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Odcházející století v našem mìstì
(1941-1950)

Starostové:

Události tohoto desetiletí:

do r. 1941 Karel Homér
1947-1950 František Vrùbel – II. námìstek komise
1942- 1945 JUDr. Jan Bukaè – pøedseda správní
1945 František Koubec – RNV kvìten-èervenec
1945-1946 František Novák
1946-1948 Vilém Bumerle
1948-1950 Václav Malý – do r. 1953

Ve vìku 94 let zemøel ve Stádlci u Bechynì Ing. František Køižík, 21.
ledna byl pohøbennaVyšehradskémhøbitovì.
U pøíležitosti 200. výroèí narození byla na rodném domku V.V. Pichla
na námìstí odhalena jeho busta, kterou zhotovil akd. sochaø Bohumil
Dobiáš st. Slavnostní projev pøednesl uèitel Rudolf Burian.

Zemøel oblíbený uèitel a tvùrce èasopisu “Láznì Bechynì” Rudolf
Burian.

Vzámecké jízdárnìbylaumístìna nìmeckámotorizovaná jednotka.
Bechynìbyla osvobozenaRudou armádou.

Zúøednì zrušeného Sokola vznikla TJ Jiskra.
Pod sílícím politickým tlakem a hrozbou persekuce emigrovala rodina
Paarù – posledníchmajitelùbechyòskéhopanství.
Zámekbyl pøedánÈSAVk rekreaèním a studijnímúèelùm.

V roce 1941 vážnì onemocnìl starosta Karel Homér, v øíjnu požádal o uvolnìní.
Nástupcem zvolen 1. námìstek K. Svoboda, který však funkci nenastoupil. Obecní
zastupitelstvo øídí 2. námìstekKarel Vrùbel.
V roce 1942 v prosinci bylo výnosem Okresního úøadu v Táboøe rozpuštìno obecní
zastupitelstvo a jmenována správní komise s pøedsedou JUDr. JanemBukaèem.

1941

1942

1945

1948

Jubilejní proudìní
Již 145 let trvá nezištné snažení občanů
Města Bechyně pobavit , potěšit nebo
alespoň dát nahlédnout do jiných životů
a duší, do jiných dob a krajů svým spolu-
občanům v časech klidných , probudit
svědomí a vyburcovat rozum v časech

pohnutých. . A to vždy
díky ochotě několika jedinců herců, reži-
sérů a jinak aktivních spolutvůrců nehle-

dět na čas a pohodlí, díky jejich lásce k lidem, k vlasti, národu, jeho
jazyku a kulturnímubohatství. Vždy to byloněkolik jedinců, ale bylo to
ždy. Jako když vytryskne pramen a od té doby teče a teče. Čistý,

dravý a plný energie a odhodlání cosi ovlivnit, změnit, cosi dobrého
přinést. V časech hojnosti i sucha. Teče pořád. Za těch 145 let je to
pořádně silný proud. Příliš silný, než aby v krajině našich životů
nezanechal žádné stopy stejně jako řeka, od které si půjčil název,
protože je jí tak podoben. Jsem nesmírně hrdý, že jsem součástí toho
proudu. Jsem šťastný, když vidím, jak plyne přinášeje radost a
potěchu, pyšný, když vidím, že jej lidé vnímají, vrací se k němu a s
očekáváním naslouchají stejně jako své řece.
Díky Vám všem, kteří jste tento nevysychající proud tvořili, tvoříte a
tvořit budete.
Díky Vám všem, kteří jste mu naslouchali, nasloucháte a naslouchat
budete.
Díky i Tobě Lužnice.

145 let nepřetržitě

v

principál Bechyňského divadelního spolku Lužnice Karel Vontroba

1990 - Karel Steigerwald - Dobové tance

Sv. Michal pøilákal pøíznivce krásy a umìní
Mìstu Bechynì se naskytla pøíležitost instalovat výstavu fotografií slovinského
velvyslancev ÈRDr.DamjanaPrelovšeka –JOSIP PLEÈNIKA PRAŽSKÝHRAD.
Slovinský architekt Josip Pleènik (1872 – 1957) byl pozván èeskoslovenským
prezidentemT. G.Masarykem, aby se témìø patnáct let staral o Pražský hrad a letní
sídlo v Lánech. Upravil hradní zahrady, vydláždil nádvoøí a zaøídil prezidentovo
obydlí na hradì.Na fotografiích násuchvátila kouzelná nálada hrydenníhosvìtla a
roèníchobdobí, nadèasová krása zásahùMasarykovyhistorické doby.
Výstava byla instalována od 7. do 19. bøezna v dùstojném prostøedí novì
zrestaurovaného høbitovního kostela sv. Michala. Kostel patøí Církvi
øímskokatolické, farnost Bechynì, která umožòuje mìstu pronájem. Veøejnost
mìla možnost se poprvé seznámit s tímto objektem. Dále bude sloužit sv. Michal
jenjako koncertní síò, protožeještì není vybavenbezpeènostním zaøízením. Zmizelá Bechyně - křižovatka Čechovy a Libušiny ulice (U Podlahů).



