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Schválen převod plynárenského zařízení do majetku Jihočeské
plynárenské a.s..Jedná se o zařízení vybudované v rámci II. a III.
etapy plynofikace města v letech 1991 a 1995-97. 60% tohoto
majetku město prodá za kupní cenu 5.399.502,-Kč, 40% bude
převedeno darovací smlouvou.
Bylo rozhodnuto o zpracování geometrického plánu pro výkup
části pozemků v k.ú.Senožaty. Tyto pozemky chce město vykoupit
za účelem zřízení víceúčelového hřiště v Senožatech.
Schváleny prodeje částí pozemků jejich dlouhodobým uživatelům
ve Hvožďanech. Těmito prodeji dochází postupně k vypořádání
majetkoprávních vztahů k pozemkům města.
Schválen záměr prodeje pozemku p.č.206/2 v k.ú.Bechyně
navazující na pozemky bývalé bašty a Táborky.
Schválen prodej pozemku stp.č. 55 včetně stodoly a pozemku č.
204/1 ve Hvožďanech
(fs)

Upozornění pro občany

Záøecký most
Hotovo; jak krásné slovo. Po mnoha peripetiích se záøeèský most stal
skutkem.
Po dlouhých 118. letech je tady. Pravda, nerodil se snadno. Vždy už ta
prodloužená doba tìhotenství dávala tušit, že porod
bude
komplikovaný. Ale když se koneènì vyloupl, stojí za to.
Nic nekopíruje, nic nenapodobuje, je svùj, nový, elegantní, moderní.
Zapadá sem do údolí Lužnice a jemnou køivkou svého oblouku
dokresluje historické panorama.
Má i svou technickou jedineènost. Toto konstrukèní øešení bylo v
republice uplatnìno poprvé. Betonový pøedpjatý oblouk vozovky
rozšíøený na 3,6 m je zavìšen na ocelové oblouky pomocí síovì
uspoøádaných tyèových závìsù z nerezu. A právì tato kombinace
pøedpjatého betonu a zvláštního zavìšení umožnila snížit robustnost
ocelových obloukù, takže výsledek je ona elegance a lehkost.
Netvrdíme, že vše probíhalo jednoduše a je dokonalé, ale s koneèným
výsledkem je spokojen i sv. Antoníèek.

Martin Gärtner

Do popelnic a do kontejnerů na komunálníodpad nepatří jablka
Žádáme občany, aby do popelnic ani do kontejnerů na komunální
odpad neukládali jablka. Firma odvážející komunální odpad z
Bechyně má auto s presem. Pokud se do úložného prostoru auta
dostane více ovoce, které se následně presem zmáčkne, logicky z
něho vytéká zapáchající kašovitá hmota. Pak se objevují oprávněné
stížnosti na znečišťování komunikací firmou odvážející odpad. Na
zámkové dlažbě po projetí vozidla, ze kterého vytékají pozůstatky po
jablkách, zůstávají špatně odstranitelné skvrny. Proto vyzýváme
všechny k ohleduplnosti a dodržování zákona.
Jablka, jako biologický odpad, v popelnici nebo v kontejneru jsou
porušením zákona o odpadech a zároveň obecně závazné vyhlášky
Města Bechyně č.1/2001.
(LB)

Povinnost vyplývající ze zákona
o ochraně ovzduší
Připomínám jednu z povinností pro provozovatele malých
stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší, která vyplývá ze zákona
86/2002 Sb., oochraně ovzduší.
Malé spalovací zdroje jsou zdroje o tepelném výkonu nižším než 0,2
MW.
Povinnosti provozovatelů malých stacionárních zdrojů znečišťování
jsou stanoveny v § 12. K jejich povinnostem, kromě jiného patří odst.
(1), písmeno f
-zajišťovat prostřednictvím oprávněné osoby měření účinnosti
spalování, měření množství vypouštěných látek a kontrolu stavu
spalinových cest u spalovacích zdrojů provozovaných při podnikatelské
činnosti provozovatele, a to nejméně jedenkrát za dva roky a
odstraňovat zjištěné závady: tuto povinnost plní provozovatelé u zdrojů
spalující tuhá paliva od jmenovitého tepelného výkonu 15 kW a u zdrojů
spalujících plynná nebo kapalná paliva od jmenovitého tepelného
výkonu 11 kW: za oprávněnou osobu se považuje držitel
živnostenského oprávnění v oboru kominictví.
Tato kontrola a měření měly být u všech provedeny do 31. května 2004.
Tato povinnost se nevztahuje na rodinné domy a stavby k individuální
rekreaci občanů, pokud nejsou provozovány výhradně pro
podnikatelskou činnost.
Novela zákona o ovzduší 92 Sb., z letošního roku přidala další
povinnost a to oznámit obecnímu úřadu provedení povinného měření a
kontroly a jejichvýsledky do 30 dnů od datajejich uskutečnění.
(Blažková)

Odhalení pamìtní desky na budovì radnice
V sobotu 25.9.2004 byla na budovì bechyòské radnice odhalena
pamìtní deska pøíslušníkùm bechyòských leteckých útvarù, kteøí v
letech 1955 - 1993 zahynuli pøi výkonu povolání.

MEDAILON
Josef Šatra

(11.12.1845 Střelohoštice, okr. Strakonice - 11.1.1929 Bechyně)
„Kdo budeš pověřen psáti do nové kroniky, pracuj, aniž čekej jaké
odměny a vděku.“
Josef Šatra se narodil 11.prosince 1845 ve Střelohošticích ve
strakonickém okrese, zemřel 11.ledna 1929 v Bechyni. Tento
zasloužilý učitel a vzorný kronikář byl jmenován učitelem v roce 1877
na tehdy pětitřídní občanské škole v Bechyni. Oženilse 10.9.1883 s
industriální učitelkou Marií Hruškovou (4.8. 1856 - 23.6.1930) a
společně s tchánem vystavěli na náměstí dvouposchoďový dům
(dnes Dům s pečovatelskou službou města Bechyně, nám. T.
G.Masaryka čp. 7). Byl to příkladný pan učitel, který vychoval celé
generace k tomu pravému vlasteneckému cítění, skromnosti a
poctivému životu. Osud mu nedopřálmít vlastní děti.
Z jeho kroniky:
„Místní školní rada nestarala se
dříve o místnost pro 5.třídu, až
teprve koncem měsíce října (1883)
najala světnici s krámem u
pernikáře K.Burdy u kláštera.
P říční zeď, dě lící tyto dvě
místnosti, odstranili, krámové
dveře zazdili, ponechavše jen
okno. Tyto dvě místnosti s nízkým
klenutým stropem byly vlhké,
podlaha prohnilá, kamna špatná, a
v té světnici se vyučovalo po 5 let
přes 70 žáků. Pisatel této kroniky
uče v té světnici po třech nedělích
onemocněl zánětem kloubovním a
po 6 týdnů ležel trpě hroznými
bolestmi. Tato nemoc zanechala
mu následky po celý život.“
„Roku 1895 sbor učitelský obecné školy a někteří páni ze školy
keramické uspořádali o svatodušních svátcích pěknou výstavu
starožitných předmětů ve třech světnicích domu okresního
zastupitelstva. Sneseno ještě tolik pěkných předmětů ze všech
možných odvětví, že jsme se až divili, kde se jich tolik zde v Bechyni a
okolí ještě zachovalo po tolika obchůzkách cizích sběratelův.
Výstavka zdejší byla předpravou pro výstavu českou národopisnou
t.r. pořádanou v Praze.“

