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Rekonstrukce námìstí T.G.Masaryka

Mìsto Bechynì ukonèilo pøijímání pøipomínek ke studii
„Rekonstrukce povrchù námìstí T.G.Masaryka a pøilehlých ulic“. V
souladu s vyjádøením dotèených orgánù - správcù sítí, Národního
památkového ústavu, Správy a údržby silnic Jihoèeského kraje,
Policie ÈR atd. bylo pøihlédnuto k pøipomínkám, které podali
obyvatelé a návštìvníci mìsta. V souèasné dobì se zpracovává
projekt ke stavebnímu povolení.

VZDÌLÁNÍM K ÚSPÌŠNÉMU PODNIKÁNÍ

Jihoèeská hospodáøská komora v partnerství s Úøadem práce v Èeských Budìjovicích
zaèala 1.5.2005 realizovat projekt pod názvem AFTERCARE pro zaèínající podnikatele.
Cílovou skupinou, na kterou je projekt zamìøen, jsou nezamìstnaní, kteøí jsou evidováni
na úøadìpráce.
Hlavním zámìrem projektu je vytvoøit komplexní systém dalšího vzdìlávání, který
usnadní vstup do podnikání nebo zamìstnání. Kromì posílení konkurenceschopnosti
malých a støedních podnikatelù si tento projekt klade za cíl, zvýšení samostatnosti
nezamìstnaných získáním uceleného pøehledu o podstatných, aktuálních informacích a
poskytnutímporadenství.
Jihoèeská hospodáøská komora, v tìchto dnech, zaèíná pøijímat zájemce o absolvování
následujících vzdìlávacích kurzù: Manažerské minimum, Efektivní komunikace,
Obchodní praxe, Právní minimum, Komplexní daòová praxe, Principy podnikání,
Marketing v kostce, Komunikaèní dovednosti, Firma jako vyvážený celek a Time
management.
Vy, kteøí jste evidováni na úøadì práce a máte zájem o zaèlenìní do tohoto vzdìlávacího
projektu, kontaktujte prosím oblastní kanceláø JHK v Táboøe (t.è.: 381 251 570) nebo
manažerku projektu Aftercare pro zaèínající podnikatele Ondøejku Harvalíkovou na
telefonnímèísle387699 312nebo 608572245.

Finanční prostředky Jihočeského kraje podpoří
jihočeské podnikatele

Jihoèeští podnikatelé mohou získat finanèní podporu z Jihoèeského kraje na
využívání z nejrùznìjších oblastí. Kraj uvolnil v
èervenci pro tyto úèely pøibližnì jeden milion korun. Firmy tak budou moci s
pøispìním kraje získávat aktuální informace a poradenství v oblastech práva,
marketingu, managementu, finanènictví aj. Finanèní pøíspìvek je

.
„Velmi si vážíme podpory kraje, který chce tímto zpùsobem pomoci
podnikatelùm, a to ještì nad rámecpodpory státní. Je vidìt, že si jeho zástupci
uvìdomují dùležitou roli podnikatelù v životì regionu,“ uvedla zástupkynì
øeditele Úøadu Jihoèeské hospodáøské komory (JHK)Ondøejka Harvalíková.
Díky finanèní podpoøe kraje budou zvýšeny odborné znalosti podnikatelù
napøíklad v otázkách získávání finanèních prostøedkù, využívání informaèních
technologií a daòovì právní problematice. Komora odhaduje, že odborné
poradenství za zvýhodnìných podmínek tak bude moci využít asi 600
jihoèeských podnikatelù. „Cílem projektu je zvýšit poèet odbornì
informovaných podnikatelù. Tím bude zároveò posílena schopnost kraje
èerpat finance z Evropské unie a státních zdrojù, protože jihoèeští podnikatelé
získají ve svých znalostech jistou konkurenèní výhodu oproti firmám z jiných
regionù,“øekla Harvalíková.
Realizátorem tohoto projektu je Jihoèeská hospodáøská komora ve spolupráci
s experty v jednotlivýchvysoce specializovaných oblastech.

pøíprava podnikatelského zámìru/plánu
management - odborné poradenství v rámci stanovení organizaèní
struktury firmy øízení lidskýchzdrojùvè. personálního obsazení
marketing - systémy plánování, finanèní analýzy a plánování rozpoètu
podnikù, pøechod na evropské úèetní standardy, pøechod z daòové
evidencenaúèetnictví
sestavení plánu PRa reklamy
odborné poradenství v oblasti práva aúèetnictví vèetnì daní
školení bezpeènosti práce a požární ochrany vèetnì pravidelné kontroly
objektu
poradenstvípøi zavádìnísystémù øízení
odborné poradenství pøizápisuochrannýchznámek
poradenství pøi získání finanèních prostøedkù k podnikání (informace o
úvìrech, dotaèních titulech a dalších finanèních nástrojích vèetnì
odborného poradenství pøi pøípravì podnikatelského zámìru a sestavení
žádostí o uvedenéfinanèní prostøedky),
personální poradenství (výbìrová a pøijímací øízení, pomoc pøi pøípravì
pøijímacíhoavýbìrového øízení, pøípadnì jeho vyhodnocení),
personální poradenství (výbìrová a pøijímací øízení, pomoc pøi pøípravì
pøijímacíhoavýbìrového øízení, pøípadnì jeho vyhodnocení),
a dalších oblastech ...

Kontaktovat mùžete také pøímo táborskou kanceláø JHK, Ing. Janu
Ivanišovou, 381 251 570, 608 572 257, tabor jhk.cz.

odborného poradenství

46% z
celkové èástky za poskytnutéslužby

-
-

-

-
-
-

-
-
-

-

-

-

@

LETNÍ KALEIDOSKOP
Rádi bychom pokraèovali s pøehledem letního kulturního a spoleèenského
dìní v Bechyni. Není tohomálo. V tomto záøijovém èísle Zpravodaje nemohou
být zahrnuty všechny akce z léta z dùvodu uzávìrky redakce ,pøípravy a tisku.
Dodatek bude prezentován v øíjnovém èísle. Jistì si rádi pøipomeneme letní
akce i v tomto jižnastávajícím podzimnímèase.
Doufáme, že jste si èas prázdnin a dovolených prožili krásnì, v plné pohodì. O
to se pro Vás snažili i všechny bechyòské instituce: o kulturu, zábavu,
sport…
Alšova jihoèeská galerie pøipravila pro zájemce o výtvarné umìní výstavy:
Radko Plachta, sochy, Hana Purkrábková, keramika, kresby (Vybraná
spoleènost),Vladimír Groš, majolika, keramika. Jistì i stálá výstava z
mezinárodních keramických sympozií (vývoj, souvislosti, pøehled…) avýstava
Nejstarší èeská keramická škola v Bechyni (od 19.st. po dnešek) vytváøí dobrý
duchke tvùrèípráci a náhledù nani.
Výstava soch R.Plachty byla první, kdy mohl autor, bechyòský rodák,
pøedstavit svá díla zájemcùm o výtvarné umìní, pøátelùm, známým,
spoluobèanùmvBechyni.
Pokud jste se pohybovali v sále galerie se sochami HanyPurkrábkové, mohli
jste se dobøe cítit ve spoleènosti lidských bytostí, tak nám blízkých se všemi
klady i zápory lidského èlovìèenství. Její pozorovací talent a jehoztvárnìní jsou
výjimeèné. Najednou prohlédneme, jací jsme, ale její zpùsob vyjádøení nás
neurazí, spíš donutí k laskavému pousmání. Tato obdivuhodná sochaøka m.j.
studovala v letech 1951 - 1955 na Støední prùmyslové škole keramické v
Bechyni.
Jinéhožánru je další výstava Vladimíra Groše. Je tøeba mít kulturní povìdomí,
abychom pochopili jeho ironii, nadsázky až grotesknost interpretací
historických, literárních a umìleckých souvislostí.Je tøeba ocenit jeho
perfektní zvládnutí keramickéhomateriálu a glazur.
Výstava „Letní plastika Bechynì“v Klášterní zahradì je již tøináctou, stále lepší,
autoøi se pøednašima oèimamìní ve skuteènìvyzrálé umìlce. Díky jim.
Jen chceme upozornit na èlánek v našem Zpravodaji z bøezna r. 2005 o
kulturnosti našeho národa; kde se berev lidech to vandalství, ponièit vìci, které
by násmìly potìšit i pøimìt k pøemýšlení? Ale ti, kteøí jsou „autory“ tìchto akcí,
sotva budou èístnaše øádky.

