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ELINKA
elektrická dráha Tábor - Bechynì.

Již od sklonku 19.století usilovali Bechyòští o železnièní spojení mìsta
s Táborem s eventuelní možností do Týna nad Vltavou a Vodòan. V
èele “Družstva bechyòské dráhy” stanul starosta mìsta MUDr.Hynek
Daniel. Družstvo získalo brzy pøízeò vlády a zemského snìmu a tak již v
roce 1896 rozhodl snìm království Èeského pøevzít záruku za stavbu
dráhy z Tábora do Bechynì. Pøibližnì ve stejné dobì podniká své
pokusy s elektrickým pohonem na železnici “èeský Edison” František
Køižík, který vytrvale a houževnatì pøesvìdèuje o výhodách moderní
elektrické dopravy. A tak po spoleèném úsilí družstva a firmy Køižík
bylo 29.12.1900 udìleno povolení k vypracování projektu pro
elektrický pohon. Složitá jednání “Družstva bechyòské dráhy” byla
dne 19.4.1902 korunována udìlením koncese na stavbu dráhy s
elektrickým pohonem Tábor - Bechynì. Udìlená koncese stanovila,
že stavba má být hotova do konce roku 1904, ale zemský výbor
posunul tento termín na 1.6.1903. Stavba byla dokonèena pøesnì v
termínu a první zkušební jízda se uskuteènila 1.6.1903! Následovaly
komisionelní prohlídky všech zaøízení a po jejich skonèení byl dne
21.6.1903 slavnostnì zahájen pravi delný provoz. První
elektrifikovaná dráha tehdejšího Rakousko-Uherska byla na svìtì.
Zahajovací jízdy se zúèastnila øada osobností veøejného života:
místodržitel království èeského hrabì Coudenhove, pøedseda
zemského výboru hrabì Schönborn, nejvyšší maršálek království kníže
Jiøí Lobkovic, vynálezce ing.František Køižík a další. Myšlenka na
prodloužení této trati do Týna nad Vltavou a Vodòan již realizována
nebyla. Až do roku 1928 konèila tra� na levém bøehu Lužnice v
dnešním prostoru “staréhonádraží”. Spolu s otevøenímnového mostu
pøes Lužnici v roce 1928 byla tra� prodloužena až do dnešního nádraží
vemìstì.

1847 narodil se v pošumavské Plánici
1878 sestrojil elektrické blokové signální

zaøízení
1880 pøihlásil svùj vynález - obloukovu

lampu
1891 postavil první elektrickou mìstskou

dráhu v Praze z Letné do
Královské obory

1898 získal patent na konstrukci elektr.
soustrojí pro železnici

1903 zrealizoval elektrickou dráhu
z Tábora do Bechynì

1941 ve svých 94. letech umírá ve Stádlci u Bechynì

František Køižík

DIVADELNÍ BECHYNÌ
tradice stále košatìjší

Již po dvacáté sedmé se sjedou do malebného lázeòského
mìsteèka nad Lužnicí nejlepší armádní skupiny , soubory a
sólisté rozlièných oborù umìlecké èinnosti na svùj festival. V
letošním roce se poprvé bude konat pod hlavièkou ” Dnù
kultury velitelství vojska územní obrany Tábor”. V jejich rámci a
termínu 11. - 14. èervna 1998 se uskuteèní XXVII. roèník
festivalu ” Divadelní Bechynì”, II. soutìžní pøehlídka hudby a
zpìvu a IV. soutìžní pøehlídka souborù mažoretek,
spolupracujících s armádou. Souèástí festivalového dìní bude i
vernisáž výstavy obrazù s tématikou zátiší, vystoupení
profesionálních umìlcù a souborù v úvodním a závìreèném
programu , promenádní koncert Hudby hradní stráže a policie
ÈR a další doprovodné akce. Spoluorganizátory festivalu ” Dnù
kultury.....” jsou Centrum kultury Armády Èeské republiky a
Mìsto Bechynì. Na jeho prùbìhu však mají nesporný podíl i
firmy , spoleènosti a jednotlivci , kteøí pøispìli penìžními i
vìcnými dary. Díky jim opìt pøibude další rok festivalové
historie , jíž si je tøeba, jako kulturní tradice, náležitì vážit.
Když historie , tak od zaèátku - po letech putování po ”zemích
èeských” zakotvil v roce 1972 armádní festival v Bechyni a to v
novì postaveném kulturním domì. Osou festivalového dìníbyla
soutìž divadelních souborù , jichž pracovaly v armádì dvì
desítky. Jevištì však patøilo i souborùm malých forem,
recitátorùm a v nìkterých letech i hudebním skupinám.
Nezapomínalo se ani na literární tvùrce , jejichž soutìžní práce
postupují do bechyòského finále dodnes. Souèástí festivalového
dìní , které døíve trvalo celý týden , byla mimosoutìžní vystoupení
úèastníkù festivalu a pozvaných hudebních skupin ve školách ,
ústavech sociální péèe i na veøejných prostranstvích.
Nejvdìènìjšími diváky vždy bývaly dìti, pro které pøipravuje
brnìnský armádní divadelní soubor ” Dráèek” každý rok nové
pøedstavení. Souèástí festivalu bývaly i odborné tvùrèí dílny,
urèené divadelníkùm ale i recitátorùm. V devadesátých letech
byl program obohacen o netradièní divadelní projekty , které
zaujaly svou bezprostøedností a tvùrèí invencí. Zazáøily v nich
zejména soubory ” Netrdlo” z Vyškova , ”Lužnice” z Bechynì èi
”Javorina” z Nového Mesta nad Váhom. Na nìkolik let byla
souèástí festivalu i regionální jihoèeská divadelní pøehlídka a
hrálo se i pìt divadelních pøedstavení dennì. V roce 1995 již
tak pestrý program obohatila atraktivní soutìž souborù
mažoretek, která pøiláká každým rokem do festivalové náruèe
tisíce divákù. Od loòska probíhají i soutìže folkových zpìvákù a
skupin , pro nìž prostøedí Klášterní zahrady vytváøí nejmalebnìjší
kulisu. Festival rozkošatìl do podoby, z níž každý mùže okusit
rozmanitých pøíležitostí pro setkání s umìním èi krásou.
Za uplynulá desetiletí prošla festivalem øada hercù , režisérù èi
zpìvákù. V Bechyni soutìžil režisér Petr Novotný , dramaturg
Jan Vedral , Jiøí Hromada , Jaroslav Sypal , Pavel Kikinèuk , jako
recitátorka zazáøila moderátorka ÈT-1 Jolana Voldánová,
nejlepší bechyòské inscenace pronikly i na jevištì Jiráskova
divadla v Hronovì v rámci prùbìhu jednoho z nejstarších
divadelních festivalù v Evropì. Stalo se tak zásluhou DS ” Armi -
scéna” , DS ” Pard” èi DS ” Netrdlo” , pokud hovoøíme jen o 90.
letech. V letošním roce vystoupí pohostinsky dva divadelní
soubory z bechyòské pøehlídky i v Divadle Oskara Nedbala v
Táboøe. Bude to DS ”Dráèek” z Brna a festivalový host , DS
”Javorina” z Nového Mesta nad Váhom. Vìøme , že všechny
programy , které ” Dny kultury....” nabízejí budou pøíjemným
obohacením regionální kulturní scény a mimoøádnou pøíležitostí
pro setkání s neprofesionální tvùrèí umìleckou seberealizací,
která se stává stále cennìjší lidskou aktivitou.

