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Vážení spoluobčané,
blíží se květnové dny, kdy si budeme připomínat 60. výročí ukončení
bojů 2. světové války v Evropě.
My, co jsme dobu války neprožili a Protektorát Čechy a Morava
známe jen z učebnic a z vyprávění starších, asi nikdy nedokážeme
úplně pochopit toto období. Možná ho úplně pochopit nedokáží ani
přímí účastníci tehdy probíhajících událostí, protože válečné hrůzy a
zvěrstva se vymykaly (a vždy budou vymykat) jakékoliv logice.
Proto smrt a nesmírné utrpení milionů lidí je velmi dobrým důvodem k
zamyšlení nad konáním veškerého lidstva, nad tím, kam vlastně
míříme ačeho chceme dosáhnout.
Je to obrovské memento pro nás i pro generace příští, vždyť ne
nadarmo se říká, že historie je učitelkou života, vezměme si proto z ní
poučení.
Je přece velmi potřebné vědět,proč se lidé dopouštěli a dopouštějí tak
velkých zločinů proti lidskosti, je velmi potřebné vědět, jak funguje
mozek člověka, který dokáže zabíjet, vraždit, mučit, ničit vše, a to
kdykoliv, kdekoliv a jakkoliv. Vždyť toto poznání je prvním krokem k
nápravě věcí, které se dotýkají nás všech.
Z výše uvedených důvodů mi proto dovolte, abych Vás pozval na
krátkou vzpomínku a oslavu 60. výročí ukončení válečných operací
2. světové války, která se uskuteční v neděli 8. května v 10.00 hodin
u pomníku obětem válečných konfliktů na nám. TGM vedle radnice.
Jaroslav Matějka

Krátce z jednání zastupitelstva
30.3.2005
Za zastupitele, kterým zastupitelstvo vyslovilo zánik mandátu členů
zastupitelstva z důvodu neslučitelnosti funkcí (mgr. Bc. Jana Ingra a
paní Boženy Vorlové) nastoupili na uprázdněné mandáty Ing.
Vladimír Vaněk a Ing. Jiří Rejlek. Tajným hlasováním byli na místa
členů rady zvoleni zastupitelé Ing. Ladislav Sviták a Ing.Vladimír
Vaněk. Předsedou kontrolního výboru byl zvolen Ing.Jiří Rejlek.

Náměstí T. G. Masaryka - návrh projektu
na rekonstrukci
V pondělí 2. května 2005 od 16.30 hod. bude v přísálí kulturního
domu představen návrh projektu na celkovou rekonstrukci náměstí
T.G. Masaryka. Občané města zde budou mít možnost vyslechnout
si záměry architektů a diskutovat s nimi a s představiteli města o
možných variantách řešení tohoto prostoru.
Protože se stále kýmsi (podobnì jako na fotografii) odkládají použité
pneumatiky, akumulátory ..., chtìla bych pøipomenout problematiku zpìtného
odbìru výrobkù dle § 38 zákona 185/2001 Sb., o odpadech, ve znìní
pozdìjších pøedpisù.
Zpìtný odbìr výrobkù
nabídnutých ke zpìtnému
odbìru jsou povinny
zajistit právnické osoby
ne b o fy z i ck é o s o by
oprávnìné k podnikání,
které výrobky uvedené v
§ 38 odst. 1 zákona o
odpadech vyrábí nebo
uvádí na trh v Èeské
rep ub lic e (d á l e j en
„povinná osoba“), a to
bez ohledu na výrobní
zn aèku. Po vi n nost
zpìtného odbìru se vztahuje s úèinností od 23. února 2002 na následující
komodity:

oleje jiné než surové minerální oleje a surové oleje z živièných nerostù,
pøípravky jinde neuvedené ani nezahrnuté obsahující nejménì 70 %
hmotnostních olejù, jsou-li tyto oleje podstatnou složkou tìchto pøípravkù,
elektrické akumulátory, galvanické èlánky a baterie, výbojky a záøivky,
pneumatiky, a s úèinností od 1. ledna 2003 na chladnièky, mrazící zaøízení a
jejich kombinace, urèené pro použití v domácnostech - s úèinností od 13. srpna
2005 bude bod nahrazen bodem elektrozaøízení pocházející z domácností tento bod zahrnuje použité elektrozaøízení pocházející z domácností nebo svým
charakterem a množstvím jemu podobný elektroodpad od právnických osob a
fyzických osob oprávnìných k podnikání . Podrobnosti provedení zpìtného
odbìru jsou ošetøeny vyhláškou è. 237/2002 Sb., o podrobnostech zpùsobu
provedení zpìtného odbìru nìkterých výrobkù ve znìní vyhl. è. 505/2004 Sb.,
Základní povinnosti a teze zpìtného odbìru:
Povinnost zpìtného odbìru se vztahuje na výrobky dodávané spotøebiteli,
který je definován zákonem è. 643/1992 Sb. jako „fyzická nebo právnická
osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby k jiným úèelùm než pro
podnikání s tìmito výrobky nebo službami“. Zpìtný odbìr se vztahuje na
všechny uvedené použité výrobky bez ohledu na datum jejich výroby, resp.
uvedení na trh. Vznik povinnosti se nevztahuje k datu výroby, nebo uvedení
výrobku na trh v ÈR, ale k datu v souvislosti se zbavováním se výrobku
(spotøebitel vyøazuje výrobek v dobì nabytí platnosti zpìtného odbìru, ten se
stává použitým a pøedává ho povinné osobì). V pøípadì, že obèan obce
nevyužije systém zpìtného odbìru použitých výrobkù, nakládá s nimi jako s
komunálním odpadem nebo nebezpeènými složkami komunálního odpadu
podle obecnì závazné vyhlášky obce a odkládá je na místa urèená obcí
sbìrném dvoøe. S úèinností od 13. srpna 2005 lze zpìtný odbìr použitého
výrobku odmítnout v pøípadì, že použitý výrobek z dùvodu kontaminace
ohrožuje zdraví osob, které zpìtný odbìr provádìjí.
Poslední prodejce je povinen pøi prodeji výrobkù, na které se vztahuje
povinnost zpìtného odbìru pøedat prvotní informace od povinných osob o
zpùsobu zajištìní jejich zpìtného odbìru pøímo spotøebiteli. Informace musí
minimálnì obsahovat: název, adresu a telefonní spojení místa zpìtného
odbìru, druhy zpìtnì odebíraných výrobkù, provozní dobu zpìtného odbìru,
upozornìní na bezplatnost zpìtného odbìru.
V pøípadì, že tak neuèiní, je povinen použité výrobky bezplatnì odebrat
pøímo v provozovnì, a to bez nároku na úplatu od spotøebitele, po celou
provozní dobu a bez vázání odebrání použitých výrobkù na nákup nového
zboží (na nákup nového zboží lze vázat od 13. 8. 2005 jen odbìr použitého
elektrozaøízení).
Místa zpìtného odbìru musí být pro spotøebitele stejnì dostupná jako místa
prodeje výrobkù, na které se povinnost zpìtného odbìru vztahuje tzn. zøídit
minimálnì jedno místo zpìtného odbìru v každé obci.
Ing. Blažková, MìÚ Bechynì

