
MÌSTSKÝ ZPRAVODAJ
BECHYÒSKÝ

KVÌTEN 2009

V takové krásné spoleènosti

„Byl pozdní veèer - první máj -
Veèerní máj - byl lásky èas,
Hrdlièèin zval ku lásce hlas,
Kde borový zavánìl háj.
O lásce šeptal tichý mech…“

K. H. Mácha

+Žijí mezi námi

Vojáci kontingentu Armády ÈR v sestavì sil 
KFOR, z nichž vìtšinu tvoøí vojáci z Bechynì, 
pøedali hraèky dìtem v Kosovu. Rùzné hraèky, 
obleèení a knížky se podaøilo shromáždit v rámci 
sbírky poøádané mìstem Bechynì ve spolupráci 
s 15. ženijní záchrannou brigádou a 151. ženijním 
praporem. Pøetiskujeme dopis velitele 15. ženijní 
brigády:

Vážení obèané mìsta Bechynì, milé dìti,

dovolte mi, abych Vám touto cestou 
podìkoval za hraèky, které jste bìhem listopadu 
a prosince roku 2008 darovali dìtem v Kosovu.

V tìchto dnech vojáci kontingentu Armády 
Èeské republiky v sestavì sil KFOR, z nichž 
vìtšinu tvoøí vojáci z Bechynì, zaèali rozdávat 
plyšová zvíøátka, autíèka, panenky a další hraèky, 
obleèení a knížky dìtem v Kosovu, a to pøedevším 
v oblasti Podujeva a Prištiny.

Život v nìkterých oblastech Kosova není 
jednoduchý, a tak jsou lidé vdìèni za jakoukoli 
podporu a projevenou úèast. Dìti zde nemají tolik 
hraèek jako u nás doma a jistì si tedy dovedete 
pøedstavit ty rozzáøené oèi, když jsme zaèali 
rozdávat dárky od Vás. Všichni jsme rádi, že jste 
pomohli a rozdáváte takto radost. Dìti z Kosova 
Vám vzkazují: "DÌKUJEME!"

S pozdravem

plukovník gšt. Ing. Rostislav JAROŠ, MSc., 
velitel 15. ženijní brigády

+Vítání obèánkù

Dne 31. bøezna 2009 byli pøivítáni 
starostou mìsta Bechynì, panem Mgr. 
Jaroslavem Matìjkou, tito noví obèánci : 

Anofrei Tomáš, Borys Jan, Dìdièová 
Tereza, Jurèák Matìj, Klasna Jonáš, 
Klasnová Bára, Øeháková Daniela, 
Švikruha Dalibor, Tùma Karel, Tùmová 
Elena, Uhlík Jan, Valentová Eliška. 

+Životní jubilea 
kvìten 2009

Kopecká Libuše

92 let Hrušková Milada
87 let Štrossová Marie
86 let Hoøejší František, Hynková Vìra, 

Sobíšková Miloslava
85 let Jindráková Helena, Korbel Ladislav 
82 let Ing. Karlík Stanislav, 

Konvalinková Jiøina
81 let Hoøejší Ladislav, Hrbek Vladimír,

Kojnok Juraj, Zeilinger Antonín
80 let Beková Milada, Kocourek František,

Nehasilová Milada
79 let Filo Benjamín, PhDr. Kasl Karel,

Mašek Antonín, Pekárek Jiøí,
Soukupová Kvìtuše, 
Vrùbl Oldøich, Zeman Josef

78 let Fürbachová Kvìtoslava, 
Hruška Miloslav, 
MUDr. Ingr Jaroslav 

76 let Kuthan Stanislav, Velková Jaroslava
75 let Borek Vladimír, Kuchválková Milena,

Pøíhodová Vlasta

srdce jako kvìt v kvìtu.... kvete
pohlazen koneèkem paprsku

vìènost kruhu

okénko pøipravuje etiene levi



+

vzdìlávací èinnost ukonèil „vítìzný únor kapely v Benešovì, kde ovládl hru i na další 
1948“. V té dobì konèí i stopy po Lužnièanu, nástroje - klarinet, flétnu, violu a kontrabas. 
jehož byl také èlenem, nebo jiných velkých Po návratu do mlýna musí hospodaøit, ale 
hudebních tìles v Bechyni. Jeho láska hudbu i korespondenci s hudebními pøáteli 
k hudbì a zpìvu ale zùstala až do ztráty nezanedbává. Pro samou práci a aktivitu se Bechynì hudební
sluchu. nemá èas ani oženit; nakonec pøece k tomu 

- 4. pokraèování Celou plejádu mladých lidí, kteøí se chtìli došlo a vzniklo harmonické manželství 
nauèit hrát na klavír, vychovávala po léta (od s Marií Sosnovcovou ze Stehlovic Vážení ètenáøi, pokraèujeme v naší delší 
r. 1930) Jana KUBEROVÁ, provdaná požehnané tøemi dìtmi. Vlasta, Bláža hudební procházce, protože nìkteré osob-
SEKYROVÁ, rodaèka z Bechynì. Mìla státní a Karlík zdìdili i hudební talent po obou nosti a události nelze vynechat. Jsou to lidé, 
zkoušky ze hry na klavír. Od r. 1935 zaèal rodièích; ale høe na housle je neuèil otec, kteøí se podíleli a podílí na hudební scénì, 
v Bechyni uèit Jan HABEŠ; za války pùsobil kterého to vrzání tahalo za uši, tohoto poslání opravdu si trochu naší pozornosti zasluhují, 
v Opaøanech a od r. 1945 byl v severních se ujal jeho nejlepší muzikantský i lidský i jejich nadání, aktivita a vystupování pro nás 
Èechách, v r. 1965 se vrátil do Bechynì a uèil pøítel pan øídící František KVIÈÍNSKÝ všechny.
na LŠU až do svého odchodu do dùchodu. z Haškovcovy Lhoty. Karel Kazimour v samé Opìt ten „historický pøeskok“ - opoždìná 

