
žákùškoly.

Nová tìlocvièna se bude nacházet na par.è.
537 a 538 v k.ú. Bechynì v areálu školy na místì
volné plochy po demolici jednopodlažního
pavilonu „Chanos“. Objekt bude tvoøen vlastní
tìlocviènou pùdorysných rozmìrù 38x19m
a prostorem zázemí haly se šatnami, sociálním
zázemím a sklady náøadí. Spojení se školní
budovou bude uzavøenou spojovací chodbou,
která je souèástí stávajícíchšaten.Vnìjší obvodový
pláš�, vnìjší profilace i celkové barevné øešení
fasády bude øešeno shodným zpùsobem jako na
stávajících budovách školy, aby se navrhovaná
stavbastala souèástíceléhoareálu.

V souèasné dobì probíhá výbìrové øízení na
provádìcí firmu a vyøizuje se stavební povolení.
Celá akce by mìla být ukonèena do konce roku
2007 a od ledna 2008 uvedena do zkušebního
provozu. Tìlocvièna bude sloužit pøedevším
k výuce tìlesné výchovy základní škole v Libušinì
ulici, ale budou ji moci využívat i ostatní školy (ZŠ
ve Školní ul., SPŠK), v odpoledních, veèerních
hodinách a o víkendech ji bude možné pronajímat i
jiným sportovním organizacím èi pro soukromé
sportovní aktivity.

I.Z.

Majitel objektu è.p. 69 v Dlouhé ulici (bývalá
Táborka) dostal finanèní pøíspìvek na obnovu
vnìjších omítek. Jako u kulturní památky mìlo být
zachováno štukové orámování pro svatý obrázek,
který tam kdysi býval. Doufáme, že pøi obnovì
omítkybude vytvoøena replika tohoto ostìní.

pozn. redakce

http://www.mestobechyne.cz


MEDAILON
Josef Matějka

(22. 11. 1913-14. 8. 1980)
Byl to pan muzikant

Tři muzikantské osobnosti se zapsaly do
bechyňské kulturní historie po mnoho let
uprostřed minulého století. Prvním byl pan
Kazimour, mlynář na říčce Smutné nedaleko
Bechyně, za války popravený nacisty. Byl to
výborný kapelník, který se svou dechovkou
hrával o nedělích před polednem lidem,
korzujícím od dolního parku do půli Libušiny
třídy. Druhým byl přednosta místní železniční
stanice pan Mrázek, jenž dokázal nemožné:
na tak malém městě, jako byla za války
Bechyně, dát dohromady symfonický
orchestr, na jehož koncertech hostovali
přední umělci, například i z Národního
divadla. Z jakýchsi malicherných důvodů byl
po květnu 1945 z Bechyně vypuzen. Třetí
z „pánů muzikantů“, jenž převzal od svých
předchůdců pomyslné dirigentské žezlo, či
spíše taktovku, byl Josef Matějka, jehož
památce jsouvěnovány následující řádky.

Do Bechyně přišel jako pětadvacetiletý
v roce 1938 po Hitlerově anšlusu na
Rakousko. Do té doby žil ve Vídni. Tam chodil
do českých i německých škol a už tam v něm
zrály dvě velké lásky - k hudbě a ke sportu. Ve
Vídni vystudoval na státní hudební akademii
obor klarinet. I v té druhé oblasti svých zájmů
dosáhl mimořádné úrovně - hrál druhou
fotbalovou ligu za Rapid Vídeň a měl nabídku
hrát ligu první, ale tu odmítl, protože by musel
hrát za německý klub, což nechtěl. Pocházel
přece z české rodiny; jeho otec vyráběl boty
a maminka jeprodávala.

Po příchodu do Bechyně si otevřel na
náměstí, co je dneska spořitelna, krámek -
hračkářství. A uplatnil tu i své profesionální
vzdělání: chodily k němu na hodiny děti, které
se chtěly učit hrát na nějaký hudební nástroj.
Když po válce v Týně nad Vltavou otevřeli
hudební školu, uči l tam i v její bechyňské
pobočce. Po jejím osamostatnění se stal
ředitelem. Všem Bechyňákům byl ale znám
především jako šéf taneční kapely, která
hrála po čtvrt století na plesech, při tanečních

zábavách, prostě při každé společenské
události. Měl smysl pro humor a dokázal
přijmout i vtípky na sebe, což dokazuje i text
z pozvánky na II.letní karneval v Bechyni
v roce 1947:

Josef Matějka pak upadl do nemilosti
tehdejších bechyňských mocipánů a musel
k lopatě. Při stavbě nedalekého vojenského
letiště v padesátých letech ji musel držet
rukou celé dva roky; potom pomáhal při
zeměměř ičských pracích.

Ale v té době ho potkalo naopak štěstí
soukromé. Po krátkém a málo povedeném
manželství se potkal se slečnou Doleželovou,
která byla v lázních na léčení a láska na první

pohled vyústila po pár týdnech roku 1952
v druhou svatbu. O rok později se jim narodil
syn Josef a po dvou letech Jaroslav. Oba dva
trávili pak své dětství v létě hlavně na
půvabné bechyňské plovárně, kde byl Josef
po sedm let správcem a kde Matějkovi
posky tova l i vyh lá d l ým a žízn ivým
plovárenským hostům v pronajaté kantýně
pohoštění.

V době od konce padesátých let a hlavně
v letech šedesátých, jak známo, přišla doba
politického tání a Matějka se mohl vrátit
k hudbě coby ředitel bechyňské Lidové školy
umění. V těch letech se stal skutečnou
hudebníautoritou. Měl velký podíl i na tom, že
v té době se v Bechyni začaly konat koncerty
našich předních umělců. Představili se tu
takoví mistři, jakými byli například členové
Smetanova kvarteta, Talichova kvarteta,
Josef Suk, Ilja Hurník a další. Lví podíl na
koncertním životě v našem městě měl právě
posledně jmenovaný skladatel a klavírní
virtuóz. Bechyně využila toho, že v známé
Schmausově vile bylo v té době rekreační
středisko Svazu českých skladatelů a
koncertních umělců, u něhož našli orga-
nizátoři koncertů pochopení a chuť ke
spolupráci.

Pan Matějka měl i jedno velké přání:
chtěl, aby ho bechyňští poznali nejen jako
kapelníka, klarinetistu a saxofonistu ve
službách lehké múzy, chtěl jim ukázat své
umění i v oblasti hudby vážné. Jednomu
z jeho vystoupení před publikem jsem
asistoval i já. Doprovázel jsem ho na klavír,
pan Matějka hrál dvě věty z Mozartova
klarinetového koncertu - a skvěle! Ale nepřál
bych nikomu prožít těžké zkoušky před
vystoupením - vyžadoval, aby ani notička
nespadla pod pult; byl perfekcionalista.

A nemůžeme opomenout ani druhý pól
jeho zájmů - sport, respektive kopanou. Hrál
v útoku bechyňského Rapidu a byl mezi
svými spoluhráči nejvýraznější. Jeho hlavičky
do sítí soupeřů budily v divácích na starém
hřišti u lázní obdiv a nadšení. Ne náhodou mu
říkali „náš Pepi“ po vzoru slavnějšího Pepiho
Bicana ze Slávie, také původem Vídeňáka.