INFORMACE O OBÈANSKÝCH PRÙKAZECH
Upozoròujeme obèany na naøízení vlády è. 612/2004 Sb. ze dne
16. 11. 2004, kterým se stanoví lhùty pro výmìnu obèanských prùkazù bez strojovì
èitelných údajù. Obèané jsou dle tohoto naøízení povinni provést výmìnu obèanských
prùkazù vydaných do 31. 12. 1994 nejpozdìji do 31. 12. 2005; žádost o vydání
obèanského prùkazu obèan pøedloží nejpozdìji do 30. 11. 2005. Jedná se o obèanské
prùkazy typu knížka, popø. ID karta. Aby nedošlo koncem roku 2005 k pøetížení
pøíslušných pracoviš a tím nevznikly pro obèany problémy s pozdním vyhotovením
obèanského prùkazu, mohou držitelé tohoto typu obèanského prùkazu požádat o výmìnu
již nyní, a to bez správních poplatkù. Nesplnìní povinnosti vymìnit obèanský prùkaz
mùže zpùsobit obèanùm problémy pøi vyøizování soukromých záležitostí, napø. pøebírání
poštovních zásilek, dùchodu apod. Zároveò upozoròujeme, že pokud je v obèanském
prùkazuvyznaèena doba platnosti „bez omezení“, jetaké nutná jeho výmìna.
Žádost o vydání nového obèanského prùkazu se podává na matrice Mìstského úøadu v
Bechyni. Obèan pøedloží dosavadní obèanský prùkaz, pøípadnì další matrièní doklady,
fotografii z poslední doby a vyplní a podepíše pøíslušný tiskopis. S podáním žádosti
mohou obèanùm pomoci rodinní pøíslušnícièi blízcí.
Doporuèujeme proto všem, kdo mají obèanský prùkaz vydaný do 31. 12. 1994, aby jeho
výmìnuprovedli bez zbyteèného odkladu.
Pøípadnédotazy rády zodpovíme obèanùm osobnìnebo natf. è. 381 211012 matrika.
Alena Èáslavková, Helena Pøíhodová

MEDAILON
60 let od skončení druhé světové války
Letos 8. května celý svět uctí 60. výročí porážky nacistického
Německa ve druhé světové válce. Ale ani těchto šest desetiletí
nezmapovalo mnoho bílých míst.
Naši čtenáři vědí, že jsme začali zaznamenávat vzpomínky našich
spoluobčanů na válečná léta a osvobození v roce 1945. Nemysleli
jsme přitom na letošní oslavy 60.výročí konce války, ale na to, že
pamětníků bohužel ubývá a jejich vzpomínky odcházejí s nimi. Byla by
škoda je nepředat dalším generacím, protože se nemá zapomínat.
Pár vzpomínek bylo uveřejněno (články ve Zpravodaji:květen 2003,
září 2003, květen 2004). Dovolte proto, abychom nyníuveřejnili další.
Ich wiederhole - opakuji
Na počátku se musím zmínit, že si do dneška pamatuji jaksi zvláštní
pocit smutné nejistoty v září 1937, v den úmrtí prvního presidenta
Československé republiky, T.G.Masaryka. Jako dítě jsem ničemu
nerozuměl a tak jsem netušil, že tato smutná nejistota se protáhne
nejen na léta, ale na celý můj život. Po celou dobu války jsem nic
chápat nesměl, to bylo pro děti nevhodné. Po válce bylo mnohé
nepochopitelné a po únoru 1948 jsem už nedokázal chápat vůbec nic
a snad jsem to ani pochopit nechtěl.
Tak nadešel rok 1938, v Bechyni vzniklo čsl. vojenské polní letiště, ale
do Bechyně se také přistěhovali čeští „vyhnanci“ z Němci zabraných
pohraničních území. Prostě i do naší obecné školy přišli noví školáci.
Pak březen 1939, Slováci oddělili z Československa samostatný
„Slovenský štát“ bojující během války po boku Velkoněmecké říše a
zbytek ČSR byl okupován německým vojskem a připojen k
Velkoněmecké říši jako Protektorát Čechy a Morava. Dál přecházely
válečné roky, roky plné nejistoty, omezování a strachu, které se
postupně měnily ve dny naděje a radosti při zakázaném poslechu čsl.
vysílání rozhlasové stanice BBC z Londýna. Zákaz nebyl pouhou
legrací. Vysílání bylo Němci silně rušeno a poslech byl trestán
koncentračním táborem nebo i smrtí.

Je až s podivem, co toto malé město za války a těsně po ní prožilo.
V roce 1939 se do Bechyně po odsunu Čechů přistěhovali i naši
příbuzní z Karlových Varů. V podstatě poprvé se mě dotkla válečná
doba při líčení drastických poměrů v pohraničí, při líčení nesmyslné
národnostní nenávisti. Dalším přistěhovalcem byl nadstrážmistr
Roman Lamka se svou rodinou. Byl to krajan mého otce z
náchodského kraje, oba si rozuměli a prožívali spolu těžkou
protektorátní dobu ve vzájemné důvěře. Mně se vrylo do paměti
Lamkovo varování před horlivými Čechy, kteří byli nad Němce s
udáváním a špiclováním.
Ze zážitků dívek z Essenu, které v rámci dětského tábora z
bombardovaného Porůří se dostaly do Bechyně: V pozdním létě 1943
jsme sem dorazily a bydlely v lázeňském domě. Ve všední dny jsme
po snídani ve velké jídelně pochodovaly v trojstupu do školy. Pro
zdejší obyvatele to nebylo k přeslechnutí, jak jsme mašírovaly a
zpívaly. Školní budova nás překvapila, byla velmi pečlivě udržovaná.
Ve škole jsme měly k dispozici třídy, kreslírnu, tělocvičnu a velký
travnatý školní dvůr s vysokými stromy na pravé straně. Škola v
Bechynibyla naší školou.Kde byly české děti?
Na konci roku 1944 už to byly měsíce zvídavého, ale i
bojácného pokukování po modré obloze, která se čím dál tím častěji
plnila spoustou bílých čar, na jejichž špicích se stříbřitě leskly
malilinkaté hvězdičky, spojenecké bombardéry. To už bylo něco pro
patnáctiletého kluka! A aby každý věděl, kdy se má jít podívat, slýchali
jsme na rozhlasové stanici Praha obvykle toto hlášení: „Achtung,
achtung, die Luftlagemeldung! „Über dem Reichsgebiet befindet sich

