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DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU
Rada Města Bechyně na svém jednání 1. července 2004 stanovila
nájemné v domě s pečovatelskou službou ve výši

. K tomuto základnímu nájemnému budou
obyvatelé domu platit zálohy naslužby spojenés užívánímbytu (např.
záloha na teplo, teplou vodu, osvětlení společných prostor, výtah,
úklid společných prostor).

(nájemné + zálohy na služby)

Občané, kteří se do domu s pečovatelskou službou nastěhují, mohou
požádat o zajištění úkonů pečovatelské služby (donáška oběda,
nákupy, úklid bytu a podobně). Není však povinností obyvatel domu,
aby měli pečovatelskou službu zavedenou. Pečovatelská služba je
placenou službou a maximální výše úhrady za jednotlivé úkony je
stanovena vyhláškou č. 182/1991 Sb. v platném znění. O výši úhrady
rozhoduje pro každého občana individuálně Městský úřad v Bechyni.
Při stanovení výše úhrady za pečovatelskou službu se vychází z
příjmů občana, přihlíží se i k výši nákladů na domácnost. Výše úhrady
vždy záleží na typu poskytovaných služeb. V současné době se platí
např. za dovozoběda za měsícokolo200 Kčaž300 Kč.

25 Kč za 1 m
podlahové plochy

Celková měsíční platba za nejmenší
byt by se měla pohybovat ve výši cca 2.000,- Kč a za největší byt
ve výši cca 3.300,-Kč.
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LETNÍ KALEIDOSKOP

SVÁTEKKERAMIKYVBECHYNI:
Poslední èervnový víkend pøivítala Bechynì neobvyklé množství
návštìvníkù, které spojovalo jedno téma keramika. Byli to jednak
absolventi zdejší keramické školy, kteøí pøijeli oslavit její 120. výroèí,
jednakprodejci azákazníci keramických trhù, jejichž druhý roèník se
tu v sobotu konal, byli to i návštìvníci výstav keramiky v Alšovì
jihoèeské galerii, v Kulturnímdomì a v klášterní zahradì.
Oslavy 120.výroèí keramické školy zaèaly v pátek 25.èervna
odpoledne.Pøijíždìjícíabsolventi školymìlimožnost prohlédnoutsi
prostory školy, posadit se na „svou“ židli a popustit uzdu fantazii a
vzpomínkám. Mohli zaregistrovat i nìkteré zmìny, které se za
poslední období udály, napø. rekonstrukci fasády historické budovy
a zøízení nové poèítaèové uèebny pro výuku grafických aplikací, èi
hodnotit práce studentù vystavené témìø ve všech prostoráchškoly.
Druhý den pokraèoval od rána registrací úèastníkù a prohlídkou
školy. Od desáté hodiny vítala úèastníky oslav Posádková hudba
Tábor v Klášterní zahradì, kde o pùl jedenácté zaèalo slavnostní
shromáždìní absolventù a èestných hostù. Øeditel školy, pan Ing.
L.Sviták pøivítal pøítomné, ve svém projevu pøipomenul základní
informace z historie školy a zmínil i nìkteré aktivity školy a jejích
žákù, které vposledních pìti letech pøesáhly rámecškoly.

S pozdravnými projevy vystoupili i nìkteøí z èestných hostù,
poslanec Parlamentu ÈR Ing. Miroslav Kalousek, starosta mìsta
Bechynì J.Matìjka, námìstek ministrynì školství PaeDr.J.Müllner,
pøedseda Poradního sboru SPŠK Bechynì Ing. F.Tupý a zástupce
øeditelky Staatliche Fachschule für Keramik z bavorského
Landshutu Nikolaus Lehner. Po ukonèení shromáždìní následoval
prùvod absolventù podle roèníkù, souèasných i bývalých
zamìstnancù školy a èestných hostù z Klášterní zahrady pøes
námìstí ke Kulturnímu domu za doprovodu Posádkové hudby
Tábor.
Oslavy byly zakonèeny taneèní zábavou v Kulturním domì. Setkání
tøíd, roèníkù, se uskuteèòovala prakticky ve všech veøejných
podnicích ve mìstì. Bechyòští provozovatelé byli dobøe pøipraveni.
Zvláštì pøíznivì byla absolventy hodnocena stolová úprava a
hudební produkce pøed hotelem Drak. Pøíjemné bylo poslouchat
reakce absolventù všech vìkových kategoriích, kteøí vítali možnost
takovýchto setkání ke vzpomínkám, výmìnì zkušeností, vzájemné
informovanosti i pomoci. Setkání absolventù pøispívají k pocitu
sounáležitosti absolventù školy a už jen to stojí za práci spojenou s
organizací.
Poèet úèastníkù oslav není možné jednoznaènì stanovit. Oficiálnì
se zaregistrovalo 708 absolventù, pøièemž lze pøedpokládat, že
pøibližnì stejný poèet, zvláštì mladších roèníkù, se zúèastnil mimo
registraci. Zaregistrovaní úèastníci obdrželi soubor upomínkových

(pokraèování na str. 4)

PLATBA POPLATKU ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD
Upozorňujeme všechny občany, kteří dosud nezaplatili místní
poplatekza provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen poplatek za
komunální odpad), aby . Poplatek je
možno uhradit v pokladně Městského úřadu Bechyně nebo poštovní
poukázkou nebo bankovním převodem na účet Města Bechyně
č.účtu: 19-0701467359/0800. Včas nezaplacený poplatek nebo jeho
nezaplacenou část může městský úřad zvýšit až na trojnásobek.
Poplatek je v souladu se zákonem o místních poplatcích možno
vymáhatexekučně, tj. např. srážkou z bankovního účtu poplatníka.
Proúplnost informací upřesňujeme výši poplatku:
sazba poplatku činí 420,- Kč pro fyzickou osobu za kalendářní rok
2004,
sazba poplatku pro osobu starší 70 let činí 210,- Kč za kalendářní rok
2004.
Žádáme zdvořile všechny poplatníky, kteří dosud nezaplatili, aby si
svoje nedoplatky ihned vyrovnali a předešli tak zvýšeným nákladům a
dalším případným nepříjemnostem.

poplatek neprodleně zaplatili

Radka Bosáková, vedoucí finančního odboru MěÚ Bechyně

Vážení spoluobèané,
prázdniny a dovolené pomalu konèí, konèí tedy i tak èasto zmiòovaná
„okurková sezóna“.Co sebìhemtétodobyudálo?
Bechyòské koupalištì má za sebou první letní období po
znovuotevøení. Nakolik to byla sezóna úspìšná, bude jasné až po
závìreènémvyhodnocení.
I nadále pokraèuje výstavba domu s peèovatelskou službou. To, co je
nyní nejvíce vidìt, jsou terénníúpravy a výstavbachodníkù.
Dále probíhá oprava velkého mostu a byl otevøen nový most v Záøeèí.
Stále jednáme s Krajským úøadem v Èeských Budìjovicích, aby byly
vyèlenìny finanèní prostøedky na opravu komunikace kolemzámku do
Záøeèí a na výjezdu zeZáøeèí.
V Záøeèí jsou také dokonèovány opravy komunikací po povodních v
roce 2002. Bude vydláždìna èást od schodù k mostu a nábøeží na levé
stranì Lužnice..
Pøipoèteme-li k tomuto struènému pøehledu øadu spoleèenských,
kulturních a sportovních aktivit, je zøejmé,, že letošní výše uvedená
„okurková sezóna“ nebyla žádným hluchým místem v životì našeho
mìsta, a to je jistì dobøe.