(pokraèování na str.2)

Veøejné projednání koceptu územního plánu
mìsta Bechynì se koná 19.9.2005 od 13.00 hod. na MìÚ v
Táboøe (zasedací místnost, è.pop. 30, Žižkovo nám.) a od 16.00
hod. vBechyni (KD -malý divadelní sál).

POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Další jednání Zastuptelstva mìsta Bechynì se koná

v zasedací síni Mìstského úøadu.
ve støedu 7.9.2005 od 16 hodin



LETNÍ KALEIDOSKOP
(pokraèování ze str. 1)

Jsou však i jiné dimenze kulturního dìní. Máme na mysli divadlo. 150. výroèí
ochotnického divadla v Bechyni není jen tak zanedbatelné.Všichni, kteøí
navštívili výstavu o historii tohoto spolku a sledovali peèlivì pøipravované
panely z historie divadelních nadšencù, získali jistì pøehled a otisk duše
divadelních ochotníkù, kteøí se v mnoha inscenacích vyrovnali i mnohým
profesionálùm.
Je to pøemnohá øada jmen, krásných a talentovaných žen a mužù, kteøí se
podepsali do kulturního dìní tohoto mìsta. S veškerou úctou je jim tøeba
podìkovat.
Oslavy pokraèovaly 18. 6. v Kulturním domì, kde k dobré pohodì hrály
kapely Rexet a TheMòaucs.
Všichni zúèastnìní sedobøebavili, dobránáladapanovala mezi všemi, kteøí se
rádi podíleli na vzácnéoslavì.

Dobrá atmosféra bylai pøi Záøeèské pouti 18. 6. 2005!
Ano, už namostì, tìsnì pøed pøekroèením státní hranice, si každý návštìvník
mohl pøeèíst dùrazné varování: Kdovstupuješ, vzdej senadìje, že pochopíš!
Úderem 13,00 hodiny pøijíždí na nádherné ekvipáži známý lázeòský švihák a
protože jeobhospodaøitelemZáøeèské pokladny, na úkor nás všech, nezøízenì
rozhazuje zlaté dukáty. (To se mu to rozhazuje!) Hned na to zaburácí Záøeèská
symfonie - Devátá. Následuje blahopøání jubilantùm a Záøeèské porodné.
Udìlení Záøeèské barabizny a odhalení nového námìstí pro tento rok. Uvítání
hostù probíhalo zvláštì dùstojnì: zdravice prezidenta republiky Èížkov byla
podložena vyhlášením dne Záøeèsko - Èížkovského pøátelství. Starosta
Bechynì se nepochopitelnì zdráhal pøevzít dar od Záøeèí, aèkoliv je vzhledem k
záchodovým problémùm více jak potøebný. Doufejme, že se malovaný noèník
budevýznamnìvyjímat vbechyòské síni tradic.Vždy�byl darován sláskou.
Následovalo vystoupení našeho dorostu mažorèata, naše kuøátka, rejdila pod
køídly své, jak roztomile øíkají, slepièky vskutku profesionálnì. Následující
vystoupení pìveckého souboru Bambiny di Záøeèí se svým více než slavným
sbormistrem (navycházce) byloponìkudovlivnìnomraženou odmìnou.
Soutìž v pojídání hadù dopadla dle pøedpokladù, domácí nasazený úèastník
zkolaboval a takse z vítìzstvímohlradovat zahranièníúèastník z Ukrajiny. Jeho
stížnost, že kabanosu smlékemmohlo být dvakrát více, porota odmítla.
Soutìž o nejkrásnìjší klobouk probìhla bez pravidelné dávky emocí. Pøes
skuteènì hodnotné modely napø. klobouk sexuální, pøesnídávkový, kolo štìstí
èi vrabèí hnízdo (který dokonce i páchl), zvítìzil klobouk „mražený špenát“.
Invence poroty nepøekroèila televizní zvyklosti.
Pøedèasné finále v podání mužoretù roztanèilo všechny diváky. Po první èásti
skladby, kdy pod taktovkou choreografky zadunìly holinky našich mužù,

následovala druhá èást, kdy roztomilé sukénky s šáteèky byly opravdu
dùkazem, že i chlapi dokáží svojí pøirozenou roztomilostí vymáèknout slzu v
oku nároèného diváka. Spontánní odnesení choreografky na ramenou bylo
nìkterýmimužoretyhmatavì zneužito.
Závodyvynikaly bojovností, kdy chùdaútoèilana chùdu. Bohužel, do závoduse
pøihlásili i závodníci, kteøí sotva stáli na nohách vlastních. Pøi soutìži v dojení
koz došlo k øadì kolizních situací. Nezodpovìdný závodník, aè bezzubý,
prokousl vemeno. Už pøed zaèátkemsoutìževznikl spor vevýbìru, protože dva
závodníci se zahledìli do stejné kozy. A koneènì pøi nerozhodném výsledku
byla poškozena jedna z koz na øezání døíví a znièen pár gumových rukavic
naplnìnýchmlékem, pøedstavující vemeno.
Pøi závodì „Velká záøeèskásteeple-chase“ seprosadil záøeèský dorost. Zdolání
Taxis light, Živá lavice, Hadí pøíkop (hadice) a Velký vodní (vanièky) provedl s
takovou grácií, že ani pád druhého konì v cílové rovince neohrozil jeho
prvenství. Protest podaný jedním ze závodníkù na to, že jeho kùò byl
zastrašován voláním Bu bu bu, bylo jury odmítnuto, když bylo zjištìno, že
nezapáchá zvíøe, ale soutìžící.
Závìreèné vystoupení mažoretek bylo tvrdým útokem na city a vášnì všech
pøítomných. Urèitì se nejednalo o pøekrásné módní uniformy, ale o jejich
nádivky. Nemùžemenapsat jinak, než žeto bylodùstojné vyvrcholení poutì.
Pár drobností závìrem. Slibujeme, že se nebude opakovat falešný slepec na
mostì. Dále prošetøíme výhru poèítaèe v tombole, která skonèila v
Bežerovicích. Zjistíme, proè nebyl pøedán dárek náèelníkovi policie botièka a
kdo zcizil sošku andìla zmostu.
A nakonec s politováním musíme dementovat všechny zprávy, které byly
uvedeny v masmédiích. Jedná se o zprávy nepodložené, zcestné a zkreslující.
Na všechny tyto bulvární tiskoviny jsoupøipraveny žalobyo náhradu škody.
Upozornìní: Ministerstvo zdravotnictví varuje: návštìva Záøeèské poutì vážnì
ohrožuje zdraví!
P.S. Rok2006 -

K Bechyni patøí i výjimeèná a slavná tra� elektrické dráhy Františka Køižíka. Její
pøátelé a obdivovatelé letos již po osmé poøádali nostalgické jízdy z Tábora do
Bechynì a zpìt. Je tøeba i tomuto Klubu pøátel elektrické dráhy podìkovat za
jejich iniciativu a nadšení,které nám zpøíjemòují volný letní èas. Ty krásné
výhledy z vláèku do krajiny jsou nezapomenutelné, ale jistì i pro technicky
zdatné je nezapomenutelnámašinka, tra� a veškeré technické zaøízení.

jubilejní X. Záøeèská pou� !!!