BECHYNÌ KRITICKÝM PEREM A OBJEKTIVEM

Zářečí je krásná, romantická část našeho města…..ale. Tato
“rozkošná” přístavba je nová.

Oznámení
Obec Sudoměřiceu Bechyněvyhlašuje nabídku 7 adaptovavých

bytových jednotek v budově bývalé mateřské školy v Sudoměřicích
u Bechyně.

BytA(2+kk)
ob. plocha36,85m , už.plocha 63,89m , zahrada 54,00m
Byt B (2+kk)
ob. plocha32,90m , už. plocha 64,04m , zahrada 54,00m
Byt C (2+kk)
ob. plocha34,87m , už. plocha 63,59m , zahrada 54,00m
Byt D (4+1)
ob. plocha68,31m , už. plocha 111,26m , balkony4,80m
Byt E (3+kk)
ob. plocha47,05m , už. plocha 85,94m , balkony 4,80m
Byt F (3+kk)
ob. plocha54,50m , už. plocha 78,34m , terasa 6,34m
Byt G(3+kk)
ob. plocha53,70m , už. plocha 78,54m , terasa 6,34m

Při přidělení práva nájmu k bytovým jednotkám byl stanoven
následujícípostup:

Podmínkou přidělení bytu je finanční spoluúčast budoucího
nájemníka na adaptaci objektu, která se bude rovnat nejvyšší
nabídnuté finanční částce nájemcem. Nabídka bude provedena
obálkovou metodou, přičemž nejnižší nabídka bude přijata ve výši
5.250,-Kč/m užitné plochy.

Nájemné uvedených bytových prostor bude stanoveno dle vyhl.
č. 176/93 Sb. ve znění dalších platných předpisů věcně
usměrňované. Investice je nenávratná a možnosti kompenzace
budou uvedeny ve Smlouvěo sdružení finančních prostředků (např.
při odstěhování z bytu).

Výběr uchazečů bude proveden v tomto pořadí:
1.) Rodinys dětmi s trvalýmbydlištěm vSudoměřicích uBechyně.
2.) Rodinys dětmi bezohledu na trvalé bydliště.
3.) Ostatníuchazeči s trvalým bydlištěmv Sudoměřicíchu Bechyně.
4.) Ostatní uchazeči bez ohleduna trvalé bydliště.

Zájemci mohou doručit své nabídky v termínu do 30.6.2000
písemně na Obecní úřad v Sudoměřicích u Bechyně v
zalepené obálceoznačené heslem“ Nabídkabyt “.

Výběr uchazečů provede obecní zastupitelstvo obce
Sudoměřice u Bechynědo 15.7.2000.

V případě, že se výstavba bytů neuskuteční (např. z
důvodu neposkytnutí dotace) si obec Sudoměřice u Bechyně
vyhrazuje právoodmítnout všechny doručené nabídky.

Bližší informace můžete získat na Obecním úřadě v
Sudoměřicích uBechyně v úředních hodinách.
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Stanislav Houdek , starosta obce, ing. Jan Kopáček, zástupce starosty

Možnost prezentace podnikatelù na
internetových stránkách Mìsta Bechynì.