kein feindlicher Kampferband. Ende der Meldung.“ Na české stanici se
také mluvilo německy,stejně jako jsme museli tehdy mluvit německy
při některých vyučovacích předmětech ve škole. V hlášení se říkalo, že
nad říšským územím není žádný nepřátelský bojový letecký svaz. Tak
jsme se šli podívat na nebe, kde se obvykle právě začínaly dělat od
jihozápadu bílé čáry a začínalo být slyšet jednotvárné zlověstné
dunění leteckých motorů. Až do konce války jsem nikdy neslyšel
hlášení, že nad říšským územím jsou bojové nepřátelské svazy.
Učitelé museli povinně na začátku a konci vyučovacích hodin zdravit
arijským pozdravem, vztyčenou pravicí. Záleželo na povaze i odvaze
jednotlivce, jak tento tělocvičný výkon provedl;některý zdravil vzorně,
některý tento pozdrav předstíral jakoby zaháněl mouchu. Tento
pozdrav byl zesměšňován lidmi slovy: „Tak vysoko skáče náš pes!“,
podle herce Vlasty Buriana.
Bývalá žačka z Esenu, paní Else Sippel vzpomíná:
Vyvstávají mě vzpom ínky na několi k obličejů
to jsou
Krátkých,Mirko,který nám znuděně servíroval jídlo…fotograf Vaněk a
mnoho jiných. Ale mezi všemi obličeji není ani jeden dětský…
Jednou ji o vánocích navštívil otec.Dodnes jí zní v uších jeho otázka:
“Už jsi tu delší dobu, tak máš určitě českou kamarádku?“ „Nemám, s
Čechy vůbec nepřijdeme do styku. “Nastalo mlčení a každý z nás se
zaobíral svými myšlenkami. Mezi otcem a dcerou o této situaci nebylo
možné hovořit. Je to příklad toho, že politické poměry zasáhly i do
rodinných vztahů.V té době sblížení s obyvateli města nebo dokonce
přátelské vztahy nebyly doporučené ani žádoucí. Jak by bylo v našich
letech hezké mít českou přítelkyni; tu jsem nikdy neměla a asi nesměla
mít. Žádná z nás ji neměla.
Nechápaly, jak to cítil český člověk, okupovaný a přirozeně tehdy
nenávidějící vše německé.
Při povinné výuce němčiny od 5.třídy v roce 1939 a ve vyšších třídách
jsme se museli učit celé pasáže nazpaměť, hlavně životopis Adolfa
Hitlera: „Adolf Hitler wurde 20. 4. 1889 in Braunau an Inn als Sohn
einem österreichische Zollbeante geboren“, převzetí moci
„Machtübernahme“, vznik a poslání SS a SA, Hitlerjugend,Bund
Deutsche Mädel, ale i nacistické písně jako „Horst Wessel Lied“, „Die
Fahne Hoch“, hymnu „Deutschland, Deutschland über alles in der
Welt“.Také však německé básně, např. od J.W.Goetheho „Erlkönig“,
písničky a koledy. I pohádky, které jsem znal z češtiny, např. Zvířátka a
Petrovští „Die Räubern sich erschraken und läufen fort…“.
Škole jsme tenkrát moc nedali, vyučování probíhalo všelijak v
náhradních prostorách, pro náš ročník u Pichlů v divadelním sále nebo
také často nikde, zvláště v zimních měsících, kdy byly vyhlášeny
uhelné prázdniny k naší velké radosti. Vyučování v tomto sále mělo
neopakovatelnou atmosféru, protože za vyučujícími bylo proscénium
divadla, které jsme znali z dřívějších hraných i loutkových představení.
Neškolní prostředí svádělo i k různým lumpárnám.
Sokolská obec byla za války zlikvidována, skauting byl také rozpuštěn.
Někde se však lidé museli scházet. A byl to kostel,kde se na nedělních
mších scházeli nejen bechyňští, ale i ti z blízkého okolí. Nejen z
náboženských důvodů. Měli jsme v této době svérázného pana
děkana, pátera Františka Kocába, neohroženého vlastence. S ním
mám spojen také jeden válečný zážitek. Byl gestapem zavřený pro
rozmnožování protiříšských letáků. Byl ihned a jednoduše usvědčen
jako jejich autor, letáky psal na svém psacím stroji zrovna jako rodné
listy a tento stroj, potvora, měl na jednom písmeni chybu. Pro svou
civilní i církevní otevřenost byl brzy z vězení propuštěn. To také hned
potvrdil v nedělním svérázném kázání: „Tak jsem byl zavřený, no a co,
koza je taky zavřená!"“Byl to člověk vzácný, který vskutku pomáhal
svým blízkým, kromě jiného vychoval a uživil na bechyňské faře
jedenáct příbuzných.
Můžete si říct, že tady v Bechyni se nebylo čeho bát. Ale bylo! Celá
východní polovina bechyňského náměstí bývala plná zaparkovaných
německých vojenských aut, v bechyňském zámku byla německá
vojenská posádka a opravna automobilů po celou dobu války. My kluci
jsme koukali na nebe plni zvědavosti, kdežto naši rodiče se dívali
tamtéž dost starostlivě. Až jednoho dne se pohár naplnil. Bylo to právě
o druhém vánočním svátku roku 1944, tedy na svatého Štěpána, zimní
den jako vymalován. Už bylo po mši svaté, bylo pomalu před polednem
a bruslící a veselící se mládeže i dospělých byl plný Hořejší rybník.
Tehdy se z radia ozvalo ono uklidňující hlášení a shůry nikoliv vánoční
„Gloria in excelsis Deo“, ale ono již známé zlověstné dunění. A kdosi
neznámý začal nebe v nadhlavníku plnit bílými čarami jako podle
pravítka. Celá plocha rybníka se naráz změnila v pozorovatelnu. Byla
to úchvatná podívaná a velká radost: „Už zase letí! “Pak byl slyšet
pronikavý svist a posléze dva výbuchy. Celý rybník na chvíli strnul:
“Bombardují!“ Dvě bomby dopadly a vybuchly v blízkosti bechyňského
vodojemu na Šibeničním vrchu a třetí padla do hnojiště selského dvora
v Hodonicích.
(dokončení na str. 4)