Dan Zavoral
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Životní jubilea - èerven 1998

Navždy nás opustili:

Vítáme nové bechyòské
obèánky:

75 let Kramář Zdeněk
76 let Habešová Marie

Kuchařová Vlasta
77 let Cíchová Aloisie

Kolací Božena
Radová Anna
Stach Ladislav

78 let Babíková Jarmila
Dvořák Jiří
Špačková Emílie
Vondrušková Libuše

80 let Lála Josef
82 let Kopáček František
83 let Maňák Jan
84 let Pechová Marie

Vejsadová Antonie
Habeš Jan

85 let Mašková Alžběta
Staňková Marie
Šonková Božena

86 let Hovorková Pavla
Suchanová Marie
Kálalová Marie

87 let Tichá Božena
88 let Podojilová Anna
90 let Stach Bohumil

Bezecná Anna

Dřízhalová Jarmila, Martínek František, Honsa
Josef, Popov Karel, Kafková Anna, Kolář Jan

Šabatka Petr, Lašáková Adéla, Homolka Jan,
Hrubcová Nikol, Žemberyová Andrea, Stoulilová

Vážení spoluobèané,
v minulém mìstském zpravodaji jsem Vás seznámil s tím, jaké kroky byly udìlány v
rámci øešení energetiky mìsta. V úvodu se nyní vrátím malinko do historie, kdy jsme
jako mìsto Bechynì pøebírali od tehdejšího Okresního bytového podniku bytové a
tepelné hospodáøství do majetku mìsta. Pøedání probíhalo v roce 1992 a èásteènì i
1993 a zde konstatuji, že pøevzetí tepelného hospodáøství bylo odsouhlaseno
rozhodnutím mìstského zastupitelstva ze dne 6.11.1991. Pøi rozhodování o
pøevzetí tepelného hospodáøství jsmevlastnì stáli pøed problémema to:
1) Buï tepelné hospodáøství nepøevzít vùbec, pøièemž by se s nejvìtší

pravdìpodobností stalo to, že by tepelné hospodáøství bylo zprivatizováno, tím
pádem by bylo provozováno bez možného vlivu a zásahu mìsta na
ovlivòování provozua ceny v korunách za 1GJ.

2) Nebo pøevzít tepelné hospodáøství v takovém stavu, v jakém je, a to vèetnì
dluhù, které na tepelném hospodáøství byly.

Mìstské zastupitelstvo se rozhodlo pøevzít tepelné hospodáøství do majetku mìsta a
mít tak možno, abymìsto rozhodovalo o již výše uvedených skuteènostech. Osobnì
se domnívám, že jsme jako mìstské zastupitelstvo (já jsem pro pøevzetí tepelného
hospodáøství také hlasoval) udìlali správnì, když jsme pøevzali, by� se znaènými
problémy a dluhy delimitovanou èást Okresního bytového podniku týkající se mìsta
Bechynì. Tehdy nám také bylo panem pøednostou Okresního úøadu v Táboøe
slíbeno, že bude provedeno dorovnání závazkù a pohledávek, které na sebe mìsta
delimitací Okresního bytového podniku pøevzala. Dopisem ze dne 12.8.1992 jsem
pana pøednostu žádal o urychlené vyøešení výše dluhové zátìže pro mìsto Bechynì,
která byla námi vyèíslena ve výši 3,5 milionu korun a pro další léta 4 miliony korun.
O vyrovnání závazkù a pohledávek bylo jednáno i na Okresním shromáždìní a
mìstu Bechynì byla v prosinci 1992 uhrazena pouze pomìrná èást vzhledem k
celkovému dluhu Okresního bytového podniku. Samozøejmì, že jsme jednali dál o
uhrazení zbývajících dluhù, ale smìrem kOkresnímu úøadu bezúspìšnì.
Toliko zhruba z historie pøebírání tepelného hospodáøství. V pøíštím èísle Vás budu
informovat o postupu a pracích, které jsou nutné k provedení rekonstrukce kotelny,
rozvodù, výmìníkových stanic a pøechodu z parního systémuna systém teplovodní.

Jan Charypar

V minulém èísle jsem uvádìl pøehled odmìòování èlenù mìstského zstupitelstva a nyní bychom
navázali uvedením pøehledu práv a povinností èlenù mìstského zastupitelstva podle zákona o
obcích è. 41O/92 Sb., postupnì pak práv a povinností rady a uvolnìných èlenù mìstského
zastupi telstva / starosty,místostarosty/. Považuji za nutné toto sdìlit, protože sedomnívám, že
obèané nejsou dostateènì se zákonem o obcích seznámeni. Mnohdy dochází k nedorozumìním
jenom proto, že každý ze zvolených orgánù má svá práva a povinnosti, které na sebe nemùže
pøebírat,pouze tak, jak je vymezeno zákonem.

Oddíl druhý
Obecní zastupitelstvo
§29
1/ Èlen obeního zastupitelstva nabývá práv a povinností èlena OZ zvolením. Platnost volby
ovìøuje obecní zastupitelstvo na prvním zasedání, jehož se èlen zastupitelstva zúèastní.
§30
1/ Funkèní období èlenaobecního zastupitelstva konèí dnemuplynutí volebního období. Funkèní
období èlenù obedního zastupitelstva, kteøí jsou èleny obecní rady, konèí zvolením nové obecní
rady po volbách do zastupitelstevv obcích.
§31
1/ Výkon povinností vypùývajících z funkce èlena obecního zastupitelstva se považuje za výkon
veøejné funkce
2/ Èlen obecního zastupitelstva nesmí být pro výkon své funkce zkrácen na právech
vyplývajících z jehopracovního nebo jiného obdobného pomìru.
§32
1/ Èlenovi obecního zastupitelstva, který je pro výkon této funkce dlouhodobì uvolnìn ze svého
zamìstnání / dále jen "dlouhodobì uvolnìný èlen zastupitelstva"/, se zachovávápracovní nebo
jiný obdobný pomìr. Místo mzdy nebo jiné odmìny za práci mu pøísluší od obce odmìna
stanovená podle naøízení vlády. Tato odmìna pøísluší i èlenovi obecního zastupitelstva, který
vykonává funkci dlouhodobì uvolnìného èlena zastupitelstva a nebyl pøed tím v pracovním
nebo jinémobdobnémpomìru.
§33
Náhrada skuteèných výdajù, které èlenovi obecního zastupitelstva vzniknou v souvislosti

Jan Charypar

Zákon o obcích è. 41O / 1992 Sb.

s výkonem jeho funkce,mu náleží podle pøedpisù platných pro pracovníky vpracovnímpomìru.
§34
Èlenobecního zastupitelstvamápøi výkonusvé funkce právo

a/ pøedkládat obecnímu zastupitelstvu návrhy
b/ vznášet dotazy, pøipomínky a podnìty na obecní radu a její jednotlivé èleny, na další orgány
obce a vedoucí organizací a zaøízení, které obec založila nebo øídí, odpovìï na nì mu musí být
dánabezodkladnì, nejpozdìji však do 30 dnù,
c/ požadovat od pracovníkù obecního úøadu informace ve vìcech, které souvisejí s výkonem
jehofunkce.
§35