Od letošního roku mají podnikatelé a firmy se sídlem èi
provozovnou v Bechyni možnost prezentovat své služby na
WWW stránkách mìsta Bechynì. Cena za tuto službu byla
pùvodnì urèena na 100 Kè za 1 mìsíc. Rozhodnutím mìstské
rady byla tato èástka pro rok 2000 snížena na 100 Kè za období
ode dne zøízení až do konce roku 2000.

http://www.mestobechyne.cz/firmy/

Záøeèská pou�
Letos již popáté bude v Záøeèí “Záøeèská pou�” u sv. Antoníèka. Po ètyøech
velmi úspìšných, je tedy na obzoru (tradiènì v èervnu) pátá. Bude urèitì,
jako všechnypøedchozí, veselá a plná pøekvapení pro “pøíchozí” i úèastníky.
Jak vlastnì vznikla tato dnes už tradice? Pøed pìti lety se Záøeètí rozhodli
svými silami opravit kaplièku sv. Antonína u mostu a tady nìkde vznikl
nápaduspoøádat pou� ktomuto svatému.
“Rada starších” si vzala na starost organizaci a obyvatelé Záøeèí se pøidali.
Výsledek byl pøekvapením pro všechny, bylo vesele a hlavnì všichni se
dobøe pobavili. Pou� byla úspìchem všech “Záøeèákù” a zároveò zárodkem
poutí dalších.
Mùžemetedy i letos oèekávat další dobrou a s chutí pøipravenou zábavupro
všechny bez nárokù na velké honoráøe, ale s chutí pobavit sebe i
návštìvníky.
A kdo to všechno organizuje? Podle loòských “Záøeèských timesù”
organizace podléhápøísnému utajení, ale proslýchá se (jak je u nás zvykem),
že všichni Záøeèáci. Takže pøejeme hodnì zdaru a hlavnìpìkné poèasí, které
bymìl zaøídit sv. Antoníèek.
Letos sepou� konámimoøádnì již 3. èervna.

Bursík CUP
Po skonèení turnaje v nohejbalu, poøádaného “Zbytkem

svìta” 13.5.2000 za úèasti šestnácti družstev a asi stovky divákù,
sportovní veøejnost oèekává nejvìtší turnaj poøádaný na Bechyòsku,
známý “BursíkCUP”.

Již šestý roèník se bude kona 17. 6. 2000 na høištích v
Senožatech, která vznikla na pozemcích s laskavým svolením sousedù
poøadatele turnaje pana JiøíhoBuršíka.

Turnaj sám vznikl z nápadu Senožatských hasièù, jako
vzpomínka na zemøelého pana Andìla, který tuto hru ovládal i v
pantoflích a to na vysoké úrovni. Proto se na pozvánkách objevuje
andìl nadsítí.

Oèekává se úèast tøiceti družstev, nebo� turnaj sám není jen
sportovní akcí, ale i spoleèenskou událostí s množstvím nejrùznìjších
pochutin a mokù, vtipných vyprávìní a sázek. O zábavu je postaráno
od ranníchhodin dopozdního veèera.

V minulých letech tøikrát zvítìzilo družstvo pod názvem
“Bechynští uèitelé”, pod vedením pana Josefa Kuèery, který byl
vyhlášennejlepším hráèemi naturnaji “Zbytku svìta”.Bude tu lítýboj o
množství cen, pod nekompromisním vedením hlavního rozhodèího
pana uèitele Ladislava Syrovátky.

Pøijïte se podívat
Karel Bílek

ŽIVOTNÍ JUBILEA - èerven 2000

Navždy nás opustili

Vítáme nové bechyòské obèánky

92 let Bezecná Anna
89 let Tichá Božena
88 let Suchanová Marie, Hovorková Pavla
87 let Šonková Božena, Mašková Alžběta
86 let Vejsadová Antonie, Pechová Marie
80 let Dvořák Jiří, Špačková Emilie,

Babíková Jarmila
79 let Stach Ladislav, Cíchová Aloisie,

Kolací Božena, Radová Anna
78 let Habešová Marie, Kuchařová Vlasta,

Mrzenová Milada
77 let Kramář Zdeněk
76 let Hamerle Antonín
75 let Vávra Antonín

Marek Jiří, Krutinová Věra, Havlíčková Jiřina, Bursíková
Jiřina, Šálek Rudolf, Housková Blažena

Hořejší Michal, Vosáhlo Petr, Dynda Matěj, Holubcová
Jana, Tácha Tomáš, Berková Sabina, Hána Martin a

Tomáš

http://www.mestobechyne.cz/firmy/


Bechyňský

U Nádraží 602, 391 65 Bechyně, tel.: 0361-813338, tel./fax 0361-812433

červen 2000

e-mail: kdbech mbox.vol.cz@

GALERIE U HROCHA

PRO DĚTI

VÝSTAVY - VÝSTAVY VÝSTAVY - VÝSTAVY
Otevřeno: po - pá 15.00 - 17.00 hod., so - ne 14.00 - 17.00 hod./ Vstupné: 10,- Kč

1. - 30. června 2000
- obrazy ze sbírek Armády České republiky, které byly vystaveny v Bruselu

u příležitosti vstupu České republiky do NATO.
ČESKÁ KRAJINA

PŘEHLED

8. června
ŠKOLNÍ

AKADEMIE

13.30 / Exteriéry KD (mokrá var. velký sál KD)

- Zábavný program
v němž vystoupí:

festivalu - překvapení a to si necháme zatím
pro sebe........... Pořad uvádí
Změna programu vyhrazena.