Dostáváme se k dalšímu vzácnému, práci i radosti z rodiny a hudby žil až do zmínka o prvním zjištìném kapelníkovi 
nadanému èlovìku, jehož osud byl však osudného roku 1942.v Bechyni. Byl jím ŠMOULES z Kaladýho 
t ragicky ukonèen. Navazujeme na roku 1800. „V roce 1813 stoupala na kostelní 
orchestrální sdružení, kde dirigoval již vìž s panem uèitelem Pártlem s lucernami 
zmínìný pan Jan Klièka, který se støídal skupina muzikantù a malých zpìváèkù. Když 
v dirigování s mlynáøem, muzikantem doznìl poslední úder dvanácté, zahlaholil do 
a skladatelem Karlem KAZIMOUREM (15. 4. tmy noèní veselý chorál tenkých dìtských 
1889 - 2. 7. 1942). O nìm nyní trochu jinak, diskantù staroèeskou koledu. Sotva zanikl 
než bylo v èlánku Bechyòského zpravodaje dìtský hlas, zahlaholil z pavláèky jediný táhlý 
záøijového èísla v roce 2003 uvedeno. zvuk hoboje. K tomu pomalu pøidávaly se 
Èlánek byl kvalitní, obsahovì vyèerpávající, flažolet campestry s pozouny, doplòovány 
ale v každé historii se najdou ještì jiné dušenými halbpumetry až s tuplvintpu-
zajímavé informace, všechny nejde vy-metrem a ohromným bassrpentem vyvrcholil 
tisknout, bylo by to pøíliš rozsáhlé.v jásavý pastýøský chorál, konèící párem dud 

Pomyslnì se pøeneseme na øíèku z Radìtic staroèeskou velebnou koledou 
Smutná, do Viktorova mlýna. Mlýn patøil „Nesem vám noviny - poslouchejte“. Škoda, 
Viktorùm, Mrzenùm a jedna dcera se že tento vánoèní zvyk zanikl smrtí pana 
zasloužila o mlýn Kazimourùv. S Josefem Vzpomíná dcera Vlasta Kazimourová, uèitele Pártla a více se neobjevil.“
Kazimourem mìli ètyøi dìti, všechny chytré, provdaná Filipová (text vybrán a zkrácen Ale víme, že se pøece jen trochu obnovil 
pilné a hudebnì nadané - Annu, Karla, red.):pøi adventních nedìlích pøi vánoèním 
Josefu a Josefa. Nejvýraznìji se hudební „Došly jsme se sestrou Blážou ke mlýnu troubení z vìže. 
nadání projevilo u Karla. Ale o žádném a procházely jsme malou zahrádkou. Z té Však zpìt do historické posloupnosti 
hudebním vzdìlání se neuvažovalo, zdìdí bylo vidìt do obývacího pokoje. Všimly jsme našeho vzpomínání. Øada pamìtníkù i jejich 
pøece mlýn a naè mlynáø potøebuje muziku! si, že po židlích i na stole byly rozházeny potomkù nemohou zapomenout na 
Nicménì láska k hudbì a talent se nedá otcovy obleky. Tatínek si asi nemohl vybrat, vynikajícího èlovìka a hudebníka pana 
potlaèit. A tak se uèí høe na housle a to velmi v kterém obleku pojede do Milevska. Jaroslava LEITNERA (19. 9. 1906 - 28. 1. 
pilnì, pøi obchodní škole v Èeských V kuchyni sedìli naši zamìstnanci, koèí, 1985). Byl to bechyòský kostelník do roku 
Budìjovicích pøibývá violoncello, které se stárek a Anna Heroldová z Rataj, která u nás 1948. Høe na housle se nauèil u pana 
pozdìji stalo jeho oblíbeným nástrojem. sloužila. „Co jste všichni tak zaražení?” Vodáka, postupem èasu hrál i na jiné, hlavnì 
Vrací se do mlýna, aby zvládl své øemeslo, „Pána odvezlo gestapo”, øekla Anda. smyècové nástroje, ale napø. ve filmu „Ryba 
ale èas na hudbu a zpìv se vždy najde. Celá Nevìdìlo se ani kam. Zlikvidovala jsem tajnì na suchu“, natáèeném mj. i v Bechyni, hraje 
rodina a celý mlýn zní zpìvem, pro své hledané zbranì, skonèily v tùòce Smutné. s kapelou v prùvodu na bubínek. S místními 
vstøícné chování, zpìv, hudbu a smysl pro První, kdo nás pøišel povzbudit byl strýc Josef muzikanty hrával v sále Na Protivínce pøi 
humor byli všude oblíbeni. Nejèastìjší výlety Haškovec, uèitel na keramické škole promítání tehdy ještì nìmých filmù. Na 
byly do Bechynì. Karel pro svou jednu v Bechyni. Ve mlýnì bylo smutno. Dìlali jsme starých fotografiích je zachycen v nejrùz-
z ctitelek ve svých devatenácti letech složil jen ty nejnutnìjší práce spojené s péèí nìjších hudebních seskupeních, od party 
mazurku „Miluška“. Hudba mu pomohla i na o zvíøata. Ani jíst nikomu nechutnalo. Otec se „Zugluft“ po Symfonický orchestr øízený 
vojnì; v 1. svìtové válce byl èlenem plukovní nevracel.panem Mrázkem. Žáky pana Leitnera ve høe 

Asi po deseti dnech k nám pøišli na housle byly dìti a mládež z Bechynì 
z Bechynì dva knìží - pan dìkan František a okolních vesnic. Jak postupnì odrùstaly, 
Kocáb a pan kaplan Jan Parkos. Pan dìkan nìkteré v hudbì pokraèovaly dál, i když tøeba 
mi oznámil: „Vlastièko, tatínek už není živ. Ve již ne v Bechyni, nìkteøí žáci se pozdìji 
vìzení ho ranila mrtvice”. Uchýlil se hudbou i živili. Panu J. Leitnerovi tuto 
k milosrdné lži, protože jej požádali bechyòští 
èetníci, aby oznámil tragickou zprávu 
mamince. Tatínek byl odsouzen k smrti 
a 2. èervence 1942 v Lubech u Klatov 
zastøelen.”

Dùvod zatèení i konce jsou popsané 
v citovaném medailonu i v publikacích 
o Bernarticích. Nebudeme tyto informace 
opakovat, kdo má zájem, mùže se s nimi 
seznámit.

„Nìkteøí lidé se nám ze strachu vyhýbali, 
nìkteøí naopak vydatnì pomáhali; hospo-
dáøství, mlýn i rodina musely fungovat. Mezi 
ty vzácné patøil maminèin bratr František 
Sosnovec, strýc Václav Hejný z Rukávèe, 
moje spolužaèka Manka Kunešová 
z Domažlic, sestøenice Hanièka Haškovcová 
a Lída Eisnerová. Také Toninka Bendová, 
která uklízela v bechyòském klášteøe 
a bydlela v Klášterní ulici v domì U Burdù, 
který zdìdila po Lórince Burdù, známé 
kartáøce. 