Prožil velice plodný život. V plné síle ho
však v roce 1980 zaskočila zhoubná nemoc.
Zemřel 14. srpnatéhož roku.

Pozor! Pozor!

Návštěvníci vinárny na letním karnevalu se
upozorňují, že dirigent tanečního orchestru,

vyhrávajícího tam k tanci, jest daleko -
široko známý a oblíbený

JOE MATĚJKA,
takto ještě vlastní vinou mládenec.
Na tuto skutečnost se výslovně upozorňují
všechna vdavek chtivá děvčata od 15 do 85
let.

Kolega v orchestru JOSEF PICÁLEK
/zn.J.P.p.)

-VF-

Kamarádka knihovna
P ř e d č a s e m j s m e

i n f o rm o va l i o so u t ěž i
Kamarádka knihovna o nej-
lepš í dě tsko u knihovnu
vyhlášenou Svazem kni-
hovníků a informačn ích
pracovníků é děti

formou vysvědčení hodnotily dětské
knihovny. Děti z celé republiky vystavily
knihovnám 18 tisíc vysvědčení

é se do prvního
ročníku soutěže přihlásily. Vysvědčení á
děti knihovnám přidělily, hodnotila nejen to,
zda se jim v knihovně líbí a zda konkrétní
knihovna nabízí dostatek zajímavých knih,
ale také jací jsou knihovníci a knihovnice
a zda jsou děti spokojeny s množstvím a
kvalitou počítačů v knihovně

ělování známek, ale přidaly i
slovní nebo výtvarné hodnocení

ětí byl velmi příznivý Žádná
knihovna si v průměru nevysloužila horší
známku než dvojku. I my v Bechyni jsme
s napětím sledovali průběh soutěže. Děti
nezklamaly! Sešlo se nám celkem 115
kritických vysvědčení naší velké radosti

jsme obdrželi dokonce i vlastnoručně
vyrobenou originální knihu hodnotících
vysvědčení dětí ze 3.tříd ZŠ Libušina, kterou
jsme ofotili a poslali do soutěže také šude
se s ní chlubíme a moc si považujeme
nápadu i práce dětí a jejich učitelů Škoda
jen, že kvů li omezeným prostorovým
možnostem nemůžeme mít knihu trvale
vystavenou, a proto alespoň foto a jedna

ukázka z pohádkově hodnotící knihy dětí ze
3.tříd ZŠ Libušinaulice:

Bylo nebylo
jedno městečko a v něm malá

knihovnička sovička a v ní krásné knížky
a taky časopisy a dobré počítače a hlavně
výborné knihovnice. Chodím tam rád.
Zazvonil zvonec apohádky je konec!

ýsledky celostátní soutěže budou
vyhlášeny 1.června 2007 v Praze a 10
nejlepších knihoven odměněno. Bohužel
naše knihovna ve velké konkurenci
nepostoupila do užšího výběru soutěže, ale
jistě nás pobídla k novým aktivitám v oblasti
služeba přilákalake čtení více dětí

A vzkaz na závěr dětem: "Děkujeme
všem za účast v soutěži a za projevené
sympatie a přejeme na konec roku jen samé
jedničky!!!"

Upozornění července do srpna opět
změnapracovní doby:

, ve kter
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pondělí zavřeno
úterý 9:00- 12:00 12:30 - 17:00
středa 10:00- 12:00 12:30 - 16:00
čtvrtek zavřeno 12:00 - 16:00
pátek 10:00- 12:00 12:30 - 16:00

EH
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KULTURNÍ KALENDÁØ èerven 2007

KURZY, DÍLNY

Pondělky 4 / 18 a 19 hod. / Klubovna KD., 11., 18., června

VÝSTAVA

ORIENTÁLNÍ A BØIŠNÍ TANCE

DÌTSKÝ DEN
Pátek 1. června
16.00 hodin / Klášterní zahrada

Sobota 2. června
10.00 hodin / Klášterní zahrada

14.00 hodin/ Vstupné: 30,-Kč

16.00 hodin

18.00 hodin

19.30 hodin

20.30 hodin

Výtvarná dílna

Výtvarná dílna
Dílna pro menšíděti
Zpravodajská dílna s kamerou

Divadelní představení TRAMTÁRIE

Drobná divadýlka, čtení z baobabích knih, fotbálek

Malý koncert skupiny TAKAPELA

Čtení poezie mladých básníků

TANEC NAKONEC

Po celýdengrilované maso,pivo, limo, koláčky atd.

pod vedením Ivy Blažkové a Juraje Horvátha

Ivy Blažkové a Juraje Horvátha
Evy Volfové aMíšiKukovičové

, kterou povede Václav
Prokeš, dobrovolníci z Baobabu a Tadeáš Ursíny ml. (10 let).
Výstup se promítne navečer

Dobrodružná cesta za tajemstvím.

- Juraj Horváth - zpěv,
Kubo Kudláč - piano a kapelník, Duro Alexander - čelo a
Stano Bachleda - kytara

Program se může měnit, hýbat a posunovat podle nálady,
počtu návštěvníků a tanečníků...

Proděti již od tří let

Úterý 5. června / 19.00 hodin / Velký sál KD

Čtvrtek 7. června / 19.00 hodin / Velký sál KD

Školní akademie s vyřazením devátých ročníků ze Základní
školy. Pořádá ZŠ Libušina ve spolupráci s Kulturním
střediskem města Bechyně.

Téma Školní akademie -Řehole do světského života.
Pořádá ZŠ Školní ulice ve spolupráci s KS města Bechyně.

ŠKOLNÍ AKADEMIE

PRO DÌTI i rodièe

CESTY POZNÁNÍ

Středa 6. června / 18.00 / Klubovna KD / Vstupné: 30,-Kč
Další ze série s touto tématikou.
Pořádá KS města Bechyně ve spolupráci s Vltavotýnským
buddhistickým centrem.

BUDDHISMUS NA ZÁPADÌ" "KAPLIÈKY, KØÍŽE, BOŽÍ MUKA...
Městské muzeum /červen -srpen ÚT -NE 9-12 13-17

Zahájení kurzu v pátek 21.září v 19.00 ve velkém sále KD
Lektoři kurzu : Jiří Beneš a Hana Wolfová
Kurzovné: 1000,- Kč, gardenka 300,- Kč
Přihlášky v kanceláři KD,
tel. 381 213 338, e-mail: program@kulturnidum.cz

Pøipravujeme KURZ TANCE
A SPOLEÈENSKÉ VÝCHOVY

KLÁŠTERNÍ ZAHRADA BECHYNĚ

29. 6.
FOUSY MOUDŽOU RAJZIN
TICHO DE PRE CUPE BAND
PARAJAZZ
1. 7.
ROBERT SMYTH JAZZ BAND

4. 7.
DRAIN
SUICIDE
FUCKANDROLLARTS
11. 7.
TANEC V JETELI
ČERT VÍ
JUMANJI
27.-28. 7.
MK3
4. 8.
DUHA

8. 8.
YELLOW SISTERS
HODNĚ PODNĚ
31. 8.
MIMOSMYSLY
DĚTSKÉ NÁPADY
PAU IN TOWN
TAJE

vstupné 80,-

zdarma

vstupné 80,-

vstupné 80,-

zdarma

vstupné 110,-

vstupné 80,-

(Nám. T.G.M. 16:00)