FINÁLE 2000

Iveta Bartošová, imitátor Václav
Faltus, Skupina historického šermu Wagner
a host

Alexander Hemala.

SOUTĚŽ MAŽORETEK

Čtvrtek 1. června
18.00 hod./ Exteriéry KD

18.00 / Galerie U hrocha KD

19.00 hod./ Velký sál/ Slavnostní zahájení festivalu

Niccolo Machiavelli

KONCERT POSÁDKOVÉ HUDBY TÁBOR

" ČESKÁ KRAJINA"

MANDRAGORA

VERNISÁŽ VÝSTAVY

DIVADLO V CELETNÉ PRAHA

Pátek 2. června
10.00 / Velký sál -
Svatopluk Kouřil
10.00 / Malý sál
Radoslav Lošťák

10.00 / Sokolovna Sudoměřice

V. Novák - S. Oubram
13.00 / Malý sál

- Soutěžní přehlídka
uměleckého přednesu a komorní hudby.
18.00 / Velký sál
Soutěžní přehlídka malých forem, zábavných
vystoupení a programů slova, pohybu a hudby.

DS PDA DRÁČEK BRNO

DS DIVOCH-Junior PDA Stříbro

DS RUBIKON DA TÁBOR

STRAŠIDELNÝ MLÝN

PONĚKUD ZTRACENÁ PRINCEZNA

STRAŠIDLO BUBLIFUK

VERŠE HUDBOU ODĚNÉ

AŤ SE MÚZY POPEROU

Sobota 3. června
10.00 / Velký sál

Karel Svoboda
14.00 / Velký sál -
Arnošt Goldflam
18.00 / Klášterní zahrada (mokrá var. Velký sál KD)

- Přehlídka folkových
a country zpěváků a skupin. Zábavný program
s hosty:

BECHYŇSKÝ DIVADELNÍ SPOLEK LUŽNICE

DS TRDLA PDA VYŠKOV

Pavel Dobeš, Zdeněk Srstka,The Kýbl.

SÓLO PRO ČERTA

TŘI HRY

ZPÍVÁNÍ DO DUŠÍ

Neděle 4. června

XIX. festival divadelního
a slovesného umění AČR
Přehlídka komorní a folkové hudby,
VI. soutěžní přehlídka mažoretek

DIVADELNÍ BECHYNĚ 2000
17. června
DĚTSKÁ

MAXI
DISKOTÉKA

17. června
MAXI
DISCO
SHOW

22. června
ŠKOLNÍ

AKADEMIE

24. června
VODOVOD

23. června
JIKA

Setkání
pracovníků

1. - 22. července
JIHOČESKÝ

HUDEBNÍ
FESTIVAL

čtvrtek 8. června

sobota 17. června

čtvrtek 22. června

sobota 17. června

sobota 24. června

pátek 23. června
SETKÁNÍ PRACOVNÍKŮ

/ 19.00 hod./ Velký sál
- žáci sami sobě

Pořádá I. ZŠ, Školní ulice ve spolupráci s KD

/ 16.00 hod./ Velký sál

Pro děti do 15 let, s velkým množstvím
světelných efektů. Skladby české i zahraniční
popmusic. Agentura DISK - CENTRUM
Praha, Ivan Mejsnar. Vstupné: 30,- Kč

/ 19.00 hod./ Velký sál
- žáci sami sobě

Pořádá ZŠ Libušina ulice ve spolupráci s KD

/ 21.00 hod./ Velký sál

Světelná scéna vytváří image "science fiction"
a zcela ojedinělou atmosféru, kde kromě
kvalitního poslechu je na co se dívat. Agentura
DISK - CENTRUM Praha, Ivan Mejsnar.
Vstupné: 50,- Kč

/ 21.00 hod./ Velký sál
- Taneční zábava hudební

skupiny v částečně novém obsazení.
Vstupné: 90,- Kč

/ 14.00 hod./ Velký sál

ŠKOLNÍ AKADEMIE

DĚTSKÁ MAXI DISKOTÉKA

ŠKOLNÍ AKADEMIE

MAXI DISCO SHOW

V O D O V O D

JIKA a. s.