Židlickému, prof. zdejší keramické školy, za ochotně provedenou
ozdobu titulního listu. Pro krátkost času a obtížný přístup do
zámeckého a posud neurovnaného archivu městského jest mnohá
část kroniky této nedosti jasna a kusa, což ponechávám budoucímu a
povolanějšímu historiku k plnějšímu a důkladnějšímu pojednání.
Znám dobře nedostatky a poklesky této kroniky, ale račiž, milý čtenáři,
přijati jí s tou dobrou vůlí, s jakouž láskou jsem začal 5.IV.1907 i dopsal
já 8.III.1912, -Josef Šatra.“
2.díl Kroniky vydal r.1922, třetí díl
uložil ve Spořitelně m. Bechyně s
tím , aby se uveřejnil až po delší
době po jeho smrti. O tomto třetím
díle nic nevím.
Patřil jako většina tehdejších
učitelů a profesorů k avantgardě
po litick é h o, sp o le če n ské a
kulturního života ve městě (člen
pěveckého spolu Lužničan i jejího
Hudebního kroužku,
Národopisného kroužku a jiných).
Vážený pane Šatro, vážíme si Vaší
skromnosti, ale hlavně Vaší
perfektní práce kronikářské. Bez té
by nevznikla kronika další, a to p.
učitele Arnošta Chleboráda i pak
později p. Josefa Buriana.
- ap -

Literatura:
Šatra, Josef : Paměti města Bechyně 1.díl 1912, 2.díl 1922
Burian, Josef: Kronika města Bechyně l.díl, 2.díl

Odešel dobrý èlovìk
To si øekl èi pomyslel každý, kdo znal pana Miroslava
Mikšovského, když se 3. záøí rozlétla Bechyní zpráva o jeho
náhlém sklonu. Pro nás, jeho pøátele, to byl Mirek, a je
nesnadné smíøit se s pomyšlením, že se už nebudeme
setkávat s tímto pøímým, èestným, vždy optimisticky
naladìným èlovìkem. Byl skuteènì dobrým èlovìkem v
pravém smyslu toho slova, mìl rád lidi, dovedl jim
pomáhat. Sotva by se našel nìkdo, koho rozhnìval èi
dokonce komu ublížil. Byl vìrný své rodinì, kterou
miloval a o niž pøíkladnì peèoval, svým pøátelùm, kterých
se nevzdával, ani když zrovna „nebyli v kurzu“, skautingu a
jeho zásadám, i svému povolání elektrotechnika bechyòští
i pøespolní si jej pamatují jako šikovného a ochotného
vedoucího komunálního elektroservisu.
Ani v dùchodu nesložil ruce v klín. Pracoval jako správce budov Panství Bechynì a mimo
jiné se podílel na zrestaurování pùvodního zámeckého mobiliáøe. Kromì toho byl èinný v
radì místní organizace Junáka. S chutí také zahrádkaøil. Žil naplno, pøesto, že už nìkolik
let vìdìl, že kvùli neléèitelné vadì cévního systému mùže konec nastat kdykoliv. Ten
pøišel nenadále, když v pohodì spolu s manželkou trávil dovolenou u svého bratra v
Karlových Varech. Byl to konec rychlý a snad i bezbolestný. O to vìtší šok pro nás zde
zbylé….
Poslední rozlouèení se konalo o týden pozdìji v Bechyni v klášterním kostele. Jeho
prostory byly zaplnìny tìmi, kteøí pøišli vzdát zemøelému poslední poctu a projevit mu
lásku, kterou jim po celý svùj život rozdával. Kromì rodiny a pøíbuzných zde byli pøátelé a
známí, spolužáci, kolegové, skauti… O životì zesnulého promluvil knìz, generální vikáø
v.v. pan Václav Dvoøák. Slova rozlouèení s pøítelem pronesl pan Alfons Paar (pøijel i s
bratrem Karlem), za skauty se rozlouèil èlen okresní rady Junáka. Rozlouèení bylo
dùstojné, vyjádøilo vdìènost tomuto vzácnému èlovìku.
Odešel dobrý èlovìk, zùstává však dál žít v našich myslích asrdcích.

p. učitel Šatra - první zleva
„Nedlouho po mém nastoupení do Bechyně hleděl jsem seznati dějiny
města, zámku i kláštera,bych, jsa zde učitelem, poněkud znal jejich
děje. Brzy dostaly se mi do ruky dějiny Bechyně od Labe (Jindřich
Labe, kněz v bechyňském františkánském klášteře; vydal modlitby
„Bůh má jediná naděje a mé jediné útočiště“ Vídeň,1826, „Vysvětlení
katolicko-církevních obyčejů a slavností“- Praha,1840, přispíval do
Včely a zabýval se dějinami Bechyně), mnicha zdejšího kláštera
františkánského. Pročítaje je, seznal jsem, že psány byly té doby více
pro obnovu a rozšíření poutí k zázračným sochám matky Boží.
Během let vyptával jsem se starých občanů na rozličné události
zdejší, zaznamenával jsem část po části. Přispěním zdejších rodáků
pp. Eduarda Malého, prof.v Novém Bydžově a JUDra Petra Nesýho
(JUDr Petr Nesý, nar. 1866, syn truhláře, advokát v Praze,věnoval se
historii Bechyně), nyní advokáta v Praze, dostalo se mně mnoho
cenných výpisků, za čemž jim srdečně děkuji. Taktéž děkuji p. Karlu