(v rámci festivalu DIVADLO V TRÁVĚ)

(park před KD v 19:00 - netradiční
lidová dudácká muzika)

& SOUL

HUDBA

Neděle 1. července / 16.00 hodin / Náměstí T.G.Masaryka
PROMENÁDNÍ KONCERT studentského padesátičlenného
jazzového banduz Anglie. V případě deště se koná v KD

ROBERT SMYTH JAZZ SOUL BAND&

LETNÍ ZAHRADNÍ HRANÍ

Začátky ve
p

20:00
okud není uvedeno jinak

Pořádají:
Baobab, KSM Bechyně

ZUŠ V. Pichla v Bechyni

Pátek 15 / 18.00 hodin / KD
Již tradiční dílna bude tentokráte zaměřena na rytmus
v přírodě. Prosíme všechny zájemce, aby se dostavili v 18:00
před KD, jelikož tato dílna nebude statická, ale budeme se
pohybovat pocelém městěa okolí.

. - sobota 16. června
BUBEN III náhradní termín

mailto:reditel@kulturnidum.cz
mailto:program@kulturnidum.cz
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Ptali jste seMěsto Bechyně nabízí

Informace o prodeji
stavebních parcel

k prodeji obálkovou metodou 2 volné
bytové jednotky v Písecké ulici. Jedná se o
byty v čp. 910 o velikosti 3+1 a 1+0. Podrobné
informace je možné získat na úřední desce,
osobně nebo telefonicky na tel.č. 381 213
911, 381 211 012. Stanovená lhůta pro podání
nabídek je nejpozději do 18.6.2007 do
11.00hod. Prohlídku bytů je možné
dohodnout na tel.č.603 150510.

Je to přesně rok, co Město Bechyně ve
spolupráci s firmou Tapros Tábor s.r.o. začalo
nabízet k prodeji 52 stavebních parcel
v lokalitě „U Studen“. Přes počáteční
nedůvěru některých občanů, se prodej parcel
rozeběhl a v současné době je prodáno
celkem 20 stavebních parcel, na kterých se
bude stavět 25 rodinných domků. Nemůžete
se dopočítat? Ne, nejde o přepisovou chybu,
ale na 5 parcelách bude stavební firma stavět

zájemcům dvojdomky. Dalších 5 parcel je
předběžně zamluvených a do současné doby
požádalo 11 majitelů o stavební povolení. Kdo
průběh stavby sleduje, ví, že v současnosti
jsou všechny pozemky připraveny k předání
stavebníkům, v celé lokalitě jsou již
vybudované komunikace a chodníky. Každá
stavba nese problémy a ani tato nebyla
výjimkou. V součinnosti se stavební firmou se
Městu Bechyně podařilo postupně problémy
vyřešit. Firma Tapros Tábor s.r.o. v současné
době nabízí i výstavbu rodinných domků,
informace je možné získat na tel. č. 602 189
687. Zájemcům o koupi stavební parcely rádi
poskytneme informace osobně nebo
telefonicky na tel. č. 381 213 911.

Na stránkách Města Bechyně -
www.mestobechyne.cz jsou ke stažení
veškeré formuláře, situační plánek i vzory
kupních smluv, a také tam jsou vypsané již
prodané parcely. Přijďte se informovat, máte
ještě možnost vybrat si parcelu, která bude
odpovídat vašim představám o poloze
a velikosti pozemku. Získáte bydlení v klidné
části Bechyně.

vk

vk

Spoleèenství vlastníkù
a zeleò kolem bytových domù

Nedávno byla pøedsedùm spoleèenství
vlastníkù pøedložena informace, podle které
nemohou upravovat zelené plochy kolem svých
domù, protože se jedná o pozemky mìsta a jde
tedy o neoprávnìný zásah do cizího majetku.
Pøedsedové SVJ se dokonce dozvìdìli, že
spoleèenství mohou být za tuto èinnost
sankciována. Dle práva je tato informace
samozøejmì správná, vyjdeme-li však z logiky
vìci, myslím si, že by nikdo nemìl èleny
spoleèenství zastrašovat podobnými zále-
žitostmi. Já osobnì (a jsem pøesvìdèen, že to tak
cítí i ostatní pøedstavitelé mìsta) jsem velice rád,
že se najdou obìtaví obèané, kteøí chtìjí mít okolí
svého domu pìkné a sami se pustí do úprav
zelenì a o zeleò se pravidelnì starají. Za tuto práci
a za toto zvelebovánímìsta jim patøí velkýdík.

Zároveò bych chtìl všechny ujistit, že nikomu
z výše uvedeného dùvodu žádné sankcenehrozí.

Dámu, která s touto informací pøišla, bych
chtìl požádat, aby se v podobných pøípadech
nejdøíve zeptala na radnici, jistì by se nám
podaøilo pøedejít rùzným fámám adohadùm.

Jaroslav Matìjka

Tepelné hospodářství
Firma Erding, která má pronajaté

tepelné hospodářství, předložila radě
a zastupitelstvu města návrh na vytápění
biomasou. Jedná se o jednu z možností
vytápění měst a obcí centrální kotelnou.
Plyn by byl pro vytápění samozřejmě
zachován a byl by využíván v době špiček
a také jako záložní zdroj.

Byly předloženy dvě studie, ve kterých
byl tento záměr rozpracován a bylo zde
konstatováno, že se jedná o variantu, která
by přinesla zlevnění ceny tepla v našem
městě.

Předložený návrh byl jak v radě, tak
i v zastupitelstvu konzultován a bylo mi
zastupitelstvem uloženo, abych zajistil
zpracování analýzy tepelného hospodářství
v Bechyni, která by odpověděla na otázku,
zda je tento způsob vytápění pro naše město
vhodný, jaká jsou případná rizika, jaké jsou
klady tohoto způsobu vytápění a případná
doporučení pro náš další postup.

Analýza bude samozřejmě v zastu-
pi te lstvu podrob ně projednává na,
vyhodnocena a na tomto základě bude
rozhodnuto o dalším vývoji tepelného
hospodářství města.

Jaroslav Matějka

Městské koupaliště by mělo být v těchto dnech již otevřeno. ř ř ,
,

Provozní doba: červen - září (dle klimatických podmínek) denně 10 - 19hodin.

Za ízení na solární oh ev vody
které bylo nainstalováno umožní prodloužit sezónu, po kterou bude možno bazénvyužívat.

Městské koupaliště

http://www.mestobechyne.cz


Co, kdo, kde, kdy...

Přijďte do muzea
Do konce

srpna tohoto
roku můžete
n a v š t í v i t
v b u d o v ě
Mě stského
m u z e a
krátkodobou
v ý s t a v u

s n á z v e m

(sakrální
pa má t k y B ec h yně

a nejbližšího okolí). Za úkol
j sm e s i d a l i s p o l e č n ě

s některými místními nadšenými badateli
zmapovat drobné i větší památky související
s náboženským životem v místě. Kromě
kostelů, kapliček, křížů uvidíte také např.
fo tog raf ie židovského hřbit ova , č i
metodistické modlitebny. Dodané fotografie
jsme doplnili mapami, obrázky či dokumenty
z muzejní sbírky.