V sobotu 2. èervence panovala slavnostní a veselá nálada i ve Hvožïanech pøi
pøíležitosti oslav 100. výroèí založení dobrovolného hasièského sboru a
setkání rodákù a pøátel obce. Ani obèasný déš� nepokazil celkovou srdeènou
atmosféru tohoto setkání.
Hasièi se pøedstavili v prùvodì, zúèastnili se nejen hvožïanští, ale i pozvané
hasièské sbory z okolí. Hasièskésborypøivedl na náves velitel sboru V.Hovorka
a pøi tomto slavnostním nástupu byli vyznamenáni zasloužilí èleni sboru. Pak
následovala pøehlídka staré a nové hasièské techniky, kterou všichni s
pozorností a zájmem sledovali, obèerstvení (perfektní) a hudba kapely Alegro-
plus zMilevska, kterou v pozdìjších hodináchdoprovodilimístní harmonikáøi a
zpìváci.
K pøíležitosti tohoto výroèí byla vydána publikace nejen o tomto dobrovolném
hasièském sboru, ale i ohistorii a peripetiíchmalebnévesnièky Hvožïany.

Jen všem bylo líto, že v pøedveèer tìchto oslav zemøel pan Josef Stach, aktivní
obèan, pamìtník, který se zasloužil o mnohé v obci a okolí. Je tøeba mu na
tìchto stránkách podìkovat za všechnupráci a snahu, s úctou budemena nìho
vzpomínat.

bylo ochuzené na úkor jazzu, prošlo
velkou zmìnou. Dosavadní pestrý program nejrùznìjších divadelních a
hudebních pøedstavení zamìnil velkolepý program mezinárodního jazzového
festivalu „jazzfe 05“. V uplynulých letech návštìvnost kulturních akcí

Krizový pou�ový štáb United States of Záøeèí.

(dokonèení na str. 4)

Kulturní léto na bechyòském zámku
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Lektoři kurzu: Jiří Beneš a Hana Wolfová

Pátek 30. září - neděle 2. října / Prostory KD

Úterý 18. října / 19.00 / Velký sál /
Vstupné: 180,- 160,- 130,- Kč
Skvělou absurdní komedii, ve které
zní brilantní český jazyk, můžeme za-
řadit do přihrádky moudrého divadel-
ního humoru vedle scénických počinů
M.Horníčka, M.Lasici & J.Satínského,
Z.Svěráka & L.Smoljaka či B. Polívky.

Vernisáž 1. září / 17.00 hod. / Galerie U Hrocha

Výstava potrvádo 22. září.

Představíme Vám fotografie, na kterých jsou zachyceny
okamžiky z výcviku Armády České republiky a zejména z na-
sazení našich vojáků v misích - v zemích bývalé Jugoslávie
(IFOR), vAfghánistánu(ISAF) av Iráku.
Výstava"Armáda České republiky ve fotografii" se veřejnosti
poprvé prezentovala v Poslanecké sněmovně Parlamentu
České republiky v roce 2004.
V průběhu vernisáže budete mít možnost shlédnout doku-
mentární film. Jstesrdečnězváni.

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

Jednotlivé lekce:
Prodloužená:
Věneček:

19.00 hod. - 21.45 hod.
19.00 hod. - 22.45 hod.
19.00 hod. - 24.00 hod.

Rozpis lekcí: 1. lekce 16. září
2. lekce 23. září
3. lekce 30. září
4. lekce 7. října
5. lekce 14. října -
6. lekce 28. října
7. lekce 4. listopadu
8. lekce 11. listopadu
9. lekce 18. listopadu

10. lekce 25. listopadu -

prodloužená

věneček
Přihlášky a složenky si můžete vyzvednout v kanceláři KD.

Od 19. září každé pondělí od 18 a 19 hod. / Klubovna KD
Rozpis jednotlivých lekcí : 19. a 26. září, 3., 10., 17.,
24. a 31. října, 7., 14., 21.,28. listopadu,5.,12. a 19. prosince,
2. ledna 2006.
Výuka základů orientálních břišních tanců v milé atmosféře.

-Ideální pohybová aktivita pro všechny ženy každého věku
-Cvičení pro zformování Vaší postavy, zvýšení kondice

Vyučuje místní lektorka Kristýna Procházková.
Přihlášky a informace: tel. 222 523 800, 603 844 424
e-mail: , www.aisha.czaisha@aisha.cz

Neděle 25. září / 9.00 hod. / Klubovna KD
Lektorka:
Kurzovné:

Miluše Bubelová
dospělí 250,-Kč, děti 150,-Kč

Přihlásit se můžete do 19. září v kanceláři KD, na telefonu:
381 213 338 nebo na e-mail: program@kulturnidum.cz

Pátek 30. září / 19.30 hod./ Klášterní kostel / Vstupné:
dospělí 59,- Kč,děti30,-Kč

Hraje Pichlovo smyčcové trio:
Gabriela Kubátová - housle
Renata Machačová - viola
Margit Šístková - violoncello

Inscenační dílna mladého loutkového divadla pro všechny
amatérské loutkáře.
Tématem (a možná inspirací pro Vaši tvorbu) letošní dílny
bude inscenační uchopení knihy Pavla Šruta Veliký tůdle
Po dohodě lze uvažovat i o př ivezení vlastní inscenace,
kterou chcete nabídnout veřejnému rozboru.
Př ihlásit se můžete na tel. 381 212 433
nebo na e-mail:

.

reditel@kulturnidum.cz

Předprodej v Galerii U Hrocha od 8. září

Program:

(1653-1713)

(1741-1805)

(1737-1781)

(1739-1799)

(1741-1805)

(1732-1809)

(1756-1791)

Mgr. Josef Černoch

Předprodej vstupenek v informačním centru na Nám.T.G.M.

A. Corelli Sonata in C

V. Pichl Fuga III in B

J. Mysliveček Sonata D-dur

K. Ditters von Dittesdorf Anglické tance

V. Pichl Divertimento in B

J. Haydn Trio D-dur

W. A. Mozart Chrámové sonaty č. 1 , 4

Largo - Allegro - Adagio - Presto

pro housle a violu

Vivace - Larghetto - Menuetto

1 - 5

Allegro moderato - Adagio
- Menuetto - Allegro

Moderato - Menuetto - Allegro

Průvodní slovo koncertu k 200. výročí úmrtí Václava Pichla:
Kurzovné 1000,- Kč, gardenka 300,-Kč.
V cenách není zahrnuto vstupné na prodlouženou a
závěrečný věneček. Cena kurzovného obsahuje zápisné,
kurzovné jednotl ivých lekcí a společnou fotografii.
Vstupné na jednotlivé lekce 60,-Kč, na prodlouženou
70,- a na závěrečný věneček 80,-Kč.