Národní program poèítaèové gramotnosti
Tisková zpráva

Ministerstvo informatiky ÈR zaèalo na zaèátku srpna tohoto roku
realizovat za podpory vybraných partnerù poèítaèové kurzy v rámci
Národního programu poèítaèové gramotnosti. Tyto dotované kurzy
(úèastník hradí pouze 100,- Kè) jsou urèeny pro širokou veøejnost po
celé ÈR a budou probíhat až do konce tohoto roku. Zájemci se mohou
pøihlásit na bezplatné telefonní lince 800 800 028 (po-pá, 8-17). Více
i n f o r m a cí n a s t r á n ká c h h t t p : / / w w w .m i c r. c z n e bo
http://nppg.computerhelp.cz.
Nejbližší školicí støedisko ve Vašem okrese je zde:
Tábor, Obchodní akademie a VOŠE, Jiráskova 1615,
tel. 381 254 401

4. - 31. října Kulturní dům / Galerie U Hrocha
Zveme Vás na zahájení výstavy
otce a syna Hellerových v pondělí

4. října v 17 hod. 17 min.

Sobota 30. října / 15.00 hod / Klubovna / Vstupné 50,- Kč
..."Tanec je energie a mnoho potíží je způsobeno právě nedostatkem energie, jehož následkem onemocní jednotlivé
orgány. Sama na sobě jsem vyzkoušela dramatickou změnu
zdravotního stavu pomocí tance. To si přece nemůžu nechat
jen pro sebe," říká lektorka Eva Kopecká, která se mimo to
zabývá i astrologií, numerologií a grafologií. "Každý tančí pro
sebe a pro radost. Prostě přijdete a začnete se pohybovat..."

Středa 13. října / 19.00 hod. / Velký sál / Vstupné 50,- Kč
Bechynští sobě!
Výstavu zahájí starosta města
Bechyně pan Jaroslav Matějka.
Na kytaru zahraje a zazpívá pan
Vladislav Nesveda. Výborné kvasnicové pivo bude čepovat zástupce
P i v o v a r u D r a ž í č .

GALERIE JE OTEVŘENA DENNĚ

Pondělí - pátek 15 - 17 hod., sobota - neděle 14 - 17 hod.

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK

Sobota 6. 11. / 21.00 hod. / Velký sál / Vstupné 170,- Kč
Tato svérázná kapela vznikla v roce 1985. První desku
„Na Kovárně to je nářez“ natočila v listopadu r. 1990. Od té
doby jich má na kontě dalších
11. Nestorem kapely je všem
známý Lou Fanánek Hagen.
Zveme vás na skvělý Průšův
6. listopad v KD.
Speciální host: DOCTOR P.P.
Předprodej: Stánek Ondřejovi
-Libušina ulice
Info: P. Vymětal 606 605 826

LEKCE: 1., 8., 29. října,
PRODLOUŽENÁ:
15. října
.
Lektoři kurzu Hana Wolfová a Jiří Beneš.

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

Sobota 30. října / 15.00 hod. / Velký sál / Vstupné 25,- Kč
Kejklířské divadlo z Českých Budějovic zahraje v Bechyni
zbrusu novou pohádku, se kterou
zvítězilo na Divadelním festivalu
Dítě v Dlouhé. O vítězi a držiteli
velkého marcipánového šálku rozhodli opět svým hlasováním sami
dětští diváci.
Zveme děti i jejich rodiče.

Úterý 9. 11. / 19.00 / Velký sál / Vstupné 170,- 150,- 90,-Kč

Předprodej:
Galerie
U Hrocha
od 3. října

Sólové vystoupení JIŘÍHO STIVÍNA zaměřené na interpretaci
jazzové hudby, lidových písní, vlastních skladeb a improvizací
za doprovodu předem připravených základů. Jeho tvůrčí přístup k hudebnímu materiálu v nejednom ohledu překračuje
obecně vžité představy o jazzu a zároveň bourá hranice mezi
jednotlivými žánry.
Čtvrtek 2. 12. / 19.00 / Velký sál / Vstupné 210,- 190,- 150,Komedie v režii Milana Lasici, hrají: Pavel Zedníček,
Svatopluk Skopal, Miroslav Vladyka a Jana Paulová.
Předprodej V Galerii U Hrocha od 3. října.

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

Čtvrtek 21. - neděle 24. října / Prostory KD / Vstup volný
ZUŠ Jindřichův Hradec
Saki - kolektiv souboru
KOCOMOUR
Dramatický klub Gymnázia Nové Strašecí
E. Ničová, K. Pelcová, K. Aubrechtová TRISTAN A IZOLDA
(Na motivy J. Bediéra)
Kšandy - skupina II.
B. Němcová - J. Václavek a soubor
DIVÁ BÁRA
Bez slovníku
autorský text souboru
APPLES
autorský text souboru
JOURNEYS
Divadélko Růžek
A. Vitáčková
"...ten nejlepší na světě..."
Na poslední chvíli
autorský text souboru
ZÁJEZD
soubor v inspiraci texty M. Schisgala, E. Fromma
a J. Bruknera
Z DENNÍHO TISKU
SUP - studio uměleckého přednesu
S. Silverstein - J. Machalíková
O NÁS

Pátek 29. n ed ěl e 31 . ř í j na / Pr o st or y KD
V letošním Faustování se budeme, pod vedením zkušeného
loutkáře, dramaturga a režiséra Luďka RICHTERA věnovat
inscenační práci, zejména dramaturgické inspiraci a jejímu
r e ž i j n í m u
u c h o p e n í .
Hlavními tématy budou - POVĚST A KLASICKÁ POHÁDKA.
.
Program dílny
pátek 19.00 -21.00 popovídání o tématu, rozdělení pohádek
21.00 -22.00 FAUST
- inspirativní představení
Divadelní společnosti Kejklíř
sobota 9.00 -18.00 práce ve skupinách s konzultacemi
15.00 -16.00 KOUZELNÁ KULIČKA aneb
JAK VOJTA K ŠIKOVNOSTI PŘIŠEL
představení Kejklířského divadla
20.00 -22.00 pokračování v náhledu rozdělaných
inscenací s následným rozborem
a diskusí
neděle 9.00 -13.00 předvedení práce skupin s diskusí
a rozborem

