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Rozpočtovým opatřením navýšeny příjmy na dotaci pro
příspěvkovou organizaci Zdravotní středisko Bechyně - dotace na
ztrátu Lékařské služby první pomoci v Bechyni ve výši 1.000.000,-
Kč. Dotace je pokryta smlouvou o poskytnutí příspěvku s Jihočeským
krajem.

Na provoz turistického informačního centra v Bechyni schválena
dotace ve výši10 tis.Kč.

Z odvodu výtěžku z provozování loterií ve výši 320.000,- Kč
navýšeny výdaje na opravy a údržbu základních škol ve výši 220
tis.Kč a na opravy a udržování sportovní plochy Na Libuši 100.000,-
Kč.

Zastupitelé vyslechli zprávu jednatele spol. Bytenes Bechyně
spol.s r.o. o tepelném hospodářství a pověřilo radu města k jednání
s firmou Erding Brno a.s. o změně příslušného článku smlouvy, který
upřesňuje formu nájmu posplacení leasingu.

Schválen záměr směny pozemků Města Bechyně o celkové
výměře 629 m2 za pozemky společnosti Panství Bechyněo výměře
868 m2. Jedná se o pozemky v ulici Za Trubným. Směnou by došlo k
vytvoření pravidelnějších pozemků, které obě strany mohou
samostatně využít.

Schváleno uzavření směnné smlouvy s manželi Hladkých, jejímž
předmětem je výměna pozemků v k.ú.Hvožďany. Směnou Město
Bechyně získá do svého majetku část pozemku, na kterém se
nachází veřejná cesta ve Hvožďanech, za pozemky dlouhodobě
užívané manželi Hladkých. Rozdíl ve výměrách směňovaných
pozemkůbudepředmětemfinančního vyrovnání.

Schválenasměna pozemkupod místní komunikací ( odkřižovatky
u rybníka Trubný ke hřbitovu) o výměře 17 556 m2 z majetku
Jihočeského kraje za pozemek pod silnicí II/122 (od křižovatky u
hotelu U Drakasměrem na Senožatyaž k vodojemu) o výměře 12123
m2 z majetku Města Bechyně, vše v k.ú. Bechyně. Rozdíl ve
výměrách směňovaných pozemků není předmětem finančního
vyrovnání.

Schválen záměrprodeje částí pozemku v k.ú. Bechyně, které tvoří
předzahrádkyk domům čp. 215až 219 v ul. Písecká Bechyně.

Schválen bezúplatný převod pozemků stp.č. 1029/3 a č.par.
1027/3 v k.ú. Bechyně odČR do vlastnictví Města Bechyně. Jedná se
o pozemky v těsnémsousedství hotelu U Draka.

Schválen bezúplatný převod hasičské zbrojnice čp. 822
a přilehlých pozemkůod ČR- dovlastnictvíMěsta Bechyně.

Zastupitelé neschválili prodej pozemků stp.č. 1562/1 o výměře
1584 m2, č.par. 1562/3 o výměře 71 m2, č.par. 1562/4o výměře 1064
m2 a č.par. 1562/10 o výměře 1271 m2 v obci a k.ú. Bechyně. Jedná
se o pozemky v bývalém areálu Drobné provozovny. O dalším
případném prodeji budou zastupitelé rozhodovat až po vypracování
podmínek prodeje těchto pozemků, které připraví rada města.
Pozemky již v minulosti byly určeny pro výstavbusupermarketu.

Schváleno odkoupení pozemku v k.ú. Hvožďany u Bechyně od
manželů Panochových, pana Kopáčka a manželů Hruškových za
účelem zřízení přístupovékomunikace k bytovceve Hvožďanech.

Zastupitelstvo doporučilo zapracovat do návrhu Územního plánu
obce Bechyně pozemky č.par.1037/2, 1036 a 1037/1 (pozemky
přiléhající k domu čp.603) jako plochu pro "bydlení v centru, služby
a podnikání - ekologicky čisté".

(fs)

I myš může být kamarádka!
Attavena o.p.s. je obecně prospěšná společnost se sídlem v Českých
Budějovicích, která úspěšně realizuje krátkodobé a dlouhodobé
projekty zaměřené na vzdělávání v oblasti informačních technologií
sociálně znevýhodněných skupin obyvatel v Jihočeskémkraji.
20. dubna 2006 začne také v Bechyni probíhat výuka v rámci projektu

. Cílem projektu je prostřednictvím
rekvalifikačních počítačových kurzů usnadnit maminkám s malými
dětmi návrat do práce nebo zvýšení jejich šancí nanalezení a získání
zaměstnání.Zaměřeníkurzu:

(60 vyučovacích hodin 11 lekcí, kurz je
akreditován u MŠMT). Po jeho úspěšném absolvování získají ženy
rekvalifikační certifikát.

Vzhledem k délce jedné
lekce je kurz určen
maminkám s dětmi od tří
dosedmi let.
Výuku a učební materiály
z ab ezp eču j í le k to ř i
Attaveny, kteří mají v této
oblasti bohaté zkušenosti
z předchozích vzdělá-
vacích projektů.
Nabízíme také hlídaní
dětí během výuky našimi
asistenty. V rámci hlídaní
bude probíhat pro děti

environmentální program, který zajišťuje Cassiopeia centrum pro
ekologickou výchovu. Výuka bude probíhat v Bechyni v Kulturním
domě.
6. 4. od 10:00 proběhne v Bechyni v Kulturním domě motivační
přenáška a informační schůzka sezájemkyněmi.
Projekt je financovaný Evropskou unií a rozpočtem České republiky.
Realizace výuky bude probíhat ve spolupráci s městským úřadem
v Bechyni. Účast na kurzech je zdarma. Kapacita každého kurzu je
11 lidí. Zájemkyně se mohou přihlásit písemně na adresu: Attavena,
o.p.s, Husova 45, 370 05 České Budějovice, e-mailem na
attavena@centrum.cz nebo telefonicky na čísle +420 385340 579.

„I myš může být kamarádka!“

Krátkodobý rekvalifikační kurz pro začátečnice Základy obsluhy
osobního počítače

ŽIVOTNí JUBILEA DUBEN 2006

91 let Hrachovinová Vlasta
90 let Navrátilová Marie
89 let Rybová Božena
84 let Dohnal Vladimír, Staňková Marie
83 let Horáček František
82 let Bendová Květuše, Hrubá Vlasta,

Písačka Jan, Pítra Jaroslav
81 let Dohnalová Jarmila, Mikšovská Jiřina
80 let Čiháková Vlasta, Englická Květuše,

Haškovcová Jaroslava, Klobásová
Anna,Šachová Věra

79 let Novotný Vladimír
78 let Dlouhá Marie, Dorňáková Anna
77 let Bouček Václav, Dolejší Zdeněk
76 let Hlasová Božena, Kopečková Anna,

Snášelová Marie, Zeilingerová Jiřina

50 let společného života oslavili 3. března 2006 manželé
Alena a Jiří Suchánkovi. K tomuto významnému
životnímu jubileu jim osobně poblahopřál starosta města
BechyněJaroslav Matějka

Zlatá svatba

.