HUDBA-TANEC

ing. Václav KYNCL Josef
DRDA -Zámečnictví Bechyně
Obecní úřad Sudoměřice u Bechyně - Stanislav
Houdek

Stavební firma SNN Bechyně
Potraviny U LOSOSŮ

Bechyně
Reali tní a zpro st ředkovatel ské služby-
ing. Vogeltanz Bechyně

NOVÝ DOMOV Bechyně-
paní Novotná

AUTOHAS Bechyně s.r.o.
DOMITA Táborské pekárny a.s.

VERPÁNEK ing. Miroslav VAD
PAPÍRNICTVÍ Ludmila

Hladká
FERM s.r.o. Senožaty
JIHOTVAR v.d. JIKA a.s.

K u l t u r n í d ům Be c hy ně

Panství Bechyně a.s.
Lázně Bechyně

Q ART reklamní ateliér Bechyně-Karel
Vontroba MICRO-
SENZOR s.r.o. Bechyně

ITALMARKET Bohemia Bechyně

DROGERIE Sabová -
Jenčík Bechyně

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
Bechyně KVĚTINKA
Olga Lepšová
ŘEZNICTVÍ A UZENÁŘSTVÍ Bohumil Pejša

LENKA KÁCOV
s.r.o. - provoz Bechyně

UHELNÉ SKLADY Michael Jambor
KERAMIKA SUŠER

KERAMIKA BARTÁK
KE R AS a. s .

NA POŘÁDÁNÍ
"DIVADELNÍ BECHYNĚ" SE PODÍLÍ



KINO BECHYNĚ
program na červen 2000

Představení začínají ve 20.00 hod.

1. čtvrtek, 2. pátek

3. sobota, 4. neděle

5. pondělí, 6. úterý

8. čtvrtek, 9. pátek

10. sobota, 11. neděle

12. pondělí, 13. úterý

15. čtvrtek, 16. pátek

17. sobota, 18. neděle

19. pondělí, 20. úterý

22. čtvrtek

23. pátek, 24. sobota

25. neděle, 26. pondělí

27. úterý

29. čtvrtek, 30. pátek

- Premiéra barevného širokoúhlého filmu USA
Být králem není zas tak špatné. V hlavní roli George Clooney.

- Premiéra českého barevného filmu
Pohádkové dobrodružství mladého sokolníka.

- Barevný film Velké Británie
Další kvalitní sonda do života anglické mládeže scénáristy
Irvina Wilshe, autora"Trainspottingu".

- Premiéra barevného filmu Velké Británie
"Poslední skvělej film konce devadesátých let". Zábavná
podívaná na to jak prožít víkend.

Premiéra barevného filmu USA.
Novopečený gigolo to opravdu nemá lehké.

- Premiéra barevného filmu USA
Drama? Ano. Komedie? Ano. Dobrý film? Velmi!
V hlavní roli Julia Robertsová.

- Český barevný film
Držitel Českého lva za rok 1999 za nejlepší film.

- Premiéra barevného filmu USA
Thriller režiséra Antonyho Minghelly (Anglický pacient).
V hlavní rolích Matt Damon, Gwyneth Paltrowová a Jude Law.

- Premiéra barevného filmu USA
Zázraky se dějí na těch nejneočekávanějších místech.
Tom Hanks v dramatu podle Stephena Kinga.

- Barevný film USA
Romantická komedie o mladých a pro mladé.

- Premiéra barevného širokoúhlého filmu USA
Někde na zemi musí existovat poslední ráj.
V hlavní roli Leonardo Di Caprio.

- Premiéra českého barevného filmu
V současné době nejnavštěvovanější film v českých kinech.
Nenechte si ujít.

- Barevný širokoúhlý film USA
V sedmnácti zachránila Francii, v devatenácti ji Francie zradila.
Slavná historická legenda v režii Luca Bessona.

- Premiéra barevného širokoúhlého filmu USA
Celá staletí jsme hledali původ života na Zemi. Hledali jsme na
špatné planetě. Výpravná sci-fi režiséra Briana De Palmy
s Gary Sinisem a Timem Robbinsem.