KULTURA V LETNÍ BECHYNI 2004 aneb CO SE DO ZÁŘIJOVÉHO ZPRAVODAJE NEVEŠLO
Nejdříve si dovolím, alespoň názvy, připomenout tři naprosto rozdílné pořady, které v KD proběhly: 17. 6. TRAVESTIE HANKY PANKY SHOW,
23. 6. VRAŽDA V SALONNÍM COUPÉ, 4. 8. AGNIKANA´S GROUP. Dále musím informovat o již tradiční ŠKOLNÍ AKADEMII ZŠ Libušina
ulice, a o oslavách 40-ti let ZŠ ve Školní ulici. V druhé půli června v KD skončily kurzy BŘIŠNÍCH TANCŮ.
*
Každou informaci o větších letních kulturních akcích v Bechyni jsem vždy začínal DIVADELNÍ BECHYNÍ. Začnu jí i letos, přestože její termín byl
oproti minulým létům předsunut na 13. až 15. květen. Odedávna byla DIVADELNÍ BECHYNĚ jakýmsi spouštěcím mechanismem letních kulturních
aktivit v Bechyni. Tak tomu bylo i po třiatřicáté letos.Výtečný profesionální soubor, kvalitní soubory amatérské, hudba všeho druhu, poezie, krátké i delší pořady pro děti a dospělé… Zvláštností letošního festivalu bylo vyřazení nedělní soutěže MAŽORETEK z jeho oficiálního programu. Jakoby nám
vojáci dávali MAŽORETKY navíc, jako sladkou třešničku na již hotový dobrý dort. A na tuto třešničku se také sesypalo nejvíce bechyňských diváků.
*
Významnou událostí letní sezóny byl osmadvacátý JIHOČESKÝ HUDEBNÍ FESTIVAL, který se již otřepal z jistých problémů, jež jeho konání
v posledních letech provázely. Proto víme, že po letošním „udržovacím“ velmi úspěšném týdenním ročníku, bude příští rok JHF již desetidenní.
*
Dvanáctého ročníku DIVADLA V TRÁVĚ se letos zúčastnilo zatím největší množství mladých lidí. Pod jejich „patronací a dozorem“ TRÁVA
jenom vzkvétala. Dobrá travní dramaturgie (kdo se přihlásí, je přijat) opět pomohla nezvykle rozmanité skladbě, nepršelo, hasičské občerstvení fungovalo. Příští rok v rámci DIVADLA V TRÁVĚ obnovíme oblíbený divadelní seminář. Povede ho profesionální výtvarník, loutkář a vysokoškolský učitel
Mgr.Karel Vostárek. Tématem semináře, o který je velký zájem, budou MASKY.
*
Dvanáctý FESTIVAL DECHOVÝCH HUDEB navštívilo jako obvykle velké množství milovníků dechové hudby. Přesto je ale jejich počet rok od
roku menší. Možná, že to způsobují další podobné bohatě sponzorované festivaly v okolí, které navázaly na bechyňský dobrý příklad. Faktem ale zůstává,
že úspěšný lidový festival se stává stále víc a víc prodělečným. Najde se v Bechyni sponzor 13. ročníku tohoto oblíbeného festivalu?
*
9. 8.-15. 8. KUM NYE Tibetský lék proti moderním neduhům a uspěchanosti opět naplnil Kulturní dům tichým soustředěním, porozuměním, meditací. Kdo se zúčastnil, nepomohl pouze sám sobě, ale zprostředkovaně i nám ostatním.
*
GALERIE U HROCHA
29. 5. - 23 .6. Červnová setkání - obrazy a objekty osmi pražských výtvarníků
25. 6. - 26. 7. Práce žáků SPŠK Bechyně
29. 7. - 27. 8. Pohřebiště vzpomínek - práce dvou mladých výtvarníků
*
Městská knihovna v průběhu prázdnin, přestože postrádala své dvě kmenové pracovnice, pracovala plynule a bez závad. Za tuto příjemnou skutečnost
děkuji paní Evě Houdkové a slečně Ivetě Kolihové. Od 1.září přejde knihovna od zkráceného prázdninového provozu na provoz normální.
*
Kulturních aktivit, kterých je v Bechyni stále více a jsou koncipovány pro nejširší škálu zájemců, se bohužel zúčastňují v malé míře jako diváci sami
bechyňští. Zároveň máme možnost pozorovat stoupající příliv přespolních diváků navštěvujících naše kulturní akce. Křiklavým příkladem opomenutí
hodnoty může být žalostně malá návštěvnost letošní závěrečné akce mezinárodního kurzu La Pellegrina. Ten ve dnech 23. a 24. srpna uváděl The Fairy
Queen od Henry Purcella. Mimořádné emotivní nasazení všech účastníků kurzu i mimořádné umělecké výkony, které nejen bechyňští, ale i česká
média (!) zcela opomenuli, mě naplňuje smutkem nad házením perel rozvíjející se spotřební společnosti.
Bechyňské kulturní akce navštěvuje stále více přespolních návštěvníků. Můžeme za to vděčit i vytvoření webových stránek Kulturního domu
(www.kulturnidum.cz ) a pochopitelně také spolupráci s Bechyňským Informačním Servisem. Jednoduchost a přehlednost našich webových stránek si
mnozí návštěvníci pochvalují. Větší pestrost stránek by nám umožnilo vlastnictví digitálního fotoaparátu. Třeba se najde movitý sympatický sponzor,
který nám k němu pomůže. Naše informace, které Vám slouží, budou pak hezčí, lepší a úplnější.
Josef Brůček