Pondělí 2. května v 17.00 vernisáž v Galerii U Hrocha
Pozoruhodná kolekce olejomaleb Prahy obsahuje dvě desítky
jmen malířů tvořících v první polovině 2O. století a je příspěvkem k oslavám 6O. výročí osvobození Československa armádami Spojenců.
Některé vystavené obrazy v podobě pohlednic a kalendářů
obletěly mnoho zemí světa a dostaly se i k našim vojákům
v Jugoslávii, v Iráku či Afghanistánu. Staly se připomínkou
domova a vlasti. Jsou symbolem nehasnoucí současné i minulé krásy našeho hlavního města.
Kurátorem výstavy je Pavel Šmidrkal.

Pondělky 2., 9.,16., 23. a 30. května od 18. a 19. hodin
Klubovna KD

Neděle 1. května / 17.30 hod. / Velký sál / Vstupné 110,-Kč
Michal k snídani - Pojďte na snídani s Michalem !!!
Michal Nesvadba jakožto autor a protagonista připravil pro
děti nový zábavný pořad. Už jak název napovídá, tak se toto
představení bude věnovat různým legracím, které se dějí kolem jídla, a možná i tomu, že den by měl začínat nejen s dobrou náladou, ale i s něčím dobrým. Což takhle pochutnat si
přímo na něčem s Michalem.
Můžeme zaručit to, že lahůdek a bonbónků bude přehršel.
Představení je plné legrace, her, soutěží, chytrého a vtipného
dětského humoru.

Rádi bychom
a doporučili toto
jako skvělý
státní svátek

Vás pozvali
představení
tip na
1. května

Čtvrtek 26. května / 17.30 hod. / Velký sál KD
Zveme Vás na malý výlet historií - nejen bechyňskou - společné závěrečné vystoupení hudebních,výtvarných a literárně
dramatických oborů ZUŠ Václava Pichla v Bechyni, za podpory KD v Bechyni. Bližší informace a program najdete na
www.klaster-bechyne.org . Možná s námi objevíte poklad.

Pátek 27. května / 20.30 hod. / Velký sál KD /

Po roce opět zavítá do Bechyně skupina DIVOKEJ BILL. Tato
kapela z Ouval má za sebou další úspěšný rok, který vyvrcholil koncertním turné se TŘEMI SESTRAMI ve vyprodaných
halách po celé ČR + nominace na Anděla. Uslyšíte skvělou
muziku, špičkový zvuk, supr světla + velkoplošná projekce.
Speciální host COCCOTE MINUTE (zpěvák Zeller uvádí
hudební pořad Pomeranč).
Předprodej vstupenek:
stánek ONDŘEJOVI Libušina ul.
Od 9.5. 2005
Kulturní dům GALERIE U HROCHA
Připravujeme pro Vás: velkou letní discoshow typu „Jižní noc“
Vystoupení kapel:Tři Sestry, Wohnout, JAR, Horkýžeslíže-Sk.

Pondělí 30. května / 8.00 - 11.00 / Malý sál KD
Pro žáky II. stupně základních škol připravila Měst. knihovna
besedu a autorské čtení Františka Pozniaka, majitele nakladatelství Navigátor.

Z důvodu změn v AČR, zejména profesionalizace armády
a zrušení základní prezenční služby, byl pro letošní rok
odvolán festival Divadelní Bechyně včetně soutěžního vystoupení MAŽORETEK.

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

60 let od skončení druhé světové války

(dokončení ze str. 2)

Za nimi vskutku už přijížděla od Sudoměřic kolona prvních sovětských
vojáků. Začínaly nebo končily slavné májové dny v Bechyni?

V posledních dnech dubna přes Bechyni postupovaly německé
vojenské kolony včetně civilistů směrem na západ ke spojeneckým
armádám. Jeden z transportů prý shodil z mostu do řeky osobní auto.
Několik starších bechyňských chlapců se potápí pod vodu a za
pomoci traktoru a ocelového lana se snaží vrak auta z řeky vytáhnout.
Po několikahodinové námaze se lano přetrhne a vrak zůstává v řece.
Asije tam dodnes.
Celý lázeňský park před jídelnou, les od mostu k lázeňským budovám
a lesík za mostem vpravo jsou plné maďarských vojáků včetně
civilistů, koní a koňských povozů.
Vojenská auta zmizela z náměstí už v lednu či únoru. V zámku je stále
německá posádka.
5. května 1945 zazněla v rozhlase dlouho očekávaná slova:“Voláme
českou policii., české četnictvo na pomoc českému rozhlasu.“Volání,
na které jsme čekali nedočkavě po dobu delší pěti let. Vyvolávalo v
nás emoce, euforii, naději, nadšení, ale i bezmocnost, obavu a
nejistotu. Co bude dál? Město bylo přesyceno nepřátelským vojskem,
německými utečenci, německou mládeží. Poměr německých občanů
k obyvatelům města byl téměř paritní.
Ulice byly vylidněny, lidé zůstávali
doma u přijímačů a poslouchali
zprávy z Prahy.My mladí jsme
uvažovali o případné pomoci
volající Praze. Jak ji zrealizovat.
Zbraně nebyly a Praha daleko.
8.května jsme byli informováni o
událostech v Bernarticích. Ve
světě již bylo po válce, také v
Praze boje ustaly, ale Bechyně
byla stále v moci německé armády.
Ten den přijelo do Bechyně auto s
tzv. vládním vojskem, které se
mě lo p o k us it o o dz b rojen í
německé posádky. Přijeli na
náměstí, vystoupili z auta a
postupovali k zámku, kde byla
německá armáda. Jednomu z
vojáku snad nechtěně vystřelil
samopal. Okamžitě se rozštěkal
Jan Kovaøík
kulomet z prostoru zámeckého
vchodu, vyjelo ozbrojené auto a ozvaly se výstřely z pušek, automatů
a kulometu. Vládní vojáci se rychle stáhli. Jeden padl, těžce byl
postřelen pan učitel Jan Kovařík, který na následky zranění při
převozu do nemocnice zemřel, postřelen byl i Jaroslav Zíka, který
zůstal ležet na Libušině třídě.
Boj utichl a nastalo dlouhé očekávání, co bude následovat. Budou se
němečtí vojáci mstít? Ve sklepení zámku bylo uvězněno několik
našich občanů. Budou mučeni, popraveni? Jak se zachovat dál?