TŘI KRÁLOVÉ

KRÁL SOKOLŮ

ACID HOUSE

HUMAN TRAFFIC

DEUCE BIGALOW: DOBREJ STRIPTÉR

ERIN BROCKOVICH

NÁVRAT IDIOTA

TALENTOVANÝ PAN RIPLEY

ZELENÁ MÍLE

DESET DŮVODŮ, PROČ TĚ NENÁVIDÍM

PLÁŽ

SAMOTÁŘI

JOHANKA Z ARCU

MISE NA MARS

Pro děti do 12 let nevhodné / Vstupné 45,- Kč / 115 min.

Mládeži přístupno / Vstupné 40,- Kč / 96 min.

Mládeži do 15 let nepřístupno / Vstupné 45,- Kč / 112 min.

Mládeži do 15 let nepřístupno / Vstupné 50,- Kč / 99 min.

Pro děti do 12 let nevhodné / Vstupné 45,- Kč / 90 min.

Pro děti do 12 let nevhodné / Vstupné 45,- Kč / 100 min.

Pro děti do 12 let nevhodné / Vstupné 45,- Kč / 100 min.

Mládeži do 15 let nepřístupno / Vstupné 48,- Kč / 139 min.

Pro děti do 12 let nevhodné / Vstupné 45,- Kč / 180 min.

Mládeži přístupno / Vstupné 43,- Kč / 97 min.

Pro děti do 12 let nevhodné / Vstupné 45,- Kč / 114 min.

Mládeži do 15 let nepřístupno / Vstupné 55,- Kč / 103 min.

Pro děti do 12 let nevhodné / Vstupné 50,- Kč / 148 min.

Mládeži přístupno / Vstupné 48,- Kč / 114 min.

Přihlášky a složenky
si můžete vyzvednout

v kanceláři KD
U Nádraží 602, 391 65 Bechyně

Tel.: 0361/813338, 812 433
Úřední hod.: po - čt 8.00 - 15.30

pá 8.00 - 13.00

Srdečně Vás zveme do
ZÁKLADNÍHO

KURZU
TANCE

A SPOLEČENSKÉ
VÝCHOVY



Sport na stadionu
kopaná

tenis

muži 3.6. 17.00 hod. …. Malšice
dorost 12.6. 14.00 hod. FC Žirovnice
žáci 12.6. 10.00 hod. … Chvalšiny

dorost 11.6. Start Č. Budějovice
dospělí 10.6. 9.00 hod. Č. Krumlov B

- přebor smíšených družstev

MÁME MISTRY REPUBLIKY !!!
Na mistrovství republiky mládeže do 16 let ve sportovní støelbì
dosáhli mladí èlenové støeleckého klubu v Bechyni významných
úspìchù:

KATEØINA HRNEÈKOVÁ - vzd. puška - 40 ran vstoje - I. místo
IVAN HORÒÁK - vzd. puška - 30 ran vleže - II.místo
Družstvo IVAN HORÒÁK, ZDENÌK DOSKOÈIL, MICHAELA
JANDOVÁ - vzd. puška - 30 ran vleže - I. místo

I ostatní úèastníci mistrovství republiky byli úspìšní – všichni se
umístili do 10. místa.

B L A H O P Ø E J E M E !!!

BECHYÒSKÁ BLICKA 2000
V pondìlí 1. kvìtna uspoøádal Šachový spolek ZAJÍÈEK Bechynì pod

záštitou starosty Bechynì p.Matìjky a ve spolupráci s Mìstským úøadem Bechynì ,
Kulturním domem Bechynì , Restaurací Kulturní dùm Bechynì a Jihoèeským šachovým
svazem v pøedsálí kulturního domu v Bechyni 4. roèník turnaje v bleskové høe
ètyøèlennýchdružstev zvaný Bechyòskáblicka.