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

Už je nám 130 let - ohlédnutí

(co se do minulého vydání MZ nevešlo)
Zvláštní odstavec si zaslouží i naplánovaný a uskutečněný pokus o
zápis do Guinnesovy knihy rekordů za účasti pelhřimovské agentury
„Dobrý den“ rekordy a kuriozity.
Proč odůvodňovat předvedení historického vozidla Praga RN ASC 16
roky výroby 1953, jako důkaz funkčnosti historické techniky po 51
letech v provozu. Vozidlo má benzinový spadový motor, 6ti válec o
obsahu 3,468l při výkonu 70 koňských sil a 3000 otáčkách/ min. s
rychlostí 80 km/hod. a spotřebě 26 l/ 100 km, čerpadlo typu P3A
vysokotlaké, třístupňová vývěva plynová, nádrž na vodu 1500l a 500l
pěnidlo.
Samotné provedení spočívalo v sacím vedení savic o průměru 110mm
v celkové délce 130m smontovaných savic 1,6m a 2,5m dlouhých se
sacím košem ponořeným do jezírka v parku náměstí. Sací vedení s
převýšením 3m položeným na ploše náměstí T.G.Masaryka,
následným vysáním a naplněním útočného proudu „B“ zakončenou
proudnicí v délce nejméně 2 minut a výstřikem (cisterna bez vody).
Vozidlo ovládané majitelem p. Polanským z Čejkovic u Hluboké n. Vlt.
Být při tom, když se hasiči dřou pro zachování historie, sni nenechali ujít
všichni návštěvníci i ti, kteří očekávali, že akce skončí fiaskem.
Pesimisté i optimisté byli netrpěliví, nikdo a nikdy předtím takto dlouhé
sání nevyzkoušel v praxi. Až po svém osobním přesvědčení v
organizaci pokusu a důvěře ve vyzkoušenou techniku sborů, jsem po
náležitých a důkladných přípravách řekl své „ANO“, spolu s majitelem
Pragy RN p. Polanským, jdeme do toho. Nadešla hodina pravdy, „H“
byla smontována z 50 ks 1,6 m savic a 21 ks 2,5 m savic v celkové délce
135 m (počítáno se stažením savice na délce 130 m o 4 m). Proč 130
m? 130 výročí sboru!
Rekordu se zúčastnilo 21 sborů. Všichni napomáhali k zdárnému
uskutečnění pokusu o rekord. Bylo odstartováno, spojené savice
připojeny k sání vysokotlakému čerpadlu, zvýšeny otáčky motoru a
zapnuta plynová vývěva. Napětí a očekávání přicházelo, ukazatel na
manometru vakva se pohnul a ustálil na číslici 3,5 atm. V jezírku začala
klesat hladina vody. O doplnění se postarala Š 706 AKV tkzv. kropička
našeho sboru, která doplňovala vodu po celou dobu pokusu z důvodu
nebezpečí nasátí vzduchu. Stařičká Praga se stále více zahřívala,
hrozilo zadření spodových ventilů a tkzv. ulití motoru (motor přestane
pracovat). Další varianta, možné uvolnění vnitřní stěny v savici a tím
uzavření průchodu savice a konec pokusu! Zatím vše pracovalo dobře,
všichni plni očekávání a zároveň nejistoty. Motor při nasátí asi 100m
vedení náhle šel z otáček na nulu a bylo hrobové ticho. Co se stalo?
Startér točí motorem, ale ten odmítá naskočit, startér se již při
neustálém startování zahřívá. Vyjde pokus? Motor náhle přidušeně
naskakuje 2,3,4,6 válců a zpět se zapíná plynová vývěva a sání
pokračuje. Voda opět v jezírku klesá a náhle se pohne hadice „B“, voda
pouze vystříkla a nic. Po jásotu bylo opět ticho, voda musí stříkat
nepřetržitým proudem 2 minuty a zatím byl pouze výstřik. Čerpadlo si
někde nahnalo vzduch a opět vývěva, ukazatel se pohnul směrem
vakuum a stařičká Praga RN dosáhla vrcholu, hadice se opět hnula a
tentokrát jsme všichni plni očekávání drželi pevně proudnici. Za
okamžik z proudnice vytryskl plný proud, který se udržel více než
potřebný čas, tj. než 2 minuty. Vodou byli postříkáni hasiči i návštěvníci
v dosahu vodního proudu. Osvěžující vodou jsme probudili pesimisty,
kteří nevěřili, že se pokus povedl a optimisté okamžitě jásali radostí a
nadšením a byli unešeni vzniklou nádhernou atmosférou vytvořenou
velmi dobrou spoluprací všech zúčastněných o pokus o rekord.
Následovalo poděkování a blahopřání k vydařenému pokusu.
Certifikáty budou slavnostně předány po zapsání do Guinnesovy knihy
rekordů Povedlo se! Zvítězil člověk ve spolupráci s technikou.
Nezáleží na tom, kdo to je, ale je-li ochoten dokázat vše pro
reprezentaci sboru, města, vlasti a sebe samotného, být maximálně
obětavý a ctižádostivý pro zdárný prospěch celé akce a další celkovou
činnost v organizace sboru dobrovolných hasičů, a o tom to je.

Za sbor dobrovolných hasičů velitel sboru Miloslav Douda
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Šafránková Marie
Navrátil Rudolf
Labohá Hedvika
Lálová Marie
Šídlová Marie
Cíchová Vlasta
Chaloupek Josef, Dvořáková Věra, Písačková Věra,
Kubíková Libuše, Kadlecová Marie
Vlk Miroslav
Kodad Jan
Fuchmann Josef, Ing. Svoboda Miroslav, Vávrová Marta
Senteši Milan, Poseděl František
Hladký Stanislav, Turková Ludmila, Cikánková Jarmila,
Vaníčková Božena, Výrutová Božena,
Procházková Marta, Marková Věra
GRATULUJEME
Osobní údaje v této rubrice jsou zveřejňovány se souhlasem jubilantů

Vítání obèánkù

Dne 16. září 2004 byli přivítáni starostou města Bechyně, Jaroslavem
Matějkou, tito noví občánci: Alexandra Semeráková, Anna Holinková,
Petr Patík, Patrik Tichý, Matěj Halama, Klára Janáčková, Tomáš
Karas, Zuzana Radvanová, Milan Slavětínský, Simona Vymětalová,
Petr Hruška.