Jaroslav Matìjka



ès.brigáda vèlenìna do l. kanadské armády a zdokonalovala se
v polním výcviku . Od 5.10.1944 byla ÈSOB povìøena
obléháním nìmecké námoøní pevnosti Dunkerque, kde bylo
uzavøeno 13 000 Nìmcù vyzbrojených 280 dìly a zásobami na
jeden rok. Velitelem nìmecké pevnosti byl viceadmirál
F.Frisius, který velel námoøníkùm, vojákùm a pøíslušníkùm
luftwafe. Velitelem ÈSOB gen.A.Liškamìl významné postavení.
Byl prohlášen operaèním velitelem v severovýchodní Francii a
v pøilehlé èásti Belgie jako pøímý pøedstavitel Spojeneckého
h lavní ho sta nu , ja ko nej vyšš í s pr ávní autor i ta
v této oblasti, proti jehož rozhodnutí nebylo odvolání. Generál Liška dostal do podøízenosti
pro obléhání kanadskou protiletadlovou brigádu, britský dìlostøelecký pluk, kanadský
prapor tìžkých tankù,francouzský oddíl tìžkých houfnic, francouzský prapor pìchoty a
prùzkumnou peru� RAF . Celkem velel 14 000 vojákùm, z nichž 6500 bylo
èeskoslovenských.Viceadmirál Frisius se nakonec generálovi Liškovi vzdal. U Dunkerque
vlála èeskoslovenská vlajka výš než vlajky britská, americká a francouzská. V této dobì byl v
tankovém praporu povýšen poruèík Burian na nadporuèíka. Boje o Dunkerque trvaly až do
konce války a pøesun do vlasti zaèal až 12.kvìtna 1945.V pohranièí Èeskoslovenska byla
jednotka pøidìlena ke III. americké armádì generála Pattona. Projela 18. kvìtna
liduprázdnýmiulicemi Tachova aStøíbra, ale 21.kvìtna byla triumfálnì uvítánav Plzni.

Dopis rodièùm:

Když náš „zápaïák“ pøijel v uniformì do Bechynì, všechna dìvèata byla v transu. Fešák,
hrdina, symbol svobody. Nastaly však všední dny, Bohuslav se stal èlenem pedagogického
sboru prùmyslové školy keramické v Bechyni, uèil zde modelování a kreslení v roce 1946 -
1947, a bájeènì.
„Mìl jsem to štìstí, že mì B.Burian uèil kreslení. Jednak bylpromladé vzoremhrdiny z války,
jednak pro ty, kteøí se zajímali nejen o øemeslo, ale o umìní vùbec, dovedl podnítit a vysvìtlit
podstatné vìci o kumštu. Napø. mi poprvé tento kantor vysvìtlil zásady abstrahování pøírody,
chodili jsme s ním malovat do plenéru. Vzpomínám také na jeho plastiku v guttfreudovském
duchu „Cihláø i“:
bovaly postavy cihláøù v rùzných fázích
výroby…“ (R.Plachta).
B.Burian se pak pøestìhoval do Prahy, ale
pøišla horší léta, kdy se komunistický režim
„odvdìèoval“ svým hrdinùm. Na volné noze
nemohl zùstat, bylo tøeba zajistit rodinu.
Oženil se 16.února 1946, dcera Dominika se
narodila 9.dubna 1954. Byl naøèen z úmyslu
emigrovat do Anglie, vlastnì z vlastizrady.
Práce se pro tyto hrdiny, když se dostal i z
mlýnských kamenù režimu, shánìla obtížnì.
Zúèastnil se zakládání vojenského muzea a
nastoupil do Armádního vojenského studia,
kde však nemohl uplatnit svùj umìlecký
názor. Škoda, jistì bychom se doèkali
pøekvapivých a hodnotných sochaøských
výtvorù.

21.5.1945
Drazí rodièe.
Nevím zdali tento dopis dostanete, proto Vám jen struènì oznamuji, že jsem se vrátil s
Ès.sam.obrnìnou brigádou od Dunkerku. Jsem zdráv a doufám, že Vás brzy uvidím. Až
dostanem pøesnou naší adresu tak Vám ji napíši abyste mi mohli Vy napsat co je nového u
Vás. Za nìjaký èas dostaneme dovolenou tak pøijedu. Jsem teï v šarži nadporuèíka a vede se
mi velmi dobøe. Vèera jsem navštívil Dobøany VPlzni se námdostalovøelého pø ivítání.Vùbec
lidi zde jsou k nám tak hodní že je to až dojemné. Teï zde vytloukáme Nìmce z lesù kteøí se
ještì nevzdali.
Když jsme byli u Dunkerku navštívil jsem Frantu Drdáka jeho ženu a dìcko. Jsou zdrávi a
štastnì pøežili válku.Myslím, že jste omì, jako já oVás nemìli žádnou zprávu po celých 6 let.
Vstoupil jsem do armády ès. v lednu 1940, pak po boji ve Francii odejel do Anglie a pak po
invasi zas do Francie. Doufám, že jste živi a zdrávi.
Na shledanouBoža

Dìkuji za vzpomínky, informace a fotografie dceøi B.Buriana ak.malíøce Dominice Schönové,
neteøím Alenì aDanì adr. M.Rùžièkovi.

Cihláøská pec v podobì kopce, na jejíž bocích se pohy-

- ap -

Bohuslav Burian, ak.sochaø
(28.1.1913 Knìževes u Rakovníka - 21.11.1981 Praha)

Sochaø Bohuslav Burian se narodil v
Knìževsi, kde jeho otec, Josef Burian,
bechyòský rodák, pùsobil jako èetnický
strážmistr. Otec pak sloužil v Kolodìjích u
Bechynì. Mìl tøi dìti : našeho protagonistu
Bohuslava, Josefa a dceru Marii. Ta vdìtství
za pøítomnosti otce tragicky utonula v
Lužnici. Pro nìj to byl tak traumatický,
nepøekonatelný zážitek, že byl pøedèasnì
pensionován a odstìhoval se vroce 1923 do
Bechynì. Staøí Bechyòáci si ho pamatují
jako èinorodého èlena mnoha spolkù s
velkou aktivitou, hlavnì však jako autora
„Kronikymìsta Bechynì“ (I. 1932 - 1942. II.
1942 - 1945). Mìstomìlo dvavelké Buriany
a rozlišovalo je názvy „tlustý Burian“, tedy
pan vrchní strážmistr, a „hubený Burian“,