Èlen obecního zastupitelstva je povinen zúèastòovat se zasedání obecního zastupitelstva,
popøípadìobecní rady a komise, je-li èlenem, a plnit úkoly, které mu tyto orgány uleží.
§36
1/ Obecnímuzastupitelstvu je vyhrazeno:
a/ schvalovat program rozvoje územního obvodu obce,
b/ schvalovat rozpoèet obce avyúètování hospodaøení za uplynulý kalendáøní rok,
c/uzavírat dohody o zmìnìhranic obce,
d/ rozhodovat o zaloøení, zøízení nebo zánikuprávnických osob nebo zaøízení,
e/ rozhodovat o úèasti obce vobchodních spoleènostech a nadacích,
f/ schvalovat obecnìzávazné vyhlášky ve vìcech samostatnépùsobnosti,
g/ volit z øad svých èlenù starostu, zástupce starosty a další èleny obecní rady / radní/ a
odvolávat je z funkce, stanovi t poèet èlenù obecní rady, jakož i poèet dlouhodobì uvolnìných
èlenùzastupitelstva,
h/ stavnovit výši odmìn podle §32 odst. 1 starostovi a jeho zástupci v obcích, kde se nevolí
obecní rada,
i/ stanovit výši odmìn podle§32odst. 3 èlenùm obecního zastupitelstva,
j/ stanovit výši osobních a vìcných nákladù na èinnost obecního úøadu, jde-li o nákladyna výkon
státní správy, je vázán stanosviskemokresního úøadu,
k/ zøizovat obecní /mìstskou/ policii,
l/ rozhodovat o èlenství obce ve svazku a o vystoupení z tohoto svazku, o úèasti obce v
mezinárodním sdružení místních orgánù a o èlenství obce v právnických osobách s
mezinárodním prvkem,

pokračování na str. 4



Nìkolik zpráv ze Zvláštní školy
Konec školního roku s sebou přináší různé soutěže apřebory i pro
žáky speciálních škol. V dubnu proběhly na školách školní kola v
recitaci a zpěvu. Děti, které se umístily nejlépe, změřily své síly s
vrstevníky celého okresu při soutěži ZUČ v Táboře. Přehlídky se
zúčastnili čtyři žáci naší školy,z nichž se jeden umístil na 2.místě v
recitaci a další na místě pátem, rovněž v recitaci. V Soběslavi se
konalo okresní kolo sportovních her a naši žáci zde získali tato
umístění:
Mladší děvčata 2.místo v hodu míčkem

3.místo ve skoku dalekém
Starší chlapci 2.místo ve skoku dalekém

3.místo v běhu na 1500 m
Starší děvčata naše žákyněvybojovalacelkově

4.místo a postupuje do krajského
kola doPelhřimova.

Pavla Ondřichová

VYHLÁŠKA Mìsta Bechynì
è.23/98,

o veøejném poøádku a èistotì v oblasti
povodí øeky Lužnice

Mìstské zastupitelstvo v Bechyni schválilo dne 4. bøezna 1998 v
souladu s ustanovením §§ 14, 16, a 36 zákona è. 367/1990 Sb., o
obcích, ve znìní pozdìjších pøedpisù tuto obecnì závaznou
vyhlášku:

V souladu s potøebou udržet v oblasti povodí øeky Lužnice
dodržování základních pravidel veøejného poøádku, èistoty a
hygieny a ve snaze pøispìt k ochranì pøírody a životního prostøedí, a
to zejména v období zvýšeného turistického a vodáckého ruchu,
rozhodlo mìstské zastupitelstvo stanovit následující obecnì
závaznápravidla chování.

Stanování, táboøení a bivakování na veøejnì pøístupných místech
mimo vyhražená a pøíslušnými orgány schválená táboøištì není
dovoleno. Rovnìž není dovoleno rozdìlávat ohnì mimo místa k
tomu úèelu vyhražená vprostorách veøejných táboøiš�.

Noèní klid v obci se stanovuje v èasovém rozmezí 22,00 hodin až
06,00 hodin.

Všichni obèané i návštìvníci obce jsou povinni dodržovat èistotu a
poøádekna bøezíchLužnice a v jejím bezprostøednímokolí.

Není dovoleno volnì odkládat odpady mimo místa k tomu úèelu obcí
urèená. Likvidace odpadù je možná pouze v souladu se zákonem o
odpadech a obecnìzávaznou vyhláškou obce, pøijatou podle tohoto
zákona. Není dovoleno zejména ukládání odpadù na volných
prostranstvích ani jeho zakopávání do zemì èi spalování.

Porušení povinností stanovených touto obecnìzávaznouvyhláškou
bude postihováno podle obecnì závazných pøedpisù (zákon è.
200/1990Sb.,o pøestupcích veznìní pozdìjšíchpøedpisù).

V Bechyni dne 4. bøezna 1998

èl.1

èl.2

èl.3

èl.4

èl.5

èl.6

Božena Vorlová, zástupce starosty

Jan Charypar, starosta mìsta

Jiskra Bechyně - oddíl stolního tenisu

TJ Jiskra - oddíl tenisu

TJ Jiskra - oddíl košíkové

Volejbal

Šachy

Kopaná

1. Pedagog ČB 18 2 0 58 bodů
2. Studená B 15 1 4 51 bodů
3. Písek 11 5 4 47 bodů
4. Zubčice 7 8 5 42 bodů
5. Pelhřimov 8 5 7 41 bodů
6. ISŠ Větřní 8 3 9 39 bodů
7. SO Tábor 6 6 8 38 bodů
8. Bechyně 6 4 10 36 bodů
9. Sezimovo Ústí 6 2 12 34 bodů
10.Slavoj ČB 4 6 10 34 bodů
11.J.Hradec 0 0 20 20 bodů

Divize
ženy Bechyně - 4.místo 8 1 5 30bodů
Úspěšnost v soutěžích:
Divize - muzi - 12. Mikolášek, Divize - ženy - 6.Cvachová

Tenisté uspořádali okresní přebor mladšího žactva. Okresním
přeborníkem ve dvouhře i čtyřhře se stal Tomáš Hlaváček z
Bechyně.
Jednotlivé výsledky: dvouhra - semifinále: Hlaváček Tomáš (Jiskra
Bechyně) - Pokorný Petr (VS Tábor) 6/0, 6/0
Vašíček Jan (S.Ústí) - Kavka Roman (S.Ústí) 6/0, 6/0
Finále: Hlaváček - Vašíček 6/1, 6/2
čtyřhra: finále
Hlaváček, Vašíček - Pokorný, Kousal (Tábor) 6/1, 6/2
Ve čtyřhře dívek se umístila na I.místě Simona Vontorová z
Bechyně. Vyhrála s Kotalíkovou nad dvojicí Steinerová, Kabešová
6/1, 6/0 a Pečmanovou, Zieglerovou 6/3, 6/2.
Ve dvouhře se Simona Vontorová probojovala do semifinále po
vítězství nadKotalíkovou 6/0,6/0.