Pøíjezd RA do Bechynì

V tomto příspěvku byly použity texty J.Bumerleho, Fr.Kocourka,
R.Plachty a texty z publikace Die KLV.
Je nám líto, že jsme vzhledem k požadovanému rozsahu článku
museli tvrdě zkrátit texty, snad někdy příště, texty jsou k dispozici, také
vzpomínky a fotografie na ruské vojáky v našem městě.
- ap Dobrý den,
před časem jsem na Internetu našel bechyňský městský zpravodaj z
února 2003, kde je medailon ak. sochaře Jana Koláře.
K tomuto článku jsem se dostal díky tomu, že jsem na Internetu
hledal příjmení Sedloň a ve výše zmíněném článku je uvedeno, že
babičkou sochaře Koláře byla Arnoštka, rozená Sedloňová z
Bechyně.
Někdy na jaře roku 1998 jsem díky Internetu našel v USA osobu,
která má jméno Anna Sedlon a jak mě později sdělila, její
pradědeček do USA přišel koncem předminulého století z Bechyně.
Jen pro zajímavost bych chtěl uvést, že můj pradědeček Tomáš
Sedloň (1848), pocházel z Tábora.
V létě minulého roku jsem byl služebně v Písku a cestou domů jsem
se stavil v Bechyni, abych pro Annu udělal pár fotografií Bechyně
(jsou na Internetu na adrese www.sedlon.org). Na náměstí jsem
našel klíče, které jsem zanesl do podatelny městského úřadu. Ptal
jsem se tam, jestli v Bechyni žije někdo, kdo má příjmení Sedloň, ale
bylo mě sděleno, že bohužel ne.
Pokud to bude možné, chtěl bych vás poprosit, jestli byste tento můj
dopis nezveřejnili ve vašem zpravodaji. Doufám, že tímto způsobem
by se mohly najít osoby, které jsou spřízněny s rodem bechyňských
Sedloňů a budou mít zájem kontaktovat se s Annou Sedlon z USA.
Děkuje a zdraví vás
Petr Sedloň, 28. října 653, Žamberk 564 01
tel. 465 611 945, GSM 728 268 091, petr.sedlon@seznam.cz

Bechyně v obraze

Pohøeb p. uèitele Kovaøíka

Ve středu 9.května 1945 je slunečné, teplé a kvetoucími šeříky
voňavé ráno a po německé posádce v zámku ani potuchy. Pod
rouškou noci a v bezpečí klidu ve městě opustili Němci Bechyni. Celý
včerejší boj a mrtvý mladý učitel se jeví jako nesmyslná tragikomedie.
Ale ještě revoluční výbor vysílá hlídky, hlavně mladých chlapců k
mostu, ke keramické škole. Protože stále jezdí kolony německých
vojáků, ještě nejsme osvobozeni.
Až v pozdním dopoledni 10.května 1945 dva chlapci, kteří jeli na kole k
Sudoměřicům, mohli po svém rychlém návratu volat: „Už jedou
Rusové!“

Pod tímto názvem lze na internetu najít
projekt, který si dal za úkol dokumentovat
kulturní dění v Bechyni. Internetová
prezentace byla spuštěna v září 2004 na
adrese http://www.volny.cz/wwwbechyne .
K dnešnímu dni registruje tato prezentace,
čítající cca. 7000 fotografií, již 1400 návštěv.
Za poslední dokumentované akce jmenujme: Bechyňské schody,
maškarní v KD, hasičský sedmiboj. Ze starších pak : unikátní fotodokumentace p.Zemana o výměně mostu v Zářečí, povodně 2002,
Koloběžková GRAND-PRIX od r.2002.
Celá prezentace je tématicky rozdělena na tři části : mateřská školka,
základní škola, město. Každá část obsahuje příspěvky pro aktuální
rok a dále archiv, kde se dotváří histor. obraz jednotlivých akcí. Mezi
šikovné maličkosti lze zařadit přehledný odkaz na internetové stránky,
mající souvislost s Bechyní (městské instituce, sportovní kluby,
kult.objekty).
Pro další pokračování a rozvoj tohoto projektu hledám
spolupracovníky, kteří jsou ochotni se podělit o fotografie/video aj.
materiál z akcí pořádaných v Bechyni. Vítáni jsou i autoři článků o
h i s t o r i i m ě s ta . P o d r o b n ě j š í i n f o r m a c e n a e m a i l u :
wwwbechyne@volny.cz .
Přeji příjemné chvilky nad obrázky evokujícími vzpomínky na události
v našem městě a děkuji spolutvůrcům našeho webu.
autor projektu Petr Vičík

Pøijïte na letištì

Provoz sbìrného dvora

Opìt po roce se uskuteèní na bývalém vojenském
letišti již 11. slet ultralehkých letadel. Letecký den
s bohatým programem ve vzduchu i na zemi se
bude konat v sobotu 28. kvìtna 2005. Zahájen
bude v 9.00 hodin a akce bude trvat po celý den.
Vstup do areálu letištì bude branou u Hodonic,
tam je také zajištìno parkování. Zveme všechny
pøíznivce tradic jihoèeského letectví.
Zajisté nebudete zklamáni. Po celý den je pøipraveno bohaté
obèerstvení. S konkrétním programem se mùžete seznámit v denním
tisku, rozhlase a na plakátech. Poøadatelem je bechyòská odboèka
Svazu letcù ÈR se sekcí ULL.

Obchodní spol. Bytenes s.r.o. rozšiřuje od 1.5.2005 provoz sběrného
dvora v areálu spol.Bytenes o mimopracovní dny - soboty v době od
8,00 11,30 hodin. V tuto dobu je možno přivézt do sběrného dvora
veškerý domovní odpad. Tato služba bude zajišťována do konce
měsíce září 2005.