panuèitel,sbormistr pìveckého spolkuLužnièan a redaktor èasopisu Láznì Bechynì . V
Bechyni žije dceraJosefaBurianamladšíhoAlena a synVladimír, v Praze dceraDana.
Bohuslav Burian studoval na Umìleckoprùmyslové škole v Praze v ateliéru prof. Karla
Dvoøáka v letech 1931 - 1936. Byl velmi nadaným sochaøem, o èemž svìdèí i tento
studentskýúspìch:
15.6.1934byla v Praze vMasarykovì studentské koleji výstava výtvarnýchprací, kde byli
zastoupeni i dva Bechyòáci, Rudolf Krajc a Bohuslav Burian, který vystavoval návrh
památníku k oznaèení místa letecké katastrofy M.R.Štefánika. Bohuslav absolvoval
studia na Umìleckoprùmyslové škole v roce 1936. V té dobì mimo jiné vytvoøil bustu
JulieHavlíèkové, která byla odhalena21.6.1936 veSvoješticích na Železných horách.
V roce 1936 nastoupil vojenskou základní službu v Praze, byl jako vojín i pøi pohøbu
presidentaT.G.Masaryka, pøi pøípraváchpohøbu se zúèastnilvítání pøedsedy francouzské
vlády Leona Bluma na Wilsonovì nádraží a dalších cizích vládních delegací. Na pohøbu
bylai delegace z Bechynì, a tak se setkal nenadále s otcema starostouHomérem.
V roce 1936 byl pøevelen do Frýdku-Místku k rotì doprovodných zbraní a
protitankového dìlostøelectva. Uèil kreslit dìti pana plukovníka a zde poznal svoji
budoucí manželku Zdenku Lachovou. Pøi mobilizaci 23.záøí 1938 byl odsunut na slezské
hranice,nejprve do Bruntálu, pak na Slovensko (Trenèín, Nitra, Šurany).V zimì 1938
1939bylo jasné, ženenímožné zùstat v republice. Z kroniky otce:
„21.èervence 1939 tak jako sta jiných mladých i starších mužù, opouští dnes vlast i mùj
syn Bohuslav Burian a pøejíždí hranice smìrem pøes Nìmecko do Francie, kde hodlá
vstoupit dozamìstnání po tu dobu, nežse bude tvoøit v zahranièí èsl. armáda. Za pomoci
bechyòského rodáka Františka Drdáka, usazeného v La Comte ve Francii,nalezne syn
zamìstnání v keramickýchzávodech.“
11.øíjna 1939 se pøihlásil jako dobrovolník ve mìstì Lille do „Comme volontaire pour de
cas de guerre“, ale protože mìl v keramickém závodì smlouvu na rok, nebyl jeho
povolávací rozkaz kladnì vyøízen. Rozhodl se proto pro útìk a 17.ledna 1940 se v Agde
hlásil u velitele roty dobrovolných zbraní. Po pùsobení na bojištích (napø. v bitvì u
Marny) odplul s ostatními vojáky,ohrožovanými pøedevším nebezpeènýmiponorkami do
Anglie, do Liverpoolu. V Leamingtonu prošel odbornými vojenskými kurzy, byl povýšen
na poruèíka. V roce 1941 tento prapor navštívil W.Churchilla korunní princezna Alžbìta,
takévícekrát dr.Eduard Beneš.Ceskoslovenská jednotka dostala název „Èeskoslovenská
samostatnáobrnìná armáda“.
Dne 7.èervna 1944 naøídilo britské vrchní
velení polní mobilizaci také èsl. samostatné
obrnìné armádì a stanovilo její bojovou
pohotovost na den 25.6.1944. Za 17 dní
musela ÈSOB doplnit pøedepsané poèty
mužstva, zbraní,tankù,motorových vozidel a
ostatního materiálu podle váleèných tabulek,
kterým vykonala ÈSOB slavnostní pøehlídku.
Po dosažení bojové pohotovosti se brigáda
potom pøesunula západnì od pøístavu
Bridlington, kde se pøipravovala na nalodìní a
pøepravu do Normandie. Ès. brigáda potom
ve dnech 30.srpna až 1.záøí provedla nalodìní
na devìt pøepravných lodí tøídy Liberty a
Victory, na jedenáct plavidel typu LST
(tanková výsadková loï) a na ètyøi plavidla
typu LCT (tankový výsadkový èlun). Tam se s ní pøišel rozlouèit president Ed. Beneš na
zmínìné slavnostní pøehlídce.
Tato malá ès.flotila 24 plavidel potom následující noc vyplula za doprovodu britského
torpédoborce pod palbou supertìžkých nìmeckých dalekonosných dìl, která
odstøelovala Dover, proplula Calaiskou úžinou a za nìkolik hodin zakotvila v invazním
pøístavu Mulberry, kde se ÈSOB vylodila.Po rozmístìní v Transit Camp 60 byla
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Kurzovné 900,- Kč / gardenka 260,- Kč. V cenách není za-
hrnuto vstupné na prodlouženou a závěrečný věneček. Cena
kurzovného obsahuje zápisné, kurzovné jednotlivých lekcí
a společnou fotografii.
Vstupné na jednotlivé lekce 60,- Kč
na prodlouženou 70,- Kč
na závěrečný věneček 80,- Kč.
Lektoři kurzu Hana Wolfová a Jiří Beneš.

ANKETA

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

1. září - 3. října Kulturní dům / Galerie U Hrocha
31. 8. v 17.00 hodin Vás
zveme na slavnostní za-
hájení výstavy obrazů
Josefa Trejbala z Tábora,

Autorovi výstavy zjevně
Bechyně učarovala, tak
jako mnohým dalším. Vy
máte nyní možnost vidět
naše krásné město jeho
očima. Kromě Bechyně
a krajinek s regionálními
motivy představuje Josef
Trejbal i svá zátiší.

uživatele lázní Bechyně.

Kancelář Kulturního domu, U Nádraží 602, 391 65 Bechyně
Tel.: , 381 212 433 Úřední hod.: po-čt 8.00 - 15.00 pá 8.00 - 13.00381 213 338

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

Neděle 3. října / 9.00 hod. / Klubovna
Lektorka: Miluše Bubelová
Kurzovné: dospělí 250,- Kč, děti 150,- Kč
Přihlásit se můžete v kanceláři KD
nebo na čísle 381 213 338
Nenechejte si ujít příležitost zúčastnit se nejúspěšnějšího
kurzu, kde zkušená lektorka naučí tuto techniku i úplného
začátečníka.

Jen pro Vaši ratolest vytiskneme a svážeme velkou pohádko-
vou knihu, v níž bude Váš překvapený potomek hrát HLAVNÍ
ROLI!!! Jeho jméno, jméno jeho nejbližšího kamaráda(ky)
a místo, kde žije, se objeví v celém pohádkovém příběhu,
takže každá kniha je
Do knihy lze dotisknout
i jakékoliv Vaše Věnování!

ORIGINÁL!!!

Můžete si vybrat z 11
různých příběhů
s krásnými ilustracemi.
Stačí nás jen kontaktovat:
přímo v propagačním odd.
kulturního domu,
telefonicky na čísle 381 213 338
nebo na e-mail: propagace@kulturnidum.cz

Dále nabízíme - ideální didaktickou pomůcku, která
u dětí rozvíjí logiku a dítě si s její pomocí spontánně osvojuje
svět kolem sebe. Hra obsahuje 30 hracích karet s logickými
dvojicemi ve formě obrázků, které je třeba správně spojit pro-
vázkem.

Máme ovšem i něco pro dospělé! s ilustracemi
jistě potěší a pobaví Vaše přátele, zvlášť, když budou jejich
jména figurovat v celém výtisku. I zde si můžete vymyslet
jakékoliv vtipné věnování.
Knihy jsme schopni vytisknout téměř na počkání, pokud tedy
potřebujete rychle originální dárek, spojte se s námi.