Práce nám v této situaci byla lékem.“

Z pramenù sest. - ap -

Z historie Bechynì

Pan J. Leitner (5. stojící zleva)

Bechyòské kvarteto ve složení 
F. Kvièínský, dr. Noha, Jar. Øehoø, 
K. Kazimour
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PRO DÌTIHUDBA

PØIPRAVUJEME NA ÈERVEN

DÌTSKÝ DEN
Sobota 30. kvìtna / od 13 hodin do pozdního odpoledne / 
vnitøní a venkovní prostory KD
Odpoledne plné her, soutìží a zábavy:
13.00 - 13.15 slavnostní otevøení výstavy loutek / pøísálí KD /
13.15 - 15.00 soutìže, hry, volná zábava / pøed KD /
15.00 - 16.00 div. pøedstavení JAK SE LÉÈÍ PRINCOVÉ

/ malý sál / Vstupné 30 Kè
16.00 - 16.15 ukázka country tancù Country kroužek / pøed KD
16.15 - 16.30 prezentace bojového umìní
16.30 - 17.15 orientaèní hra Hledání pokladu / pøed KD

VODNICKÁ POHÁDKA
Sobota 16. kvìtna / 15 hodin / Malý sál / Vstupné 30 Kè
Divadélko Romaneto uvede veselou pohádku o tom, co prožil 
pan vodník Hromajzlík a paní Vodníková - Bublinka u rybníèku 
Kalužníèku a jak za pomoci svých vodních pøátel pøelstí zlou a 
panovaènou Žábu Ježibábu.

VÝSTAVY

VÝTVARNÉ PRÁCE ŽÁKÙ ZŠ ŠKOLNÍ ul.

Vernisáž 1. kvìtna / 15 hodin / dvorek muzea
Výstava potrvá do 12. èervna 2009

Úterý 5. kvìtna / 20 h / Velký sál KD / Vstupné 200 a 160 Kè

Vstupenky v pøedprodeji v Café-Baru U Hrocha.

Brnìnská kapela po tøech letech vydává nové album s názvem 
“Moøská sùl” a pøi této pøíležitosti rozjíždí megaturné po 
vlastech èeských a slovenských. Tímto turné kapela pomùže 
Fondu ohrožených dìtí a také se zapíše do knihy rekordù.

Pondìlí 18. kvìtna / 19 h / Velký sál / Vstupné 280 a 260 Kè
Nabízíme pøíjemný veèer v zajetí popové legendy a èlena 
slavného tria Golden Kids. Václav Neckáø pøedstaví prùøez 
svých nejznámìjších hitù. 
Pøedprodej v Café-Baru U Hrocha.

Pátek 19. èervna / 20.00 hodin / Malý sál /
Koncert skupiny VEDVOU 

tipmìsíce

18. 5. 
v Bechyni

     19 h

tipmìsíce   Koncert skupiny 

          KAMELOT

VODOVOD
Sobota 23. kvìtna / 21.00 hodin / Velký sál / Vstupné 150 Kè
Zábava s legendární regionální kapelou

OBRAZY - Jaroslav Strnad
Café-Bar U Hrocha od 1. kvìtna 2009

VÝSTAVA LOUTEK
Od 30. kvìtna do 4. èervna bude v pøísálí KD zpøístupnìna 
výstava loutek, rekvizit a paravánù, které byly souèástí 
místního loutkového souboru Kašpárci.
Výstava bude pokraèovat od 11. èervna do konce prázdnin 
v prostorách místní knihovny.

ORIENTÁLNÍ A BØIŠNÍ TANCE
Pondìlí  / 16.30 - 20 hod. / Klub. KD
Úterý  / 18 - 19 hod. / Klubovna KD

4., 11.,18 a 25. kvìtna
5., 12.,19.a 26. kvìtna

KURZY, SEMINÁØE, DÍLNY

Støeda  / 18.30 - 20 / Klubovna KD
Ètvrtek  / 17 - 19.30 / Klubovna KD
Bližší informace  naleznete na www.skrivanek.cz

6., 13., 20., 27. kvìtna
7., 14., 21., 28. kvìtna

ANGLIÈTINA PRO VŠECHNY 

TAK TAKHLE TO BYLO 

                               aneb ŽIVOT JE JEN NÁHODA
Støeda 6. kvìtna / 19 hod. / Malý sál / Vstupné dobrovolné
Skvìlé pøedstavení v podání místního DS Lužnice, se kterým 
se èlenové spolku probojovali až na Národní pøehlídku 
èinoherních a hudebních divadel Divadelní Dìèín 2009

DIVADLO

DEN ZUŠ
Nedìle 31. kvìtna / od 9.30 hod. / ZUŠ a klášterní zahrada
Po celý den koncerty, divadelní pøedstavení a výstavy, které 
prostì musíte vidìt!
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mariánské zbožnosti

Putování do Bechynì ke tøem 
svatým obrazùm

Kdo by dnes øekl, že Bechynì byla svého èasu 
nejnavštìvovanìjším poutním místem jižních 
Èech a že pøed 1. svìtovou válkou sem pøicházelo 
až 12 000 poutníkù roènì? Místní klášter byl 
založen ve 13. stol. V tu dobu sem byli uvedeni 
minorité (jedna z vìtví františkánského øádu). Již 
o nìkolik desítek let pozdìji ale postihla klášter 
první osudová rána. Husité ho „srovnali se zemí“. 
Na dnešní podobì nenajdete nic pøedhusitského. 
Z ruin toto místo pozvedla zbožná šlechta, zvláštì 
pak z rodu ze Šternberka, Zdislav a Ladislav. 
Nicménì události tøicetileté války se Bechynì opìt 
dotkly víc než osobnì. V srpnu roku 1619 v kraji 
neblaze pùsobilo císaøské vojsko generála 
K. B. Buquoye. K Bechyni ovšem pøitáhlo násled-
nì také vojsko stavovské, kterému velel generál 
z Bubna. Jeho vojáci se dostali do mìsta a jak bylo 
zvykem, na dùkaz odporu ke katolictví vtrhli do 
kláštera, drancovali, pálili, nièili hroby a majetek. 
Opìt pøedstavitelùm rodu ze Šternberka patøila 
role znovuobnovitelù místního kláštera. Násle-
dovalo období barokní zbožnosti, poutníci se 
pøicházeli poklonit tøem milostným obrazùm. A to 
pøedevším na svátek sv. Václava (28. 9.) a ve 
svátek Nanebevzetí Panny Marie (kterému je 
zasvìcen klášterní kostel, 15.8.). Místo zažívalo 
nebývalý rozkvìt. Poslední ránu mu ovšem 
zasadilo 20. stol., zvláštì pak komunistická 
nadvláda. Dodnes nebylo toto nìkdejší sídlo 
františkánù obnoveno v pùvodním smyslu.