Konečné tabulky basketbalu - KP starší žáci - finále
1. JB Tábor 11 0 22 bodů
2. ŠSK Písek 8 3 19 bodů
3. Bechyně 6 6 18 bodů
4 Humpolec 2 10 14 bodů
5. Strakonice 2 10 14 bodů
6. Soběslav 1 1 23 bodů
7. Pelhřimov 8 4 20 bodů
8. KIN ČB B 4 8 16 bodů
9. Kaplice 1 11 13 bodů

Tabulka přeboru okresu žen po podzimní
a zimní části:
1. VK Bechyně 17 bodů
2. S.Chýnov 16 bodů
3. Sp.S.Ústí 14 bodů
4. VK Tábor B 13 bodů
5. TJ Malšice 12 bodů
6.Sudoměřice 9 bodů

Bechyňští šachisté uspořádali již podruhé přebor okresu v
bleskovém šachu. Sešlo se při něm dvanáct týmů (tři z nich byly
mimookresní), což je o dvě družstva více, než při loňském ročníku.
Při dvoukolovém systému soutěže ovládli čelo podle očekávání
šachistí Sokola Tábor.
Medailové pořadí:
1.Sokol Tábor A72,5 bodu, 2.Zajíček BechyněA 65,5 bodu, 3. Sokol
Tábor dorost 61,5 bodu, 4.Sokol Tábor B, 5.Silon Planá nad Lužnicí,
6. Zajíček Bechyně B, 7. Temelín 8, 8.Temelín, 8. Loko Veselí nad
Lužnicí, 9.Zajíček Bechyně C, 10. Jindřichův Hradec, 11. Zajíček
Bechyně D, 12. Bernartice
Nejúspěšněj ší bechyňští hráči: 1.šachovnice - Janeček,
4.šachovnice - Houdek, Jelínek.
I.Divize - Zajíček Bechyně - 4.místopo 11 utkáních, 14 bodů

I.A - skupina B - starší žáci - 3.místo - 34 body
I.A - skupina B - mladší žáci. 11.místo - 8 bodů
Okresní přebor muži - 6.místo - 26 bodů
II. třída - dorost - 1.místo - 37 bodů



Bytenes Bechynì
oznamuje

Žádáme nájemníky, aby
nezasílali platby vyúètování
služeb za rok 1997. Vyúètování
bylo provedeno nesprávnì a v
souèasné dobì spol. Bytenes
provádí opravné pøeúètování.

Volby do Poslanecké snìmovny
Parlamentu ÈR

Volièi v Bechyni,tak jak jsme si již zvykli, budou moci volit v 7
volebních místnostech, které se otevøou v pátek 19.6. ve 14
hodin a tento den se uzavøou ve 22 hodin. Druhý den voleb
20.6. jemožné pøijít do volebních místností již ráno v 7 hodin
a kuzavøení dojde ve14 hodin.

( volební místnost : Stará škola,
Libušina 164 )

( volební místnost : Nová škola,
Školní 293 )

( volební místnost : Kulturní dùm,
U Nádraží 602 )

( volební místnost : Kulturní dùm,
U Nádraží 602 )

( volební místnost : Jitex, U
Nádraží 706 )

( volební místnost: Domov
mládeže, Písecká 365 )

(volební místnost : Hvožïany,
škola )

O všech tìchto dùležitých skuteènostech budou volièi
seznámeni nejpozdìji 15 dnù pøed volbami na úøední desce
formou vyvìšení vyhlášky o dobì a místu konání voleb, kde
se také dozví, které èasti obce pøipadají k jednotlivým
volebním okrskùm.
Volièi který nebude moci volit ve volebním okrsku kde je
zapsán,vydámìstskýúøad na jeho žádost volièský prùkaz. Po
uzavøení Stálých seznamù volièù, tj. dva dny pøede dnem
voleb, po uplynutí úøedních hodin, se již Volièské prùkazy
nevydávají.
Nejpozdìji tøi dny pøede dnem voleb budou všem volièùm
dodányhlasovací lístky, tak aby se voliè v klidu mohl se všemi
seznámit. Pro samotný den voleb je nutné pøipomenout, že
voliè pøed provedení volby musí prokázat svou totožnost a
státní obèanství ÈR a proto doporuèujme všem,kteøí se
chtìjí zùèastnit voleb ,aby si pøíslušné doklady vèas prohlédly
a daly do poøádku.

Další dotazy rádi zodpovíme na telefoním èísle 811 012
nebo pøímona MìÚ –evidenci obyvatel.

Volební okrsky byly stanoveny takto :

Volební okrsek è.1

Volební okrsek è.2

Volební okrsek è.3.

Volební okrsek è.4.

Volební okrsek è.5

Volební okrsek è.6

Volební okrsek è.7

dokončení ze str 2
m/udìlovat èestnéobèanství obcea ceny obce,
n/schvalovat územnì plánovací dokumentaci sídelních útvarù azón.
2/ V obcích, kde se volí obecní rada, mùže obecní zastupitelstvo podle místních podmínek svìøit
obecní radì èást své pravomoci schvalovat rozpoètováopatøení.
3/ Obecnímu zastupitelstvu nepøísluší rozhodovat v oblasti pøenesené pùsobnosti obce, s
vyjímkou vìci uvedené v odstavci 1písm. n/.
§36a
1/Obecní zastupitelstvo rozhodujeo tìchtomajetkoprávních úkonech obce:
a/nabytí apøevodu nemovitých vìcí,
b/ bezúplatném pøevodu movitých vìcí vèetnì penìz, s výjimkou obvyklých darování k životním
jubi leím a obdobným pøíleži tostem, s výjimkou darù vìnovaných tuzemským právnickým osobám
na vìdu a vzdìlání, na charitativní, sociální, zdravotní a ekologické úèely a na podporu rozvoje
kultury, tìlesné výchovy a sportu v celkové èástce nejvýše 5 OOO Kè roènì a s výjimkou
poskytování jednorázových sociálních výpomocí obèanùm,
c/bezúplatnémpostoupení pohledávek,
d/ pøijetí úvìru / pùjèky, dotace/, poskytnutí úvìru / pùjèky a dotace/, pøevzetí d luhu,
pøistoupení k dluhua pøevzetí záruky, požaduje-li to alespoò jedna desetinavšech èlenùOZ,
e/penìžitých anepenìžitých vkladech do obchodních spoleèností a svazku/§2Oa odst. 1/
f/majetkové úèasti na podnikání jiných osob s výjimkou vlastních podnikù,
g/vzdání se právaa prominutí pohledávkyvyšší než 5OOOKè,
h/zastavení nemovitýchvìcí,
i/ zastavení movitých vìcí nebopráv v hodnotì vyšší než 5 OOOKè,
j/ dohodádh o splátkách s lhùtou splatnosti delší než 18mìsícù,
k/emisí komunálních obligací.

Jednání obecního zastupitelstva
§ 38
1) Obecní zastupitelstvo se schází dle potøeby, nejménì však jedenkrát za tøi mìsíce. Zasedání

obecního zastupitelstva svolává a zpravid la øídí starosta. Starosta je povinen svolat
zasedání obecního zastupitelstva nejpozdìji do 14 dnù, požádá-li o to alespoò jedna tøetina
èlenù zastupitelstvanebopøednostaokresního úøadu.

2) Nesvolá-li starosta zasedání obecního zastupitelstva podle odstavce 1, uèiní tak zástupce
starosty, popøípadì jiný èlenobecního zastupitelstva.

3) Nesejde-li se obecní zastupitelstvo po dobu delší než šest mìsícù, mùže je na návrh
pøednosty okresního úøadu po vyjádøení vlády rozpustit Èeská národní rada.

4) Jestliže pøi zahájení jednání obecního zastupitelstva není pøítomna nadpolovièní vìtšina
všech èlenù obecního zastupitelstva, ukonèí starosta zasedání obecního zastupitelstva a do
14dnù svolá jehonáhradní jednání.

5) Obecní zastupitelstvo je schopnou se usnášet, je-li pøítomna nadpolovièní vìtšina všech jeho
èlenù. K platnému usnesení, rozhodnutí nebo volbì je tøeba souhlasu nadpolovièní vìtšiny
všech èlenùobecního zastupitelstva.