Motanici

KÁMASUTRA

http://www.kulturnidum.cz
mailto:kdbech@mbox.vol.cz
mailto:propagace@kulturnidum.cz


(pokraèování ze str.1)
pøedmìtù: hrnek vyrobený ve škole, svícen ve
tvaru keramické dlaždice vyrobený v RAKO a
pamìtní sborník. Sborník vydal Silikátový
svaz, fotografie vytvoøili, grafickou úpravu na
vrhli a k tisku pøipravili uèitelé a studenti Vyšší
odborné školy grafické a Støední prùmyslové
školy grafické v Praze, Hellichovì ulici.
Vydání sborníku i zorganizování oslav umožnili
kromì Silikátového svazu a grafické školy
n á s l e d u j í c í s p o n z o ø i :
Lasselsberger,a.s. se svými pracovišti Chlumèanské keramické
závody, Keramika Horní Bøíza, RAKO a Calofrig, Volvo Auto
Czech,s.r.o., LAUFEN CZ,s .r.o., Panství Bechynì,a.s. ,
Døevojas,v.d.,ECO DESIGN,s.r.o.,Mìsto Bechynì, MIJOZ, s.r.o.,
Wienerberger Cihláøský prùmysl,a.s.,Odborový svaz energetikù,
TVK Tiskárnav.o.s. Týnnad Vltavou.
Všem uvedeným institucím dìkuji za spolupráci, bez níž by nebylo
možné akci takového rozsahu uspoøádat. V neposlední øadì patøí
podìkování též zamìstnancùm školy a domova mládeže za splnìní
úkolù souvisejících s organizací oslav.

Ing. Ladislav Sviták, øeditel SPŠK Bechynì

V 16.hodin 25.èervna zahájil vedoucí
Sbírky keramiky PhDr. Milouš Rùžièka
vernisáž celého souboru výstav v
rozsáhlých prostorách Alšovy jihoèeské
galerie v Bechyni. S kytarou vystoupili
Jaroslav "Hobo“ Vaèkáø a Karel Dvoøák.
Keramiku, kresby a ilustrace vystavoval pod
názvem „…že lidé pøec jak ptáci…“
absolvent školy z roku 1960 Vendi
M.Hùrka. V dalších èástech galerie byla
instalována díla souèasných i bývalých
uèitelù školy, v prvním patøe galerie bylo
možno shlédnout retrospektivní výstavu

žákù SPŠK Bechynì za posledních 120 let.
120 let práce bylo možno nazvati výstavu Støední prùmyslové školy
keramické v Bechyni, tuto výstavu, kde názornì pøed zraky návštìvníkù
prozrazuje rùzné smìry, témìø od vzniku školy až do posledních dnù: jak
se projevuje postupnì vývin rùzných snah a pomìrù od kopií slohù
historických k vìrným napodobeninám tvarù pøírodních, až po secesi a
stylizaci vrcholící v období tìsnì pøedváleèném; doba váleèná a
pøevratová, kdy vzniká nový styl, který se dnes oznaèuje výrazy style
1925 èi art deco, ve tøicátých letech, kdy iniciativu pøejmou v oblasti
užitého umìní nové formální elementy schopné prùmyslové aplikace,
kdy pojem užitého umìní rozšiøuje do oblasti, kterou dnes nazýváme
designem, jak po roce 1945 jeho užití z oblasti umìlecké tvorby ustupuje
a uplatòuje se spíš v prùmyslu a ve vývoji, jak poèátkem sedmdesátých
let pøichází nová generace, která se úmyslnì vystavuje vlivùm z celého
svìta, jak osmdesátá léta zahajují éru výmìn a nový, mezinárodní
rozmìr dál rozvíjí tvùrèí èinnost a pomáhá tak utváøet nové vazby mezi
koncepcemi a praxí, jak se identita projevuje v jistém individualismu,
jenž jí v ohledu na moderní keramické umìní od historismu 19.století po
dnešek jako celek poskytuje dávku originality…
…také výstava uèitelù bechyòské keramické školya jejich výtvarných dìl
je spjata s odkazem na jubileum, na možné úrovni spíš vymezuje
jednotlivé koncepce jisté charakteristické produkce a technické znalosti,
v nichž se vzájemnì pøekrývají tematické skuteènosti vývoje, bere v
úvahu úroveò, rozšíøenost a stupeò reprezentativnosti dìl Jana Bendy,
Jiøího Fuchse, Václava Hrùzy, Jiøího Novotného, Miroslava Olivy a Jana
Vanèury, kteøí se ve výtvarné práci na škole plnì uplatnili a uplatòují,
aniž by je upøednostòovala. Jsou sama o sobì historickou skuteèností.
Proto také definuje užiteèné opìrné body, které ustavují jiné prostory a
hodnoty, které poznamenaly vývoj školy na nìkolik desetiletí. O tom
svìdèí práce Bohumila Dobiáše st., Bohumila Dobiáše ml. a Jaroslava
Podmola, zde také vystavené, nebo� je v nich položena základní
hodnota, pøedem daný koncepèní rámec, základ umìlecké tvorby,
myšlení, sensibility, pro tradici keramické školy v Bechyni v druhé
polovinì minulého a na samém poèátku tohoto století
charakteristické…
… k oslavì jubilea školy pøispívá, a jistì ne jako poslední v øadì, i
samostatná výstava Milana Hùrky, zde v trojité úloze kreslíøe, ilustrátora
a keramika pod názvem „… že lidé pøec jak ptáci..“ je pøedstava nabitá
hravou fantazií v napìtí mezi snem a jeho realizací, poezie, hravost a
lehkost, která obklopuje všechno, která se èasem mìní, vyvíjí se a tak se
pohybuje z jedné pozice k druhé, posvìcená pobídkou k dobrodružství,

která mají vždy nìco spoleèného s pohybem, letem, opouštìním
zemského povrchu, nebo obecnì øeèeno s èistotou, poetickou energií,
lehkostí, transparentností, pojetí umìní jako osobní mytologie, zpùsobu
života a pøístupu ke svìtu, s jednoznaènou symbolikou: jeho schopnost
vzlétnout k nebi, naplnit se jasem, ono cosi v poloze, kde se mystifikace
a realita zábavnì prolínají, vdechnutí všeobjímající vynalézavosti, která
má nìco z chlapecké naivity, nìco z renesanèní universality vìdce, a
nìco z ironické distance postmoderního umìlce obsáhne a znázorní
celý lidský údìl na malém obrazovém prostoru z nejprotichùdnìjších
stran, podpírána nejrozmanitìjšímidùvody.

PhDr. Milouš Rùžièka

V 18.30 hod. uvedli
Mgr. Milan Hlaveš,
p r a c o v n í k
Umìleckoprùmyslové
ho muzea v Praze a
Vá c l a v G a t a r i k ,
sochaø, dnes žijící v
zahranièí, dvanáctý
roèník „Letní plastiky“
v Klášterní zahradì.
Souèástí vernisáže
bylo vystoupení Ridiny
Ahmedové a skupiny
Zr c a d l a . Ve è e r
pokraèoval poøadem
„Vladimír Hron
Entertainment “ v
zámecké jízdárnì a
tradièním výpalem
keramiky na dvoøe
školy.

Program oslav keramické školy obohatily keramické trhy „Bechyòský
žejdlík“ 26.èervna v lázeòském parku. Vystavovaly se a prodávaly
keramické výrobky, exteriérové zahradní plastiky. Souèástí byl kulturní
program s kapelou Timudej a Countrio a pro dìti pøedstavení Divadla
U panákù z Prahy. Dìkujeme paní Chlumské za její aktivitu.