Abychom si pod pojmem milostné obrazy 
nepøedstavovali nìco nepatøièného. V pøípadì 
Bechynì se jednalo o tøi døevìné sochy. Skrze nì 
se poutník obracel k Bohu s prosbami o uzdra-
vení, nebo o nápomoc v nìjaké životní situaci, 
o záchranu v nebezpeèí apod. Pokud byly prosby 
vyslyšeny, dostalo se jim tak milostí od Boha. 
Pøedstavme si tyto tøi zázraèné sochy. Dvì z nich 
jsou dnes umístìny pøímo na hlavním oltáøi. Ke 
všem sochám se váže vyprávìní právì z období 
pùsobení stavovských vojákù v Bechyni. Otázkou 
je rozdíl mezi historickým faktem a legendou. 

zøejmì kopií té vìtší, je dnes umístìna ve výklenku Nicménì tyto legendy vypovídající o nìjakém 
v boèní stìnì presbytáøe. Tuto sošku se vojáci nadpøirozeném jevu právì èasto dávaly identitu 
pokusili vhodit do ohnì, ale podle povìsti ona tomu kterému poutnímu místu. A� již tedy šlo o to, 
z ohnì tøikrát vyskoèila. jak se pøedmìt zázraènì zachoval, èi o zázraèná 

Po odchodu vojákù našli bechyòští tyto uzdravení apod. Tøi bechyòské plastiky, které 
sochy v ruinách klášterního kostela. Nìjaký èas je „pøežily“ øádìní stavovských vojákù, tak byly 
uchovávali ve svých domovech. Pak byly pøene-mnohdy oznaèovány jako posvátné nebo zázraè-
seny do zámecké kaple sv. Ludmily a byly u nich né, a tím upoutávaly pozornost vìøícího èlovìka 
slouženy bohoslužby. Adam ze Šternberka, a dávaly legitimitu poutnímu místu Bechyni.
tehdejší majitel panství, obnovil klášter a nechal Pozdnì gotická pieta - Panna Marie bolestná 
tyto zázraèné sochy dne 23.8.1623 slavnostnì drží tìlo ukøižovaného Krista. Bìhem událostí 
pøenést na pùvodní místo. V následující dobì právì zmínìné tøicetileté války jí byla uražena 
k nim pøicházela èetná procesí a jak jsme už uvedli hlava, nynìjší pochází ze 17. stol. Korunu dostaly 
v nìkterém z døívìjších zpravodajù, existovala zde sochy zøejmì až ve století devatenáctém. K pietì 
kniha, která uvádìla svìdectví o zázraèných se váže následující legenda: Ovèák Jiøí Nepovolný, 
uzdraveních a vyslyšeních, které byly pøipisovány který se pøidal ke stavovskému vosku, usekl této 
Pannì Marii bechyòské. pietì hlavu. Oèi a ústa na useknuté hlavì se ale 

Tento èlánek byl napsán, aby nám pøipomnìl zaèaly hýbat a agresor se v té chvíli pomátl na 
døívìjší slávu hojnì navštìvovaného poutního rozumu. Nakonec se snad dal k pokání a skonèil 
místa - Bechynì.svùj život jako poustevník v nedaleké Poušti.

Ukøižovaný Kristus (2. pol. 16. stol.), taktéž za Mìstské muzeum J.J.
umístìný dnes na hlavním oltáøi, byl pùvodnì 

Použitá literatura:uchycen na pøíènì vedoucím trámu mezi síní 
Èerný, J., Poutní místa jižních Èech, Èeské hlavní lodi a presbytáøem. Voják Prokop Kudláèek 
Budìjovice 2006.údajnì u�al soše spodní èelist. Matìj Stránský 
Minaøík, K., Poutní místo Bechynì u Tábora, hodil po ní kámen, ten se odrazil a trefil ho samot-
Pøerov 1938. ného. Další voják Valentin Šmaha po soše vystøe-
Wildmann, F., Pomnìnky z èeských krajù, Praha lil, nato z jejího tìla zaèala vycházet oslnivá záøe.
1902. Menší socha piety (cca 16/17. stol.) mìla být 

2. sobota 20 h, 3. nedìle 17 h 
PØÍBÌH O ZOUFÁLKOVI

Premiéra  filmu USA 
v èeském znìní

Malý hrdina s velkým srdcem.
Mládeži pøístupno, 94 min, 65,-Kè

7. ètvrtek, 8. pátek 20 h
KURÝR 3

Premiéra filmu Francie.
Pravidla zùstávají stejná. Až na 

jedno... Jason Statham v hlavní roli 
akèního thrilleru.

Do 12 let nevhodné, 100 min, 65,-Kè

9. sobota, 10. nedìle 20 h 
MARLEY A JÁ 

Premiéra  USA.
Všechno bylo perfektní, dokud se 

neobjevil Marley.
Mládeži pøístupno, 111 min, 65,-Kè

11. pondìlí, 12. úterý 20 h
SEX DRIVE

Premiéra barevného filmu USA.
Fakt hustej vodvaz. Odvázaná filmová 

komedie.
Do 12 let nevhodné, 109 min, 65,-Kè

14. ètvrtek, 15. pátek 20 h
STRÁŽCI - VACHTMEN

Premiéra barevného širokoúhlého 
filmu Velké Británie.

Kdo bude strážit strážce? Akèní sci-fi 
podle komiksu Alana Moorea.

Do 15 let nepøístupno, 161 min, 70,-Kè

16. sobota, 17. nedìle 20 h
NORMAL 

Premiéra èeského barevného 
širokoúhlého filmu USA.

Pøíbìh legendárního sériového vraha. 
V hl. rolích Michal Kòažko, Pavel 

Gajdoš a Dagmar Havlová.
Do 15 let nepøístupno, 95 min, 65,-Kè

21. ètvrtek, 22. pátek 20 h
NENAROZENÍ

Premiéra barevného širokoúhlého 
filmu USA.

Zlo potøebuje život. Filmový horor.
Do 15 let nepøístupno, 90 min, 65,-Kè

23. sobota, 24. nedìle 20 h
LÍBÁŠ JAKO BÙH 
Èeský barevný film.

Filmová komedie Marie Poledòákové.
Mládeži pøístupno, 115 min, 70,-Kè

28. ètvrtek 29. pátek 20 h
RYCHLÍ A ZBÌSILÍ

Premiéra barevného širokoúhlého 
filmu USA.

Nový model. Pùvodní souèástky. 
Vin Diesel a Paul Walker opìt spolu 

v hlavních rolích.
Do 12 let nevhodné, 99 min, 70,-Kè

30. sobota 20 h, 31. nedìle 17 h
MADAGASKAR 2 

Barevný film USA v èeském znìní.
Stále spolu, stále ztraceni.

Mládeži pøístupno, 90 min, 65,-Kè

animovaného
 pro celou rodinu.

 rodinné komedie



Byla v Bechyni židovská porážka 
(jatka)?