Výstava je rozdělena do několika sekcí

podle typupamátky. Na velké sakrální, kaple,
boží muka, kříže, sochy, výklenky. Zajímavá
je poslední část „zmizelé“, kde se snažíme
sledovat stavby či sochy, které se dneška
„nedožily“. V rámci této sekce pak budeme
rádi za každou další informaci ohledně
zmizelých i dosud existujících památek.
Výstavu neustále doplňujeme. Uvítáme
jakoukoli podobnou detektivní práci, která
námpomůže informace o drobných či větších
sakrálních památkách na bechyňsku rozšířit.
Výstava je milým způsobem doplněna
pracemi žáků Keramické školy, žáků ZŠ
Libušina (zvláště sv. Smíškus stojí za
shlédnutí) a nakonec větší prezentací
z dílny ZUŠ.

Přijďte se podívat do muzea a možná
budete překvapeni, jaké množství těchto
stop se v našem regionu nachází, v jakém
jsou stavu (některé díky zájmu obyvatel
opravené) a jaké materiály se k tomuto
tématu v muzejní sbírce vyskytují.

„ K a p l i č k y ,
k ř í ž e , b o ž í

muka…“

Otevřeno:
červen - srpen ÚT - NE 9-12 13-17

za Městské muzeum JJ, správce

ZUŠ V. Pichla vystavuje
Dne 1. 5. 2007 ve 14 hodin proběhla

vernisáž výstavy výtvarného oboru ZUŠ
v muzeu v Bechyni. Žáci výtvarného oboru
pracovali pod vedením Mgr. Ivany Blažkové
několik měsíců na třinácti tématech pojících
se s výstavou Městského muzea v Bechyni:
"Kříže, kapličky, boží muka...". Například
vymýšleli své vlastní patrony, vytvářeli
relikviáře, vymýšleli nové sochy a tak
podobně. Pro návštěvníky výstavy jsme
s žáky připravili i možnost pohrát si: můžete
sami připevňovat fotografie na správná místa
v mapě pomocí suchých zipů, můžete si vzít
slepou verzi komiksů a sami vymyslet svůj
příběh a můžete si též koupit katalog výstavy
za 20,- Kč a sami si dokreslit na volná místa
své postřehy. Každý návštěvník si potom také
může odnést otisk razítka vyrobeného právě
k této výstavě.

Vše je k vidění ve vstupu budovy
Městského muzea v Bechyni na náměstí do
konce prázdnin (31. 8. 2007). Děkujeme tímto
za laskavou nabídku muzea ke spolupráci
a těšíme se na hojnost návštěvníků.

do

Mgr. Ivana Blažková

Výstava obrazů

v Písecké ulici
K oborům umělecké činnosti absolventa
Vysoké školy umělecko-průmyslové v Praze
patří malba, plastika, instalace, performance.

Výstava obrazů bechyňského občana

Na Parkánech 555

MgA. Arnošta Káby

Jaroslava Strnada

v Galerii a knihkupectví

v galerii Vinotéky

Pozvánka
na VI. zářečskou pouť

Ano, už je to tady. V sobotu

vypukne další zářečská pouť.
Z programu Vám zaručujeme: veselost,
blbost, radost, soutěživost, dravost,
hravost, žravost, chtivost, marnivost
a moudrost.
Ptáte se, jak můžeme za den nadělat tolik
blbostí?

16. června 2007 přesně od 13.00 hodin

BRZY VSTÁVÁME!
Těšíme se na Vás! Krisový pouťový výbor

Zabezpeèení vozidel

Automobil dnes patøí neodmyslitelnì k vy-
bavení každé rodiny, na druhé stranì jde o velmi
lukrativní záležitost pro zlodìje. O co všechno nás
neznámý poberta mùže pøipravit? Pøednì
o jednotlivé odnímatelné díly vozidla (pneumatiky,
autoantény, zpìtná zrcátka, støešní nosièe),
o náhradní díly a povinnou výbavu k vozidlu
uloženou vìtšinou v zavazadlovém prostoru
vozidla, o instalované autorádio, o vìci odložené èi
uložené ve vozidle, v zavazadlovém prostoru nebo
nastøešním nosièi a koneènì o celé vozidlo.

Ke snížení možného rizika krádeží aut a vìcí
z nich lze využít v prvé øadì parkování na
osvìtlených místech v blízkosti obydlí tak, abyste
pøípadnì na vozidlo vidìli, využívat hlídaných
parkoviš� a garáží. Již pøed zakoupením vozidla se
vyplatí pøemýšlet o místì, kde budete bezpeènì
parkovat. Vlastníte-li garáž, parkujte výhradnì v ní.

Zámky a dveøe garáže musí odpovídat
bezpeènostnímu riziku. Nenechávejte ve vozidle
osobní doklady ani doklady k vozu. Ve vozidle
nenechávejte žádné vìci, by� nepatrné hodnoty,
zbyteènì tím vzbuzujete zvìdavost zlodìjù. Vždy
øádnì uzamknìte vozidlo i v pøípadì krátkého
zastavení, klíèky nenechávejte ve spínací skøíni.
Klíèe odvozidla nenechávejte volnì položené napø.
v kanceláøi èi šatnì. Využívejte mechanické
zábranné prostøedky - rùzné uzamykací tyèe na

volant, pøípadnì na pedály, uzamykání øadicí páky
v poloze zpáteèka, bezpeènostní folie na skla,
imobilizéry, alarmy a vyhledávací systémy.
Pøedností vyhledávacích systémù je, že umožòují
bez prodlení urèit konkrétní místo vozidla a smìr
jeho pohybu. Vìnujte pozornost všem osobám,
které se podezøele pohybují kolem zaparkovaných
vozidel, nemusí jít pouzeo nevinný zájemo vzhled
a technické vlastnosti automobilu.

Pro pøípad, že všechna uvedená doporuèení
selžou, je tøeba mít pøipraveny dùležité poznatky
o Vašem vozidle - registraèní znaèka, typ, barva,
rok výroby vozu, èísla motoru a podvozku, VIN
kód, nápadné odlišnosti a viditelná poškození
vozidla.

npor. JUDr. Predrag Kohoutek

POLICIE INF O RMUJE

Výstava bechyňského rodáka

ve spolupráci s AJG
Hluboká nad Vltavou a s Atelierem Malec,
jejíž vernisáž se konala

ak. malíře Jaroslava Kolihy
v Muzeu Vl. Preclíka

19. května 2007
apotrvádo 14. září 2007.