(pokraèování na str.5)

Už je nám 130 let - ohlédnutí

Je tomu skuteènì tak. Sbor dobrovolných hasièù v našemmìstìBechyni oslavi l v sobotu 24.
èervence 2004 již 130 narozeniny.
Kolik tiché, nadšené a vytrvalé práce, èasto nedocenìné nebo dokonce neuznávané muselo
být vykonáno a rùzných pøekážek pøekonáno, než se podaøilo prvním prùkopníkùm
pøesvìdèit širší veøejnost o úèelnosti zakládání spolkù dobrovolných hasièù. Pokrokové
tradice, které se objevují už u vzniku a potom posléze v prùbìhu uplynulých let, mìly a mají
vliv na práci hasièských sborù. Jejich nositeli byli a jsou známí i neznámí obèané všech
spoleèenskýchvrstev.
Jaký byl program? K jubileu sboru byl pø ipraven bohatý program, o nìmž byla veøejnost
seznámena v èervnovém vydání mìstského zpravodaje. Scénáø programu byl velmi
podrobnì zpracován a schválen èlenskou základnou sboru a ostatními složkami /mìstským
úøadem, policií aj./. Bylo pozváno 49 sborù a HZS a 33 hostù z èeska i ze zahranièí.
Zúèastnilo se témìø 300 uniformovaných hasièù a 38 sborù. Dalších asi 1500 úèastníkù. Z
hostù hejtman Jihoèeského kraje Dr. Jan Zahradník, starosta sdružení Èech, Moravy a
Slezska Ing. Richter Karel, starosta OSH Èeské Budìjovice (okres.sdružení hasièù Èech,
Moravy a Slezska ) p. Václav Žižka, p. Kalousek s poslankyní p. Parkanovou, øeditel
metodického centra hasiè.muzea Pøibyslav p. Pátek, za historii muzejnictví p. Sutr ze
Žebráku, za HZS ÚO Tábor major Pípal Jan, zástupci starosty OSH Tábor p. Pazdera Alois



Bechynì roku 1944 v zrcadle dneška“. V pátek 30.7.2004probìhla vernisáž v kostele sv.
Michala, kde vystavovali dva umìlci, z toho jeden dosud žijící. 55perokreseb z roku 1944
panaB.Kozla a k nimpøináležící fotografie z roku 2004panaM.Gärtnera.
V nebývale škodolibé atmosféøe obdržel autor fotografií pøekrásnou kytici z liliovníku
špekáèkového od jedné z mnoha nesoudných fanynek. Pøekrásná atmosféra kaple
evokovala vzpomínkynaprvorepublikovouBechyni. A takmùžeme pouze litovat, že tento
prostor je takmálo využíván kpodobnýmpøíjemnýmzážitkùm.

Marin Gärtner

V soboru 14.8. se konal 9.dobroèinný koncert v kosteleNanebevzetí
Panny Marie. Návštìvníci prožili hluboký zážitek v poøadu
„Rigoletto v kostce“. Je tøeba vyjádøit velký dík a obdiv
organizátorovi p. Josefu Veselému, rovnìž tak dalším úèinkujícím:
Janì Bínové, Danì Krausové, Vladimíru Musilovi, Miroslavovi
Navrátilovi aDavidu Rakoncajovi .

KOLOBÌŽKOVÁ GRAND PRIX BECHYNÌ 2004

Zájmová organizace „ZBYTEK SVÌTA BECHYNÌ“ uspoøádala
31.èervence 2004 již 32. roèník kolobìžkových závodù.
Poèasí poøadatelùm pøálo a na startovní èáru se v jednotlivých
k a t e g o r i í c h p o s t a v i l o c e l k e m 2 3 6 z á v o d n í k ù .
V žákovských kategoriích se na start postavilo celkem 77 závodníkù ve
vìku od 1 do 15 rokù.V jednotlivých kategoriích zvítìzili:
Jan Bonaventura z Tábora, Patrik Žilák z Radvínova, Lucie
Koukolová z Hvožïan, Martin Vondráèek z Oslavan, Kateøina
Vyroubalová z Hr. Králového,
v kategorii dvoukolobìžek – Veselé kalíšky z Bechynì,
dívky 13 až 15 let Markéta Kadavá z Jilemnice.

a p. Šustr Jiøí, starosta Mìstského úøaduBechynì p.Matìjka Jaroslav a zároveò èestný èlen
hasièského sboru v Bechyni a další zástupci sborù a organizací. Do pochodu nám hrála
Posádková hudba èeské armády z Tábora v èele s hlavním dirigentem p. Matouškem a pro
zpestøení nám pøi pochodu pøedvedla své umìní dìvèata mažoretky ze støední odborné školy
ze Sezimova Ústí II u Tábora pod vedením p. Douzové. Moc to dìvèatùm slušelo jako
maršálkámna pøehlídce.
Vše zaèalo po ostatních technických pøípravách a nebylo jich málo. Velká slavnost zaèala
oficiálnì v 9.00 hod. dle plánu pøed Požární zbrojnicí v Bechyni, kde byl proveden nástup
øazení sborù, jejich historické a novodobé techniky. Po pozdravení zúèastnìných jednotek a
hostù starostou sboru a mìsta, byl za taktù hudby a za úèasti èestné stráže položen vìnec k
uctìní památky padlých hasièù k bronzové desce umístìné na zdi požární zbrojnice. Poté se
zaøadila i èestná stráž nesoucí nový historický prapor k svìcení do místního kláštera za
doprovodu družièek se stuhami pro dekoraci praporu a dalších 8 sborù, které pøijeli se svými
slavnostními prapory. Prùvod se vydal na cestu smìrem na námìstí T.G.Masaryka za tónù
pochodových písní a ržání èerných høebcù táhnoucích historickou støíkaèku a dalších 3 párù
koní s historickými støíkaèkami a hasièi v bílých uniformách. Prùvodu se zúèastnilo 19 typù
historické techniky, motorových vozidel a støíkaèek, 21 ks. moderní techniky. Délka prùvodu
èelo nanámìstí u kašny a konec až na køižovatce hotelu „U draka“. Nanámìstí nás vítala stará
historická technika „Parovka“ z r. 1881 z Klatov v plném chodu za zvukù syèící páry a parní
píš�alky. Prùvod hasièù, èestné stráže, hostí a dalších pokraèoval s hudbou až k branám
Františkánského kláštera a ostatní technika se ukázkovì øadila na svá urèenámísta. V klášteøe
byla za pøítomnosti hostí i vzácné návštìvy posvìcena zástava sboru, historický prapor.
Prapor svìtil bývalý sloužící vikáø p. Stolaøík a dìkan p. Vlèek. Všichni zúèastnìní byli svìdky
ojedinìlé slavnosti. Prapor je znamením symbolem urèité myšlenky, prapor zaslouží úctu,
prapor má trojí význam pøipravenost, obìtavost, lásku k èlovìku. Ale o praporu více v další
stati - zaslouží si zvláštní odstavec.