Ano, byla. A to v rámci mìstských jatek, 
než se postavily nové v dnešním areálu 
stadionu, a to na cestì prostì zvané Ulièka, 

také zvané Pod šancemi nebo U starý 
šlachty, která vedla od zdi židovského 
høbitova v Michalské ulici až ke stráni vedoucí 
ke Zlému víru - toto místo rádi vyhledávali 
dìti a mladiství pro koupání a hlavnì 
krkolomné skoky z originálnì pojmeno-
vaných skalních útvarù. Zeï židovského 
høbitova pokraèovala domkem Pokorných, 
pak prùchodem fortnou (vìèná škoda, že se 
nedochovala v pùvodním funkèním stavu, 
kdy nejen zkracovala místním cestu, ale byla 
i souèástí krásných procházek; snad se 
nìkdy opìt zprovozní), malým domkem 
a ještì menším dvoreèkem, kde bydlel 
naposledy pan Karažej, poslední bechyòský 
vìžník. Dnes jej citlivì opravuje souèasný 
majitel, pan Lacina. Pokraèovala dalším, 
dnes již neexistujícím domeèkem. Dále 
pokraèovala pod zdmi, které ukonèovaly 
zahrady domkù z èásti Kozího plácku 
a Dlouhé ulice. Porážka byla umístìna témìø 
až pod zdí domu vrchního strážmistra Josefa 
Buriana; pozdìji po Burianových zde bydleli 
manželé Tùmovi, dnes patøí paní Ilonì 
Davey. Po 2.svìtové válce zbyly po porážce 
jen trosky, kterým dìti øíkaly „stodola“. 

V dobì své èinnosti plnila tehdejší 
podmínky, musela být za hradbami mìsta. 
Bechyòští Židé si je pronajímali v podstatì 
jen na jeden den v týdnu. Mìli je však 
nablízku, prošli ze Židovské (Široké) ulice 
fortnou. Jistì všichni známe pojem „košer“, 
tzn. vhodný, zpùsobilý, patøièný. Víme, že 
Židé mìli zákaz pojídání vepøového masa 
(mìlo to v historii v místech obývaných Židy 
své hygienické dùvody) a ostatní maso 
muselo být peèlivì zbaveno od krve z téhož 
sanitárního dùvodu. Je to ještì spojeno 
s dalším zpracováním. Proto na porážce 
pracovali košer øezníci, ovšem velmi hlídaní 
mìstskou radou i v poètu poráženého 
dobytka. Porážka se vìtšinou konala ve 
ètvrtek, aby si Židé i z okolí mohli koupit maso 
na sobotu. Zaèátkem minulého 20.století se 
pozvolna pøestaly dodržovat pøísné pøíkazy, 
porážka pøestala mít své opodstatnìní, 
pravovìrci si maso obstarávali ve vìtších 
židovských enklávách, nu, a o dalším osudu 
židovských spoluobèanù, vèetnì tìch 
bechyòských, jsme již psali.

Proto pro dìti byla tato polorozpadlá 
stavbièka „stodola“.

- ap -

Ptali jste se

+Zprávièky z MŠ

V únoru probìhlo v MŠ divoké 
karnevalové rejdìní, školka byla plná 
pohádkových masek, soutìžilo se, 
tancovalo a hodovalo. Také nás navštívily 
paní fotografky z týdeníku Kurýr, fotily 
jednotlivé tøídy. V bøeznu nás navštívili 
ošetøovatelé ze ZOO Borovany a pøivezli 
nám, k velké radosti dìtí, ukázat mládì 
ocelota a paviána. Probìhlo také „Tvoøivé 
odpoledne s rodièi“, kde mohli rodièe spolu 
se svými dìtmi vyrobit spoustu výrobkù. 
Zhlédli jsme také divadlo Kozlík Matìj 
a ukázky výcviku dravcù na høišti za 
školkou. V dubnu jsme si v KD zatanèili 
a zazpívali s písnièkáøem, povídali jsme si 
s myslivcem, jak se chovat v lese, 
a v knihovnì pøipravili pro pøedškoláky 
besedu o knížkách. Probìhl také zápis 
a den otevøených dveøí v MŠ. Prázdniny se 
blíží a provoz bude následující 

  7. 7.-  7. 8. 09 MŠ uzavøena
10. 8.-14. 8. provoz pavilon B
17. 8.-21. 8. provoz pavilon A
     od 24. 8. provoz oba pavilony

Prosíme, nenechávejte vìci svých dìtí 
v šatnách, pavilon, který nebude v provozu, 
bude uzamèen. Více o MŠ a fotogalerie na 
www.msjahudka

ŠŠ

Sbor dobrovolných hasièù v Bechyni
pøi 135. výroèí založení Sboru dobrovolných hasièù v Bechyni

zve všechny spoluobèany a pøíznivce hasièù

?dne 1. kvìtna v 9 hod. 
? na oslavy Svátku svatého Floriána 

na námìstí T. G. Masaryka v Bechyni 

Pøi této pøíležitosti se bude konat IX. roèník soutìže 
hasièských družstev žen, mužù a mladých hasièù 

v požárním útoku

O PUTOVNÍ POHÁR STAROSTY MÌSTA BECHYNÌ
Po celý slavnostní den bude otevøeno Hasièské muzeum v novì adaptovaných 
prostorách Mìstského muzea. Mùžeme se pochlubit svìtovými unikáty z historie 
hasièství. Pøijïte si prohlédnout velice zajímavé historické exponáty staré 300 – 400 let, 
plátìné koše ruènì šité, kožené hadice z volské kùže, odznaky, uniformy, pøilby, první 
vodní dìlo v historii, zakládací listiny a další historické pøedmìty, ale i novinky !
Pøijïte mezi nás prohlédnout si hasièské historické exponáty – podívat se a povzbudit 
mladé hasièe a hasièská družstva pøi jejich soutìžení.
Zhlédnìte vozidlo, které je tady pro Vás, pro Vaši ochranu, jak domovù, tak v první øadì 
životù.

Obèerstvení k osvìžení po celý sváteèní den!

Ohni zmar a hasièùm zdar!

Starostka SDH Bechynì                                                 velitel SDH Bechynì a soutìže
Jenovéfa ULIÈNÁ                                                                                 Miloslav DOUDA

na otevøení Hasièského muzea
dne 2. kvìtna od 10 hod. 

Svaz tìlesnì postižených 
v Bechyni zve

své èleny a ostatní obyvatele Bechynì 
na zájezd do 

Jindøichova Hradce a Telèe

20. kvìtna 2009
Odjezd od kulturního domu v 7.30 hod.
Cena zájezdu: pro èleny 150,- Kè

pro neèleny 180,- Kè
Pøihlásit se mùžete u èlenù výboru TP, 
jste srdeènì zváni.

Lavièková Libuše, pøedsedkynì ZOTP

Plánuje se výhledovì výmìna oken 
na Sídlišti Obráncù míru?