§ 39)
Ustavující zasedání novì zvoleného obecního zastupitelstva svolává dosavadní obecní rada tak,
aby se konalo do 15 dnù odvyhlášení výsledkù voleb místní volební komisí. Ustavujíc ímu zasedání
pøedsedá zpravidlanejstarší èlen obecního zastupitelstva dodoby, než je zvolen starosta.Ustavující
zasedání obecníhozastupitelstva zvolí starostu adalší èlenyobecní rady.

§ 40)
Zasedání obecního zastupitelstva jsou veøejná. Starosta informuje obèany o místì, dobì a
navrženém poøadu pøipravovaného zasedání obecního zastupitelstva zpùsobem v místì
obvyklým.

§ 41)
Právo pøedkládat návrhy k projednání na zasedání obecního zastupitelstva mají jeho èlenové a
obecní rada.

§ 42)
O prùbìhu zasedání obecního zastupitelstva se poøizuje zápis, který podepisuje starosta a urèení
ovìøovatelé. Zápis, který je nutno poøídit do sedmi dnù po skonèení jednání, musí být uložen na
obecním úøadì k nahlédnutí. O námitkách èlena obecního zastupitelstva proti zápisu rozhodne
nejbližší zasedání obecníhozastupitelstva.

§ 43)
Obecní zastupitelstvo vydá jednací øád, v nìmž stanoví podrobnosti o jednání.



BECHYŇSKÝKulturní dùm
U nádraží 602

391 65 Bechyně
tel: 0361-961338
fax: 0361-962033

e-mail: kdbech@mbox.vol.cz

ÈERVEN 1998

PRO DÌTI

DISKOTÉKA

VÝSTAVY

FESTIVALY

6.6. 1998 / 15.00 hodin / Velký sál KD / Vstupné : 20,- Kč
- Vlastimil Novák a Stanislav Oubram

Lidová pohádka o třech dějstvích , kterou si pro rodiče s dětmi
připravil ”DOS” Lužnice Bechyně. Režie : Růžena Dvořáková

6.6. 1998/20.00 hodin / Prostory KD

12.5. - 7.6. 1998 / Výstavní síň KD / Vstupné : 5,- Kč
- OLEJOMALBY

Prodejní výstava.
Otevřeno : Po-Pá: 15 - 17 hodin , So-Ne : 14 - 17 hodin
11.6. -9.7. 1998 / Výstavní síň KD / Vstupné : 5,- Kč

Vernisáž výstavy se uskuteční v rámci zahájení

27. ročník festivalu Divadelní Bechyně 98´
2. soutěžní přehlídka hudby a zpěvu 98´
4. soutěžní přehlídka mažoretek ČR 98´

Na vernisáži , která proběhne 11.6. od 18.00 hodin , vystoupí
Žesťový kvintet Ústřední hudby Praha
Otevřeno : Po - Pá : 15 - 17 hodin , So - Ne : 14 - 17 hodin

11.6. - 14.6. 1998 / Prostory KD a klášterní zahrada

27. ročník festivalu Divadelní Bechyně 98´
2. soutěžní přehlídka hudby a zpěvu 98´
4. soutěžní přehlídka mažoretek 98´

Divadelní přehlídku pořádá Velitel vojska územní obrany Tábor,
Centrum kultury AČR , Město Bechyně a Kulturní dům Bechyně.

18.00 hodin - Kulturní dům - výstavní síň
Vernisáž výstavy obrazů ” Zátiší”
19.00 hodin - Kulturní dům - velký sál
Slavnostní zahájení festivalu
TŘI MUŠKETÝŘI - Daniel Hrbek , Jiří Janků
Divadlo v Celetné Praha - hostující profesionální soubor

10.00 hodin - Kulturní dům - velký sál
BUBÁCI - Svatopluk Kouřil
DS Dráček VA Brno
10.00 hodin - Kulturní dům - malý sál
SLOKY A TÓNY
soutěž v kategorii uměleckého přednesu a komorní hudby
14.00 hodin - Kulturní dům - velký + malý sál
MALÉ FORMY V HLAVNÍ ROLI
soutěžní přehlídka malých divadelních forem , zábavných
výstupů a programů
19.00 hodin - Kulturní dům - velký sál
TULÁK PO HVĚZDÁCH - Jack London , Karel Vontroba
DOS Lužnice Bechyně
21.30 hodin - Kulturní dům - velký sál
INKOGNITO - Ján Palárik
zahraniční host festivalu DS Javorina Nové Mesto nad Váhom

10.00 hodin - Kulturní dům - velký sál
JAK SE KRADOU PRINCEZNY
DS Rubikon DA Tábor
14.00 hodin - Kulturní dům - velký sál
VODNÍK MAŘENKA - Vlastimil Novák , Stanislav Oubram
DOS Lužnice II Bechyně
13.00 hodin - Klášterní zahrada
Promenádní koncert - Hudba hradní stráže a policie ČR

VODNÍK MAŘENKA

VÝSTAVA OBRAZŮJOSEFA CHRTA

ZÁTIŠÍ

Dnů kultury Velitelství vojska územní obrany - 1. ročník

čtvrtek 11. června

pátek 12. června

sobota 13. června

DNY KULTURY VELITELSTVÍ VOJSKA ÚZEMNÍ OBRANY
1. ročník

PROGRAM:

16.30 hodin - Kulturní dům - velký sál
NEJKRÁSNĚJŠÍ VÁLKA - Renčín - Brabec - Kvapilová
DS Divoch PDA Stříbro
18.00 hodin - Klášterní zahrada
FOLKPARÁDA
přehlídka folkových zpěváků a skupin
19.30 hodin - Kulturní dům - velký sál
VÝPRODEJ - Václav Syrový , Pavel Šuchman , František
Nebřeský
Divadlo Skleněných bublin PDA Hodonín ( muzikál )

13.30 hodin - Kulturní dům - exterier
SOUTĚŽ MAŽORETEK ČR - 4. ROČNÍK
19.30 hodin - Kulturní dům - velký sál
závěrečný zábavný program

neděle 14. června

SOUTÌŽ
Zkuste uhodnout autora reprodukovaného obrázku. Svùj
typ na autora èervnové soutìže odevzdejte do kanceláøe
KD nejpozdìji do 15. èervna 1998. Vylosovaný výherce
obdrží vìcnou cenu. Jméno výherce a správnou odpovìï
se dozvíte v Kulturním kalendáøi na mìsíc èervenec.
Do kvìtnové soutìže se pøihlásil 1 soutìžící. Autorem

obrázku byl Václav Špála.
Vìcnou cenu obdrží Josef Hapatyka , Bechynì ,

Písecká 755. Blahopøejeme.

???????????????

Adresa

ODPOVĚĎ NA HÁDANKU

Jméno a věk

mailto:e-mail:kdbech@mbox.vol.cz


TISKOVÁ OPRAVA
13.5. 1998 pøi odkrývání keltského kultovního pøedmìtu , na

jehož pøítomnost u Kulturního domu v Bechyni nás upozornil
Prof.Dr.ing. Z. W. Fixley Drsc. , jsem pøi jednom z rozhovorù s
milými médii øekl , že nìkteré akce , které Kulturní dùm poøádá s
OS Tatrmani , mají v pøítomných vzbudit . Mìl jsem øíci
slovo .

vede èlovìka ke zkoumání , k pronikání do tajù
vìcí , posouvá èlovìka dopøedu a nedává mu naletìt nejen
druhým ,ale ani sobì samému.

vede èlovìka k podezíravosti a opatrnictví. Drží
èlovìka zpìt od všeho nového, nedovoluje mu se vyvíjet.