ZE STARÉ ŠKOLY
Jak jsme lovili mamuty
s lovci dávných časů

Jak mnozí z vás jistě postřehli, 22. dubna
se již tradičně slaví Den Země. A protože je to
svátek celosvětově rozšířený, rozhodli se
učitelé ze Základní školy v Libušině ulici
připravit pro své žáky ze 2. až 6. tříd program,
který by je s ním seznámil. Proto se dne
10.května všechny děti, kterých bylo kolem
150, sešly i s učiteli před školou, kde už byly
připraveny autobusy, které je měly dovézt do
Prahy. První cíl tohoto výletu bylo 3D kino
IMAX v Paláci Flóra. Toto kino je známé
největším plátnem na světě. Tady žáci zhlédli
film o podmořském životě a jako úkol měli
zapamatovat si alespoň tři druhy ohrožených
živočichů, kterých bohužel ve filmu bylo dost
a dost. Díky speciálním brýlím, které u vchodu
každý dostal, žáci viděli vše ve třech
rozměrech, takže se jim zdálo, jakoby proti
nim plavala želva a mohli si sáhnout na
žraloka. K velkému zážitku přispělo i to, že
dětí bylo opravdu mnoho, takže každý měl

s sebou svého kamaráda. Další těžký úkol pro
učitele bylo dopravit 150 dětí z Flóry
autobusem až na Václavské náměstí do
Národního muzea, kde se konala expozice ze
života pravěkých lidí s názvem Lovci mamutů.
Tady děti dostaly za úkol odpovědět na
otázky, které měli učitelé předem připravené.
Díky tomu žáci museli pečlivě pročítat různé
zajímavé texty, což by za běžných okolností
mnoho z nich jistě neudělalo. Pro učitele pak
bylo velmi zábavné sledovat jinak ne příliš
vzorné svěřence, jak se soustředí, aby co
nejlépe namalovali a popsali například
Věstonickou Venuši, která byla na výstavě
vystavená. Cesta zpátky do Bechyně
probíhala bez komplikací, a tak se žáci brzy
dostali po vyčerpávajícím výletědomů.

Nakonec chceme poděkovat firmě
MICRO-EPSILON za poskytnutí velkorysého
sponzorského daru a doufáme, že se nám,
i díky přednáškám o recyklaci, které se
uskutečnily pro žáky týden před výletem,
podařilo seznámit děti zajímavou formou se
Dnem Země.

Romana Švestková
učitelka v ZŠ v Libušině ulici

KINO BECHYNÌ
ÈERVEN 2007

1. pátek, 2. sobota 20h

Ti šťastnější zemřou rychle. Filmový
horor .

3. neděle, 4. pondělí 20h

Premiéra filmu USA
Pohled očima skotského lékaře na
nejstrašnější hrůzovládu v Africe.

7. čtvrtek, 8. pátek 20h

V hlavních rolích filmové komedie
Eddie Murphy.

9. sobota, 10. neděle 20h

Český barevný film
Dlouho očekávaný film scénáristy

Zdeňka a režiséra Jana Svěrákových

11. pondělí, 12. úterý 20h

Premiéra filmu režisérky Ireny
Pavláskové na motivy bestselleru
Barbary Nesvadbové. D. Jurčová,

K. Roden a M. Vašut v hlavních rolích

14. čtvrtek, 15. pátek 20h

Válečný velkofilm USA v režii Clinta
Eastwooda

16. sobota 20h, 17. neděle 17h

Premiéra širokoúhlého filmu USA.

18. pondělí, 19. úterý 20h

Velkolepé sci-fi v režii Dannyho Boyla.

21. čtvrtek 20h, 22. pátek 17h

Animovaná rodinná komedie USA

23. sobota, 24. neděle, 20h

Hugh Jackman a Rachel Weiszová
v hlavních rolích milostného dramatu

25. pondělí, 26. úterý 20h

V hlavních rolích akčního filmu USA
Mark Wahlberg a Danny Glover

29. pátek, 30. sobota 20h

V hlavních rolích filmu USA
Bruce Willis a Halle Berryová.

HORY MAJÍ OČI 2

POSLEDNÍ SKOTSKÝ KRÁL

NORBIT

VRATNÉ LAHVE

BESTIÁŘ

DOPISY Z IWO JIMY

SPIDER-MAN 3

SUNSHINE

ROBINSONOVI

FONTÁNA

ODSTŘELOVAČ

NEZNÁMÝ SVŮDCE

USA

USA

v českém znění.

Do 15 let nepřístupno, 90min, 60,-Kč

Do 15 let nepřístupno, 123min, 102,-Kč

Do 15 let ne přístupno, 103min, 60,-Kč

Mládeži přístupno, 103min, 70,-Kč

Do 15 let nepřístupno, 113min, 70,-Kč

Do 12 let nevhodné, 140min, 60,-Kč

Mládeži přístupno, 107min, 60,-Kč

Do 12 let nevhodné, 140min, 60,-Kč

Mládeži přístupno, 109min, 65,-Kč

Do 12 let nevhodné, 97min, 60,-Kč

Do 15 let nepřístupno, 125min, 60,-Kč

Do 12 let nevhodné, 109min, 65,-Kč

Informace o staré plovárně
Loni jsme filmovali „Baladu starých

smrků“ u Houpací lávky. Letos točíme „Náš
malý ráj“ o bechyňské plovce. Prvně jsme
tam letos přišli 20. března....a sněžilo.
O týden později jsme čistili starou pěšinu,
13.dubna Jonáš a Jakub pomohli udělat
první schůdky do vody a 23.dubna další
práce.

Majka Čech - filming+Máca Kocourek -
sekretář+5.A,st. škola - herci.

Na plovce se sportovalo, večer hrálo a zpívalo, jsou z toho nějaké fotky a film starý
40 let. Budeme v tompokračovat.

U LUŽNICE POD BECHYNÍ ALEJ SMRKŮ
STALETÝCH
ČASTO JSME TAM CHODÍVALI PŘI
PROCHÁZCE RODINY
OTEC HLEDĚL NA TY STROMY
S OPRAVDOVÝM OBDIVEM
KOLIKRÁT UŽ UVIDĚLY JARO LÉTO
S PODZIMEM



DALŠÍ VÝBORNÝ ÚSPĚCH
BECHYŇSKÝCH
FOTBALISTEK

Ve čtvrtek 3.5. se po ránu sjela do
Bechyně dívčí fotbalová družstva k prvním
okresním středoškolským hrám. Naše
pozvání přijaly táborské střední školy
zdravotní, strojní a stavební, zemědělská a
obchodní akademie, přijely dívky ze
soběslavského gymnázia a samozřejmě
nechyběly bechyňské keramičky. Hrálo sena
umělé trávě každý s každým, 1 x 20 minut,
5 hráčekv poli+ brankářka.

Nasazení všech týmů bylo náramné
a herní nedostatky byly nahrazovány velikou
bojovností. Brzy bylo jasné, že o první místo
si to rozdají „ekonomky“, „stroja řky“
a domácí. Ostatní soupeřky porazily, mezi
sebou pak po velkých bojích remizovaly
a o prvních třech místech nakonec při
rovnosti bodů (11) rozhodovalo skóre. To
měly jasně nejlepší holky z Bechyně (22:1)
a zaslouženě vybojovaly 1. místo. Na

druhém místě pak skončila obchodní
akademie (12:0) a třetí bylastrojní a stavební
škola (13:4). Velice vyrovnaná byla i druhá
polovina tabulky. Na 4. místě byly se 4 body
dívky ze soběslavského gymnázia, 5. se
2 body „zdravotnice“ a 6. s jedním bodem
skončila zemědělka.