Oprava nebo výmìna oken na sídl. OM 
v letošním roce v rozpoètu Mìsta Bechynì 
není. Návrhy rozpoètu na každý další rok se 
tvoøí koncem roku a rozpoèet schvalují 
zastupitelé vždy v prosinci.

V Èechovì ulici se zaèaly dìlat nové 
chodníky. Pøed nìjakým èasem se øíkalo, 
že se bude dìlat nejdøíve kanalizace až 
potom chodníky. Jak to vypadá 
s kanalizací?

Pozemky pod chodníky, komunikací 
a zelené plochy nejsou v majektu mìsta, ale 
Státního statku Jeneè, který je v likvidaci 
a likvidátor nepovoluje žádné nové stavby 
na pozemcích Státního statku. Tento nabídl 
mìstu pozemek k prodeji, avšak cena je 
velmi vysoká, pro mìsto neakceptovatelná. 
V souèasné dobì mìsto jedná se státem 
o možnosti získat pozemek jinou cestou. 
Vyøešení této situace mùže však trvat 
i nìkolik let. Do té doby nejde novou 
kanalizaci v Èechovì ulici vybudovat, 
a proto se mìsto rozhodlo zrekonstruovat 
aspoò chodníky, které jsou již nìkolik let ve 
velmi špatném stavu.

Vìra Køížová
 

Ilona Zvolánková

Plánuje mìsto další dìtská høištì 
napøíklad na sídlištích Na Libuši 
a Písecká?

Na Libuši jedno høištì už vybudované je, 
teï jsou na øadì další sídlištì v Bechyni, kde 
zatím žádná høištì nejsou. V letošním roce 
se vybudování høištì neplánuje. Prostøedky 
na výstavbu zaøadí investièní odbor do 
návrhu rozpoètu na rok 2010. Zda budou 
schváleny, záleží na Zastupitelstvu mìsta.

Ilona Zvolánková

Na keramické škole se objevily 
4 kamery, jedná se o tolik diskutovaný 
mìstský kamerový systém ? Pokud ano, 
jaká firma provádìla instalaci? 

Jedná se o první kamery mìstského 
kamerového systému. Instalaci provádìla 
firma EXZAS Hrdìjovice u Èeských 
Budìjovic.

Jaroslav Matìjka

B. Kozel



+

zúèastnila tentokrát jen samá dìvèata. 
Èetly jsme z knih Ondøeje Sekory, hrály 
jsme si na všelijaké brouky, napjatì 
poslouchaly vyprávìní o pøítomných 

Kniha mého srdce exponátech z hmyzí øíše pana Kotouna, 
hledaly jsme zatoulané hmyzáky po celém 
kulturním domì pøi pùlnoèní høe a na závìr 
veèerního øádìní jsme spálily své ukryté 
strachy u našeho Pohádkovníku.V nedìli 19. dubna se uzavøelo první 

Symbolicky jsme se rozlouèily s pohád-kolo hlasování o nejmilejší knihu v anketì 
kovou nocí jako svìtlušky zapálením Èeské televize Kniha mého srdce. 
prskavek, rozdìlily jsme si nalezený sladký Hlasovalo se hlavnì prostøednictvím 
poklad a hajdy do spacákù! A slíbily jsme si, internetu, nebo� v Bechyni v knihovnì 
že za rok v knihovnì zase...papírové anketní lístky témìø odevzdány 

EHnebyly. Nominovaná 100 titulù knih 
postupuje do 3. kola, které se uzavøe 9. 5. 
Takže neváhejte a tentokrát pøijïte i Vy 
vyplnit anketní lístek, abyste poslali svou 
nejoblíbenìjší knihu, která sehrála ve 
Vašem životì dùležitou úlohu a  ke které se 
rádi vracíte, do dalšího kola celonárodního 
hlasování! Aktivity naší knihovny na 
podporu ètení se propojují právì s touto 
anketou. Uspoøádali jsme literární besedy 
se žáky základních škol a mateøské školy, 
probìhla 5. Noc s Andersenem, v èervnu 
bychom rádi uspoøádali výstavu „Motýl mezi 
knížkami“ a bìhem letních prázdnin si 
mùžete pøi j í t  prohlédnout výstavu  
bechyòských loutek. 14. øíjna v dopoledním 
èase bychom pozval i  na besedu 
s historikem, etnografem a spisovatelem 
Vlastimilem Vondruškou doplnìnou 
písnìmi a hrou na kytaru. Od 26. øíjna 
do 6. listopadu se knihovna promìní 
v Pohádkovou zemi paní spisovatelky, 
grafièky a ilustrátorky Vítìzslavy Klimtové, 
která nám zapùjèí putovní výstavu 
strašidelných loutek. A ještì struènì pár slov 
k letošní Noci s Andersenem, které se 

Jako houby po dešti - aneb
Knižní novinky 
    z jihoèeského
      regionu+

Již podruhé se setkáváme v naší rubrice do filiálky táborské nemocnice ve Veselíèku, 
se jménem pronásledovaného spisovatele, pozdìji po uvolnìní cesty do Tábora.
rodáka z Køenovic. Dvì krásné smutné Vìtší èást publikace obsahuje fotografie 
poetické vzpomínky na postavièky, které mu podle tematických okruhù: události z kvìtna 
pøiblížila babièka pøi návštìvách u ní: 1945 v Bernarticích, pohøeb padlých, 
o tajemném, smutném osudu žebráka, který uložení uren a další fotografie mìsteèka 
nikdy nežebrá, jen chodí svìtem, nikde se a jejích obyvatel.

Blažíèková, Anna: Neomluvené hodiny. nezastaví, nepromluví. Co dostane k jídlu, Domnívám se, že èlenové redakèní rady Praha, ex voto, 2008. sní to nìkde na mezi, v pøíkopu, spí venku v i jejich pøispìvatelé jsou pøièinliví Pøed nìkolika lety vydala Anna polích, v lese…“Sudièka“ v autorových a zodpovìdní. Ale pilnìjší jsou ti tiskaøští Blažíèková svou nejlepší literární práci, dìtských pamìtech stará žena, které se šotci, kteøí vždy zvítìzí. Napøíklad novelu Psí víno, v níž s velkou dávkou všechny dìti bály a staøí ji odsuzovali. v dubnovém èísle našeho Zpravodaje se jim poezie zobrazila atmosféru doby svého Utekla prý z kláštera a žila nadivoko s podaøilo zopakovat titul v knižních mládí, stráveného v Bechyni. V knize jsme nejvìtším rváèem a pijanem na Písecku. Po novinkách (Blümlová, D.:Sto tváøí… ) se setkali s postavami, které žily pøed více svatbì se však nedala, mìla statnou i vynechat písmenko uvádìného zpìváka, než padesáti lety v autorèinì blízkém okolí. postavu a umìla ho pìknì porychtovat. je to, prosím, Karl Wildbrunn. Nezlobíme se Novela zaujala i mnoho bechyòských Avšak osud èi její èiny jí pøivodily nepìkné na nì, jinak nám naopak pomáhají.obèanù. Pøed nìkolika týdny vydala Anna stáøí.
Blažíèková další knihu, ale zcela odlišné Upøesnìní informace z minulého èísla 
povahy – prózu Neomluvené hodiny. Je to ke èlánku BECHYNÌ HUDEBNÍ o panu Benda, Jiøí: Vzpomínky na rok 1945.