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


LETNÍ KALEIDOSKOP
(dokonèení ze str 2)
stále klesala a nabídka obdobných divadel a koncertù v okolí stále stoupala. Z
tohodùvodu jsme se rozhodli plnì se vìnovat novémujazzovému projektu.
Nicménì tradièní kulturní léto jsme úplnì neochudili. Poøádali jsme tradièní a
oblíbené „Podveèery mezi sochami“ v muzeu Vladimíra Preclíka a koncert
mezinárodního symfonického orchestru La Pellegrina.
Podveèery mezi sochami je posezení a beseda se sochaøem a spisovatelem
Vladimírem Preclíkem spoleènì s nìkterou našich hereckých hvìzd. Letošní
podveèery provázel herec Národního divadla a nesmírnì charismatický muž
Boøivoj Navrátil.
Mezinárodní symfonický orchestr La Pellegrina se v Bechyni sjíždí již pøes
patnáct let. Letos se zamìøil na všechnaDvoøákova díla pro velké symfonické
orchestry: symfonickou báseò Polednice, op. 108, a v neposlední øadì
svìtoznámou symfonii è. 9“ Z Nového svìta“, op. 95. Orchestr dirigoval
nizozemský dirigent Dirkjan Horringa.
Jazzfe - tøetímu roèníku bechyòského mezinárodního festivalu jazzfe 05 pøálo
poèasí, hudebníci, organizace i návštìvníci. Kromì hvìzd èeského jazzu
vystoupil i svìtoznámý basista Marcus Miller, který skvìlé publikum oslòoval
celédvì apùl hodiny. Celým festivalem provázela posluchaèe legenda èeského
jazzuJanaKoubková.
Na pozadí se siluetou zámku Bechynì se v pátek i v sobotu odehrála úžasná
jazzová pøedstavení táborské kapely Tarapaka Jazz, skupiny ASPM Jana
Spáleného, nositele polského gramy za nejlepší album roku Henryka
Misiewicze, skupin Monkey Business, Acoustic Impact, pražských Cuban
Summer, Quartet Františka Kopa a svìtové basové jednièkyMarcuse Millera s
kapelou. Aèkoliv je tento festival stále komorní záležitostí, jeho návštìvnost
byla opìt hojná. Technické zabezpeèení a zázemí celé akce byla na úrovni
profesionálníchmegakoncertù. Nejen technickézázemí, samotný zámeka jeho
romantické okolí, ale pøedevším poèasí se podílelo na úspìšném prùbìhu
celého festivalu.Ve velké letní pohodì si svá vystoupení užili jak hudebníci, tak i
návštìvníci, kteøí se doBechynì rádi vrací.

Letošní novinkou festivalu byl nedìlní program pod názvem „Jazz Brunch v
Parku“, v rámci kterého dostaly prostory mladé, zatím neznámé kapely
DavidOff z Prahy, violistka Anna Mlinariková vystudovaná na bostonské
Berkley, èeskobudìjovické Pampalini Funky Jam a Chri-Du-Chat. V nedìlní
poledne se v zámeckém parku hrálo spíše funky, nebo� zaèínajících jazzových
kapel je v jižníchÈechách pomálu. Poøadatelé doufají, že pøíští rokbudoumoci
pøedstavitposluchaèùmnové kapely, nejen z jižních Èech.
Dìkujeme všem návštìvníkùm, pøíznivcùm Bechynì i jazzu a zveme všechny
na ètvrtý roèník jazzfe, který se bude konat opìt v polovinì èervence na zámku
Bechynì. Marcus Miller nasadil velmi vysokou la�ku. Nechme se pøekvapit,
jakou hvìzdupronás organizátoøi pøichystají pøíštì.

V pátek 15.7.2005 byla jako symbol soužití výtvarného umìní a jazzu zahájena
výstava jednohoz nejuznávanìjšího žijícího èeského výtvarníka VáclavaBláhy.
Šestapadesátiletý výtvarník pøedstavuje na 50 obrazù a kreseb, fotografie
realizací a2objekty podheslem „Umìní jeschopnost zùstat svobodným“.

V rámci hudebního léta se dne 20.7.2005 na
nádvoøí hotelu JUPITER v Bechyni uskuteènilo
vystoupení netr adièní l idové muzik y
„ pod vedením vedoucího
kapely Josefa Benedika.
Na sto posluchaèù aplaudovalo vystoupení
souboru šesti nadšencù,kteøí navracejí lesk
lidové tvorby, písní z oblastí Šumavy,
Prácheòska, Plzeòskaamnoha dalších.

BECHYÒSKÉ DUHY“

V èase, kdy katolická církev slaví velký svátek Nanebevzetí PannyMarie (15.8.)
a Bechynì slavnou pou� k zázraèné Pannì Marii Bechyòské, které je zasvìcen
klášterní kostel, uspoøádali hudební nadšenci 10. jubilejní koncert v tomto
chrámu13. 8.2005.
Repertoár bylpeèlivì sestaven, výkony zpìvákù (Jana Bínová Koucká soprán,
Dana Krausová soprán, Lenka Švehlíková alt, Josef Veselý baryton, Vladimír
Musil basbaryton, Miroslav Navrátil klavírní doprovod, Pavel Pešta varhanní
doprovod, Bechyòský chrámový sbor) byly prodchnuty nadšením, ale i
pokorou k hudebním dílùm a církevnímu prostøedí. Druhá èást koncertu byla
vìnována skladbám k poctì Pannì Marii v podání jmenovaných zpìvákù a
bechyòskéhochrámovéhosboru.
Dìkujeme za pìkný umìlecký zážitek v krásném prostøedí a za užiteèný
dobroèinný poèin.

ŽIVOTNÍ JUBILEA - ZÁØÍ 2005

99 let Syrovátková Anna
91 let Soldátová Ludmila
85 let Kolář Karel
82 let Lálová Božena, Štumbaurová Ludmila
81 let Drdová Jana, Kabátová Anastázie
80 let Bílková Milada
78 let Hruška Ladislav, Vondrová Růžena
76 let Hlaváčková Svatava, Toman Václav, Zbudil Josef,

Volák Stanislav
75 let Chaloupková Milena

GRATULUJEME

Dne 28. června 2005 byli přivítáni starostou města Bechyně tito noví
občánci: Bílek Ondřej, Bílková Emílie, Bohuslav Václav, Brož Aleš,
Kabát Matěj, Kalina Lukáš, Lišková Lucie, Mik Petr, Pešta Jan, Rataj
Vojtěch, Slezák Tomáš, Šťastná Martina, Švikruha Šimon, Tůma Jan,
Vondroušková Iveta, Zavadilová Kristýna.