Kácení vrb za Trubným

Mìsto Bechynì v roce 2002 požádalo o povolení kácet vrby v okolí Trubného.
Rozhodnutím ze dne 26.11. 2002 bylo kácení vrb povoleno a to z dùvodu
bezpeènosti osob a vzhledem ke zdravotnímu stavu stromù, které byly
napadeny døevokaznou houbou. Postupnì se vždy po silnìjším vìtru
odøezávaly poškozené a rozlomené vrby. V letošním roce se pokraèovalo
v dalším kácení. Obyvatelé pøilehlého sídlištì zajisté vìdí, jak silné vìtve pøi
vìtruz vrbpadaly. L. BlažkováMìÚBechynì.



KUDY NECHODÍME
Kostelíèek sv. Rozárky

MOTTO: „Je jedinì správný, aby byl každej o d n ì k u d“ Jan Werich. „Když je
nìkdo z jižních Èech, tak není jen tak o d n ì k u d“ Zdenìk Podskalský.

Kostelíèek s.Rosalie, patronky proti moru. Vydal nákladem vlastním JUC Jan Šanda,
faráø vBernarticíchuTábora, ve prospìchopravy chrámu P.sv.Martina v Bernarticích, L.P.
1930. Napsal Jos.Hejna, bývalý faráø v Bernarticích.
L.P. 1674 na cestì z Bernartic do Bechynì, uprostøed lesa tmavého, napadli dva vojáci
mladou zbožnou dívku, jménem Alžbìtu Andìlovou, v Bernarticích zrozenou, úklady
èiníce èistotì její. (
Nemohouce jí sliby, ni hrozbamipohnouti k porušení cudnosti její, nasypali dívce do oèí
písku, aby snadnìji se jí zmocnili. Neporušenou zachoval Pán Bùh stydlivou dívku; na
køikjejí dvasedláci se objevili, pøed nimiž chlípníci prchli.
Od té dobymìla dívka velikou bolest naoèích,až zcela sleplaa žebrotou se živila. Ubohá,
vracejíc se jednou z Borovan do Bernartic, slyší volati své jméno: „Alžbìto!“ Neznámým
hlasem ustrašena po chvíli táže se: „Comne voláte?“Po druhé i potøetí slyší jméno své:
„Alžbìto, Alžbìto!“, naèež ona opìt: „Co a proè mne voláte?“ I slyší dále hlas:“Víš kde
jsi?“Posilnìna hlasem dùvìrnì znìjícím a známá na tìch místech, odpovìdìla:“Vím, na
Kopaninách Borovských“. Hlas opìt: Víš, co zde jednou bude?“ Na odpovìï „Nevím“,
slyší opìt hlas:“Hle! Totomísto Pánu Bohu bude zasvìceno, zdemnozí budou pohøbeni a
jednou èetná a zbožnáprocesí sembudouputovati.“
Všeto v Bernarticích vypravujíc,dlouhobyla terèem posmìchu
Dle matriky zemøelých pøi faøe Bernartické usnul v Pánu dne 18. dubna 1719
osmdesátiletý Jiøí Andìl, poustevník u sv. p.Rosalie, a pøíbuzný výše øeèené Alžbìty
Andìlovy; ostatkyjeho odpoèívají uprostøed kostelíèka sv.Rosalie
Ale již po 6letech vyplòovati se poèalo, co zjevenobylodívceslepé.

Pokudplatí, že domov je tam, kamdohlédnete,když vylezete na nejvyšší kopec vokolí, tak
já dohlédnuaž ke kostelíèku sv.Rosalie, pøestože stojí v údolíèku. Jevlastnì vidìt až když
se pøiblížíte na sto metrù. Mùžete jít od Borovan strmou úzkou asfaltkou mezi domky
anebo z druhé strany ze silnice Bechynì Bernartice, když odboèíte u rybníka Kolomìø.
Ano, pøesnì tam, kde stojí kamenný smírèí køíž, který je tak krásný a tajemný, že o nìm
nikdo nic neví. Okolo kostelíèka se v údolí schováváasi pìt chalup;z toho je pouze jedna
trvale obydlena. V ní bydlí staøí manželé, paní a pán (i když se mi chce napsat kouzelná
babièka s dìdeèkem). Žijí tu se dvìma psy, kteøí jsou nìèím podobní svýmmajitelùm a
kteøí vás pøivítají štìkotem, jehož se nemusíte bát. Oni jenom hlídají své údolí, svùj
kostelík, tak jako oni manželé. Pán je více uzavøený, svùj, ale cítíte,že dobøe ví. Paní je
milá, usmìvavá, otevøenáa tím vším taková hezká. Pøiznává,že nenívìøící,ale když tomu
chce èas, jde a opírá se o krásné staré lípy, které rostou vedle „Rozárky“. Tu by asi nikdy
nikomu nedala a za nic na svìtì nevymìnila. Asi o ní ví ze všech nejvíce. Také se o ni
peèlivì stará a protože todìlá dobrovolnì a samozøejmì zadarmo a s láskou, pøipadá vám
kostelíèek vždy jakoby sváteènì èistý. U studánky, v døevìné malé kaplièce i v dutinì
stromu, najdete kytièku nebo svatý obrázek prostì jenomvystøiženýz èasopisu.
Ale nechmecitù a podívejme se dohistorie, conámo „Rozárce“ øíká:

Jak krásnì lzepopsat obyèejné znásilnìní.)

V roce 1680 vypukla v celých Èechách epidemie moru. Pro poèet obìtí nestaèil
borovanský høbitov a nový „morový “ byl posvìcen právì na místì uvedené pøíhody
u lesa, kterému se øíká „Mladý“. V tomto èase moru slíbil dùstojný pán v Bernarticích
a rektor jezuitské koleje sv.Klimenta v Praze, že vystaví kapli sv.Rosálii, patronce proti
moru. To se mu podaøilo v roce 1682. V r. 1713 opìt vypukl mor a dìkan z Týna n.Vlt.
Václav Straka vedl procesí s hudbou a cechovními prapory a týnští obèané se zavázali
k zbožnému slibu, že se každoroènì sdruží v prùvod ke sv.Rosálii, budou-li zhoubné
nákazy uchránìni. Nemocí byl nakoneczachvácenpouze jeden z konsistoøe.
Faráø Hejna uvádí : „Byli to dnové pláèea náøkù. Hrùzoupøednáhlousmrtívše se chvìlo,
vždy� v jediné obciPodolí26 lidímorovinou zemøelo.
Kaple, 10 krokùdlouhá a8krokùširokávšak nestaèilanamnožství poutníkù.Až r. 1719 se
podaøilo s pomocí Jakuba Stessla z koleje jesuitù v Praze rozšíøit kapli na kostelíèek z
dùchodu statku Bernartica opatøit ji oltáøi. Slavný prùvoddonovéhokostelíka vedl dìkan
bechyòskýJanKarelCimbrich.
Pak nastala doba,kdy byl nìkolikrát opravován, mìl být prodán, zrušen; v roce 1818
spadla støecha. Po druhém rozšíøení roku 1781, kdyžpøedtímbyl dlouho zavøen, protože
si správa velkostatku „stìžovala domnohých nepøístojností“.Roku 1787 faráø bernartický

JanWarlich zBubna ohražujese proti zavøení a prodání kostelíèka; do protokoludal, žeod
roku1772u svatéRosálie pøes700mrtvol pochovánobylo.
Opìt faráø Hejna: „O zvelebení jeho hlavní zásluhu sobì získal muž nábožný
a dobrosrdeèný, František Haš, domkáø a tesaø u sv. Rosalie, jenž s pomocí ctitelù této
svìtice, zvláš� Borovanských, kostelíèek opravil r. 1819, nìkolik stolic udìlal a vše
upravil, jak i nyní v nìmspatøujeme.