Pozvánka na oslavu
svátku Svatého Floriána, patrona hasičů

Nejdražší èeskoslovenské známky

Podìkování
Dìkujeme za brzkou a rychlou práci pøi hašení našeho øadového
domku dobrovolnými hasièi z Bechynì. Též dìkujeme za
pøíkladnou pomoc manž. Novotných a manž. Kojnokových pøi
likvidaci požáru. Díky.
manželé Slavíkovi

èlen odboèky SL Otto Waldhaus

Filatelistické okénko

Sbor dobrovolných hasičů v Bechyni si dovoluje pozvat všechny
spoluobčany a příznivce hasičů na oslavy SVÁTKU SVATÉHO
FLORIÁNA na nám. T.G. Masaryka první květnovou sobotu
7. května 2005.
Při této příležitosti se bude konat V. ročník soutěže hasičských
družstev v požárním útoku

O PUTOVNÍ POHÁR STAROSTY MĚSTA BECHYNĚ
K PŘÍLEŽTOSTI 60. VÝROČÍ UKONČENÍ II. SVĚTOVÉ
VÁLKY 8.5.1945
Program oslav:
11.00 - 12.00
příjezd hasičských sborů
12.30
nástup hasičských družstev
13.00
slavnostní zahájení hasičského odpoledne
- hlavní soutěž v požárním útoku, kategorie ml.hasiči, ženy 2B,
muži 3B na náměstí
- ukázka nového hasičského vozidla PRAGA CAS 16 NTS 265 v
praxi
- finálový souboj 6 družstev s nejlepším časem
- předání cen a putovních pohárů starosty města Bechyně
Po celý slavnostní den bude otevřeno hasičské muzeum otevřené již
před 5 lety v nově adaptovaných prostorách městského muzea.
Můžeme se pochlubit světovými unikáty z historie hasičství. Přijďte
si prohlédnout velice zajímavé historické exponáty staré 300 400
let, plátěné koše ručně šité, kožené hadice z volské kůže, odznaky,
uniformy, přilby, první vodní dělo v historii, zakládací listiny a další
historické předměty, ale i novinky !
Přijďte mezi nás, prohlédnout si hasičské historické exponáty
podívat se a povzbudit mladé hasiče a hasičská družstva při jejich
soutěžení.
Shlédněte vozidlo, které je tady pro Vás, pro Vaši ochranu, jak
domovů, tak v první řadě životů.
OHNI ZMAR A HASIČŮM ZDAR

za SDH velitel hasičů v.r.

ŽIVOTNÍ JUBILEA - KVÌTEN 2005
88 let
83 let
82 let
81 let
79 let
78 let
77 let
76 let
75 let

Hrušková Milada
Lososová Věra, Štrossová Marie
Hořejší František, Hynková Věra,
Sobíšková Miloslava
Jindráková Helena, Korbel Ladislav, Vosecká Anna
Bartoňová Marie, Veselý Miroslav
Ing. Karlík Stanislav, Konvalinková Jiřina
Hořejší Ladislav, Hrbek Vladimír, Švorc Alex,
Zeilinger Antonín
Beková Milada, Kocourek František,
Nehasilová Milada
Filo Benjamín, Mašek Antonín, Pekárek Jiří,
Soukupová Květuše, Vrůbl Oldřich, Zeman Josef
GRATULUJEME

Osobní údaje v této rubrice jsou zveřejňovány se souhlasem jubilantů

Zlatá svatba

Zlatou svatbu oslavili 9. dubna 2005 manželé Danuše a Arnošt Bílých.

Èasto se mi stává, že nefilatelisté mì pøinesou na posouzení staré známky a domnívají se,
žemusejí být velmi drahé, protože jsou starésto a více let.
Cena známek se neodvíjí od jejich krásy, nebo stáøí, ale podle toho, kolik nám jich z
minulého století zbylo. To znamená, èím ménì známek, tím vìtší cena. U drahých známek
se oceòuje lepší druh perforace a dále u známek z období 1923 a 1926 to, jakou mají
prùsvitku (to jsou lipové listy na rubu známky a to v osmi polohách). U perforace dám
pøíklad. U známky ze série „Osvobozená republika“ 40,-h 1. typ stojí známka v
høebenovém zoubkování 14 (to je poèet zoubkù na dva centimetry) 250 Kè a u perforace
øádkové 13 a tøi ètvrtì, to je o ètvrt zoubku na dva centimetry ménì, stojí 3500 Kè.
Prùsvitku na známce uvidíme na rubu, když ji vložíme do èerné misky s lékárenským
benzínem. Napøíklad známka 3 Kès TGM pøí prùsvitce o polohách 5 - 8 má cenu 200 až
250 Kè. Prùsvitka polohy 1 stojí 9.000 Kè, prùsvitka polohy 2 stojí 30.000 Kè a prùsvitky
polohy 3stojí 150.000Kè a prùsvitka polohy 4 stojí40000Kè.
Máte-li nìkdo takové známky doma, pøineste je do klubu Èeských filatelistù v Bechynido
hotelu Jupiter vnedìliod 9 do11:30 hodin amy vám je oceníme.
Velice cenìny jsou nìkteré anomálie, zpùsobené poštovní správou, respektive tiskárnou
poštovní cenin. Napøíklad pøítisk 50 h doplatit na známce 50 haléøové Osvobozené
republiky byl udìlán omylem asi na jednom sto kusovém archu známek. Do dnešního dne
se jich vypátralo 24 kusù a katalogové ocenìní je 1.200.000 Kè (hledejte zbylé). Také
meziarší bìžných výplatních známek mají velkou cenu. Jsou to mimo jiné známka Orlíku
(stojí 700.000,- Kè) a Køivoklátu(stojí 450.000, Kè) z roku 1932 a známka Nitry 1Kès
(dnes stojí 400.000,- Kè) z roku 1933 a Nitry z levým okrajem s deskový èíslem (stojí
800.000,- Kè).
Ke dni 28.10.1918 zùstalo na území nové Èeskoslovenské republiky velké množství
rakouských a uherských známek. Do 17.12.1918 (tehdy vyšli první ÈS známky) platily
jako pøedbìžné a od 18.12. 1918 do 8.2.1919 platily jako soubìžné. Na základì výnosu
Ministerstva pošt a telegrafù byly známky rakouské a uherské staženy a opatøeny tøí
øádkovým pøetiskem „POŠTA ÈESKOSLOVENSKÁ 1919“. Nìkterých z nich ve
zbytkovém množství bylo tak málo, že se z nich staly nejvìtší rarity èeskoslovenských
známek. Celá øada z nich v rùzných odchylkách napøíklad (pøevrácené, oboustranné,
dvojité pøetisky a jiné) dosahují nìkolik desítek a stovek tisíc korun. Nejdražší z nich je „4
kronen rakouský znak“ velký formát na žilkovaném papíru.Katalogová cena je 2,5 milionu
Kè, obrácený pøetisk má katalogovou cenu 3 milionu Kè. Pøed tøiceti lety byly známy jen
dva kusy. Nyní víme o šesti kusech. Jednu z nich vlastní anglická královna.
Ze souèasnosti:
Bìhem 1.ètvrtletí 2005 došlo ke zmìnì poštovních tarifù. Sazby u bìžného dopisu se
zmìnily6,50 na 7,50 Kè a cena doporuèeného dopisu se zvedla na19 Kè. Mimoemisního
plánu, se kterým jsem vás seznámil v minulém pøíspìvku, vyšlo nìkolik známek s
námìtem kvìtin a prezidenta republiky v novém tarifu 7,50 Kè. 20.1.2005 vyšel aršík
vìnovaný Petru Ginzovi a jeho kresbì. Kdo to byl Petr Ginz a proè byl tento námìt vydán
právì v roce 2005? V roce 1928 se v pražské židovské rodinì narodil chlapec, který dostal
jméno Petr. V té dobì byl v celé Evropì klid a znaèná prosperita. Byl to však klid pøed
bouøí, která postupnì zasáhla celý svìt a jejíž dùsledky nebyly dodnes pøekonán. Petr
Ginz byl nadaný žák, který rád psal a kreslil do školního èasopisu. 24.10. 1942 byl
deportován do terezínského gheta. I zde psal èlánky a kreslil obrázky. Zahynul v Osvìtim
na podzim roku1944. Jeho terezínskéobrázky se zachovaly díky pøíteli, který pøežil útrapy
nacistické zvùle. Nyní jsou deponovány v Jeruzalémském Iad Vashem Art Museum. Mezi
tìmito obrázky je též „Mìsíèní krajina“, kresba tužkou, zachycující pohled z Mìsíce na
planetu Zemi. Tragický osud Petra Ginze mìl však v jiné rovinì ještì své pokraèování. Ve
snaze naplnit po 58 letech Petrovi sny, vzal sebou první izraelský kosmonaut Ilan Ramon
faximileobrázkumìsíèní krajiny pøi výzkumném letu raketoplánu Kolumbia. Pošestnácti
dnech letu došlo 1. 2. 2003 pøi pøistávacím manévru ke katastrofì. Všech sedm
kosmonautù napalubìzahynula a tragicky se završil i osud kresbyPetra Ginze.
Poštovní správa tímto aršíkem vzpomnìla na 60.výroèí ukonèení 2.svìtové války a
utrpení židù v koncentraèních táborech. Kdyby nìkdo chtìl získat známky vydané v
1.ètvrtletí 2005 a tento aršík, mùže se obrátit na klub filatelistù v Bechyni na pravidelných
nedìlních burzách, který mu tyto vìci zajistí.
Pøíštì:Paarové vpoštovní historii.
Pøedseda KF v Bechyni Václav Kovaøík