Osobní údaje v této rubrice jsou zveřejňovány se souhlasem jubilantů

Vítání obèánkù

OHLASY

Vážení pøátelé!
Dostal semi do rukou Bechyòskýmìstský zpravodaj. Zprvu jsemnevìdìl, proè
mi ho pøátelé z Bechynì poslali, teprvepo prohlídce jsem pochopil. Nastranì2
jsem objevil vzpomínku na „vzácného èlovìka“ dìkana p. Františka Kocába.
Jsem jeden z tìch jehopøíbuzných, kterýmpomáhal. Stejnì jakoostatnímmým
sourozencùm nám umožnil školní vzdìlání na táborských støedních školách.
Jako bratr mématky se o nás všechny staral vzornì. Bylo nás sedm, kteøí jsme
využívali jeho velkorysosti. Na posledního našeho sourozence seuž nedostalo,
protožestrýcbyl v padesátých letech zatèenadoBechynìseužnevrátil.
K zmiòovanému zatèení gestapem skuteènì došlo. Dokonce já sám jako malý
kluk jsem tehdy ""poradil"“gestapákùm, kde hledat faru. Byl jsemtehdyu strýce
naprázdninách ahrál jsemsi pøed kostelem, když pro nìhopøijeli.
Mùj strýc se však choval stateènì nejenv dobách okupace, ale i pozdìji po roce
1948 a za svoje èiny byl nìkolikrát vìznìn. Nejprve hned po vytvoøení vlády
národní fronty napsal a vyvìsil nìjaké hanlivé sdìlení o èinnosti ministra
Plojhara v dobì studií v semináøi. To však byla jen malá epizoda. Mnohem
horší doba pro nìho mìla teprve pøijít v roce 1949. Znovu byl zatèen (já jsem
pøesvìdèen, že k tomu pøispìlo i tehdejší vedení mìsta Bechynì). Zprvu byl
krátce uvìznìn, do Bechynì však už se nikdy nemohl vrátit. Svoje duchovní
poslání pak vykonával nejdøíve vHosínìu Èeských Budìjovic, poté pøevelen do
západních Èech (místo si pøi nejlepší vùli nepamatuji) tam znovu zatèen a
odsouzen k šestiletému vìzení. Útrapy vìzení ho poznamenaly tìlesnì ve
vìzení byl postižen mozkovou pøíhodou - byl pøedèasnì propuštìn a zbytek
života pak strávil u své sestry, mé maminky, na venkovì. Moje matka mu tak
mohla aspoò èásteènì oplatit to, jak se staral o nás, neteøe a synovce, kterým
pomohl ke støedoškolskému i vysokoškolskémuvzdìlání.
To jsem po pøeètení historky ve Vašem zpravodaji považoval za potøebné
Vám sdìlit. Nevím, zda mìsto Bechynì nìjakým zpùsobem vzpomíná na
svého stateèného obèana, který nesklonil hlavu ani pøed gestapem ani pøed
StB. Musím však konstatovat, že p. vikáø Kocáb byl jedním z prvních, ne-li
vùbec prvním obèanem mìsta Bechynì, který byl totalitním režimem takto
persekuován. A nebyl v Bechyni sám. Ve stejnou dobu byla uvìznìna i moje
sestra Marie (dnes už zemøelá), která strýci na faøe dìlala v tu dobu hospodyni.
Sdìluji Vám tyto skuteènosti proto, že se domnívám, že na takové lidi by
nemìlobýt zapomínáno, i když už odpersekuceuplynulo 50 let.

S pozdravem Ing. Jiøí Pavlín



Koloběžková Grand Prix 2005

Již 33 ročník Bechyňských koloběžkových
závodů se uskutečnil v sobotu 30.7.2005
před hotelem,,U DRAKA“. Za slunečného
počasí se na startu závodů dětí sešlo 103
závodníků,kteří startovali v sedmi věkových
kategoriích. Nejvíce závodníků, celkem 45
startovalo ve skupině od 1 do 6 roků.V této
skupině závodníků občas ukápla i slzička,
někdy přišla vhod pomoc rodičů. Oproti
loňskému závodu se na startovní čáru
postavilo o 35 závodníků více. Spokojenost
těch nejmenších startujících vyzařovala
všemdětemz očí.

Na start hlavního závodu se postavilo 174
závodníků na 107 strojích, většinou
vlastnoručně vyrobených. Po přejímce
závodních strojů sportovním komisařem
závodů p.Janem Douskem a moderátorem
sobotního odpoledne p.Janem Pekařem
odstartovalo po patnácté hodině celé
závodní pole v počtu 174 závodníků na trať
hlavního závodu. Celou trať závodu
obklopilovelké množství diváků,kteří hlasitě
povzbuzovali početné pole startujících. Po
nově opravené trati směrem do Zářečí
uháněli závodníci padesáti až šedesátikilometrovou rychlostí. Po
zastávce před restaurací „Pod Skalou“se pole startujících vydalo na
dlouhý výběh ke kašněnaBechyňském náměstí.
Velké množství diváků sledovalo jak se závodníci vypořádají se
záludnostmi druhé kontroly /mlékem a balónkem/. Potom všichni
ujížděli do cíle závodu před hotelem U Draka. Ceny vítězům
jednotlivých kategorií předal starosta města Bechyně p.Jaroslav
Matějka a p.Břetislav Drexler předseda organizace „Zbytek světa
Bechyně“. Následovala zábava,kterou pokazilo, ale snad jen trochu,
počasí. Všichni už se těšíme na příští již 34 ročník koloběžkových
závodů, který se bude konat jako již tradičně poslední červencovou
sobotu roku 2006.

Výsledková listina závodů 2005.
Muži K1: Karel Cvalin (Plzeň), Martin, Alibaba (Afrika)
Ženy K1: Rychlonožka (Plzeň), Matětě (Plzeň), Haťula (Plzeň)
Muži K2: Martin + Jirka (ZS Bechyně)
MixK2: Havrani (Plzeň)
V dalších kategoriích zvítězily posádky: Topvar (Bechyně), Valašská
housenka, Cerhovičáci, Stréci z Brna, Sedm lemplos a Žluté
nebezpečí. -MB-

TÌLOVÝCHOVA & SPORT

Bechyòská osma - pìšky i na kole

Klub èeských turistù odbor Bechynì si vás v sobotu dne 3.9.2005 dovoluje
pozvat nadálkový pochod a cykloturistickou jízdu Bechyòskáosma- pìšky i na
kole. Start ze stadionu v Bechyni od 7,00 do 9,00 hodin. Délka pìších tras 5 -
60 km, délka cyklotras 20 - 100 km. Trasy vedou okolím mìsta Bechynì,
údolím øeky Lužnice a potokaŽidova Strouha.
Informace: Petr Chaloupek pøedseda odboru, telefon 737529220, E-mail:
petr.chaloupek tnv.cz@

RAFTY 2005

Vsobotu 16.7.2005 probìhly pod bechyòskýmmostem závody ve sprintu raftù. Byl to již
5. roèník a snad se dá øíci, že se tyto závody stávají tradièním sportovním zpestøením
prázdnin. Lze tak soudit podle poètu pøihlášených posádek i množství pøihlížejících
divákù na bøehu Lužnice. K výborné atmosféøe pøispìlo samozøejmì také pìkné poèasí,
které vydrželo po celý den i noc.

Závodilo se v duchu fair-play, diváci vidìli mnoho dramatických soubojù. Turisté,
zaèáteèníci i zkušení vodáci mìlimožnost pøedvéstsvé umìní a pomìøit své síly.
Sportovní výsledky nejsou zase tak dùležité,
protože každá posádka podala bojovný
výkon, za který se nemusí stydìt. Všichni
závodníci si zaslouží uznání za odvahu a
chu� si zasportovat. Vidìli jsme také velmi
vydaøenì ustrojené týmy, protože legrace a
recese k tìmto závodùm neodmyslitelnì
patøí. Zazávodit si pøijeli borci nejen pøímo z
Bechynì, ale i zmnoha koutù naší republiky,
napø. z Frýdku-Místku,Šluknova,Sokolova,
Písku, Ústí n/Lab., Týnce n/Sáz., Prahy, Domažlic, Týna n/Vlt. a dalších mìst. Dokonce
jeden závodník vážil cestu až z Bratislavy! I dìtské a dámské posádky ponoøily pádla do
„divokých“ vod Lužnice. Nakonec to všichni zvládly a každý úèastník si odnesl nìjakou
pìknou cenu.