Ze školních lavic ve Školní ulici
Teen Challenge v Bechyni
Na ZŠ Bechynì ve Školní ulici se v rámci protidrogové prevence uskuteènily tøi
besedy se zástupcem Tenn Challenge o problematice drogové závislosti. Žáci
8.a 9.tøíd se v besedì dozvìdìli pravdu o realitì dalekosáhlých následkù braní
drog. Besedy probíhaly formou diskuse a byly doplnìny videoblokem
informací. Veèer se ve školní jídelnìuskuteènila , za pomìrnì znaèného zájmu,
beseda pro veøejnost. Zúèastnili se rodièe spoleènì se žáky obou základních
škol, žáci keramické školy v Bechyni, uèitelé i další zájemci. Seznámili se s
osobním pøíbìhem narkomana, který prošel léèbou Teen Challengea abstinuje.
Všechny besedy mìly vysokou odbornou úroveò a byly vedeny naprosto
profesionálnì ve vztahu k mladé generaci. Vedení ZŠ Bechynì dìkují tímto
spoleènosti Teen Chellaenge.
Je tu školní nový rok
Stojíme na prahu nového školního roku. Zdá se, že to bylo vèera, kdy jsme naše dìti
odmìòovali, chválili èi kárali pøi pohledu naprávì pøinesené vysvìdèení.
Ale ani oprázdninách škola neodpoèívala. Vbudovì se pilnì pracovalo.Byly vymalovány
nìkteré tøídy a chodby, provedla se výmìna vstupních dveøí od tìlocvièny a jídelny,
zbudovala se èást plotu školního høištì. Provedly se stavební úpravy ve školní družinì
spojené s pøípravou informaèního centra (internet, knihovna) pro žáky školy. V prvních
tøídách byly natøeny lavice a vymìnìny drátìné koše pod deskami lavic. Byla provedena
rekonstrukce centrálního ohøevu vody v objektu. Jednou z velkých výhod naší školy
je, že má škola vlastní jídelnu a kuchyni, a proto se jídlo nepøeváží v pøepravních
kontejnerech a znovu nepøihøívá. I kuchynì byla bìhem prázdnin rekonstruována.
Pøistavìn byl sklad potravin. Nyní kuchynì splòujepožadavky a normy EU.
Do školy pøišlo letos 274 žákù. Pøivítali jsme osmnáct prvòáèkù, kteøí chodí do jedné 1.
tøídy. Škola má však vìtší kapacitu a v dalším školním roce mùžeme otevøít i dvì l. tøídy.
Proto je jen na rodièích nových prvòáèkù, jak se rozhodnou, do které školy dítì
pøihlásí.Dávnojiž v Bechyni neplatí,že dítì chodí do školypodle spádového bydlištì.
Novým prvòáèkùm máme co nabídnout. Veškole se vyuèuje podle osnov základní školy.
V nìkterých uèebnách jsou využívány zdravotní míèe podle projektu „zdravá záda“. Tyto
míèe sepoužívají i v hodináchtìlesné výchovy. Využívají se ve vyšších roènícíchškoly.
V odpoledních hodinách funguje školní družina, která má tøi oddìlení. Dìti mohou
navštìvovat øadu kroužkù, zamìøených jak sportovnì, tak i umìlecky a jazykovì. Pøi
školní družinì se buduje informaèní centrum, kde bude pøipojena øada poèítaèù s
internetem a pøíruèní knihovnou. Další knihovna je otevøena ve druhém pavilonu školy.
Vìtšinu dní v týdnu mohou dìti navštìvovat i poèítaèovou tøídu, kde získávají poznatky s
prací na poèítaèi. Øada dìtí navštìvuje i „Angliètinu hrou“, což je výuka pro nejmenší
školáky. Velký ohlas sklízí i dramatický kroužek, který má již za sebou øadu úspìšných
soutìží. Hojnìje navštìvován i kroužek keramický, škola vlastní novou keramickou pec.
Na øadì spoleèenských akcí vstupuje i náš pìvecký sbor, který patøí rovnìž mezi velmi
oblíbené kroužky.
Pro mateøskou školu pøipravujeme øadu akcí, napø. malou sportovní olympiádu mezi
pøedškoláky a prvòáky, den otevøených dveøí, vánoèní a velikonoèní dílnièky, návštìvu
pøírodovìdné tøídy, kde si pøedškoláci vyzkouší nìkteré pokusy. Zámìrem je, aby si
pøedškolní dìti„oukaly školu“, tìšilyse doní a získávaly pøedstavu o škole.
Závìrem je jentøeba dodat, žemy, uèitelé, pøejemedìtem, aby sevšem letošní rok vydaøil
av naší škole byly spokojené.

TÌLOVÝCHOVA

&

SPORT

PŘED STARTEM NOVÉ SEZONY

Zlato z mistrovství České republiky

Na mistrovství České republiky žáků ve vodním slalomu v České Lípě
na řece Stružnici 3.9. se dařilo slalomářům Jiskry Bechyně. Posádka
deblkanoe Ludvík Medřický - Tomáš Macášek zvítězila v kategorii
mladších žáků a tím se tato posádka stala mistry České republiky v
kategorii deblkanoí mladších žáků za rok 2004. V individuální
kategorii kajaků měl blízko k medaili Tomáš Macášek. Po první jízdě
byl čtvrtý. Druhou jízdu jel velice riskantním způsobem na hranici
svého maxima. Zlepšil se časem o dvě vteřiny, ale lehký dotek na
protivodné brance číslo sedm znamenal odsunutí na šesté místo. I tak
je to oproti loňskému jedenáctému místu vynikající úspěch v této
konkurencí nabité kategorii. Ludvík Medřický dojel na čtrnáctém
místě, když po první jízdě byl 17. Na závěr mistrovství jeli naši kajakáři
ještě závod hlídek, kde jsme tajně doufali v medaili. Nakonec družstvo
ve složení Macášek, Medřický, Házi dojelo na pátém místě. Tento
mistrovský závod byl zároveň součástí seriálu závodů českého
poháru žactva, který zde byl vyhlášen. Nejlépe ze závodníků Jiskry
Bechyně skončil Tomáš Macášek na celkovém pátém místě a obhájil
stejnou pozici jako v loňském roce. Vítězstvím na mistrovství
republiky se naši žáci rozloučili s kategorií mladších žáků a tímto
výsledkem si řekli o zařazení do tréninkového střediska mládeže v
jihočeském kraji pro příští rok.
J. Macášek

Poděkování sponzorům Raftových závodů
Dne 17.7.2004 se konal 3. ročník raftových závodů, které pořádal místní
kanoistický oddíl. Za krásného počasí se závodu zúčastnilo 23 posádek.
Všechny rafty poctivě bojovali, nikdo se neutopil. Výsledky nejsou
důležité, důležitá byla příjemná atmosféra, kterou večer pomohla
roztancovat folkrocková skupina The Mňaucs. Srdečně děkujeme všem
těmto sponzorům:
Panství Bechyně, Vinárna U Pichlů, L.Švejda - hotel U draka, AGV
Vontor-akvária-terária, Potraviny U Lososů, MD Market-p.Michalová,
Klenotnictví a zlatnictví-p.Vontrobová, Jola, Elektro Benedikt, Večerka
na Písecké-Vavřečkovi, Alšova galerie, Drogerie Jenšíkovi, Elektro
Zelenka, Elektro na Čechově, Květinářství Mendlová, Tučňák bar
Vymňouk, Potraviny a nápoje Štroufová, Květinka Lepšovi, Optik Ursíny,
Foto kino p.Strubinský, Knihkupectví a galerie-p.Štachová, Ovocezelenina Kirian, Zahradnictví u Benešů, Domácí potřeby Drda,Ovoce
zelenina Kiššová, Papírnictví Raušerová, Autodíly Morkes, Autohas,
Trafika Ondřejovi, Pekárna na Písecké, Qart design Vontroba, Textil
Vl.Brouček, Galerie-vinotéka Janků a Cukrárna-p. Lachout.