V roce 1822 pøedpokládal faráø bernartický Václav Hanikýø, že bude povoleno kostelíèek
otevøít a sloužil v nìm mši svatou. Se zlou se potázal: od zemského zøízení pøišla pøísná
zápovìï, faráøi dostalo se dùtklivého napomenutí a pohrùžky, že bude pøesazen na horší
fary a patronátnímu komisaøi poruèil krajský úøad v Táboøe bdíti, aby kostelík vždy
zavøený zùstal, aby se zamezila pøíležitost ke zloøádùm, k rušení farních služeb Božích
ak rozšiøování povìrèivých povìstí zázraèných!
Vìøící se museli se svojí žádostí obrátit až k samému trùnu. „Když zjistili, že nejvìtší
problém je, zda se o budoucí vydržování kostelíka budou starati“, sebrali mezi sebou52
zlatých. Nakonec po „snaživé žádosti“ širokého okolí vèetnì panství Bechynì povolil
císaø František dekretem z13. 9. 1832, aby kostelíèek byl otevøen.
Biskup Budìjovický svolil, aby dvakrát do roka všedního dne prùvod ke sv.Rosálii se vedl
a tammše sv. za odvracení moru slouženabýti smìla.
Dále František .Haš uvádí tyto zázraky: Vedle kostelíèka jest jeskynì v skále vytesaná se
sochou sv.P.Rosalie, pod jeskyní studánka, do níž kape s hùry voda jako v jeskyni
u Palerma ustaviènì a nepøestala kapati ani L.P. 1719, kdy velikým suchem všechny
studny vBorovanech vyschly.
Voda ta léèivoumocí od Pána Boha na pøímluvu sv.Rosalie obdaøena jest proti bolestem
naoèích a jinýmnemocem, jakož pravdivé událostidosvìdèují.
L.P.1714 švec Jan Karlík z Dražice u Chráš�an mìl v páteøi 5 ran nesnesitelnì palèivých
a nezhojitelných morových hlíz; v úzkosti své slyšel vnitøní hlas:Máš sv.P.Rosalii, tam
vodu, jdi tam a umej rány.“Umyl a zahojeny jsou. Událost tu chtìl jmenovaný na faøe
Bernartické pøísahoupotvrditi.“
Je zajímavé, jak nejvìtším problémem konsistoøe bylo, aby zøízením kostelíka nevznikly
žádné výlohy a aby okolní fary nebyly zkráceny o pøíspìvky a poplatky vìøících. Kostelíku
nebyl pøidìlen žádnýduchovní správce, ani žádní vìøící k nìmunesmìli pøináležet.
Další obavy se týkaly bludù a rozšiøování zázrakù, které byly spojovány pøedevším se
zázraènou studánkou. „Víry lidu nesmí se nijakým zpùsobem zneužívati a naøizuje se
tudíž, aby bechyòský dìkan a vikáø pøísnì nad poøádkem tam bdìl a zpráv konsistoøi
podával.“
Asi si nedovedeme pøedstavit cestu vìøících až z Týna n.Vlt. po cestách sedmnáctého
století, když se boty obouvaly až pøed kostelíkem. Je obdivuhodná síla víry, která v kraji
tak chudobnémdávaladohromady zlatky ke stavbì kaplièky.
Nelze se pak divit, že Rozárce se øíká jaksi dùvìrnìji. Takto hezky se oslovují jen ti
nejmilejší a nejbližší: PanenkaMaria, sv.Terezièka,sv.Antoníèek aRozárka.
Co je pøíèinou,že se poutníkovi odsud nechce, že dochází k pocitu smíøení, utišení zloby,
bolesti a pøedevším naèerpání síly? Odhlédnìme od toho, že je to prostì utìšené místo,
zkteréhobudete nadšeni, kamsebudete vracet, protože je jako z jiného svìta.
Spisovatel Pavel Kozák øíká, že kaple sv.Rosálie leží na energetické linii, která vede od
kostela v Kolodìjích, Rozárku, místem zvaném Na posvátném u Bernartic, pøes klášter
sv.Bartolomìje v Milevsku a dále. Místo Na posvátném, kde je dnes památník obìtí
nacismu, urèuje jeho energetický bod, jenž Druidùm umožòoval pohled do vzdálených
míst. Mimoto uvádí, že kaple je ve spojení s kostelíèky, kaplièkami a Božími muky
v blízkém okolí. Pøipomíná jednu zvláštnost: „Pùjde-li citlivý èlovìk po schùdkách
k prameni, a� není pøekvapen náhlým energetickým skokem do negace.“ A to pøestože
pøipouští, že je pramenléèivý.

Snad ještì ocitujme básnièku od anonymního autora, kterou jsem našel
pøišpendlenounadveøích kostelíèka:

URozárky
Lidé tu kdysi vystavìli
zvdìènosti skromný kostelík
a tìšili senanedìli.
Nesli semprosby, pláè i dík.

Mnohdy i léta rozhnìvaní
tupøed oltáøemvkostele
našli svou rukuvdruhédlani
adomùšli už pøátelé.

V souèasné dobì, jednou do roka, je zde sloužena mše - 17.èervence a pøi té pøíležitosti
konána pou�. Navštívil jsem toto místo v tento sváteèní den a poci�oval urèitý pocit
žárlivosti, že nepatøí jen mnì, ale tolika lidem z širokého okolí. Zda to bylo zpùsobeno
klasickými stánky s rùzným vkusným i nevkusným zbožím, nebo kázáním týkajícím se
pøíliš intimníchzáležitostí pana faráøev pøeplnìnémkostelíku, nevím.
Je však pravdou, že toto místo pùsobí jako balzám na duši. Myslím, že je to zpùsobeno
tolika mrtvými, zde odpoèívajícími pomorové ránì. Žádný z nich neodešel z tohoto svìta
násilnou smrtí. Došlo zde vlastnì ke smíøení mrtvých a živých s osudem a nastal klid a
harmonie.
Jemálo takovýchmíst. A tak je opatrujme, šetøeme je a važmesi jich.
Až vámbudenejhùøe, sebertese a vemte si kousek zpohody tohotokrásnéhomísta.
Anechte ještì také nìcopromne.Dìkuji

Obnovme poutní posezení,
jdìmeblíž èlovìk k èlovìku,
dávejmepomocpovzbuzení
a Bohuúctu v pokleku.