A to je smyslem tìchto závodù- trochu
si zasportovat, zasmát se, pozdravit
staré známé, vytvoøit nové kontakty a
strávit pøíjemný den u vody. V
odpoledních hodinách bylo možno
shlédnout divoké kousky našich
mladých nadìjí na slalomových
kajacích.
Veèerní program se nesl v duchu
tance, zpìvu a nefalšované vodácké
párty.
Veselou atmosféru navodila a po celý
veèer neúnavnì držela folk-rocková
skupina THE MÒAUCS, jejíž vznik je
spjat právì s loòskýmroèníkem raftù.
Veèer byl zpestøen nìkolika soutìžemi
a pùlnoèním ohòostrojem. Ještì
jednou chci podìkovat všem, kteøí se
podíleli na hladkém prùbìhu 5.
roèníku raftových závodù!

Pøíští rok zase AHOJ! Za
oddíl kanoistiky Jan
Pazourek ml. (PAZI)

Oddíl kanoistiky VELMI DÌKUJE sponzorùm, kteøí podpoøili tuto akci a díky nimž si
OPRAVDU KAŽDÝ úèastník mohl donést domù krásnou cenu jako upomínku na tento
pìkný den.
SPONZORY TÉTOAKCE JSOU:
Q-ART VONTROBA, Ladislav ŠVEJDA- Hotel U DRAKA, Fa JOLA- pùjèovna lodí a raf tù, Stavební fa SNN,
folk-rocková skupina THE MÒAUCS, JIKA-LAUFEN, Láznì FELICITAS s.r.o.-Hotel JUPITER, PANSTVÍ
BECHYNÌ a.s., Vinárna U PICHLÙ, Herna-bar Bechynì (KONIBAR), Bazar U BÍLÉHO ZVONU, Potraviny
KUKRÁL-SLÁDEK, Potraviny ULOSOSÙ, JEDNOTA SPOTØEBNÍ DRUŽSTVOÈeské Budìjovice, Restaurace
HERMÍNA, Zábavní centrum KAMEÒÁK,W PARTNER s.r.o., OdìvySimonaMALINOVÁ, Textil H.ŠTEFLOVÁ,
Elektro ZELENKA, Elektro BENEDIKT, JEDNOTAOD Tábor,KeramikaBARTÁK, AQUARIUM-GLASSVONTOR,
Ovoce-zelenina KIRYAN, RÙŽOVÁ CUKRÁRNA U HRADEB, FLIP EUROSHOP, AFRODITA dárkové zboží,
Vinotéka na Písecké J.PAZOUREK, Trafika ONDØEJ, Drogerie S+J, Herna-bar KATEØINA, TUÈÒÁK BAR-
P.Vymìtal, Herna MACAO,CENTRUM LEVNÉHO NÁKUPU- Na Libuši, Vinotéka a galerie U JANKÙ,
Hodináøství a klenoty REŠL, Foto-videoNa Libuši, Papírnictví Alena RAUŠEROVÁ-Na Libuši 642, Potraviny
U ŠTROUFÙ, Pivnice U DIBLÍKA, Optik URSÍNI, Obuv MÁROVÁ, Domácí potøeby DRDA, Novinový stánek
Vlasta ANDREJSOVÁ- Na Libuši, Textil BROUÈEK, Klenotnictví VONTROBOVÁ, Knihkupectví a galerie-
Písecká, Hraèkáøství U BERUŠKY, Drogerie HLAVATÁ, Bechyòská veèerka-ing. VAVØIÈKA, INFOCENTRUM
Bechynì, Libušina lékárna.



Den otevřených dveří na golfu
Golfový klub Bechyně Vás společně s Českou golfovou federací
srdečně zve na den otevřených dveří, který se koná v neděli 4.září
2005, v klubovně a na golfovémhřišti v Sudoměřicích u Bechyně, a to
od 10,00do 14,00hod.
Na této akci se dovíte, jaká jsou golfová pravidla, zda je golf opravdu
drahý sport, kolik stojí golfová výbava, jak a proč se stát členem
golfového klubu, prostě vše o golfovém sportu.Vyzkoušíte si odpaly
míčků, hru na cvičném hřišti, zažijete malý golfový turnaj a možná
ještě něco vyhrajete. Občerstvení zdarmapro všechny.
Pro další informace volejte 381 211 123, nebo 777 213 474, nebo se
připojte na www.golf-bechyne.cz

Bechynì jim pøináší štìstí

V nedávných dnech se zúèastnilo 24 èlenù Sdružení
onkologických pacientù ARCUS-život v Èeských Budìjovicích již
tøetí rok týdenního rekondièního pobytu v Bechyni. Ambulantnì
docházeli do léèebného domu Jupiter lázní FELICITAS s. r. o. na
perlièkové koupele, masáže, oblíbené bylo vodní lùžko /hydro jet/,
cvièení na míèích a plavání v bazénu. Vìtšina procedur byla
dopoledne, odpoledne využívali èlenové a èlenky ARCUSu k
vycházkám a poznávání krásného okolí jak pìšky, tak na kolech.
Nìkteøí navštívili keramické muzeum, zámek, klášter, hasièské
muzeum, keramickou dílnu Zdeòka Bartáka, kde si zakoupili
drobnépøedmìty zahradní a figurální keramiky.
Pobyt v Bechyni, mìstì šeøíkù, i v samotných lázních FELICITAS,
což znamenáv pøekladu „štìstí“ pøinesl celé skupinì radost, která
pomáhá i ke zlepšení zdravotního stavu, pøedevším po psychické
stránce.

Mordavská Marta, Èeské Budìjovice

Poděkování
Žáci a učitelé 1.A a 1.B ze staré školy děkují pracovnicím městské
knihovny, které pro nás připravily slavnostní pasování prvňáčků na
čtenáře. Celý program návštěvy byl velice pestrý, nápaditý a děti byly
nadšené. Z knihovny odcházely se čtenářským průkazem a s
odhodláním, že budouprocvičovat a trénovat čtenícelé prázdniny.

Prosba
ANTONÍNA ŠPALEProsíme pamětníky, kteří znali katechetu p.

(1875 - 1954), který žil v Bechyni v letech 1921 až 1954, kde také
zemřel ve věku 80 let, aby své vzpomínky a informace předali do
sekretariátu MěÚnebopaní Plachtové (tel. 381 213615).

TÌLOVÝCHOVA & SPORT
FOTBALOVÝ KALENDÁŘ - PODZIM 2005

Přinášíme Vám přehled podzimních utkání fotbalových družstev FC
Bechyněna stadionu v Bechyni.