za oddíl kanoistiky pazi

TJ BULLDOGS připravuje nově pro ženy: "Něco o těle, něco o duši" relaxační kompenzační cvičení, Low and Slow aerobic, Lehký
bodystyling, předcházení svalovým dysbalancím, CESTA KE SVÉMU
TĚLUA DUŠI.
Vhodné pro ženy s nadváhou a sedavým zaměstnáním, věkově
neomezeno. První schůzka: středa 6.10. v 17.30 hod. cvičí Z. Habrová,
profi instruktor aerobiku.
Využití tělocvičny TJ BULLDOGS na stadioně v Bechyni
Pondělí 17.30 - 19.30 Florbal Fc Leader (Ingr)
19.30 - 21.00 Cvičení pro ženy (Habrová)
Úterý 18.30 - 20.00 Aerobic (Habrová)
20.00 - 21.30 Sebeobrana (Mik)
Středa 17.30 -19.00 Cvičení pro ženy (Habrová)
19. - 21.00 Florbal (Vitha)
Čtvrtek 18.30 - 20.00 Aerobic (Habrová)
Pátek 18.00 - 19.30 Sebeobrana (Mik)
Neděle 18.00 - 20.00 Florbal (Vitha)

25. září 2004 se za účasti zástupců všech jihočeských šachových
oddílů uskuteční ve Veselí nad Lužnicí losovací schůze pro 1., 2. a 3.
jihočeskou divizi. V osudí, které rozhodne o soupeřích v jednotlivých
kolech, budou i cedulky se jménem našeho oddílu, jenž do nové
sezony vstupuje pod novým názvem Šachový spolek Reality Horňák
Bechyně. Tato změna naznačuje, že jsme získali sponzora, který nám
pomůže nést stále rostoucí náklady, především na cestovné a taky na
organizování květnového celorepublikového turnaje Bechyňská
blicka.
Šachový spolek Reality Horňák Bechyně A bude hrát 1. divizi
nejvyšší regionální soutěž a chce znovu celou sezonu dokazovat, že
patří mezi nejlepší družstva v kraji a že dobré vztahy v kolektivu jsou
stejně důležité jako šachová síla jednotlivců. V této soutěži nás budou
reprezentovat: Pepík Janeček, Vašek Hašek, Lojza Bartoš, Pavel
Houdek, Štefan Bernáth, Vráťa Šťastný, Honza Marek, Venca
Absolón, Pavel Malý, Míla Hrubant a další hráči z Béčka.
Šachový spolek Reality Horňák Bechyně B chce potvrdit, že
vynikající 2. místo z minulého ročníku 3. divize nebylo náhodné a jeho
cílem je nejvyšší stupínek v tabulce a postup do vyšší soutěže.
Skloubením dravého mládí a zkušených hráčů se vytvořilo
sebevědomé družstvo, za které budou nastupovat: Pavel Malý, Míla
Hrubant, Jarda Alexa, Marek Brčák, Láďa Havlík, Petr Michlík, Ivan
Horňák ml. a Ivan Horňák st.

Činnost tenisového oddílu TJ Jiskra Bechyně
v roce 2004
Smíšené družstvo dospělých hrálo I. třídu krajského přeboru.
Svoji skupinu vyhrálo a rovněž utkáni o pořadí.
Konečné umístění jednotlivých oddílů jihočeského kraje je
následující.
KP I. dospělí:
1. Jiskra Bechyně
9. Slovan Jindřichův Hradec
2. LTC Velešín
10. TK ZVVZ Milevsko B
3. TK Tábor B
11. SK TK Vodňany
4. TJ TK Prachatice
12. TK MAS Sezimovo Ústí B
5. TJ Jiskra Třeboň
13. Start České Budějovice
6. SKP České Budějovice 14. Jiskra Humpolec B
7. Motor České Budějovice 15. Slavoj Pacov
8. Jiskra Humpolec A
16. TK Tábor C
Družstvo hrálo v tomto složení: Tlamicha Marek, Ing.Hlavnička
Martin, Hübner Lukáš, Hlaváček Tomáš, Hartl Patrik, Ing.
Folprechtová Zuzana, Vontorová Simona, Ing. Podlahová Jitka,
Krejčová Jana
Smíšené družstvo dospělých Jiskra Bechyně B bylo účastníkem
okresního přeboru. V této soutěži se umístnilo na druhém místě.
Družstvo nastupovalo ve složení - Simota Jan (hrající kapitán),
Ing.Kalousek Miroslav, Hartl Patrik, Tupý Jaroslav, Bakule Jan, Ing.
Podlahová Jitka, Ing. Hodek Miloš.
Okresní přebory jednotlivců dospělých
Finále Čihák Jan, Sez. Ústí Tupý Zdeněk, TK Tábor 6/4 7/5
Ing.Podlahová Jitka, Bechyně Vontorová Simona , Bechyně
6/3

6/4

Turnaje
Lázeňský tenisový turnaj, účast 26 hráčů ze 13 oddílů
Finále dvouhry: Bláha, Real Sport Nymburk Línek, TK Neride Praha
6/4 6/4
Finále čtyřhry: Kuka, TK Písek, Špaček,S.Ústí Hlaváček - Hübner,
Bechyně 6/2 6/2

Turnaj nereg. hráčů z obl. obchodu a pohostinství JIKATENNIS OPEN

Pořadatel Ing.Hartl, účast 32 hráčů
Turnaj bechyňských legend BETL
Pořadatel TO, p. Vágner
Turnaj hráčů Zbytku světa pořádaný tímto sdružením
Turnaj Rakousko - Česko (Bechyně - výběr) vítězství bechyňských
10/0
Závěrem můžeme konstatovat, že činnost oddílu se rozvíjí, pořádají
se školení trenérů a rozhodčích. Vybudovala se ubytovací kapacita a
zrekonstruovaly se ten. dvorce. Výbor oddílu se snaží, aby tradice
bechyňského tenisu nadále pokračovala.
Proto zveme a přivítáme další zájemce o tento krásný bílý sport,
zejména z řad mládeže i dospělých.
Miloslav Hlaváček, předseda tenisového oddílu Bechyně