Po prvních dvou témìø rodinných roènících a loòských “neuvìøitelných” 25
družstvech jsmeletos zaregistrovali 31 týmù!
Pøivítání úèastníkù vzal na sebe šéf bechyòských šachistù Vrá�a Š�astný a “èestný výkop”
provedl starosta Bechynì p.Matìjka. Rozhodoval Václav Hašek, pomocníky byli pánové
Hrdý a Liška . Mikrofon obstarával Š. Bernáth a výsledky zaznamenávali L. Havlík , P.
Michlík a již zmínìnýV. Š�astný .
Družstva byla podle osobních koeficientù rozdìlena do ètyø skupin a z nich postupovali
první ètyøi do finále A , ostatní pak do finále B . Družstvo Brno 1 sice od zaèátku vedlo , v
patách však mìlo smeèku šesti chrtù , kteøí mu nenechali vydechnout . Místy byl mezi
prvním a pátým rozdíl pouhopouhý jediný bodík a ještì pøed posledním kolem první dva
dìlila jen polovina bodu . K naší spokojenosti se v této elitní spoleènosti držel i náš A -
tým , který ještì pár kol pøed koncemdržel 3.místo celkovì a 1. v regionu. Slabší finiš nás
pak trošku pøibrzdil v rozletu, i tak je ale výsledek náramný . Celkové 7. a v regionu 2.
místo se zaøadí mezi perly naší klubové historie a ještì vylepšilo výbornou sezonu. O
úspìch sepostarali A. Bartoš (6,5) , P. Houdek (6,5) , J. Janeèek (9,5) aV.Hašek (11,5).
Regionálními pøeborníky se stali hoši zeSokola TáborA, tøetí byli BudweiserSharks.
Našemu “béèku” se tolik nedaøilo, ale hoši kromì hraní ještì stíhali plno organizaèních
záležitostí. Štefan Bernáth dosáhl na cenu za nejlepší výsledekmezi hráèi na 2.šachovnici
ve fináleB. V “béèku” také hrála jako host EvaPekárková, která se stalaMISS turnaje .
Byl to turnaj na naše pomìry opravdu ohromný a s minimálním poètem lidí i prostøedkù
slušnì zvládnutý . A když se v samémzávìru rozdaly nejúspìšnìjším keramické poháry a
medaile vyrobené v bechyòské SPŠ keramické a louèili jsme se , pøišli nám osobnì
podìkovat nejenstaøí šachoví kamarádi , ale i hráèi, kteøí tubyli vùbecpoprvé .
Závìrem bychom chtìli ještì podìkovat našemu starostovi panu Matìjkovi , vedení

Kulturního domu v Bechyni, paní Balèíkové za perfektní celodenní obèerstvovací servis ,
všem sponzorùm (Mìstský úøad Bechynì , Regionální šachový svaz È.Budìjovice , FATO
-èerpací staniceBernartice , FONTEADeštná , p.Soòa Houdková , Sport + hraèky+papír -
p.Hrdlièková , Maso Planá , Mrazírny TIPO , p.Nestával , Reda Plzeò , f. SIAS) a
samozøejmì i všem zúèastnìným . Zapomenout se nesmí ani na podìkování rozhodèím.
Bechyòskáblicka 2000 je za námi, tìšme se nadalší- 1.5.2001 , vpoøadíuž pátou .
Poøadí: 1.Brno 1, 2.Sokol Letná Plzeò, 3.Bolevec BBanka Praha, 4.Sokol Tábor A, 5.Brno
2, 6.Praha - hlavní mìsto, 7.ŠS Zajíèek Bechynì A, 8.Budweiser Sharks, 9.Benešov,
10.Sokol Tábor B, 11.LOKO Praha, 12.Chvalšiny A, 13.Spoøitelna Praha, 14.USKPraha
A,15.SpartakPelhøimov, 16.Sokol Tábor C, 17.Slovan J.Hradec , 18. LOKO È.Budìjovice,
19. Slovan J.Hradec, 20.Silon Planá A, 21.Øíèany, 22.Sokol Chvalšiny B, 23.Motorlet
Praha, 24.Volynì, 25.ŠS Zajíèek Bechynì B, 26.USK Praha B, 27.Èeský Krumlov, 28.ŠK
Týn nad Vltavou, 29.Kaplice, 30.SilonPlaná B, 31,ZŠStrmilov

V.Š�astný (kráceno)

Jihočeská energetika a.s., České Budějovice
pronajme lukrativní nebytové přízemní prostory

po bývalé obchodní kanceláři v Libušině ulici v Bechyni
- místnost o výměře 27,8 m

- sklad o výměře 3,75 m
- sociál. zařízení o výměře 1,5 m

cena dohodou
Informace: p. Köszegiová, tel. 038/7865830,

p. Prokop, tel. 0361/785812 nebo 0602/176336 (7-14 hod.)
Prohlídka prostor bude umožněna po předchozí telefonické dohodě.

Písemné nabídky s kopií živnostenského listu nebo výpisu z obchodního rejstříku
zasílejte na adresu: Jihočeská energetika a.s., hospodářská správa, Lannova 16,

370 49 České Budějovice.
Uzávěrka nabídek 30.6.2000.
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Mimoøádná letní nabídka od
firmy ELEKTRO F+F

Veškeré mob. telefony TWIST a GO, pøíslušenství a kupóny
u nás nakoupíte se slevou 5 %. Navíc ke každému telefonu

dostanete videokazetu. Podmínkou je pøedložení tohoto inzerátu.