2.9. - 17.00 přípravka FC Bechyně - Sokol Sez. Ústí
3.9. - 14.00 dorost FC Bechyně - Březnice
9.9. - 17.00 přípravka Bechyně - Želeč
10.9. - 9.00 žáci Bechyně - Břilice
10.9. - 17.00 muži FC Bechyně - Protivín
17.9. - 14.00 dorost FC Bechyně - Suchdol n. Lužnicí
23.9. - 16.30 přípravka FC Bechyně - Veselí n. Lužnicí
24.9. - 9.00 žáci FC Bechyně - Kunžak
24.9. - 16.00 muži FC Bechyně - Roudné
30.9. - 16.00 přípravka FC Bechyně - FK TáborB

přípravka FC Bechyně - Soběslav
1.10. - 14.00 dorost FC Bechyně - Slavonice
7.10. - 16.00 přípravka FC Bechyně - Roudná
8.10. - 9.00 žáci FC Bechyně - Dolní Bukovsko
8.10. - 15.30 muži FC Bechyně - Bavorovice
9.10. - 13.00 dorost FC Bechyně - Chýnov
14.10. - 16.00 ml. přípravka FCBechyně - Chýnov
21.10. - 16.00 st. přípravka FC Bechyně - Planá n. Lužnicí
28.10. - 16.00 ml. přípravka FCBechyně - Veselín. Lužnicí
29.10 - 9.00 žáci FC Bechyně - Bernartice
29.10. - 14.00 muži FC Bechyně -Čížová
5.11. - 14.00 dorost FC Bechyně - Roudná
12.11. - 13.30 muži FC Bechyně - Chýnov
19.11. - 13.30 muži FC Bechyně - Kaplice

POZVÁNÍ NA ZÁJEZD

Vážení spoluobèané, kulturní komise MìÚ pøipravila zájezd za
krásami podzimní Šumavy s prohlídkou kláštera ve Vyšším Brodì a
hradu Rožmberk, dále Lipno a Frymburk. Informace budou
zveøejnìny v mìstském rozhlase a Knihkupectví Petra Voka, kde si
mùžetezajistit pøihlášku. Termín zájezdu: 14. záøí 2005, cena 150 Kè
(bez vstupného).

Zeptali jsme se za vás:

Je sídlištì 5. kvìtna souèástí Bechynì?

Tak se totiž již mnoho let ptají obyvatelé rodinných domkù na tomto sídlišti.
Proè žese necítí býtplnoprávnými obèany našehomìsta?
Abychom pochopili, musíme se vrátit do 70.let minulého století, kdy toto
sídlištìvznikalo. Tehdejší pøedstavenstvomìsta vyèleniloparcely pro výstavbu
rodinných domkù za rybníkem Trubným vlevo od silnice na Senožaty.
Povinností mìsta bylo vybudovat zde inženýrské sítì, tj. vodovodní øád,
elektrifikaci, kanalizaci a komunikace. A právì poslední dvì jsou už od poèátku
kamenem úrazu. Špatnì vyprojektovaná kanalizace zpùsobovala v této lokalitì
každoroèní (i opakované) zatopení sklepù domkù a s tím spojené
znehodnocení vìcí tam uskladnìných. A komunikace? Když byly pøed tìmi
více nežtøiceti lety na silnice sídlištì 5. kvìtna pokládánypanely a obyvatelése
ptali, proè ne asfalt, bylo jim øeèeno, že je to jen doèasné provizorium. Jenže,
jak známo, jednotka doèasnosti v Èechách je „ 1 furt“ a tak panely slouží,
vlastnì dosluhují dodnes. Každý, kdo po nich jede, ví, že je to „o zlomjazyk“,
stejnì jako chùze po pøekopaných a provizornì vyspravených chodnících je „o
zlomnohu“ (ruku, èi jiné èásti lidskéhoskeletu).
Pøitom obyvatelé tohoto sídlištì nejsou žádní neplatièi daní èi snad lidé jinak
problémoví, naopak, jsou to obèané spoøádání a navíc trpìliví. Když své domky
stavìli, bylo jim kolem tøiceti let, dnes jsou v pøeddùchodovém a dùchodovém
vìku. Pøesto, vlastnì právì proto, by se rádi doèkali zlepšení své situace, a tak
se zaèali ozývat.
V dubnu 2001manželé Bartákovi iniciovali petici mìstskému zastupitelstvu, v
níž kromì problémù s kanalizací a komunikacemi upozornili i na absenci nádob
na tøídìný odpad. Tuto petici podepsala vìtšina obyvatel sídlištì. Výsledkem
bylo dodání nádob na tøídìný odpad a lepší posyp silnic v zimì , ostatní zùstalo
beze zmìny. Proto paní Bartáková napsala pøedstavenstvu mìsta další dopis v
lednu 2003. Pan starosta odpovìdìl, že mìsto si je vìdomo dlouhodobì
špatného stavu komunikací na 5.kvìtnu, protože však náklady na celkovou
opravu by byly asi 11 milionù, bude rekonstrukce probíhat po etapách. Jako
první byla urèena a také v tom roce provedena èást od ordinace MUDr
Øezníèkové až po silnici na Senožaty. Protože ale další etapy nenásledovaly,
obyvatelé na 5.kvìtnu zaèali propadat skepsi. Myslí si, že o jejich problémy
není zájem, vždy� aniMìstský zpravodaj se onich nezmiòuje…
Po této výtce na naši adresu jsme zaèali hledat odpovìï na vaše otázky. Ptali
jsme se pana starosty Matìjky, vedoucí stavebního odboru , ing. Bosákové,
zástupkynì investièního odboru pí Zvolánkové. A tady jsou, vážení
spoluobèané z 5. kvìtna, výsledky našehopátrání:
Další etapy oprav od roku 2003 nenásledovaly proto, že rekonstrukci
kanalizace a komunikací je nutno dìlat soubìžnì. Pøedstava, že by se nejdøíve
vyasfaltovaly silnice, vydláždily chodníky a zakrátko byly opìt rozkopány kvùli
kanalizaci je jistì zcestná, stejnì jako opaèný postup rekonstrukce kanalizace
bez následné perfektní opravy komunikací. A právì na takovou kompletní
rekonstrukci mìsto nemá a v dalších ètyøech letech patrnì nebude mít
dostatek prostøedkù. Tak dlouho totiž ještì bude splácet úvìr na stavbu
kanalizaèního sbìraèe. Roèní splátka èiní 12 a pùl milionù, takže na všechny
ostatní investice zbývá pøibližnì 8milionù. Pøitom náklady od r. 2003 vzrostlyo
zvýšení DPH, takže dnes by oprava komunikací stála kolem 13milionù., další
miliony bude stát kanalizace. Rok 2010 bude pro mìsto prvním rokem bez
dluhù a tedy rokem, kdy by mìly být prostøedky i pro sídlištì 5.kvìtna. Krom
toho finanèní úøad sleduje vypisované úèelové dotace a pokud by se objevila
taková, kterouby bylomožné použít prováš pøípad,urèitìby jimìsto využilo.
Na závìr ujištìní: sídlištì 5.kvìtna je plnoprávnou souèástí Bechynì,
pøedstavenstvo mìsta i jednotlivé odbory o nìm vìdí. Není ale od vìci èas od
èasunasvéproblémy upozornit.

-redakce MZ-
Nová rubrika „Zeptali jsme se za vás“ je tu pro všechny obèany Bechynì, Hvožïan a
Senožat, kteøí nemají možnost sami si zjistit odpovìdi na své problémy.
Milí spoluobèané, staèí poslat vaše dotazy na adresu Mìstského zpravodaje radnice
Bechynì nebo je osobnì pøedat v podatelnì v pøízemí radnice, protože redakce nemùže
znát všechny Vaše problémy.

http://www.golf-bechyne.cz


Prodej bytu 3+1 v os. vlastnictví v Bechyni
Tel. 381 262 878

Kovoobráběče
vyučené v oboru, práce na CNC i

klasických strojích, ve vícesměnném
provozu. Perspektiva dalšího

odborného růstu.

Pracovnici úklidu
požadujeme samostaný a

zodpovědný přístup k plnění
stanovených úkolů.