A protože se domnívám , že vìdci a mudrci , a
závistivci a zbabìlci,

nedùvìru
pochybnost

Pochybnost

Nedùvìra

pochybují
nedùvìøují lituji svého pøeøeknutí a tìm ,
které jsem uvedl v omyl, se co nejpokornìji omlouvám.

Josef Brùèek
vedoucí Kulturního domu v Bechyni

Tatrman

PØIPRAVUJEME NA ÈERVENEC
Jihoèeský hudební festival 98

Divadlo v trávì

Host festivalu sa predstavuje:
Divadelný súbor JAVORINA
Rodina: Stála divadelná ochotnícka scéna v Novom Meste nad
Váhom
Príslušníci rodiny: Divadelný súbor Javorina - súbor dospelých

Mládežnický divadelný súbor Javorinka
Detský divadelný súbor Javorinèatá

Zriaïovatelia: Mestské kultúrne stredisko a Voj. útvar 1890
v Novom Meste nad Váhom

Píšu sa sedemdesiate roky a v Novom Meste nad Váhom, ktoré má
bohatú divadelnú históriu, dochádza k fúzii civilných a vojenských
divadelných ochotníkov, aby vykroèili ruka v ruke po doskách, ktoré
znamenajú svet. Práca divadelníkov nabrala na systematickosti.
Budovali sa základy pre aktívnu a tvorivú èinnos� v slovesných
odboroch róznych žánrov s prioritou èinoherného divadla.
Podnetom boli nielen civilné sú�aže, do ktorých sa novomestskí
divadelníci zapájali, ale aj armádne sú�aže ASUT. Tieto vytvárali
priestor pre tradiènú èinnos� obèanov, ktorí sa rozhodli pósobi� v
armáde. Nosite¾om tejto tradície sa stal DS Javorina. Svoje meno
dostal do vienka na Celoarmádnom festivale ASUT v Bechyni v
roku 1974. Už v roku 1970 zaèínajúci režisér Štefan Psotný, vojak z
povolania, spojil divadelné úsilie “civilov” a “vojakov” a hrou Johna
Patricka “Opalu má každý rád” vstúpili novomestskí divadelní
ochotníci na divadelné javisko a hneï do kategórie “B”, v ktorej sú
dodnes. Prvým vážnejším vystúpením spoloèného súboru, vtedy
ešte pod menom Domu osvety a Spojovacieho uèiliš�a, bola
inscenácia hry A.K. Vengúra “Samota”, s ktorou sa zúèastnili
I.celoarmádneho festivalu ASUT (CAF ASUT) v roku 1972 v
Bechyni. Práve na tomto festivale vznikla dodnes trvajúca družba
medzi DS Javorina a DS Lužnice v Bechyni. Tieto súbory sa stali
základnými kolektívmi celoarmádneho stretávania sa divadelných
ochotníkov.

VÝZVA
Vyzývám všechny alespoò trochu kulturní
politické strany, aby svými volebními plakáty
nepøekrývaly kulturní informace o kulturních

akcích Kulturního domu v Bechyni.
S pozdravem

”Kulturní politikou k dùvìøe obèanù”
Josef Brùèek, vedoucí Kulturního domu v Bechyni

KINO BECHYNÌ
PROGRAM NA ÈERVEN 1998

1.pondělí ,2.úterý / 20.00 hodin /Vstupné: 37,- Kč /124 nimut

4.čtvrtek , 5.pátek / 20.00 hodin / Vstupné : 30,- Kč / 100 minut

6.sobota , 7.neděle / 20.00 hodin / Vstupné : 41,- Kč / 158 minut

8.pondělí , 9.úterý / 20.00 hodin / Vstupné: 37,- Kč / 120 minut

11.čtvrtek / 20.00 hodin / Vstupné : 33,- Kč / 130 minut

12.pátek , 13.sobota / 20.00 hodin / Vstupné : 35,- Kč / 125 minut

14.neděle / 20.00 hodin / Vstupné : 30,- Kč / 118 minut

15.pondělí , 16.úterý / 20.00 hodin / Vstupné : 37,- Kč / 136 minut

18.čtvrtek , 19.pátek / 20.00 hodin / Vstupné : 30,- Kč /145 minut

20.sobota / 20.00 hodin / Vstupné : 30,-Kč / 106 minut

21.neděle , 22.pondělí / 20.00 hodin / Vstupné : 35,- Kč / 135 minut

23.úterý / 20.00 hodin / Vstupné : 30,- Kč /110 minut

25.čtvrtek , 26.pátek / 20.00 hodin / Vstupné : 30,- Kč / 110 minut

27.sobota , 28.neděle / 20.00 hodin / Vstupné: 30,- Kč / 115 minut

29.pondělí , 30.úterý / 20.00 hodin / Vstupné : 37,- Kč / 120 minut

ANDĚL SMRTI

SOPKA

PROLOMIT VLNY

KOULE

LID VERSUS LARRY FLYNT

MUŽ SE ŽELEZNOU MASKOU

ČARODĚJKY ZE SALEMU

LEPŠÍ UŽ TO NEBUDE

AMISTAD

VŘÍSKOT

VYVOLÁVAČ DEŠTĚ

BOXER

VELKÉ NADĚJE

SBĚRATEL POLIBKŮ

MĚSTO ŠÍLENCŮ

Detektiv John Hobbes pátrá po vrahovi , kterého již jednou
potkal , kterého již jednou chytil a kterého již jednou zabil.
V hlavních rolích Denzel Washington a Donald Sutherland.

Rozběsněný živel v ulicích Los Angeles. Tommy Lee
Jones v hlavní roli katastrofického filmu.

Konečně příběh o hlubokých a opravdových lidských
citech.

Jsou zde , aby nám ukázali , jak jsme nedokonalí. Sci-fi
podle románu Michaela Crichtona v hlavních rolích Dustin

Hoffman , Scharon Stoneová a Samuel L. Jackson.

Woody Harrelson v hl. roli filmu režiséra Miloše Formana.

Jeden za všechny..... Leonardo DiCaprio , Jeremy Irons ,
John Malkovich , Gérard Depardieu a Gabriel Byrne v

hlavních rolích dobrodružného filmu.

Winona Ryderová a Daniel Day-Lewis ve filmovém
zpracování divadelní hry Arthura Millera.

Jack Nicholson v komedii od srdce , která vám jde po
krku.

Pravdivý filmový příběh od režiséra Stevena Spielberga.

Neotvírejte dveře , nezvedejte telefon a hlavně za žádných
okolností nevřískejte. Dnes již klasický filmový horor režiséra

Wese Cravena.

Mladý právník ve velkém skandálu o velké peníze. Film
režiséra Francise Forda Coppoly a současného

amerického spisovatele Johna Grishama.

Láska je vzácná , že stojí za to o ni bojovat.

Každý je veden svým osudem. Volné zpracování klasického
románu Charlese Dickense.

Zmizely beze stopy..... Morgan Freman v hlavní roli
detektivního thrilleru.

Jeden muž udělá chybu. Druhý z ní udělá šílené
představení. V hlavních rolích D. Hoffman a J. Travolta.