V naší prodejnì na nám. T.G.M. 21 dále nabízíme:
- aktivace mob. telefonù EUROTEL

- elektroinstalaèní materiál
- elektrospotøebièe ETA

- suvenýry, pohledy a zajímavé dárkové pøedmìty.

tel/fax: 0361/812294
e-mail: elektroff@volny.cz

Tato nabídka platí do 31.8.2000



Zamìstnáme nìkolik lidí z okolí Bechynì, Týna n.Vltavou Na HPP i VPP.
Vhodné i pro aktivní dùchodce. Volejte: 038/610 2511, zázn. 038/534 8597.

Podìkování
Ve dnech 8. a 9. dubna se v Bechyni a v okolních
obcích uskuteènila charitativní sbírka poøádaná
Farním úøadem, Mìstským úøadem a Skautským
oddílem v Bechyni. Podaøilo se nám vybrat okolo
devíti tun potøebných vìcí pro chudé. Všem lidem
dobré vùle, kteøí svým darem pøispìli nebo se
zúèastnili samotné organizace sbírky, tímto srdeènì
dìkujeme. Další sbírka by se mìla uskuteènit opìt za
pùl roku.

S pozdravem – poøadatelé charitativní sbírky

Táborská 568
375 01 Týn nad Vltavou
Tel.: 0334 / 73 15 13
Fax: 0334 / 73 26 16

AUTOSERVIS NOVOTNÝ
s. r. o.
www.skoda-auto.cz

Seznamte se s
pøednostmi nového
vozu: 10 let záruka na
neprorezivìní karo-
serie, záruka mobility
po celou dobu
�ivotnosti vozu,

Škoda Fabia
Nový automobil nyní
naleznete i u Vašeho
nejbli�šího prodejce
vozù Škoda! Neváhejte
a navštivte nás.

nabídka motorù od 1,4
MPI/50 kW a� po 1,9
TDI/74 kW, nejvìtší
prostor ve své tøídì,
airbag øidièe i spolu-
jezdce, ABS

a EDS/ASR. Vyberte si
ze tøí modelových verzí
vybavení Classic,
Comfort a Elegance.

Nová Škoda.
Nová tøída.
Nová inspirace.

Mìstský zpravodaj è.5/2000, den vydání: 1.6.2000.. Mìsíèník. Vydává Mìsto Bechynì, IÈO: 00252069, nám. T.G.Masaryka 2, 391 65.
Vychází v Bechyni 1. den v mìsíci. Ev.è. period. tisku 37/97. Náklad 2100 výtiskù. ZDARMA. Pøipomínky, návrhy a pøíjem inzerce (15 Kè/cm ) poštou, na
tel. 0361/811012 a 811490, nebo na e-mail: podatelna@mestobechyne.cz Tisk RUDI - reklamní studio, tiskárna Planá n.Luž, tel. 0361-259680.
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Blokové èištìní mìsta
Stejně jako v měsíci květnu i v červnu bude

pokračovat blokové čištění města za účasti Bytenes Bechyně
spol. s r.o. – střediskaTechnických služeb aDI v Táboře.
Čištění proběhne vždy v úterýod 7– 13hod.a tonásledovně:
6.6. - ulice Písecká vč. přilehlých parkovišť v celé délce
13.6. - ulice Libušina včetně přilehlých parkovišť
20.6. - ulice Novodvorská a Čechova
27.6. - sídliště Na Libuši – hlavní komunikace
4.7. - sídliště Obránců míru

Ze školního sportu

Opìknou reprezentaci své školy se zasloužily dìvèata z 2. ZŠ
Bechynì, Libušina ul. 164 – Kateøina Cvachová, Martina Mikolášková,
Klára Vyhlídalová, když po vítìzství v regionálním kole postoupily na
mistrovství republiky ve stolním tenisu družstev poøádané Asociací
školních sportovních klubù pro žákyzákladních školv Hodonínì.

Vybojováním 2. místa proslavily nejen svoji školu, ale i celý
jihoèeský region.

PORADÍME VÁM
PØI VAŠÍ VOLBÌ.
PRO ZKUŠEBNÍ
JÍZDY VOLEJTE:
0602/149489

http://www.skoda-auto.cz