Oèbyse lidem lépežilo,
bylo víc lásky, dobroty,
kdyby víc lidí zatoužilo:
BuïBože naším cílemTy.

Martin Gärtner, Bechynì, èerven 2005.
Prameny:Hejna, Josef: Kostelíèek sv. Rosalie, patronkyprotimoru. 1930.

Kozák,Pavel: Tajemnámísta odBlaníku kSušici. 1999.
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DIVADLO

ORIENTÁLNÍ A BØIŠNÍ TANCE

KURZ

FRANTIŠEK SEMBDNER 1910 - 1977
zapomenuté krajiny

Vernisáž 12. dubna / 17.00 / Galerie U Hrocha

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

VÝSTAVA

tip mìsíce
K začlenění Františka Sembdnera mezi uznávané malíře ve
své době přispěla až studia naAVU v krajinářské škole Otakara
Nejedlého. Vliv známého profesora ve své tvorbě nezapřel, ale
později se od svého vzoru odpoutal. Zakotvil v barvách
zelených a hnědých, jen výjimečně na nás z jeho obrazů
dýchne jásavějšípaleta.
Známá byla jeho láska k městu Táboru, kterému věnoval v roce
1952 jednu celou autorskou výstavu. Domovským kotvištěm
však pro něj byl Klub výtvarných umělců v Praze.
Kurátorem výstavy jePavel Šmidrkal
Potrvá do 22. května 2006

APRÍLOVÝ COUNTRY BÁL

TANEC

Pondělky 3., 10., 24. dubna / 18 a 19 hodin / Klubovna KD

Sobota 1. dubna / 20.00 hod./ Velký sál / Vstupné: 60,- Kč
Hraje Bryčka a Cugrunt
Předprodej v Galerii U Hrocha

BECHYÒSKÉ JARO XIV. roèník
PØEHLÍDKA

KORUNKA PRO DRAKA
PRO DÌTI

KUM NYE
Pátek 14. - neděle 23. dubna / Prostory KD

VÝTVARNÁ HROMÁDKA

XIII. BECHYÒSKÝ SLET ÈARODÌJNIC
TRADICE

Neděle 30. dubna/17.00hod./ Sraz před kulturním domem
Odlet směr stadion, nezapoměňte dotankovat svá košťátka!

Čtvrtky od 20. dubna do 29. června / 9.00 / Klubovna KD
celkem 11 lekcí po 6 hodinách s přestávkou na oběd

Mgr. Aleš Máchal,

Během kurzu je zajištěno hlídání dětí přímo na místě, můžete
mít tedy své ratolesti s sebou. Na konci, při úspěšném splnění
testu, obdržíúčastniceosvědčení o rekvalifikaci.
V případě zájmu se přihlašte:
tel.: 385 340 579, 777 213 468, e-mail:

apacita je omezena!

Projekt je financován Evropskou unií a státním rozpočtem ČR

info@attavena.cz
K
Čtvrtek 6. dubna / 10.00 hod. / klubovna KD
proběhne informační přednáška pro zájemce

PC kurz pro ženy s dìtmi od 3 do 7 let ZDARMA!

Sobota 22. - neděle 23. dubna / od 9.00 /Klubovna KD
Pokud máte byť jen malé nutkání něco vytvořit vlastníma
rukama, přijdte do klubovny KD. Máme pro Vás připravený
materiál, ze kterého si můžete na letošní téma KONTRAST
realizovat cokoli Vás napadne. Po instalaci zůstanou objekty
jako vždy po celý rok na chodbách KD. Jestli přinesete již
hotový exponát, také dobře, rádi Vás uvítáme.
Nabízíme i možnost přespání na místě!

Úterý 4. dubna /19.00 hod./Velký sál KD/Vstupné: 150,-
190,- a 210,- Kč
Komedie o čtyřech dějstvích v režii
Jana Kačera

Krajská jihočeská přehlídka dětských divadelních, loutkář-
ských a recitačních kolektivů
Pátek 7. 4. - neděle 9. 4. / Probíhá v malém i velkém sále KD
Všechna přestavení na VS jsou určená také veřejnosti!
PÁTEK

MS

VS
MS
MS
MS
VS
MS
MS
VS
MS
MS

9:10 - 9:40 ZE ŽIVOTA SÍS KYSELÝCH
A JENÍKŮ PLACKŮ

9:50 - 10:55 ELCE PELCE DO PEKELCE
11:10 - 11:35 KAŠPÁREK A JEŽIBABA
11:45 - 12:00 ZE ŠPALíČKU
14:20 - 14:50 OTEVŘENÉ DVEŘE
15:00 - 15:20 AKWAKASONGO
15:30 - 16:00 HRA SE SLOVY
16:30 - 16:40 NESPOKOJENÁ BERTA
17:00 - 18:00 O BUBÁCÍCH A HASTRMANECH
19:00 - 19:30 ČARODĚJNICE…
19:40 - 20:00 ČERT A KÁČA

Náš tip!

Náš tip!

SOBOTA
10:15 - 10:45 CO SE SKRÝVÁ V KUFRU

aneb O MAZANÉM ŠEVCI
a CHYTRÁK NAD CHYTRÁKA

11:00 - 11:30 JEDNOTŘÍDKA
11:35 - 11:45 NEPLAŠTE NÁM ŠVESTKY

MS

MS
MS

Úterý 4. dubna /19.00 hod./Velký sál KD/Vstupné: 150,-
190,- a 210,- Kč
Komedie o čtyřech dějstvích v režii
Jana Kačera

DIVADLO tip mìsíce

Jana Kačera

ÈTYØI POKOJE DO ZAHRADY
Úterý 4. dubna /19.00 hod./Velký sál KD/Vstupné: 150,-
190,- a 210,- Kč
Komedie o čtyřech dějstvích v režii
Jana Kačera

Čtyři podoby lásky, čtyři
pohledy do světa zamilova-
ných, okouzlených, podvá-
dějících i podváděných,
tak to je základ komedie
o čtyřechdějstvích.
Hrají:

.
Dvouhodinové
p ře ds taven í
o l á s ce
la skavé,
v á š n iv é,
vražedné,
překvapivé
a překvapující, je obohaceno také o detektivní
zápletku,při níž se diváci velmi dobře baví.