Po posvìcení byl prapor pøipnut na slavnostní žerï velitele praporeèníkù a pøipnuta zlatá
stuhu ke dni 130 výroèí založení SDHBechynì,na oslavu jedné a na stranì druhé
Ostatní prapory byly dekorovány stuhami pøipomínajícími tuto velkou akci v životì
organizace.
Po ukonèení obøadu se celý slavnostní prùvod odebral s hudbou pochodovým krokem k
hasièskému muzeu v objektu místního muzea, kde bylo provedeno odhalení busty
zakladatele prvního hasièského muzea v bývalé ÈSSR v r. 1974. p. Zelenky Antonína a
bývalého (èestného velitele sboru) 1915 2001. Po slavnostních proslovech velitele sboru a
po odhalení byl vzdán hold zakladateli èeskou státní hymnou. Následovaly proslovy hostù,
byly pøedány dary, vyznamenání sboru pamìtní medailí u pøíležitosti 140 výroèí založení
prvního èeského dobrovolného hasièského sboru starostou sdružení ÈHS. Dále byla na
posvìcený slavnostní historický prapor pøipnuta „zlatá pamìtní stuha“ SH ÈHS pøedána
prvním námìstkem OSH Tábor p. Aloisem Pazderou a pøipnuta druhým námìstkem OSH
Tábor kapitánem Jiøím Šustrem. Ostatní úèastníci, zástupci sborù pøedali krásné dary a na
upomínku této velkolepé slavnosti byly pøedány úèastníkùm a hostùm upomínkové
pøedmìty zhotovené v Kerasu Bechynì a sponzorované p. Machartem. Souèasnì byly
pøedánypamìtní listy kpøíležitosti 130 výroèí založení sboru a 30 výroèí založení Hasièského
muzea vBechyni.
Poèasí bylo pøijatelné. Po noèním dešti nastalo oblaèné poèasí, které vydrželo až do 11.00
hod., kdy zaèal svatý Florián strašit deštìm, ale svou silou odehnal mraèna smìrem naÈeské
Budìjovice, kde byla prùtrž a bechyòské námìstí bylo pouze pokropeno, ale obèané a sbory
zùstali na svýchmístech - hasiè pøec vody ustojí.
Tak skonèila I. èást nároèné kulturní akce, která byla zakonèena pohoštìním hostù a
zúèastnìných sborù slavnostnímobìdem.
II. èást slavnosti byla zapoèata ve 13.30 hod. zahoukáním historické sirény na ochozu vìže
bechyòského kostela. Touto sirénou se ohlašovalpoplach pøi požárech a ostatních živelných
pohromách. Po ukonèení zvuku historické sirény poèaly houkat všechna zásahová vozidla a
historickámotor. technika v poètu 32 ks.po dobu 1minuty.
Poté byla pøedvádìna jednoduchá a koòská i novodobá hasièská technika v akci a odbornì
komentovaná p. podplukovníkem Ing. Ryšavým. Následovaly ukázky všech typù požárních
støíkaèek a speciálù. Ukázka støídala ukázku a každá z nich byla odmìnìna potleskem. Po
pøedvedení techniky byly provedeny ukázky hašení „Pyrocomem“- hasící látkou tøetího
tisíciletí., námìtové cvièení hoøící automobil, vyproš�ování a záchrana osob figurantù, hoøící
domeèek s nebezpeènými látkami a výbušninami.
Po celý den bylo zajištìno na celém námìstí obèerstvení a nepøetržitì otevøeno hasièské
muzeum.
Po ukonèení ukázek v 17.30 hod. nám k poslechu i k tanci na pøírodním parketì na námìstí
zahrála country skupina Samotáøi. Tanèilo se, zpívalo, rozprávìlo, byla výborná atmosféra,
hodnì dobré pohody z pocitu dobøe vykonané práce všech hasièských bratrù a sester, kteøí se

zúèastnili oslav130 výroèí založení sboru.
Oslavy se vydaøily, hodnoceny nezávislými obèany a návštìvníky byly velmi kvalitnì
pøipraveny. Pøíprava byla samozøejmì nároèná. Všichni naši èlenové zvládli urèené úkoly na
výbornou. Pøeji všem hasièùm i jejich rodinám hodnì štìstí a zdraví a dìkuji jim za vzorné
plnìní úkolù v požární ochranì a pøi další èinnosti. Vìøím, že pochodeò poponeseme zase o
kousek dál. Dìkujeme Mìstskému úøadu v Bechyni, policii, záchranné službì a Všem
ostatním, kteøí se podíleli pøi realizaci oslav 130 výroèí SDH.
Vážení spoluobèané, i Vám se sluší podìkovat za to, že jste pøišli mezi nás a svou úèastí nás
podpoøi li pøi oslavách, za Vaši podporu, vìrnost a obdiv k naší dobrovolné a nebezpeèné
práci pro celou spoleènost. Vždy� naše heslo „ Bližnímu ku ochranì a mìstu ku slávì“ nás
zavazuje a totéž dokazuje naše zástava - nádherný posvìcený prapor, který je vystaven v
hasièském muzeu. O praporu a zakladateli muzea se doètete v pøíštím èísle mìstského
zpravodaje.

Za sbor dobrovolných hasièù velitel sboru a hlavní organizátor oslav Miloslav Douda



Na start hlavního závodu se postavilo celkem 149 žen a mužù na 83
strojích rùzného vzhledu. Po dùkladné pøejímce závodních strojù se v
15,30 hod. vydali závodníci na 4.300 m dlouhou tra�.

Závod se uskuteènil za sluneèného poèasí a proto závodníkùm pøišlo
vhod malé pøekvapení místních hasièù v podobì pøíjemného vodního
osvìžení. Potom již všichni uhánìli vstøíc cílové pásce. Ceny vítìzùm
pøedával starosta mìsta BECHYNÌ pan Jaroslav Matìjka a organizaci
ZS BECHYNÌpan ing.BøetislavDrexler.

A zde jsou vítìzové:
- ALIBABA - Afrika - èas 12,31 min.
- BORINA - Bechynì - èas 13,23 min

- Hanka a Honza - Bechynì
- Hovada - Bechynì
- Pink Pover - Bechynì

K 1 Muži
K 1 Ženy
MIX
DEBL
TRIO

Koncert z programu celostátního festivalu Česká hudba 2004 nás
potěšil 2.července ve Vokově sále. Komorní duo klarinetisty Roberta
Pacourka doprovázelazpěvem sopranistka Klára Novotná.
Zcela bez pochyb se letošní Jazzfe jazzový festival Bechyně stal
nejzajímavější akcí tohoto léta!

Super atmosféra a překvapivě velký počet návštěvníků, i
bechyňských!, mohli v zámeckém parku zažít nezapomenutelné dva
dny plné nejrůznějších rytmů, od boogie-woogie po standarty a latin-
jazz. Měli jsme štěstí jak s počasím, tak s výběrem kapel, které
přiměly k tanci snad každého. Jediným neštěstím byl hodinový
nedostatek tuze žádaného ledu domíchaných nápojů. Hlavní kapelou
prvního večera bylo kubánské Afro Cuban All Stars, sedmnáctičlenná
skupina vynikajících hudebníků.
Mezinárodní symfonický soubor
La Pellegrina i letos ukázal své
umění a předvedl, mimo jiné,
vynikající Dvořákovu symfonickou
báseň „V přírodě“, kterou účastníci
letního kurzu nacvičili během
několika dní v Bechyni.
Ondřej Havelka a jeho Melody
Makers…“Sladce a žhavě“ nazval
svou dynamickou koncertní show,
která vstoupila do srdcí všech
posluchačů. Úžasný umělec, který
se svým bandem připomněl
100.výročí narození velkého
jazzového pěvce a golfisty Binga
Crosbyho.
Po druhé se La Pelllegrina
představila hned dvakrát po sobě
s operou Henryho Purcella
„Pohádková královna“. Toto
zajímavé a velice komplexní představení bylo vyvrcholením letní
školy historické hudby a tanceLa Pellegrina.
Druhý „Podvečer mezi sochami“ byl věnován čtení o vzniku a příběhu
tvorby známých sochařských portrétů české avantgardy, které jsou
vystaveny vMuzeu Vl.Preclíka.
Tímto jsme kulturní léto pro tento rok uzavřeli a těšíme se na další,
které pro Vás již připravujeme. Jazzfe 05 bude opět zásadní akcí
celého léta, opět s mezinárodní uměleckou účastí a doufejme, že i s
Vaší!
Děkujeme všem, co nás a kulturu v Bechyni podporují a chodí na
představení v rámci Kulturní léta nazámku.