TÌLOVÝCHOVA
Bechyòské schody 2005
V sobotu 2. dubna 2005 se uskuteènil již 32. roèník bìhu do „Bechyòských schodù“.
Krásné jarní dopoledne pøivítalona startu celkem 64 závodníkù všech vìkových kategorií.
Nejmladšími ètyøletými závodníky na krátké trati byli Žofie Ursínyová (èas 39,79 s) a
Pavel Klein (èas 36,63 s). Vítìzi v kategorii 18-33 let muži se stali Pepa Hájek + Míra
Valenta (èas 34,17 s). V kategorie 1833 let ženy tra nejrychleji vybìhla dvojice Míša
Pospíšilová + Jana Holešovská (èas 54,48 s). Nejstarším závodníkem se stal
šedesátidevítiletý RNDr. František Nosek z Prahy (èas 1:56,24 s), který bìžel se svým
synem Petrem Noskem (nar. 1974). Do schodù nebìžel poprvé, závodu se zúèastnil již v
roce 1977, jako profesor „Týnského gymnázia“. Všichni úèastníci si na závìr pochutnali
na tradièních chutných cenách perníkových medailích, obøích rohlících a špekáècích.
Vítìzové v jednotlivých kategoriích:
do 5-ti let
Péa Vosáhlo s tatínkem 31,19 s.
Anetka Háziová s tatínkem 25,57 s.
8 - 9 let
Lenka Chmátalová + Pavla Vlèková 1:10,20 s.
10 - 11 let
Jakub Okrouhlica + Pavel Sazma 58,23 s.
Zita Janálová + Žaneta Janálová 1:09,15 s.
12 - 13 let
Jaroslav Drda + Lukáš Buriánek 47,98 s.
Anetka Vosáhlová + Lenka Mrosková 1:01,58 s.
14 - 17 let
Jiøí Seethaler +Miro Pekár 40,23 s.
Klára Vyhlídalová +Martina Drdová 1:04,52 s.
18 - 33 let
Pepa Hájek + Míra Valenta 34,17 s.
Míša Pospíšilová + Jana Holešovská 54,48 s.
34 a více let
František Nosek + Petr Nosek 1:56,24 s.
Zuzka Ursínyová + Jindra Vlèková - 1:03,67
Petr Chaloupek, pøedseda Klubu èeských turistù Bechynì

KINO BECHYNÌ
PROGRAM NA KVÌTEN 2005
2. pondělí, 3.úterý, 20 hodin

Řada nešťastných příhod
Rodinná černá komedie. V hl. rolích Jim Carrey a Meryl Streep.
5. čtvrtek, 6. pátek, 20 hodin

Cesta kolem světa za 80 dní

Dobrodružná komedie s hvězdným hereckým obsazením
7. sobota, 8. neděle, 17. hodin

Slonisko a Medvídek PÚ
Další příběh Medvídka Pú a jeho kamarádů
9. pondělí, 10. úterý, 20 hodin

Fantom Opery

Láska, která neumírá, hudba, která je věčná
12. čtvrtek, 13. pátek, 20. hodin

Jeho fotr, to je lotr!