Jan Kačer,
Pavlína Filipovská,
Jana Brejchová,
Dana Morávková,
Jiří Ptáčník

V předprodeji v Galerii UHrocha

Sobota 29. dubna / 15.00 / Velký sál KD / Vstupné 25,- Kč
Zcela nová pohádka Divadelní společnostI OKÝNKO z ČB

...I MYŠ MÙŽE BÝT KAMARÁDKA!

mailto:reditel@kulturnidum.cz
mailto:info@attavena.cz
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Soubor barokní hudby HOFMUSICI
HUDBA

Sobota 29.dubna / 15.00 / Kostel Nanebevzetí panny Marie
Koncert pod patronací Miroslava Kalouska

Antonio Caldara: San Giovanni Nepomuceno
Program:

Účinkuje:

Novodobá světová premiéra oratoria o nejvýznamnějším
světci českého baroka, Sv. Janu Nepomuckém, poprvé
provedené v roce 1726 v Salzburgu. Autorem je císařský vice-
kapelník Antonio Caldara (cca 1670 – 1736), jehož skladby
jsou hojně dochovány v českých a moravských archivech, mj.
i včeskokrumlovském zámeckém archivu. Caldara také Český
Krumlov osobně navštívil v roce 1732 u příležitosti provedení
svéopery v zámecké zahradě.
Oratorium San Giovanni Nepomuceno nebylo nikdy
publikováno; nastudováno bude podle dobového rukopisu
partitury uložené v archivu „Gesellschaft der Musikfreunde“ ve
Vídni.

Soubor barokní hudby Hofmusici (Český Krumlov), řídí Ondřej
Macek. Jsou souborem mladých hudebníků specializovaných
na interpretaci barokní hudby s použitím dobových nástrojů.
Soubor vznikl v Praze v roce 1991 pod názvem Cappella
Accademica a brzy se stal jedním z předních interpretů staré

hudby v České Republice. Hofmusici pravidelně vystupují na
koncertech a festivalech doma i v zahraničí: Pražské jaro,
Printemps des Arts v Nantes (Francie), Feste Musicali per San
Rocco v Benátkách (Itálie), Internationale Händel-Festspiele
Göttingen (Německo), Baroque a Saint-Roch Liege (Belgie).
Vedoucím souboru je cembalista Ondřej Macek. Hudební
obsazení: 19 hudebníků (8 zpěváků, 10 instrumentalistů,
kapelník).

Možnosti doteku…….
Představení nového ředitele Kulturního střediska města

Bechyně.

Na místo ředitele KSMB nastoupil Mgr. Štěpán Ondřich. Zeptali
jsme seho na jeho předchozí život .
Narodil jsme se v Moravské Třebové, malém městečku ve
východníchČechách.

I když jsem zde posléze nežil, často jsem se do něj vracel za
svým dědou a nechával se unášet tajemnem a dobrodružstvím
při archeologických výpravách. To už jsem bydlel v Hradci
Králové, kde jsem také nastoupil do první třídy ZŠ. Z tohoto
úseku života si pamatuji ohromné party,které proti sobě válčilyv
panelovém pralese sídliště.

Potom jsme se přestěhovali do Bechyně a já tak ztratil svého
nejlepšího kamaráda. Cestou, v den stěhovaní jsem byl hrozně
netrpělivý, jaké asi to městečko bude. Cesta byla nekonečná a
Bechyně se nepřibližovala. No a najednou jsem otevřel pusu a
zůstal v údivu před krásou městečka, které jsem spatřil z mostu.
A tak poklidně šel čas a já se stával bechyňákem. Samozřejmě,
že jsem dostal přes pusu, což byl klasický iniciační obřad pro
přistěhovalce, ale asi jsem si vedl dobře, takže jsem nebyl
outsider.

V pubertálním věku mě začala přitahovat lesní moudrost a
byl jsem zcela ponořený do knihy Dva divoši. To trvalo až do
nástupu na střední školu, kde jsem se začal orientovat na
undergroundovou hudbu a kulturu, stal jsem se aktivním
pisatelem v té době pro mě dost důležitých textů a hráčem
kapely Happy Toys. Připomínám v té době, teď na to mám jiný
názor, ale tak to bylo a muselo to tak být. Během střední školy
jsem začal také navštěvovat ZUŠ vBechyni , která mi dost dala a
ukázala mi nové možnosti v pohybu mé duše. Během studia
jsem se začal orientovat na autorská čtení svých výtvorů a
objížděl republiku se sdružením Sprejových Básníků, kde jsem
byl benjaminem, hnutí ovšem nemělo dlouhého trvání. Po
nějakém čase vznikl manifest Něžně nad čas , který podepsala
celá řada studentů keramické školy a začalo na chvíli fungovat
hnutí (výstavy, večery nad poezií…atd) Bohužel ale přišla

PØEDSTAVUJEME
maturita a po ní jsme se rozutekli do jiných měst na vysoké. Má
cesta nejprve směřovala do Brna, kam jsem chodil na angličtinu,
a rok po té do Budějovic na TF JCU. V prvním ročníku jsem se
stáhl do sebe a začal jsem žit dost kontemplativně, k čemuž
přispíval fakt, že jsem žil v klášteře na Piaristickém náměstí a
mohl tak zažívat nejstarší ticho vČeských Budějovicích.

Druhý ročník ovšem znamenal radikální změnu a to v psaní a
rovněž v organizaci literárních večerů. Ze začátku večery
probíhaly na dost netradičních místech, ale časem jsme se
přesunuli do literární kavárny "Měsíc ve dne", která se stala na tři
roky Alma mater naším pořadům. Po promoci jsem odjel na
prázdninovou misii do Bulharska, a pak nastoupil v Praze na
Náměstí Míru jako pastorační asistent, také jsem učil
religionistiku na Arcibiskupském gymnáziu. Ve svém volném
čase jsem nezanevřel na své literární aktivity. V Praze jsem
vybudoval galerii pro mladé umělce "Dirty Galery“, pořádal
koncerty, večery poezie atd. Hrál jsem v kapelách Mimosmysly,
Mýthus na bicí . Spolupracuji na projektu internetového radia
Lemurie atd…….

.......toto o sobě prozradil Štěpán Ondřich

mailto:reditel@kulturnidum.cz


KINO BECHYNÌ
PROGRAM NA DUBEN 2006

1.sobota, 20. hodin

2. neděle, 17 hodin

6. čtvrtek, 7. pátek, 20 hodin
SAW 2

sobota, 9. neděle, 20 hodin

10. pondělí,11. úterý, 20 hodin

13. čtvrtek, 14. pátek, 20 hodin

17. pondělí,18. úterý, 20 hodin
20. čtvrtek, 21. pátek, 20 hodin, 21. pátek, 17 hodin

22. sobota, 17. hodin

23. neděle, 24. pondělí, 20 hodin

25. úterý, 20 hodin

28. pátek, 20 hodin

29. sobota, 30. neděle, 20 hodin

Hooligans

Zathura Vesmírné dobrodružství

Mnichov

Pýcha a předsudek

Mariňák

Rafťáci

Karcoolka

Gejša

Hostel

Underworld : Evolution

Casanova

INFORMACE O PAMÁTKÁCH

Mìstský úøad v Bechyni na základì informací Ministerstva kultury a Rady
jihoèeského kraje o vyhlášení grantového øízení „Obnova drobné sakrální
architektury v krajinì“ , které je urèeno na menší opravy drobných objektù pøi
cestách, køižovatkách apod. sminimální30% finanèní spoluúèastímajitele po
úvaze a širší spolupráci navrhl, aby pro rok 2006 se o tento grant ucházela
oprava Božích muk u polní cesty pøedHaškovcovou Lhotou. Je to tzv. lhotecká
cesta, dnes zvaná také „švestkovka“, která se zde køižuje s cestou od Senožat
k mlýnu NaPrádle a dále k Radìticím. Již se o nich psalo ve Zpravodaji v dubnu
r. 2004.