Nicole Šťávová

ZA DUHOU

Na cestì pod bechyòskou „duhou“ byla novì
vybudována galerie s vinotékou a knihovnou. Tento malý
polyfunkèní objekt je tu pro potìšení tìla i duše návštìvníkù
lázeòského mìsta, které bylo kdysi nazýváno „perlou jižních
Èech“ ( amožnábudezase).Autorovousnahou pøi budování bylo
upozornit na nìkteré možnosti obèanù, jak zkrášlit ulice a
nìkterá zákoutí domù tohoto pozoruhodného lázeòského
mìsta. Chtìl pøipomenout nìkolika keramickými znameními, že
mìsto bylo v nepøílišvzdálenéminulosti „Mekkoukeramikù“.

Na zpáteèní cestì od mostu je možno posílit se
pìkným douškem moravského vínka nebo „Bechyòským
balzámem“.

V kvìtnovém Bechyòském mìstském zpravodaji byla vyhlášena soutìž o
nejkrásnìjší kvìtinovou výzdobu oken, balkonù a pøedzahrádek. Soutìž
vyhodnotila komise stanovená radoumìsta, jak bylo vyhlášeno, v týdnu od 12. do
17. èervence. Po studeném èervnu mnoho kvìtin ještì nekvetlo ve své plné kráse.
Komise nemìla lehký úkol, ale nakonec se shodlana následujícím poøadí:

balkony: 1. Fedorèákovi Èechova 905, 2. Kiššovi Písecká909

okna:1. Kolihovi sídl. 5. kvìtna766, 2. KoláøováNa Libuši 657

pøedzahrádky: 1.Provázkovi Èechova 903, 2. Soukupovi Záøeèí 493 a Štumpfová
Písecká 209.

V kategorii okna i balkony bylovyhodnoceno 1. a 2. místo, v kategorii pøedzahrádky
bylo vyhodnoceno1. a dvì 2.místa

(LB)

Kulturní léto na zámku Bechyně
Letošní sezóna začala v polovině května již tradičně vernisáží v
Muzeu Vl.Preclíka. Vernisáž letos zahajoval pan Milan Lasica, který
měl velmi hezký projev k příležitosti 75.narozenin pana prof. Preclíka.
Kulturní léto pokračovalo vtipnou divadelní hrou odA.Watkynse „Co
v detektivce nebylo“. O vtipnosti svědčí i atmosféra v zámecké
jízdárně,kde divácisvýmprojevem rozesmávali i herce.
Jako další v programu nás bavil Vladimír Hron. Nadaný imitátor,
zpěvák a bavič roztleskal celý sál. Den jeho vystoupení, 25.6., byl
dnem jeho narozenin, tak se diváci mohli těšit ze skvělé show dobře
naladěného Hrona.
Již tradičně vystoupil i letos obdivuhodný houslový virtuos Pavel
Šporcl. Tentokrát sám v sólu. Jednalo se o mimořádný charitativní
koncert. Výdělek ze vstupného byl věnován Centru pro opuštěné
matky v Kostelci u Hluboké nad Vltavou. Mezinárodně známý
houslista se v tomto případě zřekl svého honoráře, dodatečně mu za
to srdečněděkujeme i za Občanské sdružení Týna nad Vltavou.

Závìrem dìkuji všem 74 sponzorùm,poøadatelùm a panu Švejdovi
vedoucímu HOTELU U DRAKA za zajištìní obèerstvení pro všechny
návš tì vník y t o ho to dn es j i ž ve lmi zn á méh o zá vodu .
Nakonec zvu všechny pøátele kolobìžek a dobré zábavy na pøíští již 33
roèník,který sebude opìt konat poslední sobotu vèervenci roku 2005.

Miroslav Beneš



KINO BECHYNÌ
PROGRAM NA ZÁØÍ 2004

2. čtvrtek, 3. pátek - 20 hodin

Nejrafinovanější loupež všech dob byla konečně uskutečněna.
Tom Hanks v hl. roli krimikomedie

4. sobota, 5. neděle - 20 hodin

Skutečný příběh masové vražedkyně. V hl. roli Charlize
Theronová

11. sobota, 12. neděle - 20 hodin

Město plné zločinců a drog může vyčistit jen "Kráčející skála". V
hl. roli nová akční hvězda The Rock (Král Škorpión).

16. čtvrtek, 17. pátek - 20 hodin

On vi, co chce, ale ona to ví líp! Ben Affleck a Jennifer Lopezová v
hl. rolích romantické komedie.

20. pondělí, 21. úterý - 20 hodin

Legenda o králi Artušovi znovu ožívá. V hl. rolích Clive Owen a
Keira Knightleyová

25. sobota, 26. neděle - 20 hodin

Strhující podívaná od režiséra filmu Den nezávislosti.

28. úterý - 17 hodin

Tři krávy, kůň a mnoho dalších zvířátek brání svůj domov před
zákeřným banditou Slimem. Nejnovější animovaný film

společnosti Walta Disneye.

30. čtvrtek - 20 hodin

Fotbal je jen záminka.

Lupiči paní domácí

Zrůda

Kráčející skála

Táta na plný úvazek

Král Artuš

Den poté

U nás na farmě

Non plus ultras

ŽIVOTNÍ JUBILEA - ZÁØÍ 2004

98 let Syrovátková Anna, Vondráčková Anna
94 let Chlumecká Terezie
90 let Soldátová Ludmila
84 let Kolář Karel
82 let Hlas Ladislav
81 let Lálová Božena, Štumbaurová Ludmila
80 let Stach Josef, Drdová Jana, Kabátová Anastázie
79 let Bílková Milada
77 let Hruška Ladislav, Vondrová Růžena
76 let Ebert Miroslav
75 let Zbudil Josef, Toman Václav, Volák Stanislav,

Hlaváčková Svatava

GRATULUJEME

Zlatou svatbu oslavili 24. července 2004 manželé Benjamin a
Stanislava Filovi. K tomuto vzácnému životnímu jubileu jim upřímně
blahopřejeme.