Rodina je tvá největší pohroma. Pokračování úspěšné komedie.
14. sobota, 15. neděle, 20. hodin

Team America: Světovej policajt
První akční loutkový film. Film, který šokoval Ameriku.
16. pondělí, 17. úterý, 20. hodin

Krev zmizelého

Výpravná historická sága.
19. čtvrtek, 20. pátek, 20 hodin

Nenávist

Americká studentka je v Tokiu vystavena záhadnému prokletí.
21. sobota, 22. neděle, 20 hodin

Paparazzi

Bulvární fotograf ohrozí život slavného herce a jeho rodiny.
26. čtvrtek, 27. pátek, 20 hodin

Skřítek

Masová komedie o mase a pro masy.
28. sobota, 29. neděle, 20 hodin

Klan létajících dýk

Akční historická romance ve stylu filmu Tygr a drak
30. pondělí, 31. úterý, 20 hodin

Hra na schovávanou

Před pikolou za pikolou smrt nesmí stát. Robert De Niro v hl. roli.

&

SPORT

Poslední kolo

3. duben 2005 : 1. jihočeská divize 11. kolo
SPARTAK SEZIMOVO ÚSTÍ
ŠACHOVÝ SPOLEK REALITY HORŇÁK BECHYNĚ

2,5
5,5

O pořadí na „medailových“ pozicích už bylo rozhodnuto, a tak jsme
mohli hrát v klidu, i když jsme věděli, že výhra v tomto utkání nám
zabezpečí čtvrté místo. To se nám nakonec podařilo získat a umístění
v první třetině tabulky potvrzuje, že patříme mezi nejlepší jihočeské
celky.
Pepík Janeček se na první šachovnici sice dostal do trochu horší
pozice, ale dočasná oběť kvality jeho situaci značně vylepšila, soupeř
musel získaný materiál vrátit a partie skončila remízou 0,5 : 0,5.
Štefan Bernáth ztratil v zahájení hodně času a potom ve snaze
dohnat ho potáhnul trochu povrchně a povolil soupeři oslabit své
pěšce. Protivník naštěstí neměl velké ambice a remíza mu stačila 1 :
1.
Vráťa Šťastný měl v dobře rozehrané partii jediný problém, jestli má
svou převahu prosazovat na královském nebo na dámském křídle.
Nakonec posadil svoje věže na c-sloupec, sevřel protihráče a po zisku
figury ho přinutil vzdát se 1 : 2.
Václav Hašek sice ve střední hře přišel o pěšáka, ale vzápětí se mu
podařilo hru zjednodušit, přešel do koncovky s nestejnými střelci a v
pohodě udržel remízu 1,5 : 2,5.
Lojza Bartoš odehrál další smolné utkání. V ostré a divoké přestřelce
se oba soupeři dostali do těžké časovky, ze které nakonec vyšel
vítězně domácí hráč 2,5 : 2,5.
Václav Absolon přehrál svého protivníka hned na začátku a velkou
poziční převahu vzápětí proměnil v převahu materiální a postupně v
celý bod 2,5 : 3,5.
Svou herní převahu dokázal i Pája Houdek, zatlačil protihráče do
defenzívy, ale malá nepřesnost partii prodloužila. Poziční převaha
však byla na straně našeho borce a Pavel ji brzy proměnil ve výhru
2,5 : 4,5.
Pavel Malý jako první získal figuru už v zahájení, ale soupeř se ne a
ne vzdát, takže partie, která byla nejrychleji rozhodnuta, nakonec
trvala nejdéle. Pavel svoji skvělou sezónu zakončil výhrou a uzavřel
účet zápasu 2,5 : 5,5.

Úspěch bechyňských nohejbalistů.
Dne 9.4.05 se zúčastnila početná skupina hráčů několika
bechyňských sportovních organizací nohejbalového turnaje „KYPTA
CUP 45“,který se konal v Týně n/Vltavou.Turnaje se zúčastnilo
celkem 17 družstev.
Ve skupiněA startovalo 8 družstev /pravidelně hrajících různé turnaje/
a zvítězilo družstvo „PEDAGOG BECHYNĚ“, které hrálo ve složení
Petrů Milan, Matyš Pavel a Wágner Vendelín.
Ve druhé skupině B startovalo 9 družstev/hráči náhodně hrající/a
zvítězilo družstvo „Zbytku světa Bechyně“ hrající ve složení
ing.Šindelář Zd., ing.Drexler Břet.a Hanibal Karel. Vítězným
družstvům samozřejmě gratulujeme a přejeme hodně úspěchů v
dalších soutěžích.
Ve skupině B soutěžila též dvě družstva „PP Štola Bechyně“a
obsadila čtvrté a sedmé místo.
Na fotografii je stojící v pozadí předseda organizace „PP Štola
Bechyně“ p.Kafka Martin. Z jeho úsměvu na tváři lze usoudit,že má
radost z úspěchu přátelské organizace „ZS BECHYNĚ“ a doufá, že se
členům „PP ŠTOLA BECHYNĚ“ podaří v budoucnu dosahnout
lepších výsledků při sportovních utkáních. Nebo chce snad ohlásit
přestup?
Bš

Tel./fax: 385 721 093
mobil: 602 484 318
e-mail: peterkaservis@seznam.cz
375 01 Týn nad. Vltavou, Žižkova 37
NABÍZÍME:
Prodej, servis, montáž
domácích chladnièek a mraznièek, zár. i
pozár.
Prùmyslové chlazení, chladící boxy, vitríny
a dodání vybavení pro chlazení
Klimatizace - pro domácnost, kanceláøe,
prodejny, hotely a restaurace
Prodej již od 8 000 Kè, pøipravte se na léto
Plnìní autoklimatizací
Tepelná èerpadla

Klub českých turistů Bechyně zve na
pěší pochod a cykloturistickou jízdu

ÚDOLÍM LUŽNICE

Termín: sobota 7. května 2005
Start pochodu: od 8,00 do 9,00 hodin z parku před vlakovým
nádražím ČD v Bechyni.
Cíl pochodu: tělovýchovný stadion Bechyně, Písecká ulice
(restaurace ve spodní části)
Trasy pochodu (pěší - 4, 10, 20, 25 km i cyklotrasy - 10 - 100 km)
vedou okolím města Bechyně, údolím řeky Lužnice přes Dobronice,
řetězový most pod Stádlcem a Hutě zpět do Bechyně.

Alšova jihočeská galerie a Městský úřad v Bechyni
Vás zvou na výstavu

Radko Plachta - sochy a kresby
14.5. - 19.6.2005

PODLAHÁØSTVÍ
VZORKOVÁ PRODEJNA

Provedení rozpoètu a možnost pokládky
Provozní doba:
Tel. 776 022 403, 776 698 744
Vinaøického nám. 209, Týn nad Vltavou
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