A jak naše holky turnajem prošly?
Všechny zápasy hrály s ohromným
nasazením. Soupeřky přehrávaly krásnou
kombinační hrou a kdyby proměnily leckteré
další šance z nejjasnějších, mohlo být skóre
daleko vyšší a nebyly remízy ani se
strojařkami a ekonomkami. V prvním kole
nadělily 7:0 zemědělce, ve druhém 5:0
Soběslavi, pak přišla smolná remíza 1:1 se
strojařkami a nejvyšší výhra v turnaji 9:0 se
zdravotkou. V úplně posledním zápase v
turnaji pak udržely po perfektním výkonu
bezbrankovou remízu s obchodní akademií,
kde hrají ligové hráčky, a první místo zůstalo
k naší ohromné radosti doma! Holky si ho
opravdu zasloužily. Hrály nejlepší a nejhezčí
fotbal a jejich mnohé akce sklízely uznání
diváků i soupeřů. Všechny podaly výborný

výkona odehrályparádně celý turnaj.
O naše branky se podělily - Kája

Ranglová a Pavča Hrychová po 6, Gita
Hůrková 5, Adélka Kopfová a Markéta
Vávrová po2 a Eliška Majerová 1.

Vítězná sestava: V brance byla opět
výborná Markéta Souhradová. V poli
kapitánka Markéta Kalivodová, Eliška
Majerová, Adéla Kopfová, Markéta Vávrová,
Jana Nováková, Margita Hůrková, Štěpánka
Hůrková, skvělý střelec a nahrávač Karolína
Ranglová a hvězda turnaje Pavla Hrychová,
která svým báječným výkonem zastínila i
ligovéhráčky z jiných týmů.

Nezapomněli jsme ani na individuální
kategorie. MISS turnaje byla zvolena Renata
Formanová ze zdravotní školy, nejlepší
brankářkou Jana Homolová ze zemědělské
školy, nejlepším střelcem Eva Podroužková
ze strojní a stavební školy a nejlepší hráčkou
domácí Pavla Hrychová.

Všichni jsmese shodli, že to byla výborná
akce atěšíme sena další takové.

V.Šťastný, SPŠK Bechyně

TÌLOVÝCHOVA & SPORT

HEKTICKÝ TÝDEN
V KERAMICKÉ ŠKOLE

Ve třetím dubnovém týdnu se v naší
škole sešly tři velice zajímavé akce. Skupina
studentů převážně třetích ročníků pod
vedením kolegů Vančury a Válečkové jelana
poznávací zájezd do Francie. Navštívili
katedrály v Chartres a v Remeši, hlavním
bodem programu byla ale Paříž a její
architektonické poklady a přebohaté
umělecké sbírky starého imoderníhoumění.

Ve stejném termínu odjela skupina žáků
prvních ročníků pod vedením kolegy Nováka
na výměnnou praxi do Školy umění (Instituto
d´Arte A. Vittori) v italském Trentu. Během
týdenního pobytu se mohli seznámit
nejenom s krásami tohoto starobylého
severoitalského města a jeho okolí, ale

především mohli pracovat v dílnách místní
školy, kde si vyzkoušeli techniku smaltování,
staré mozaikářské umění i grafické techniky,
zejména lept.

Av tomtéž týdnu, kdy naši žáci pracovali
v italských dílnách, přijela i skupina čtrnácti
Italů a dvou učitelů z Trenta k nám. Během
týdne absolvovali značně náročný program.
V úterý 17.4. ráno byli přivítáni ve škole
panem ředitelem Svitákem a starostou
Bechyně panem Matějkou a hned vzápětí
usedli za hrnčířské kruhy. Odpoledne si
prohlédli Alšovu jihočeskou galerii, klášter
a město.

Ve středu dopoledne dekorovali zboží,
které jim připravili naši studenti, a odpoledne
odjeli do Tábora. Zde navštívili Kotnov, věž
kostela a historické jádro. Večer proběhlo
sportovní utkání. Ve čtvrtek navštívili
Hlubokou a prohlédli si zámek a Alšovu
jihočeskou galerii a potom se přesunuli do
Českých Budějovic. Zde bylo na programu
přijetí u zástupkyně primátora pro školství
(zúčastnil se ho i starosta Bechyně, ředitel
KD Metropol v Č. Budějovicích pan dr. Schel
a zástupci další italské skupiny, která
pracovala v Třeboni), společný oběd
a prohlídka historické části Budějovic. Pátek
byl naplněn intenzívní prací v malírně,
návštěvou bechyňského zámku a výpalem
pece na d řevo na ško lním dvo ře
a táborákem. Sobota byla věnována opět
práci a neděle výletu do Českého Krumlova.
Zážitek ze zámeckého barokního divadla

a z města samotného byl umocněn
slunečným počasím a byla toopravdu krásná
tečka. Večer jsme se podívali na vykládání
pece a naposledy společně poseděli.
Pondělní loučeníbylo velmi srdečné a nebyla
nouze o slzičky. Velkou zásluhu na zdárném
průběhu celé akce měla kolegyně Bínová,
která se starala s velikou péčí, aby vše vyšlo
co nejlépe.

Chtěl bych poděkovat všem kolegyním
a kolegům (raději nebudu jmenovat, abych
na někoho nezapomněl), kteří se všech tří
akcí účastnili. A také našim žákům, kteří
reprezentovali školu a městov cizině. Ohlasy
z obou stran byly pozitivní a je velká naděje,
že takto započatá spolupráce se bude
úspěšně rozvíjet i v příštích letech.

Jiří Novotný

Výsledky ankety Sportovec
města Bechyně za rok 2006

Dne 15. 5. 2007 bylo v Základní škole
Bechyně, Libušina 164 tříčlennou komisí
provedeno vyhodnocení anketních lístků. V
anketě hlasovalo 87 občanů. Lístky byly
vyhodnocovány takto: za umístění sportovce
na 1. místě anketního lístku bylo přiděleno
5 bodů, za umístění na 2. místě 3 body a za
umístění na 3. místě 1 bod. Největší oblibu
u bechyňské veřejnosti si získali tito
sportovci: v kategorii žáků zvítězil karatista
Martin Zeman (256 bodů), mezi juniory
uspěla nejlépe výškařka Martina Drdová
(310), a z dospělých patří vavřín nejlepších

kanoistickému deblu – Michal Háša, Honza
Pazourek (178). Další v pořadí jsou
v přiloženétabulce výsledků.

Závěrem lze říci, že anketa vzbudila
zájem sportovní veřejnosti, a že by se mohla
stát tradicí zpestřující a popularizující sport
a tělovýchovu v našem městě. Vpříštím roce
se chystáme uspořádat druhý ročník, takže
sledujte sportovní dění, sledujte sportovce,
registrované ve sportovních klubech
v našem městě. Za rok získají vaše hlasy
opět ti nejlepší.