Osobní údaje v této rubrice jsou zveřejňovány se souhlasem jubilantů

Zlatá svatba

Zpráva o zájezdu konaném 19.6.2004
V sobotu 19.června se konal zájezd Podpůrné jednoty Bechyně.
Počasí nám přálo a zájezd se vydařil. Navštívili jsme vodní zámek
Blatnou, kde jsme obdivovali překrásnou oboru s exotickými
dřevinami a daňky. Cestičky byly upravené a dalo se odpočinout na
lavičkách. Také interiér zámku nás nadchl a zanechal
nezapomenutelné dojmy. Jedním slovem - nádhera. Další zastávka
byla v Horažďovicích, kde se zájemci mohli vykoupat v krytém
bazénu, čehož většina využila s nadšením, protože se právě
rozpršelo. Zastávka v Kašperských Horách bylabohužel krátká na to,
aby se dala shlédnout obě pěkná muzea. Na zpáteční cestě jsme se
zastavili v Hošticích, kde se stala vhodným objektem pro fotografy
"Keliška". Nakonec se účastníci zájezdu mohli občerstvit v pivovaru v
Dražíči, odkud byla zajištěna stylová doprava zpět do Bechyně.
Pořadatelům aprůvodkyni DÍKY!

is

TÌLOVÝCHOVA & SPORT

Výbor FC Bechynì pøipravuje publikaci k 80. výroèí existence fotbalového
klubu. Z tohoto dùvodu žádáme bývalé funkcionáøe, hráèe i ostatní obèany,
pokud vlastní jakoukoli dokumentaci, vztahující se k bechyòskému fotbalu, aby
ji laskavì zapùjèili. Tuto dokumentaci je možno pøedat na MìÚ panu
místostarostovi M. Benešovi. Výbor FC dìkuje za pomoc, zapùjèené materiály
budou vpoøádkuvráceny.

Přehled fotbalových utkání podzimního kola
FC Bechyně na domácím hřišti:

MUŽI "A"

MUŽI "B"

MUŽI Hvožďany

Dorost

Žáci

Přípravka starší a mladší

4.9. Bechyně - Olešnice od 17 hodin
18.9. Bechyně - Sp.S.Ústí od 16 hodin
2.10. Bechyně - Milevsko "B" od 15,30 hodin
16.10. Bechyně - Mladá Vožice od 15 hodin
30.10. Bechyně - Jindř.Hradec od 13,30 hodin
6.11. Bechyně - Olešník od 13,30 hodin

5.9. Bechyně - Sokol Želeč od 17 hodin
19.9. Bechyně - Roudná od 16,30 hodin
3.10. Bechyně - Oldřichov od 16 hodin
17.10. Bechyně - Sokol S.Ustí od 15.30 hodin
31.10. Bechyně - Choustník od 14 hodin

11.9. Hvožďany - Malšice "B" od 17 Hodin
26.9. Hvožďany - Tučapy "B" od 16,30 hodin
9.10. Hvožďany - Mladá Vožice od 16 hodin
23.10. Hvožďany - Vlastiboř "B" od 15,30 hodin
31.10. Hvožďany - Kopec Tábor od 11 hodin

4.9. Bechyně - Hradiště od 14 hodin
18.9. Bechyně - Suchdol od 13,30 hodin
2.10. Bechyně - Kard.Řečice od 13,30 hodin
9.10. Bechyně - Chýnov od 10 hodin
23.10. Bechyně - Božetice od 10 hodin
7.11. Bechyně - Bernartice od 10 hodin

4.9. Bechyně - Bukovsko od 9 hodin
18.9. Bechyně - Týn n. Vlt. od 9 hodin
2.10. Bechyně - Dačice od 9 hodin
16.10. Bechyně - Slavonice od 9 hodin
30.10. Bechyně - Kard.Řečice od 9 hodin
6.11. Bechyně - Veselí n.L. od 9 hodin

3.9. Bechyně - Malšice od 17 hodin
17.9. Bechyně - Větrovy od 16,30 hodin
19.9. Bechyně - Sez. Ústí od 10 hodin
1.10. Bechyně - Veselí n.L. od 16,30 hodin

Bechyně - Met.Tábor od 16,30 hodin
15.10. Bechyně - Planá n.L. od 16,30 hodin

Bechyně - TJ Dražice od 16,30 hodin
29.10. Bechyně - Soběslav od 16 hodin

FC Bechynì vítìzem turnaje mladších pøípravek

V nedìli 22. srpna 2004 se nejmladší hráèi FC Bechynì zúèastnili
turnaje v Táboøe - Vìtrovech. Tøi vítìzství s celkovým skóre 14:1
znamenala vítìzství v turnaji. Bechyòští si rovnìž odnesli ocenìní pro
nejúspìšnìjšího støelcea nejlepšíhobrankáøe.



PODLAHÁØSTVÍ
VZORKOVÁ PRODEJNA

Provedení rozpoètu a možnost pokládky

Provozní doba:

Tel. 776 022 403, 776 698 744

Vinaøického nám. 209, Týn nad Vltavou
Vyměním byt 1+1, sídl.Obránců míru za byt větší. Nabídněte.

Tel.721/560991

BECHYŇSKÉ OKRUHY
V úterý 14.9.2004 od 17. hodin se v Bechyni uskuteční cyklistický
závod Bechyňské okruhyza účastičeských i zahraničních týmů.
Okruh závodu měří 1,2 km a vede ulicemi Libušina (od křižovatky Na
Růžku k hoteluU draka), Písecká aČechova.
Během závodubude trasauzavřenapro jakoukoliv dopravu. Uzavírky
budou označeny, dopravubude řídit PolicieČR.

Diakonie ČCE - středisko Rolnička pořádá při příležitosti
Oslav deseti let Rolničky

SLAVNOSTNÍ BENEFIČNÍ VEČER
JAROSLAV DUŠEK

RADŮZA
- (DIVADLO VIZITA)

- (KONCERT)
Kulturní dům Národ Soběslav - sobota 18.září 2004, 19 hodin

Předprodej vstupenek (do 16.9.) na čísle 607982381

e-mail: marcada@marcada.cz

AKCE: září - říjen 2004
Plastové výrobky:

Hliníkové výrobky

Dveře a okna 3-komorový a 5-ti komorový systém VEKAprofil SOFTLINE -

Vstupní vchodové dveře do panelových domů systém HUECK HARTMANN

sleva až 25%

dveřní zavírač
a stavěč zdarma

:

PRACOVNÍKA-KONTROLY
Požadujeme:
SPŠ-strojní, spolehlivost,
řidičský průkaz sk. B.
Praxe ve firmě se strojní výrobou
a aktivní znalost NJ výhodou.
Nástup možný po vzájemné
dohodě.

Pro bližší informace kontaktujte
prosím p. Vacka

Nabízíme zajímavou práci v příjemném
prostředí.

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

SUPERÚVĚR na rekonstrukce a koupě bytů a domků Vám vyřídí
ing. Hana Kákonová, odborný finanční poradce společnosti

Wüstenrot. NOVINKA: Úvěry na opravy panelových domů pro
společenství vlastníků - se státní dotací!

Volejte 603/ 50 80 50.

Pozvání
Sbor dobrovolných hasičů v Bechyni pořádá v sobotu 11. září 2004

hasičskou soutěž v požárním útoku ke 130. výročí založení SDH
Bechyně JIHOČESKÁ LIGA 2004 o Pohár hasičů Bechyně.

Soutěže se zúčastní nejlepší sbory Jihočeského kraje a okolí.
Soutěž se pořádá před Kulturním domem v Bechyni na vozovce od

12.30 hodin.
OBČERSTVENÍ A POČASÍ ZAJIŠTĚNO

Zveme všechny příznivce hasičů na mimořádnou soutěž hasičských
sborůmužůa žen

VSTUP ZDARMA
Přijďte povzbudit a budete překvapeni

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