(zkrácený pracovní úvazek)

Nástup dle dohody.
Kontakt: p. Vacek

Hledá nové
pracovníky

na tato volná
pracovní místa

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

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

KULTURNÍ DŮM A LETNÍ BECHYNĚ ROKU 2005
Byv požádán paní Plachtovou o reflexi kulturního léta v Bechyni,
vybavil jsem si ihned několik závažných okolností, které naší letní
kulturu již z počátku léta zásadněovlivnily.
První, tou kladnou událostí, bylo důstojné připomenutí

. Výstavou,
představeními jakv malém, tak ve velkémsáleKulturníhodomu
a pochopitelně i vzpomínkovým večerem spolek BDS Lužnice
tvůrčím způsobem připomněl tvůrčí práci svých předchůdců. Za to
jim patří dík všech, kteří uznávají tvořivost jako jednu z
nejdůležitějších vlastností člověka.
Druhou a třetí závažnou okolností, které ovlivnily vstup Bechyně do
léta bylo zrušení a zrušení
připravované akce . Na obou akcích se Kulturní
dům podílí (či podílel) pouze jako spoluorganizátor. Proto se
domnívám, že mi nepřísluší hodnotit a posuzovat důvody, které
generální organizátory těchtodvouakcí vedly kjejichzrušení.
Protože léto začíná již v , připomenu, že dětem tento
měsíc udělal radost svou hravostí M a těm starším

.
zaplnil Kulturní dům divadlem. 7. a 9. června obsadili

jeviště velkého sálu , 13. června hrálo
BDS Lužnice , 15.června se v Bechyni natáčely dva díly
televizního programu Primy , a 18. června
slavili bechyňští ochotníci již zmiňované

.
A protože nejen divadlem živa je kultura, 25. června hrála
posádková hudba .
Červen hudbou končil, hudbou začínal. Česká
hudební společnost, která je hlavním organizátorem

, připravila na svém setkání přátel komorní
hudby osm vynikajících koncertů v malém sálku ZUŠ, jeden v
Klášterním kostele a závěrečný HU HU koncert v Kulturním domě.
Sotva společnost opustila Bechyni,přijelase svými
koncerty zahraniční hudební společnost . Panství
Bechyně své letní kulturní aktivity oproti minulým létům poněkud
omezilo. Přesto připravilo pro milovníky jazzu skvělý festival .
Další radost pro mladé - s Petrem Mukem
pak 23.července připravil PetrVymětal s Radiem Faktor a Kulturním
domem. Radost se však nekonala. O nabízenou lahůdku projevilo
zájem pouze37 lidí.
Začátek července obohatili svou vernisáží v
Klášterní zahraděprofesionální keramici. Výstava jejich zahradních
plastik nepřitahovala pouze návštěvníky Bechyně a milovníky
umění, ale bohužel i vandaly. Nic nového pod sluncem: Již
Z.W.Fixley pravil: „Chce-li se dobrý člověk s ostatními podělit o
krásu, kterouv sobě nosí, tupýblbec mu v tom budeze všech svých
sil bránit.“
V pondělí 25. července započal v Kulturním domu týdenní „Travní“

. Tento seminář, právě tak jako
keramicko-dřevěný seminář v Sudoměřicích u Bechyně již tradičně
přímo navazuje na festival . Oba seminářeobohatily
„travní“ průvod i tradiční rozpravy o viděném.Tráva měla vynikající
úroveň až do sobotního večera. Dvojnásobná průtrž mračen
spláchla dvě závěrečná představení. Škoda. Mělo to být
vyvrcholení festivalu.
Týden po Divadle v trávě tedy již v se do Klášterní zahrady
sjeli milovníci dechových hudeb.

jsme letos připravovali v nejistém, chladném a na přeháňky
bohatém počasí. Přesto ho navštívilo sedm set milovníkůdechovky.
Byli spokojeni. Kulturní dům na akci prodělal kolem třiceti tisíc
korun. Tak mi vytanulo na mysli, přitahují-li divadelní a hudební
festivaly do Bechyně stovky, ne-li tisíce, strávníků, mohla by na
jejich konání alespoň s malým sponzorským příspěvkem přispět
místní pohostinskázařízení.
Jednou z posledních letních akcí bylo týdenní setkání milovníků
tibecké techniky dosažení vnitřního klidu, vyrovnanosti a pohody
KUM NYE. Protože vyžádaný příspěvek píšu v pondělí 8. srpna,
kdy se účastníci semináře teprve sjíždějí, nemohu o jeho průběhu
podat žádnou informaci.
Přes léto, tak jako po celý rok probíhaly v Galerii Kulturního domu
výstavy. Dokonce u nás vystavovala bechyňská rodačka Linda
Vontorová. Pochopitelně, že byly otevřeny a hojně navštěvovány i
výstavní prostory Jihočeské Alšovy galerie a Muzea Vladimíra
PreclíkaPanství Bechyně.
A i kdyžpřipomenuv závěru činnost bechyňského kina, mám obavy,
že jsem se, byť jen letmo, zcela všech kulturních akcí a akciček
pořádaných v letní Bechyni (například festivalu -NA STŘEŠE-) ani
slovemnedotkl. Velmi sejim ajejichorganizátorům omlouvám.

150 let
ochotnického divadelního hnutí v Bechyni

Divadelní Bechyně-ASUTU
Bechyňský žejdlík

ichal Nesvadba
Divokej Bill

žáci „staré“ i „nové“ školy
Pec

Nikdo není dokonalý
150 výročí od uvedení

prvníčesky mluvené hry v Bechyni

promenádní koncert

Jihočeského
hudebního festivalu

Českáhudební
La Pellegrina

Jazzfe
„Ranní show 190min“

Letní plastiky

seminář Divadelní masky

Divadlov trávě

Bechyňský festival dechových
hudeb

KV TNU
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V Bechyni 8.8.2005 11:54:04 - Josef Brůček

KINO BECHYNÌ
PROGRAM NA ZÁØÍ 2005

12. pondělí, 13. úterý, 20 hodin

15. čtvrtek, 16. pátek, 20. hodin

17. sobota, 18. neděle, 20 hodin

19. pondělí, 20. úterý, 20. hodin

22. čtvrtek, 23. pátek, 20. hodin

24. sobota,25. neděle, 20. hodin

29. čtvrtek, 30. pátek, 20 hodin

Příšerná tchýně

Kung - fu mela

Dům voskových figurín

Sin City - město hříchu

Vinci

Batman začíná

Mr. and Mrs. Smith

Jeniferr Lopezová, Jane Fondová a Michael Vartan v hlavních

Nejlepší kung-fu film všech dob. Akční komedie.

Filmový horor vypráví příběh skupiny přátel, kteří se stanou kořistí
hrozivého komplotu při cestě na školní fotbalový zápas.

Dobrodružná kriminální gangsterka režiséra Roberta Rodrigueze
a autora předlohy Franka Millera.

Zločin je také umění. Krimikomedie

Hvězdné herecké obsazení v dalším pokračování filmů o
neohroženém „netopýřím muži“.

Brad Pitt a Angelina Jolieová v hlavních rolích akční komedie o
neobvyklém manželském páru.

rolích
filmové komedie.

Bechyně, Písecká 217. Mobil: 603 148 400

mailto:email:micro-sensor@micro-sensor.cz
http://www.micro-sensor.cz
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Včetně potvrzení o převzetí autovraku
do zařízení ke sběru autovraků

Táborská 568
375 01 Týn nad Vltavou
Tel: 385 731 513
Fax: 385 731 349

E-mail: novotny-tyn.prodejce@skoda-auto.cz
http://www.autoservisnovotny.cz
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