Spolu s anketou byla uspořádána malá
loterie anketních lístků, jejíž výherci obdrží
drobné dárky. Jsou to tito čtenáři: Božena
Krasanovská, Jiř í Herold a Jaroslav
Kratochvíl.

VÝSLEDKY:
kategorie žactvo:

kategorie junioři:

kategorie dospělí:

1. Martin Zeman 256
2. Tomáš Macášek 204
3. Jaroslav Drda 156
4. Martinová Kristýna 21
5. Voborský Jan, Michlík Petr 10

1. Martina Drdová 310
2. Pavel Kostelenec, Michal Vernarec 165

1. Michal Háša-Jan Pazourek 178
2. Rudolf Blažek 165
3. Michal Háša-Jan Pazourek 115
4. Mikolášková Monika 97
5. Tříska Zbyněk 9



ŠACHISTI

Bechyòská blicka2007

Krajský pøebor všachudo 8let

Krajský pøebor všachudo 10a 12 let

Už po jedenácté se konal v Bechyni tradièní
turnaj ètyøèlenných družstev v bleskovém šachu -
Bechyòská blicka. Letos se 1. kvìtna sešli v pøísálí
Kulturníhodomuhráèi14 družstevz celérepubliky,
abyse utkali v nelítostných bojích o zajímavé ceny.
Celou akci, která se konala pod záštitou starosty
mìsta a ve spolupráci s Kulturním domem,
øediteloval šéf místního šachového spolku Vrá�a
Š � astný. Poè ít a èové cent rum, kde se
shromažïovaly a vyhodnocovaly všechny
výsledky,obsluhoval LáïaHavlík. Sorganizováním
pomáhali Pavel Houdek a Štefan Bernáth a nad
vším dohlížel kmotr oddílu Ivan Horòák. Bechyni
tentokrát na šachovnicích reprezentovali Ludìk
Meszároš, Petr Pekárek, Pepík Janeèek a Marek
Brèák a v silné konkurenci obsadili velmi dobré
5. místo. Celý turnaj mìl 26 kol a nejlépe si v nich
vedlo družstvo Weiler Praha, které získalo 81,5
bodu. Druhé místo patøilo Sokolu Písek „A“ za 72
bodù a tøetí byl Vyšehrad Praha se ziskem70 bodù.
Tìsnì pod stupni vítìzù zùstalo LOKO Brno (65,5
bodu) a domácíBechynì (61bod).

V sobotu 12. kvìtna 2007 se v Sezimovì Ústí

konal první šachový pøebor kraje „špuntù“do 8 let.
Tohoto turnaje šachových nadìjí se zúèastnili i dva
hráèi z Bechynì - JakubMikula a Marián Ray. Mezi
jedenácti úèastníky (pøitom dva byli starší a hráli
mimo soutìž) se naši hráèi neztratili. Pìkný výkon
podal Jakub Mikula, který vyhrál polovinu svých
partií (5 z 10) a obsadil celkovì šesté a ve své
kategorii dokonce 4. místo, když mu jen jeden bod
chybìl k tomu, aby si uhrál 4. výkonnostní tøídu.
Druhý náš hráè, Marián Ray, bojoval stateènì,
získal 1,5 bodu a skonèil celkovì devátý a ve své
kategorii šestý. Oba mladé šachisty èeká ještì
dlouhá cesta pøi pronikání do tajù královské hry, ale
jejichvýkony jsoupøíslibem dobudoucnosti.

Týden po krajském pøeboru v šachu
osmiletých probìhlo od 10. do 13. kvìtna 2007
v Doubí u Tábora finále pøeboru kraje dalších
vìkových kategorií do 10, 12, 14 a 16 let. Osm
nejlepších v každé kategorii vzešlo z pìti
kvalifikaèních turnajù, které se konaly v prùbìhu
celé sezóny. Ètyøi hráèi z Bechynì si vybojovali
právo hrát toto finále, ale vzhledem k tomu, že
turnaj trval od ètvrtku do nedìle, nastoupili jenom
dva - Vladislav Vanýsek v kategorii do 10 let a Petr
Byrtus do 12 let.

Pé�a Byrtus zaèal skvìle a první dvì partie

vyhrál. Ve tøetím kole sice podlehl svému soupeøi,
ale další dva zápasy opìt odehrál vítìznì a po pìti
kolech byl na 2. až 3. místì s velikou nadìjí na
postup na mistrovství Èech. V závìreèný den ale
hrál právì s hráèi z prvního a druhého místa a obì
partie prohrál. K dovršení smùly, v posledním kole
prohrál i do té doby vedoucí hráè a nejenže pøišel
o výhru v celém turnaji, ale i pøipravil o postup
Petra, nebo� daroval bod hráèi, který tímto
vítìzstvím pøeskoèil v poøadí našeho šachistu. Petr
Byrtus nakonec skonèil pátý se stejným bodovým
ziskem, jako mìli tøetí a ètvrtý, ale pomocné
hodnocení ho odsunulo s postupových pozic. I tak
si zaslouží pochvalu za pøedvedený výkon
a k lepšímu umístìní mu chybìlo více zkušeností
právì z takovýchtoturnajù.

Vláïa Vanýsek je pøíliš akèní na to, aby vydržel
sedìt na jednom místì za šachovnicí a jeho
nejvìtším soupeøem byla zbrklost. Tak se stalo, že
i dobøe rozehrané partie ztrácel díky „pøeklepùm“
a typickou ukázkoubyla partie posledního kola, kde
se výhoda pøenášela z jedné strany na druhou jako
písek v pøesýpacích hodinách. Vláïa získal jediný
bod za výhru v partii, kterou hrál pomalu
a s rozmyslem, tak jak bymìl hrát všechny partie a
obsadil 8. místo. Jeho kladný vztah k šachùm však
dává nadìji,že až se zklidní, pøijdou i úspìchy.

Štefan Bernáth

BECHYŇŠTÍ MLADÍ HASIČI
ĚT ZABODOVALI,

PŘIVEZLI ZLATO A BRONZ
OP

12. 5. 2007 se v Táboře na Maredově
vrchu uskutečnilo okresní kolo požární
soutěže hry „PLAMEN“. Soutěž probíhala
v disciplinách štafeta 4x60m, štafeta CTIF,
útok CTIF a požární útok. Bechyňští mladí
hasiči vyslali 3 silná družstva. Obhájce titulu
za 1.místo v okresu v kategorii starších
„Delfíni“, další starší družstvo „Vlaštovky“
a zástupci mladších„Gumídci“.

Děti se pilně připravovaly celé jaro na
závěrečné vyvrcholení letošních soutěží.
Naše nejlepší družstvo, Delfíni (jsou to skoro
samí deváťáci), chtěli zúročit dlouholeté
zkušenosti a rozloučit se s kategorií do 15 let
co nejlépe. Zabojovali a obhájili
v okrese a přivezli domů krásný pohár.
Postoupili tak do krajského kola, které se
bude konat 9.6.2007 v Blatné u Strakonic.
Držme jim palce, ať jejich odchod z dětských

soutěží korunuje co nejlepší umístěnív kraji.
Družstvo „Vlaštovky“ celý závod drželo

vyrovnané výsledky, ale technické problémy

materiálu je připravily o kvalitní umístění.
Objevily se i slzičky, zklamání a lítost, ale
pravidla jsou neúprosná. Předvedly však
kvalitní výkon apříště: konkurence třeste se!