Jedná se o krásná, pozdnì barokní, cihlová, omítaná a bílená Boží muka.
Jsou ètyøboká s profilovanými øímsami, která mají pod støížkou 4 výklenky na
obrázky. Støecha je pokryta prejzy, ukonèena dvouramenným køížem na
vrcholu. Horní øímsa je kryta nepùvodními taškami. Sloup stojí na již dnes
nepevném a podmáèeném pùdním základì. Je tedy tøeba zajistit statiku
sloupu, opravit omítku, profily øíms uvést do pùvodního stavu v duchu
zachovalých zbytkù, nabílit. Opravit støížku i krytou horní øímsu, pokrýt prejzy
(bechyòské háky). Køíž je tøeba odrezit, opatøit ochrannými nátìry a grafitovou
úpravou, ještì lépeozlatit.

Držíme palce, aby se žádost o grant vyplnila. Bez nutné opravy by se tato
Božímukabrzy zhroutila v sutiny.

V souvislosti s tímto návrhem má Mìstský úøad v plánu vypracovat
kompletní pøehled o všech tìchto památkách, tzn. jejich umístìní ve mìstì
a krajinì, popis, stav, návrh oprav, majitel apod., který by se soustavnì
doplòoval jak písemnì, tak fotodokumentací. Otiskujeme struèný pøehled nám
známých objektù a prosíme naše vážené spoluobèany o pøípadné doplnìní,
informace, zajímavosti i fotografie k zapùjèení. Tyto pøipomínky a materiály
mùžete poskytnout jednak na MÚ sekretariát,KD pí Jahnová, pí Plachtová
Køižíkovaètvr� 583, p.Gärtner konzum v Záøeèí.
Dìkujeme za Váš zájem a pøípadnou spolupráci.

1. Dìkanský kostel sv.Matìje a vìž (nám.T.G.M.)
2. Františkánský klášter s kostelem Nanebevstoupení Panny Marie, kaplí
Ukøižování pánì a kaplí Karla Bor., klášterní zahrada, hrobka rodiny Paarù
(Klášterníulice)
3. Kostel sv.Michalaa starýhøbitov scentrálnímkøížem (Michalská ulice)
4. Èeskobratrskáa metodistická modlitebna (Èechova ulice)
5. Židovskámodlitebna - synagoga (Široká ulice)
6. Židovský høbitov (Michalská ulice)
7. Novýhøbitov sobøadní síní (NaLibuši)
8. Husùv kámen (parèík v dolní èásti nám. T.G.M.)
9. Sv. Jan Nepomucký pískovcová socha J.A.Pacáka (nebo M.Brauna),
Záøeèí náves
10. Sv. Jan Nepomucký - keramická socha pøed dìkanským kostelem
Sv.Matìje- na nám.T.G.M.

11. Božímuka sv. Anny na rozcestí silnice pod zámkema cesty naVìtrov
12. Božímuka upolní cestypøed HaškovcovouLhotou - viz!
13. Výklenek veskále umostu v Záøeèí vpravo ukaplièky sv.Antonína
14 Výklenkovákaplièka sv.Antonína umostu vZáøeèí
15. Božímuka uøeky vZáøeèí
16. Výklenkovákaplièka - schodydo Záøeèí
17. Kaplièka vestráòcepodél schodù do Záøeèí
18. Kaplièka PannyMarie - Fáberova ulice, naproti Kerasu
19. Kaplièka Nejsvìtìjší Trojice Èechovaulice
20. Køíž sKristem na køižovatce silnice doRadìtic s cestou doPouštì
21. Køíž Umodøínu - na rozcestí silnice z Bechynì k novémuhøbitovu
22. Sv.JanNepomucký na domìnaKozímplácku, keramika
23. Výklenek sv.Florián Dlouhá ulice
24. Výklenek sv.AnnaSamotøetí Kozí plácek
25. Pomníèek Andìl Strážnýv katastru zámku nad øíèkou Smutnou
26. Sv.Václav naskále- u cesty z VìtrovadoHvožïan
27. Kamenný žulový sokl v trávníkuprotiKomerèní bance
28. Kaplièka nanávsi Senožaty
29. Božímuka Senožaty, pøivýjezdu - z obceodBechynì (uKorbelù)
30. Køížek litinovýna cestì zBechynì do Senožat
31. Køížek litinovýu LužnicenadHutìmi na pamì� utopené dívky zeSenožat
32. Zmizelýobrázek vrámeèku na domku„Na Táborce“
33. Zmizelý obrázek v rámeèku na bývalé turistické ubytovnì U Stiborù, U tøí
hadrù na Parkánech
34. Zmizelý køížnabývalé školce jeptišek, Klubudùchodcù…vKlášterníulici
35. Zbouraná kaplièkana rozcestí pøed nynìjšímhotelemU draka
36. Zbylý žulový základ pro køíž u váhy, dnes prodejna uhlí p. Jambor u
autobusového nádraží

Prozatímní orientaèní seznam tìchto objektù (pro úplnost všechny sakrální
památky,nejen ty drobné):

Seznam památek v katastru obce Hvožïany, který zpracovali Ludìk Pokorný
jun. a Josef Stach:

37. Dubovývrch svatý obrázek
38. Svatýobrázekna skálenad jezem
39. Kaplièka sv.Vojtìcha
40. Kamennýpodstavec sklekátkem, již bez køíže uskály pod „Jabloncem“
41. Køížek v kamenném sloupkusklekátkemu Obùrkynad øekou
42. Litinovýkøížek vkamennémpodstavci nachráské cestì U Eliášky
43. Cihlový podstavec bezkøížku nachráskécestì
44. Kamennýpodstavec bez køížkuna chráské cestì „doJedlin“
45. Litinový køížek s kamenným podstavcem s klekátkem na cestì k
Obùrce,Fáberovopole (Pastušiny)
46. SvatýobrázekuÈerných vrat v Obùrce
47. Svatýobrázekna silnici Hvoždany Dražíè v Hemerách
48. Litinovýkøíž v kamennémpodstavci s klekátkemvHemerách
49. Køížek navyzdìnémpodstavci snikou u silnicedoDražíèe „Vlužci“
50. Køížek s nápisem na kamenném kruhovém podstavci - u cesty - do lesa
smìremHranièky
51. Køíž nakamennémpodstavci na kruhovépodezdívce usilnice do Bechynì
52. Kaplièka nanávsi obceHvožïany
53. Tøi hranièní kameny se znakem rùžice a rokem 1791, (jeden znièen pøi
melioraci)

Podrobné popisy památek a jejich fotodokumentace budou po zpracování
kdispozici naMÚ.