Klub pøátel elektrické dráhy Tábor - Bechynì, Mìsto Tábor a Mìsto Bechynì letos opìt poøádají

- možnost obèerstvení ve vlakovém bufetu, kde budete obslouženi i bìhem jízdy
- prohlídka kulturních zajímavostí Bechynì
- každá jízdenka bude po pøíjezdu do Bechynì slosována a výherce obdrží ceny

jízdy v èervenci - 4., 11., 18., 25.
jízdy v srpnu - 8., 22.
jízdy v záøí - 5., 12. (festival Táborská setkání - závìreèná jízda)

Odjezd z Tábora vždy v 10.00 hodin, pøíjezd do Bechynì v 11.04 hodin
Odjezd z Bechynì ve 13.52 hodin, pøíjezd do Tábora ve 14.57 hodin

Nostalgické jízdy 1998
elektrickou dráhou Františka Køižíka Tábor - Bechynì

20.èervna 1903 vyjela Elinka poprvé

Jízda v historické soupravì zahrnuje atraktivní nabídku služeb

Ceny jízdného: jednotné jízdné (zpáteèní) 70 Kè, dìti 6 - 15 let 35 Kè.

Zahajovací jízda je 20.èervna (slavnostní zahájení - 95.výroèí provozu na této trati)

13 let od zaèátku dívèí kopané v Bechyni
V roce 1985 vznikl pøi domovì mládeže SPŠ keramické zájmový kroužek dívèí
kopané. Tento pokus zaktivizovat dìvèata nakonec zaznamenal rozjezd pro
bájeènou partu kmnožstvíprimaakcí, úspìchùm a samozøejmìi neúspìchùm.
Vycházeli jsme z pomìrù skromných, holky trénovaly venku v létì i v zimì,
pokud to jen poèasí dovolilo. O krásné hale našich vìèných rivalù z SOU - 3
Tábor se nám mohlo jen zdát a tìlocvièna v ZŠ v Bechyni pro nás byla také
dlouho zapovìzená. A tak se èasem potvrdilo, že slabší kusy odpadají. Která z
dívek vydržela první zimu, ta už zùstala. Zaèínali jsme pod prozatímním
názvem FC DM Bechynì a netušili jsme, že to nakonec bude známá a dobrá
znaèka pro celou naší historii, kterou naplòovaly výhry i prohry v Srdci
Mladého svìta, vítìzství na turnajích v Plavsku, Heømanièkách, Sepekovì,
Strunkovicích, ale i propadáky v Daèicích i doma v Bechyni, støídavì oblaèno v
Borotínì, ale hlavnì dobré výkony v táborské hale na Vánoèním kaprovi. Tady
jsme dosáhli nejvìtšího úspìchuklubu, když jsme v roce 1989 v konkurenci 10
družstev, z toho 5 ligových, dosáhli na druhé místo a v souboji o postup do
finále porazili prvoligové Netolice!!! Hala tenkrát div nespadla. A k Vánoènímu
kaprovi se váže i nejvìtší úspìch jednotlivce, když Jitka Jeníèková byla roku
1987 nejlepší brankáøkou turnaje. Další ceny jsme vozili z kategorie MISS. Už
jsme byli v podezøení, že vždy udìlámeMISSSPŠKa ty nejhezèípak uèíme hrát
fotbal a jezdíme s nimi po turnajích. A tak jen jména, která padala na turnajích
pravidelnì - Radka Sládková, Pavla Jankù, Markéta Librcajtová, Renáta
Loukotová, Radka Hebláková a KamilaRouèková. Nejen krásou ale pøitahovaly
naše dívky oèi soupeøových trenérù. Do Sparty Praha se dostala Zdeòka
Rokùsková a Jolanì Budíèkové v tom zabránily pouze rodinné dùvody, v Mládí
Praha hrály Radka Sládková a Vlaïka Staòková, do Netolic odešla Romana
Fajtlová a chtìly i Jitku Jeníèkovou. Velmi slušné. Rùznorodé byly i výsledky
zápasù. Od nášupù od Netolic 0 : 15, 1 : 10 a 1 : 8, také 2 : 10 od Svornosti
Hvozd a také 0 : 9 od Tábora až k pìkným6 : 0 s TJ Podolí II, 6 : 0 s Táborem, 7 :
0 s Voticemi, 7 : 0 také s Paèejovem a dokonce 13 : 0 jsme dali Opaøanùm. To
vše bylo na velkém høišti. Znaèné rozdíly jsme zažili i v hale s rivalem SOU
Tábor. Od slabších 3 : 6, 2 : 4, 1 : 5 a 4 : 7 až k takovýmparádám, jako 9 : 6, 7 : 3,
10 : 6, 11 : 5, 11 : 3. Velkou sportovnì spoleèenskou událostí se stával JAGA
CUP. V pøekladu to znamená Èarodìjnický pohár a je to utkání mezi FC DM a
zamìstnanci školy a DM - tedy PROFITEAM. Pøi zápasech nastává zvláštní
atmosféra, kdy si dívky “mohou”na sportovním poli vyøídit úèty s vyuèujícími a
vychovateli. Utkání jsou bojovná a vìènì putovní pohár nedostane nikdo
zadarmo. Je tøeba pøiznat, že PROFITEAM se nad dívkami neslituje. V roèníku
1993 však musel holkám JAGA CUP po remíze 1 : 1 a penaltách pøenechat! A
právì úèast na nìkterém roèníku JAGA CUPu byla nominací na turnaj k
13.výroèí založení FC DM Bechynì. S radostí se v sobotu 25.dubna sešla stará
dobrá parta složenáz patøiènì “nažhavených”díveka kantorù, abysehrála další
už 13. JAGA CUP a potom ještì výroèní turnaj. Pøesto, že se bojovalo urputnì,
výsledky nebyly rozhodující. Dùležité bylo, že jsme se sešli a zahráli si. Poèasí
bylo bájeèné a jen jsme vzpomínali na hrùzy v roce 95 a 97. JAGA CUP vyhráli i
letos kantoøi, tentokrát 3 : 1 (2 : 0), když se o branky podìlili JardaMatìjka - 2a
Vrá�a Š�astný - 1. Za dívky snižovala na 1 : 2 Jarka Lutovská. Byl to zase príma
fotbálek. Jako vždy. Holky bojovaly, mìly pár nadìjných šancí, ale nedaly. V
týmu kantorù se rozpoutal souboj v zahazování šancí mezi EvženemKotouèem
aMilanemVágnerem a tito naši ostrostøelci byli dokonalí - nedali nic. Nakonec
jsme se ani nedozvìdìli, kdo jejich soukromý zápas vyhrál. Nejlepšími
hráèkami byly Zdenka Rokùsková a Romana Fajtlová. Pak se pokraèovalo
turnajem smíšených družstev na malém høišti. Byly to dobré a vyrovnané
zápasy, kde holky rozhodnì nehrály podøadnou roli. Všechno peèlivì zapsal
Jirka Vanìk a èasomíru zvládla kamarádka Marcela. Jak turnaj dopadl? Dobøe.
Zahráli jsme si, srandy bylo plno a hlavnì - byli jsme zase spolu! A výsledky?
No jasnì, že nám to nebylo jedno, ale ty byly opravdu vedlejší. A pak jsme sešli
poveselit. “Tisková konference” se uskuteènila v restauraci Kulturní dùm a za
bájeèný servis je tøeba podìkovat panu Balèíkovi a pøímo na place obsluhující
Kristýnce. Vyhlásili jsme nejlepší støelce - holky Kamilu Rouèkovou, Zdenku
Rokùskovou a Romanu Køížkovou, nejlepší hráèky jednotlivých družstev
Kamilu Rouèkovou, Vlaïku Staòkovu, Romanu Køížkovou a Zdenku
Rokùskovou a taky nejlepší brankáøku turnaje Jitku Hadáèkovou. A pak už se
jen vzpomínalo a povídalo a bylo to vùbec moc fajn. Závìrem je tøeba
podìkovat sponzorùm naší akce: Butik NICOLA -p.Kohoutová, Drogerie -
p.Hlavatý, ITALMARKET - p.Vavøièka, Pekárna p.Malá, SOU JIKA Bechynì -
p.Antalová, a Pláteníková, Zelenina - p.Komínek. Dík ale patøí všem
zúèastnìným, zvláštì pak holkám. Dostavily se Jolana Budíèková, Pavla
Dušková, Romana Fajtlová, Jitka Hadáèková, Radka Hebláková, Pavla Jankù,
Jitka Jeníèková, Romana Køížková, Vìrka Kundrátová, Markéta Librcajtová,
Renata Loukotová, Jarka Lutovská, Míša Masáková, Martina Perníková,
Zdenka Rokùsková, Kamila Rouèková, Radka Sládková, Vlaïka Staòková a
Hanka Vyhlídková. Moc se na nì tìšili a spoleènost jim pak dìlali Štefan
Bernáth, Jindra Doròák, Pepa Dušek, Láïa Honsa, Honza Ingr, Jirka Jíra, Evžen
Kotouè, Ota Leitgeb, Jarda Matìjka, Láïa Mìš�an, Petr Niederhafner, Jirka
Novotný, Libor Øehoø, Luboš Sehnal, Vrá�a Š�astný, Milan Vágner, Honza
Vanèuraa Jirka Vanìk. Když to dobøe dopadne, tak zase za rok!