No a naše nejmladší drobotina „Gumídci“
dokázali, že si na ně budou muset na
soutěžích zvykat. Jarní příprava potvrdila
schopnosti další nové generace, která chce

něco dokázat, a zabojovat o dobré umístění.
Po součtu výsledků z podzimního kola hry
„PLAMEN“ a jarního kola se povedlo celkové

v okrese. BLAHOPŘEJEME !!!
Příští hlavní sezóna začíná opět na

podzim. Dopřejeme si příjemného odpočinku
a nabrání sil o prázdninách. A hned v září
začneme pilně trénovat a odstraňovat
chybičky, protože vždy je cozlepšovat.

1.místo

3.místo

SDH Bechyně

KANOISTIKA
TJ JISKRA BECHYNĚ

Přestože si s námi příroda pěkně
pohrává,vodácká sezónauž serozeběhlana
plné obrátky. Loňské jarní povodně
vystřídala letošní mírná zima a velká sucha,
kdy se většina oddílů pořádajících závody
potýká sakutním nedostatkemvody.Některé
závody se ruší, jiné se přemisťují na
vodnatější řeky.

Slalom - Poprvé v novodobé historii
oddílu máme opět závodníka, který se
probojoval do závodů Českého poháru (ČP)
ve slalomu. Je jím dorostenec Tomáš
Macášek, který společně s Ludvíkem
Medřickým (odchovancem našeho oddílu)
z USK Praha jezdí na deblkanoi. Mají za
sebou první ostrý test, kterým byl ČP ve
Špindlerově mlýně. Na jedné z nejtěžších
tratí v Česku se dokázali bravurně porvat
s peřejemi a v silné konkurenci obsadili
v sobotu 18. a v neděli vynikající 12.místo.
Tato sezóna bude pro oba borce především
o sbírání zkušeností, se snahou probojovat

se do juniorské reprezentace. V polovině
května se zúčastnili závodů v pražské Troji,
kde obsadili mezi dorostenci 6. a 9.místo. Ve
Valašském Meziříčí se uskutečnil 1. a 2.
závod ČP žactva, kde náš oddíl kvalitně
reprezentoval ml. žák Jan Zvolánek, který
vypádloval pěkné 5. a 6. místo. Posledním
závodem byly slalomy v Sušici. Poprvé zde
závodil nejmladší borec oddílu Filip
Zvolánek. Po oba dva dny prokázal odvahu
a s každou jízdou se zlepšoval. Tradiční
spolehl ivé výkony p ředvedli zkušení
deblkanoisté bratři Měšťani, kajakář i
a singlíři T. Macášek a M. Háša, kteří se ve
svých kategoriích dokázali prosadit na
stupně vítězů.

Sjezd - Náš oddílpořádal tradiční závody
ve sjezdu a kvůli nedostatečnému průtoku
vody, jsme přeložili trať na úsek Hutě most -
Bechyně loděnice. Kvalitě závodů to
rozhodně neubralo, naopak závodníci si
museli sáhnout na dno svých sil, neboť řeka
v tomto úseku pouze líně teče a závodník se
v peřejích moc nesveze. Většina kanoistů
byla z jihočeských oddílů, všichni si chválili

dobře zorganizované závody a tradiční
příjemnou atmosféru. V kategorii předžáků
Filip Zvolánek vybojoval pěkné 2. místo,
stejně tak Aleš Mayer v kat. ml. žáků.
V kategorii žen získala 3. místo Silvie
Mayerová, singlkanoe vyhrál M. Háša,
v deblové kategorii brali 1. místo bratři
Měšťanovéa 3. místobratřiMayerové.Čtvrtá
mezi muži skončila jediná smíšená posádka
na startu Saša Soldátová a Jan Pazourek. Po
roční pauzese vrátil nastart kajakář - sjezdař
specialista František Uhlík a svůj comeback
okořenil 3.místem v kat. K1 muži. Závodů se
zúčastnil i nejstarší, stále aktivně závodící,
kajakář v Česku Zdeněk Grossmann
(r. n. 1939!) z Českého Krumlova a ukázal
zádamnohem mladšímborcům!

Rafty - 7. ročník raftových závodů je za
dveřmi ! Tradiční sportovní klání v raftovém
sprintu se uskuteční pod Bechyňskou Duhou
v sobotu 14.7.2007. Připraveny jsou
kategorie pro všechny příznivce vodních
sportů, kteří mají chuť si zazávodit. Stylové
převleky jsou samozřejmě vítány!

za oddíl kanoistiky pazi
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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: info@micro-epsilon.cz
http://www.micro-epsilon.cz

MICRO-EPSILON
Czech Republic, spol. s r.o.

Czech Republic, spol. s r.o.

DĚLNÍK/CE MONTÁŽE
ELEKTRO

DĚLNÍK/CE MONTÁŽE
LANKOVÝCH

SENZORŮ

DĚLNÍK/CE
MECHANICKÉ DÍLNY

NÁSTUP NA VÝŠE UVEDENÉ
POZICE JE MOŽNÝ IHNED NEBO
PO VZÁJEMNÉ DOHODĚ!

Váš autorizovaný prodejce vozù Škoda:

SIMPLY CLEVER

LIMITOVANÁ EDICE
FABIA SEDAN TOUR
JIŽ ZA229 900Kè
Neváhejte, taková nabídka tu
nebude vìènì. Model s moto-
rem 1,2/40 kW – s centrálním
zamykáním, airbagem øidièe,
posilovaèem øízení a ABS –
poøídíte za 229 900 Kè. Model
s motorem 1,2/47 kW – navíc
kromì uvedené výbavy
i s elektrickým ovládáním
oken vpøedu – mùže být Váš
za 239 900 Kè. A to ještì není
všechno. K obìma modelùm
si mùžete objednat klimatizaci
a airbag spolujezdce za zvý-
hodnìnou cenu 25 000 Kè.
Navštivte nás proto co
nejdøíve, tìšíme se na Vás.

TAKOVÁ NABÍDKA
TU NEBUDE VÌÈNÌ

Kombinovaná spotøeba a emise CO2 vozù Fabia Sedan
Tour 1,2/40 kW a 1,2/47 kW: 5,9 l/100 km, 142 g/km

MASÁŽE, LYMFODRENÁŽ
- masáže - různé druhy
- rekondiční tělocvik
- měkké techniky
- masáže chodidel
- lymfodrenáž ruční
- lymfodrenáž přístrojová
L y m f od r e n á ž p o m á h á k e z m en š en í o b j em u
problémových partií těla, odbourává pocit "těžkých
nohou" a uvolňuje lymfatické c esty, prevence
celulitidy, zlepšení tělesnékondice, detoxikacetěla.

Zahradní 934, Bechyně
tel: 608 223 271

381 213 869

Marie Bambasová

Inzerce v městském zpravodaji zasáhne přesně svůj cíl. Zde mohla být i Vaše reklama!!!

mailto:email:info@micro-epsilon.cz
http://www.micro-epsilon.cz