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, A.S
Od dubna otevírá novou kancelář v Bechyni

U Nádraží 221
(bývalá kancelář JČE)

B E C H Y NĚ

Po 9 - 12 13 - 16
Út
St 9 - 12 13 - 16
Čt 12 - 16
Pá 9 - 12 13 - 16

Tel: 777 266 437, 777 266 433



5. březen 2006: 9. kolo - 1. jihočeská šachová divize

4. březen 2006: 8. kolo - 3. jihočeská šachová divize

LokoČ. Budějovice B- Reality HorňákBechyně 4 : 4

Reality Horňák Bechyně B - Sokol Tábor senioři 2 : 3

Body:

Body

Pepík Janeček 1, Jirka Brom 1, Vráťa Šťastný 1,
Jan Marek 1/2, Pavel Malý 1/2,

Od té doby, co jsme porazili nejsilnější celek soutěže a dnes už
postupující do 2. ligy Sokol Tábor B, se nám nedaří. Pepík Janeček
a Jirka Brom sice jednoznačně přehráli své slabší protihráče a Vráťa
Šťastný nakonec vyhrál svou podezřelou pozici, Honza Marek
nezabránil remízovému zjednodušení soupeře a Pavel Malý naopak
uhájil svou špatně rozehranou partii. Ale ani tyto čtyři body nestačily
na výhru. Mezitím totiž přes dobrý začátek prohrál Vašek Absolon,
kterému se v této sezóně nedaří a jasně na prohru stál Pišta Bernáth,
který jakoby po novém roce úplně zapomněl hrát šachy a zaznamenal
třetí porážku v řadě. Stále jsme vedli 4:3, ale stísněná pozice a fatální
nedostatek času Davida Mazura nakonec znamenal, že jsme si z
Budějovic odvezli jenom(?) bod zaremízu 4:4.

Míla Hrubant1, Pavel Houdek1/2, Brčák Marek 1/2
Zdá se, že pro naší rezervu jepostup do2. jčdivize zakletý. Už třetí rok
za sebou nám k splnění vytouženého cílu chybí jenom krůček, když
v důležitém zápase proti táborským seniorům zaváhal náš hráč na
páté šachovnici a za stavu 2:2 si nechal ve vyhrané pozici dát mat. A
tak opět zůstáváme těsněpodpostupovým stupínkem.
Nejbližší zápas hrajeme 1. dubna 2006 vTáboře:
Šachová škola Tábor - ŠS Reality Horňák BechyněB

19. březen 2006:10. kolo - 1. jihočeská šachová divize
Reality Horňák Bechyně - Spartak MAS Sez. Ústí 4 : 4
Body: Marek Hanzal 1, Pavel Houdek 1/2,Štefan Bernáth 1/2,

David Mazur1/2, Vráťa Šťastný 1/2,Jan Marek 1/2,
Pavel Malý 1/2,

Do utkání z celkem bojujícím o záchranu jsme nastoupili oslabeni
o jednoho hráče, když se nás na zápas sešlo jenom sedm. Přesto se
hrál celkem poklidný zápas, umístění ve středu tabulky nám dává
potřebný klid, protože nám už jde jen o případné „kosmetické
vylepšení“ našeho postavení. Partie se tedy nesly v remízovém
duchu. Jen na poslední desce získal Marek Hanzal výhodu krátce po
zahájení. Po několika krátkých remízách, Marek svou výhodu využil
a srovnal celkové skóre. V dalším průběhu se už misky vah
nepřeklopily na žádnou stranu a všichni ostatní hráči ukončili své
partie smírně, čehož výsledkem nakonec byla i celková remíza 4 : 4. V
tabulce nám patří 6. místo. Poslední kolo hrajeme v Písku 2. dubna
2006.

TÌLOVÝCHOVA & SPORT
FOTBAL

Jelikož se roční období přehouplo do jarní části, je čas tak trochu se
poohlédnout po zimní přípravě našich fotbalových týmů. Jednotlivá
družstva hned po podzimních kolech najela na zimní trénink. Bohužel v
žákovských kategoriích byly některé zimní měsíce velmi slabé na účast.
Z důvodů nemocí, velké zimy, ale i nedbalosti a lenosti některých hráčů,
kteří raději využívali kouzlo televizeapočítačů....

Jak se ale vylepšuje počasí, lepší se i účast hráčů na jednotlivých
trénincích.Ale abychomjen nekritizovali,pojďme se letmo poohlédnoutpo
přípravětroškukonkrétněji...

Mladšípřípravkasenezalekla tuhé zimya poceloudobuse intenzivně
věnovala tréninkůmnejen v tělocvičně, ale i venku. Odúnora pilněvyužívá
novou „umělku“. V přípravných zápasech s Milevskem a Táborem
ověřovala získané zkušenosti. Poprvé se tento tým zúčastnil několika
prestižních halových turnajů. V lednu se o umístění popral se „slavnými“
týmy z Prahy, Č. Budějovic, Vlašimi apod. A vůbec si neutrhl ostudu!!
Konečné 6.místoze dvanáctibylo super!Vúnoru se hráči vydalina turnaje
pořádané OFS doTábora a Soběslavi. Zde se potkali se soupeři ze svých
hracíchskupin, 4.a7. místem, potvrdili, žejim 3. místopo podzimuprávem
patří. V posledním miniturnaji v Týně získali vítězství!! Stoupající formu
zkusí potvrdit ještě v přípravných zápasech s Milevskem, Táborem
a1.4.2006 vRoudnénaturnajioPohárPousteckého.

Kadeti (starší přípravka) měli podobnou strukturu zimní přípravy.
Bohužel zrovna je postihla „fotbalus lenivosus“ ve velké míře, hlavně na
venkovní tréninkyv období ledna aúnora. Po důraznédomluvě trenérase
nyní situace otočila a v kádru je okolo 20 hráčů. Konkurence pracuje na
plno av boji o místo v sestavěšli kluci do sebe atrénují o stošest!Takéoni
se zúčastnili několika halových turnajů. V Milevsku v tvrdé konkurenci
obsadili11.místo.VSoběslavizapodporyml. přípravkyurvalipříčkupátou.
Na posledním přípravném turnaji v Týně utvořili dokonce týmy A a B,
as jasnou převahouobsadiliprvní dvěpříčky.Doufáme,že tovydržía vboji
ve skupiněo 7.až12. místo seumístí co nejlépe. ... Zimní přípravuzakončí
prvnímvenkovnímturnajem2.4.2006nahřištivRoudné.

Mladší žáci se celou sezonu potýkají s nedostatkem hráčů, takže
i zimní příprava pokulhávala. Silný základ pěti hráčů se sice účastnil
každého tréninku, ale ostatní...?? Přes počáteční problémy se situace
začíná vylepšovat. Do týmu je postupně začleňovánoněkolik hráčů ze st.
přípravky. O jarních prázdninách se tito hráči zúčastnili společně zimního
soustředění na Mozolově, kde si nejen pořádně „mákli“, ale hlavně se
stmelil kolektiv a zklukůse stala super parta! Jaro snad nebude tak černé,
jakzezačátkuvypadalo.