Cyklistické kritérium o Pohár ing. Stanislava Kázeckého

Ze života v Domově důchodců

V Bechyni se opìt po nìkolikaleté pauze závodilo na kolech. Dne 14.9.2004 se na start
závodu o Pohár Stanislava Kázeckého postavilo ètyøicet pìt závodníkù.Za sluneèného
poèasí vyrazilo v 17 hodinna trapestrobarevné pole cyklistù. Okolotratì sesešlozhruba
ètyøista divákù, kteøí vidìli boje oumístnìní pocelou dobu závodù.
Po obkroužení 35 okruhù (42 km) dorazili závodníci do cíle kritéria a po seètení bodù
jednotlivých èlenù závodního pole vyhlásili rozhodèí koneèné poøadí. Nultý roèník
cyklistického kritéria vyhrál František Trkal z poèetnì zastoupené stáje „eD systém ZVVZ
Milevsko“na druhém místì skonèil Zdenìk Mlynáø ze stáje AC Sparta Praha a tøetí dojel
Milan Kadlec ze stáje Vini Caldirda Nobili Rubinett. Ceny vítìzùm pøedával s panem
ing.Stanislavem Kázeckým starosta mìsta Bechynì pan Jaroslav Matìjka.

Od èervna letošního roku došlo v našem zaøízení k personálním zmìnám.Pod vedením
øeditelky pí. Sakaøové se postupnì upravuje veškerý interiér domova. Pro bezpeènìjší
pohyb klientù v celém domovì se chystá oprava podlah, nebo nìkteré jsou ve špatném
stavu. Servírování jídel mimo jídelnu se zdokonalí formou tabletového systému , jehož
pøedností je nejen udržení pokrmu v teplém stavu, ale pøispìje to i k vyšší hygienì a
estetice stolování. V jednání s Mìstským úøadem Bechynì je pøidìlení kontejnerù na
tøídìní odpadu.
Co se týká života našich obyvatel,vytvoøili jsme program s názvem „Nestùj stranou“. Jeho
podstatou jsou každodenní aktivity rùzných smìrù a zájmù. Cvièíme, modelujeme,
kreslíme, hrajeme spoleèenské hry, vìnujeme se muzice a podnikáme rùzné vycházky a
výlety. Poslední pìkný výlet jsme uskuteènili na zámek Èervená Lhota. O všech našich
aktivitách vedeme kroniku DD a dokumentujeme vše fotografií a videokamerou.
S nadcházejícím koncem léta plánujeme již rukodìlné práce pro podzimní nepøíznivé dny.
Touto cestou chceme požádat bechyòské spoluobèany o vìnování zbytkù rùzných druhù
vlny a chemlonu pro zábavnou a tvùrèí èinnost našich klientù. Tyto aktivity patøí do
oblasti ergoterapií a slouží nejen k zábavì a využití volného èasu, ale i k udržení mobility
a sebeobslužnosti našich klientù. Zároveò vyslovujeme podìkování všem, kteøí nám
vìnovali množství kniha zachovávajínám nadále svoji pozornosta pøízeò.

Podzimní sbírka vìcí pro chudé
Sbírka probìhne v sobotu 16.øíjna od 9,00 do 17,00 hodin a v nedìli
17. øíjna od 10,00 do 13,00 hodin na nádraží ÈD na obvyklém místì
blízko autobusového nádraží, kde budou pøistaveny vagony. Bližší
údaje najdete na letácích a plakátech.

Za Domov dùchodcù soc. pracovnice J.Pešková

KINO BECHYNÌ
PROGRAM NA ØÍJEN 2004
1.pátek - 20 hodin

Non plus ultras

Fotbal je jen záminka

PODLAHÁØSTVÍ
VZORKOVÁ PRODEJNA

2. sobota, 3. neděle - 20 hodin

Troja

Pokud někdy stálo za to svést kvůli lásce boj, nestalo se tak ve
větší bitvě, než byla tato…
4. pondělí, 5. úterý - 20 hodin

Hříšný tanec 2

Provedení rozpoètu a možnost pokládky

Vášeň a láska v žáru havanských nocí
7. čtvrtek, 8. pátek - 20 hodin

Život s Helenou

Co nejvíce potřebujeme, nemusí být vždycky to, co máme.V
hlavní roli romantické komedie Kate Hudsonová

Provozní doba:
Tel. 776 022 403, 776 698 744
Vinaøického nám. 209, Týn nad Vltavou

9. sobota - 20 hodin, 10. neděle - 17 hodin

Harry Potter a vězeň z Azkabanu
I třetí rok ve škole čar a kouzel v Bradavicích bude plný
překvapení a nebezpečí
11. pondělí, 12. úterý - 20 hodin

Horem Pádem

Komedie, která vás rozpláče. Drama, které vás rozesměje. Režie
Jan Hřebejk.
15. pátek - 20 hodin

Před soumrakem
Jednou se již rozešli, zkusí to spolu znovu?
16. sobota - 20 hodin, 17. neděle - 17 hodin

Shrek 2

Bylo, ale možná nebylo … Pokračování úspěšné animované
komedie
18. pondělí, 19. úterý - 20 hodin

Riddick : kronika temna

Ani všechna síla vesmíru osud nezmění. Vin Diesel v pokračování
úspěšného sci-fi hororu Černočerná tma.

Kovoobráběče

22. pátek, 23. sobota - 20 hodin

Můj soused zabiják 2
Bruce Willis a Matthew Perry v pokračování úspěšné kriminální
komedie
25. pondělí, 26. úterý - 20 hodin

Já, robot

Hledá nové
pracovníky
na tato volná
pracovní místa

On jediný to tušil. Will Smith v hlavní roli akčního sci-fi trilleru

Vaterland - lovecký deník

ubytování.

Dobrodružný thriller s prvky černé komedie

Terminál

Život čeká. V hlavní roli Tom Hanks, režie Steven Spielberg.

Nástup možný po vzájemné
dohodě!
V případě zájmu zajistíme i

28. čtvrtek, 29. pátek - 20 hodin

30.sobota , 31. neděle - 20 hodin

vyučené v oboru, práce na
CNC i klasických strojích.
Perspektiva dalšího
odborného růstu.

Kontakt: p. Hrda
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

Nabízíme zajímavou práci v příjemném
prostředí. Za kvalitní práci nabízíme dobré
finanční ohodnocení.
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