V.Š�astný

Podìkování policistùm.
Mùj vnuk zavøel dveøe ubytu, klíèe zùstaly v bytì. Já jsem pracovala
na zahrádce a pùjèila jsem mu klíèe po jeho pøíchodu ze školy.
Jelikož se jedná o bezpeènostní zámek, nastal problém, jak se
dostat do bytu ve tøetím poschodí. Obvolala jsem od sousedù
údajné tøi zámeèníky, alemìla jsem smùlu. Bezradnì jsemzavolala
policii a prosila o radu.Obratem pøijeli dva policistéMrzenaPavel a
Daniel Gálik. Pan Mrzena obìtavì od sousedù po parapetì pøešel
až do okna naší kuchynì, které bylo otevøené, a tak se dostal až do
našeho bytu. Ani jsem se na to nechtìla dívat hrùzou, aby nespadl.
Moc dìkuji a pøeji všem policistùm zdatnost jakou prokázal
uvedený policista a obèanùm jen ty nejlepší zkušenosti z výkonu
službypolicistù.

Obèanka mìsta Bechynì, Emília Doktorová

Jak se zdravì stravovat
a netloustnout.

Tuk vmléèných potravinách.
Èlovìk by mìl spotøebovat za týden 1 litr mléka, asi 7 jogurtù a 150 g
sýru nebo tvarohu. Ale pozor, sledujte peèlivì obsah tuku, protože
mnohé mléèné výrobky ho obsahují vysoké množství. U mléka a
tekutých mléèných výrobkù bývá obsah tuku oznaèen na obalech.
Plnotuèné mléko obsahuje vìtšinou 3,5 % tuku, polotuèné 2 % tuku,
nízkotuèné pak 0,5 % tuku. V jedné porci (200ml) pak mùžeme vypít
od 1 g po 7,5 g. tuku. V neodstøedìném kravském mléce dokonce až
10 g tuku. Pokud pijeme mléko jen obèas, pak to není tak dùležité.
Pokud však dìti pijí dennì 1 litr a mají sklon k nadváze je rozdíl
významný. Jogurty bývají znaèeny podobnì jako mléko, tj. v % tuku.
Rozdíly tuènosti jsou veliké - od 0% tuku (Mlékárny Kunín), èastìji 1,5
% tuku mají vesmìs lehké jogurty a pøeš 3 % tuku mají jogurty bez
zvláštního oznaèení. Smetanové jogurty obsahují 8 - 15 % tuku. Pøíjem
tuku v jedné porci jogurtu ( 150 ml ) mùže být od nuly až po témìø 25 g
tuku. Dáme-li si 2 smetanové jogurty dennì, pøíjmeme 2 x vìtší dávku
živoèišných tukù než je doporuèována. Také u sýrù bývá oznaèeno
množství tuku: “Množství tuku v sušinì”. Proto si vybereme sýry s
nejnižším obsahem tuku. Výrobky vhodné k pravidelné konzumaci:
jogurt lehký, mléko polotuèné, biokys, tvrdý a tavený sýr do 30 % tuku
v sušinì, tvaroh netuèný, tvarùžky.

plnotuèné mléko, tvrdý sýr 40 %,
tvaroh tuèný, jogurt do 5%, odlehèená šlehaèka (nízkokalorická).

šlehaèka, sýr 65 - 70 %
tuku, smetanové jogurty nad11% tuku.

Výrobky k obèasné konzumaci:

Nevhodné výrobky k pravidelné konzumaci:
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Tisk RUDI reklamní studio, tiskárna Tábor - tel: 0361/25 96 80

AUTOSERVIS
NOVOTNÝ
s. r. o.

Táborská 568
375 01 Týn nad Vltavou
Tel.: 0334 / 315 13
Fax: 0334 / 315 48

Octavia
Škoda v nových rozmìrech

Pøijïte, èekají na Vás
pøedvádìcí vozy!

Elegance, variabilní prostor,
špièkový komfort a výkonné
motory. To je !
Pøijïte si sami vyzkoušet radost a
požitek z jízdy v autì, které splní
všechnyVašepøedstavy!
Pøesvìdèíte se, jak prostorný mùže
být elegantní automobil.

OctaviaCombi

Sempra Mažice s.r.o.
Mažice, Veselí nad Lužnicí , 391 81

Nabízí sbìr jahod do vlastních nádob v
mìsíci èervnu a èervenci.
Sbìr se uskuteèní:
Po - Pá: 7.00 - 18.00 hod.
So: 7.00 - 12.00 hod.

Informace na telefonu
0363/58 00 38

!

PRONÁJEM

Kulturní dùm Bechynì nabízí k
dispozici pronájem prostor

bývalého reklamního ateliéru o
rozloze 65 m . Prostory jsou v
pøízemí s èelní prosklenou stìnou.
Bližší informace v KD Bechynì u
vedoucího organizace pana

Josefa Brùèka.

2

Telefon : 0361 - 962 033 nebo
961 338.

Mateøská škola Na Libuši 920 dìkuje
firmám Keramika Barták a Hrnèíøství

Švagr a Švagr za poskytnutí keramických
výrobkù k výzdobì interieru a dárkù pro
dìti. Dìtem pøejeme hezké prázdniny a

novým školákùm úspìchy v ZŠ.

ZÁKLADNÍ KURS TANCE A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY
Od měsíce června probíhá
zápis do Základního kursu
tance a společenské výchovy.
Přihlášky a úhrada kursovného
v kanceláři KD Bechyně denně
od 8.00 hodin do 15.30 hodin
v pátek od 8.00 hodin do
13.00 hodin. Kursovné : 700,- Kč,
garde : 200,- Kč.