První turnaj vMilevsku semocnevyvedl a týmobsadil poslední místo,
nutno uznat, že všichni účastníci hráli vyšší soutěže než naši. S dalšími
turnaji šel výkon nahorua v Tábořeobsadili páté místo, v Soběslavi šesté.
Týmbylkonečněposíleniv řadách trenérů!!

Vkategorii staršíchžákůmusí našipořádnězabrat,abyse nedostalina
sestupové příčky z I. Atřídy.Tomuto cíli se také podřídila zimní příprava.
I zde se občas objevil nějaký ten výkyv v docházce.Ale vcelku lze kluky
pochváli t, že na tréninky chodili poct ivě a snažili se.
I oni se na konci února odebrali na Mozolov. Odehrané halové turnaje

ukázaly ještě chyby a nestálou formu. Jednou se umístili na chvostu
účastníků, podruhé podlehli až ve finále apřivezli krásné 2.místo, jindyjim
patřil zlatý střed. Všechny tytopoznatky se budou snažit zúročit vněkolika
přátelských utkáních, která ještě do začátku soutěže odehrají. I zde se
podařil posílit trenérskýtandemz řaddobrovolníků.

V silných řadách dorostu, také zima nadělala neplechu a trenéři se
obávali, zda jim v předepsaný čas vůbec někdo dorazí!! Ale hoši si
uvědomili, že pokud chtějí bojovat opřední místa v tabulce, ne-li o postup,
musízanechatpovalovánía vycházekdorestauračníchzařízeníavěnovat
se své kondici a především fotbalu. Za zimní období odehráli několik
přátelských utkání(i proti mužům), aby se otrkali. Snad mají natrénováno
dost,abysejejichsnahapřeměnilav nějakéúspěšnéumístěnív horní části
tabulky......

Tým mužů, který je bohužel po podzimní části na posledním místě
tabulkyKP,máprojarníčást jenjediný,aledůležitýcíl,udržet tuto soutěž...!!
Chlapi šli snaddosebeauvědomilisi, že to záleží jenna nich, a že výhry si
musí vydřít sami. Dali se do toho s vervou. Jistě jste mnozí potkali naše
„áčko“ jak se honí okoloBechyně a jako přísnýdozorza nimi krouží trenér
na kole. Nabechyňských schodechkmitali nahoru adolů.Někteří shodili
i nějaké to kilo... Velmi úzký kádr, který pro takovou soutěžnestačí, musel
být posílen. Podařilo se nám získat několik nových hráčů, a doufáme, že
budouposilamipronáštým.

Přijďte se sami přesvědčit, že všechny týmy pracovaly pilně celou
zimu. Přijďte je povzbudit, ať hráči cítí, že jim držíte palce a že jim fandíte!
Děkujeme.

Klub českých turistů - odbor Bechyně si dovoluje
pozvat všechny příznivce zdravého pohybu na

(u
schodů do Zářečí pod Domovem důchodců)

děti do 14-ti let zdarma, starší 10,- Kč
za osobu

33. ročník aprílového závodu
dvojic v běhu do

„Bechyňských schodů“
v sobotu 1.dubna 2006.

Zápis startujících dvojic od 8,30 – 9,00 hod.
.

Zahájení závodu, slib závodníků v 9,00 hod.
Startovné:

Bechyňské schody jsou závodem dvojic v cíli
rozhoduječas pomalejšího. Trať vede přes 226
kamenných schodů, převýšení činí asi 80 m.
Děti do 8 let startují na zkrácené trati, která má
81 schodů. Všichni startující obdrží pamětní
list, připraveny jsou tradiční chutné odměny.

Za Klub českých turistů - odbor Bechyně
Petr Chaloupek - předseda

Telefon: 737 529 220

!!! PŘIJĎTE BĚHAT !!!
!!! PŘIJĎTE FANDIT !!!



ABA Stako, Dražická 55,
390 03 Tábor
Provádí:
-odvlhčování staveb
-odstraňování statických poruch
-zakládání na mikropiloty
-zemní práce a autodoprava
Nabízíme přiměřené ceny
a vysokou profesionalitu provádění

Tel: 381 255 122
mob: 777 622 841 a 845
http://www.aba.taborsko.com

UNIQA pojišťovna, a.s.
otevřela novou kancelář

v Bechyni
sídliště 5. května 847
poradce: Marie Kovaříková
tel./fax: 381 213 778
mobil: 774 521 011

pojištění vozidel - havarijní + povinné ručení,
pojišťění staveb, domácností, chat, životní,
úrazové, cestovní, podnikatelské + další

PODUKTY:

!!!UŽ ŽÁDNÉ ZBYTEČNÉ CESTY DO TÁBORA!!!

Pracovník montáže
kabelové konfekce

Pracovník referátu
prodeje-marketingu

Kovoobráběče

vyučen nebo SŠ elektro,
praxe v oblasti pájení a

znalost NJ výhodou, PC-
uživatelsky, ŘP sk. B.

SŠ/VŠ-slaboproud,
aktivní znalost NJ i AJ

vyučené v oboru,
(CNC/klasika)

vícesměnný provoz.

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

Pracovník
obchodně-ekonom.

úseku

Přípravář výroby

SŠ ekonomického směru,
dobrou znalost AJ i NJ,
flexibilitu, spolehlivost

vzdělání technického
směru, fyzicky zdatný,

manuálně zručný,
základní znalost hutního
materiálu výhodou, práce

s PC, pracovitost,
zodpovědnost

Vaše životopisy zasílejte na:
sekretariat@micro-sensor.cz, p. Vacek

Přijmeme pracovnici
účetní prácena pom.

Částečný úvazek, Radětice
Nabídky s životopisem zas.
na: aleheckova@volny.cz,
nebo telefon: 731 401 879

ČISTÍRNA PEŘÍ
PÉŘOVÉ VÝROBKY

Alena Berková

PŘÍJEM ZAKÁZEK
pí. Klacková

(second hand vedle Rubínu)
tel. 723 934 425

tel. 381 211 389 (večer)

Na Libušině ulici
čp. 158

je od 6. 3. 2006

kočárky, kojenecké
zboží, hračky,

papírnictví.

nově otevřený

Sortiment:
BABY OBCHOD

ZDE
MOHLA

BÝT VAŠE
REKLAMA

http://www.aba.taborsko.com
mailto:micro-sensor@micro-sensor.cz
http://www.micro-sensor.cz
mailto:sekretariat@micro-sensor.cz
mailto:aleheckova@volny.cz
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PODLAHÁØSTVÍ
VZORKOVÁ PRODEJNA

Provedení rozpoètu a možnost pokládky

Provozní doba:

Tel. 776 022 403, 776 698 744

Vinaøického nám. 209, Týn nad Vltavou

Spoleènost rodákù a pøátel Bechynì
8. dubna 2006 ve 14. hod. JUPITER.

si dovoluje pozvat své èleny a pøíznivce
na jarní setkání, které se uskuteèní v hotelu

ZMĚNIT