øídícím Zdeòkovi KNOTOVI, který pùsobil Michal Krejèí a Obecní úøad Bernartice, výpovìï o generaci jejích dìtí v poslední 
v Radìticích. Mìl zde i Knotovu kapelu. 2006.fáz i  neblahé normal izace,  k terou 
Jeho syn,  také Zdenìk,  se s ta l  Historické fotografie a zvukový záznam na dospívající mládež prožívala v období 
violoncellistou v Pražském rozhlasovém CD.gymnasiálních maturit. Autorka poskytuje 
orchestru.Vzpomínky na dny utrpení a strachu, na i souèasným dospívajícím, kteøí hledají 

- ap -popravené celé rodiny, na hrùzné poslední vlastní cestu do života, jakési pomyslné 
dny války v Bernarticích, kde byla umístìna  zrcadélko, umožòující porovnat problémy 
posádka SS a stahovalo se sem mnoho adolescentù z doby pøed dvaceti léty 
uprchlíkù hlavnì z východního Nìmecka. s životními pocity dnešních mladých lidí. 
Bernartice byly také na hlavním tahu  Knížka je urèena pøedevším jim, ale i jejich 
Nìmcù prchajících do americké zóny. rodièùm, kteøí tak mohou lépe pochopit svìt 
I bernartiètí èekali na americkou armádu, svých dìtí.
která byla již v Písku, ovšem demarkaèní 

Kostohryz, Josef: Smutný žebrák. èáru tvoøila Vltava, zde pøeklenutá 
Sudièka. Podolským mostem.  Nìmci  ješ tì  
Vyd.obce Bernartice a Køenovice, 2007. v posledních dnech války staèili postøílet 

Motto: Ze sutin vzpomínek vyvstala ve mnoho bernartických obèanù. Jsou to 
mnì chu� tìch dávných vyprávìní, jak jsem vzpomínky oèitého svìdka, který spolu 

s ostatními ošetøoval ranìné a pøeváželi je je slýchával v dìtství. – Josef Kostohryz.

+POÈÍTAÈOVÉ KURZY

  

Spoleènost ATTAVENA o.p.s. ve 
spolupráci s KSMB pøipravuje poèítaèový 
kurz pro zaèáteèníky. Tento kurz je 40-ti 
hodinový rekvalifikaèní. Pøedpokládané 
vstupní znalosti nemusí být žádné, kurz je 
vhodný také pro “samouky” v práci 
s poèítaèem.

Pøi maximální naplnìnosti kurzu (tzn. 
10 až 11 osob) je cena kurzu 3.800,- Kè.

Dále se pøipravuje 12-ti hodinový 
poèítaèový kurz pro seniory. Cena kurzu je 
1.400,- Kè.

Pøihlásit se mùžete a další informace 
získáte v kanceláøi KSMB u p. Houdkové, 
tel: 381 213 338, 776 381 203
e-mail: program@kulturnidum.cz. 

+Informace: 

Rada mìsta schválila a jmenovala 
dalšího èlena redakèní rady Mìstského 
zpravodaje, paní Evu Houdkovou, 

Co, kdo, kde, kdy...



+Již 17. pokraèování Kaplice, Pár klukù a holek), na kterých byla porota mohla vybrat jenom jednoho 
znát tréma, velké oèekávání a napìtí. z nejlepších zúèastnivších se souborù. 

BECHYÒSKÉHO JARA Nesmíme zapomenout také na jedineèný A letos to byly již zmínìné OPLATKY PANA 
výkon recitátora ze ZŠ pøi DPL Opaøany. OPLATKA, tzn. ZŠ Školní ul., Bechynì Již po sedmnácté se v pátek 3. dubna 
Letošní roèník již tradiènì zpestøila dìtem s hrou Osmý John a Krvavý koleno. do Kulturního domu sjelo 11 divadelních 
místní paní knihovnice Eva Houdková se Postoupili do celostátního kola Dìtské souborù, aby zde pøedvedly své divadelní 
svou Nocí s Andersenem. Dìti si vyslechly scény 2009, která se koná v èervnu umìní. Zaèala totiž postupová pøehlídka 
zajímavou pøednášku „Ze života hmyzu“. v Trutnovì. BLAHOPØEJEME!dìtských divadelních souborù pod názvem 

Letošní pøehlídku nejlépe zhodnotil Dále byly do širšího výbìru vybrány Bechyòské jaro. Letos jsme opìt mìli „své 
jeden z porotcù – p. Josef Brùèek: DS Lannovka z Èeských Budìjovic a ZUŠ želízko v ohni“, a to „OPLATKY PANA 
„Vyprávìní na šírém moøi o Kaš- Strakonice. Takže všem držíme palce. OPLATKA“ - jak se samy dìti z „nové školy“ 
párkových patáliích v Aprílové škole Na závìr se patøí podìkovat všem, pojmenovaly. Pøehlídka byla rozmanitá, 
o 5 minutách v Africe s Naprosto jistým kteøí se pøehlídky zúèastnili a kteøí veselá a pestrá. Zahrát si pøijely nejenom 
Krvavým kolenem, které za dob Dívèí pomáhali s pøípravou, a to zejména paní starší dìti, které, dá se øíct, jsou už starými 
vá lky,  Pasáèkù  vepøù ,  Machù  prof. Alenì Kissové a studentùm SPŠK za harcovníky na divadelních prknech 
a Šebestových Vaø i lo  kaš ièku jarní plaketky, dále porotcùm p. J. Brùèkovi, (DS Lannovka ÈB, ZUŠ Strakonice, 
Trpaslíkovi navíc.“ A kdo tedy vyhrál? No p. L. Richterovi a p. Mgr. Š. Ondøichovi za Prdlouši, Dramík, DS ZŠ Bechynì, DS 
pøece všichni, svou odvahou a nadšením pøátelské rady souborùm.Petrovice), ale také prvòáèci, druháèci 
pro prkna, které znamenají svìt. Ovšem SH(Divadélko Rùžek, Úsmìv Bìlèice, Dividlo 

Ve III. Výzvì budou podpoøeny projekty 
spadající do tìchto Fichí:

Fiche è. 1 
Zvýšení  konkurenceschopnosti  
zemìdìlcù s možným pøíspìvkem ke 
zvyšování spoleèenské hodnoty lesù
H l a v n í  o p a t ø e n í :  M o d e r n i z a c e  
zemìdìlských podnikù
a) Investice do živoèišné výroby
b) Investice do rostlinné výroby
Definice žadatele: zemìdìlský podnikatel

Fiche è. 2
Podpora zakládání podnikù a jejich 
rozvoje
a)  Zakládání a rozvoj mikropodniku
b) Výstavba a modernizace bioplynové 
stanice
c) Výstavba a modernizace kotelen 
a výtopen na biomasu 
d) Výstavba a modernizace zaøízení na 
výrobu tvarových biopaliv
Definice žadatele: 
zámìr a) FO i PO podnikatelé, zaèínající 
podnikatelé
zámìr b) c) d) zemìdìlský podnikatel (FO 
i PO)

Fiche è. 3
Podpora cestovního ruchu
a) Budování pìších tras, vinaøských 
stezek a hippostezek
b) Malokapacitní ubytovací a stravovací 
zaøízení, volný èas
Definice žadatele:
zámìr a) NNO, nadace, zemìdìlský 
podnikatel
zámìr b) zemìdìlský podnikatel, 
podnikatel v cestovním ruchu s kratší než 
2letou historií

Fiche è. 4
Obnova a rozvoj vesnic
a) Zlepšení dopravní a technické 
infrastruktury a vzhledu obcí
b) Veøejné vodovody, kanalizace a ÈOV
c) Územní plán
Definice žadatele: obce, NNO, nadace, 
církve, zájmová sdružení PO

+JEDEME DO DÌÈÍNA!

Na základì výsledkù postupové 
pøehlídky amatérských divadel v Daèicích 
„Daèické kejklování 2009“ a rozhodnutí 
programové rady jsme byli vybráni 
s pøedstavením hry Pavla Nìmce TAK 
TAKHLE TO BYLO aneb ŽIVOT JE JEN 
NÁHODA do programu národní pøehlídky 
è inoherního a hudebního divadla 
„Divadelní Dìèín 2009“(14.-24. 5. 2009)

Proè tolik humbuku okolo? Proto, že se 
nám podaøilo po témìø dvaceti letech dostat 
bechyòské ochotnické divadlo opìt na 
národní úroveò, a to v dobì, kdy už nad 
námi mnozí mávli rukou.

Podaøilo se nám to v dobì, kdy se témìø 
rozpadla spolková èinnost, kdy hodnì 
našich bývalých èlenù soubor opustilo (a� už 
z jakýchkoliv dùvodù), kdy opadl zájem 
o naše pøedstavení, kdy se po mìstì øíkalo, 
že už snad ani neexistujeme. 

Dáváme tímto na vìdomí, že žijeme, 
tvoøíme, hrajeme.

Dáváme tímto na vìdomí, že nezáleží 
na poètu úèinkujících, velikosti a pestrosti 
kulis abychom hráli dobré divadlo. To se dá 
hrát i ve dvou lidech, se stolem, židlemi 
a smetákem. Chce to jen chtít, být ochoten 
investovat èas, energii a invenci, ale hlavnì 
vìøit, že to má smysl. Ta víra, nám zbylým, 
nikdy nechybìla. Proto je pro nás tak cenné 
a dùležité, že jsme byli vybráni do krásné 
spoleènosti amatérských souborù z Prahy, 
Brna, Karlových Varù, Èeské Lípy, 
Náchoda, Vyškova, Mladé Boleslavi, 
Prachatic a dalších.

Proto bych rád podìkoval všem tìm 
„zbylým“, kteøí se na této veskrze nezištné 
èinnosti podílí a neváhají obìtovat svùj èas, 
energii, mnohdy i peníze z rodinného 
rozpoètu…

Chci podìkovat Jardovi Mrzenovi, 
Èendovi Roubalovi, Petru Halamovi, Jirkovi 
Benešovi a Radce Bosákové. 

Chci jim všem podìkovat, protože si 
velmi vážím jejich obìtavosti a cením si 
zájmu a víry ve spoleènou vìc, která 
koneènì pøinesla své výsledky. 

Chci jim podìkovat také proto, že to 
nikdo jiný neudìlá.

Karel Vontroba
režisér a principál DS Lužnice

Plné znìní jednotlivých Fichí, SPL 
a pravidel, kterými se stanovují podmínky 
pro poskytnutí dotace, naleznete na 
internetových stránkách
www.masluznice.bechynsko.cz.

Územní vymezení:

Pøíjem žádostí
Pøíjem žádostí bude probíhat v kanceláøi 
MAS Lužnice, o. s. Sudomìøice u Bechynì 
105, 391 72.
Termín pro pøijímání žádostí bude od 
1. 5. 2009 do 29. 5. 2009 (v pracovních 
dnech od 9:00 do 15:00).

Upozornìní
?Prosíme potencionální žadatele, 

aby kontaktovali pracovníky MAS co 
nejdøíve po vyhlášení Výzvy (dùvod 
- pro nìkteré projekty je souèástí 
žádosti stavební povolení, které 
není možné vyøídit za pár dní).

?Jeden žadatel mùže podat v rámci 
jedné Fiche pouze jedinou Žádost 
o dotaci.

?Lhùta vázanosti projektu na úèel je 
5 let od data podpisu dohody.

?Vlastní realizace projektu mùže trvat 
max. 24 mìsícù, pøednost budou mít 
projekty s realizací kratší než 
12 mìsícù.

Kontakt
Bližší informace podá:
Andrea Mikešová tel.: 774 424 078,
mas.luznice@sudomerice.cz
Daniel Rosecký tel.: 777 793 720,
daniel.rosecky@cpkp.cz
Stanislav Houdek tel.: 724 180 824,
obec@sudomerice.cz

MAS Lužnice, o. s. vyhlásí 
3. VÝZVU K PØEDKLÁDÁNÍ PROJEKTÙ 

z Programu rozvoje venkova
pøíjem Žádostí o dotaci od 1. 5. 2009 do 29. 5. 2009

1. Haškovcova Lhota 10. Hlavatce
2. Rataje 11. Komárov
3. Stádlec 12. Hodìtín
4. Malšice 13. Bøeznice
5. Dobronice u Bech. 14. Záhoøí
6. Radìtice 15. Hodonice
7. Sudomìøice u Bech. 16. Bechynì
8. Èernýšovice 17. Skrýchov
9. Želeè



+Bechyòská la�ka 2009 

Na pøelomu bøezna a dubna se opìt 
sešli milovníci skoku vysokého pøi 
28. roèníku Bechyòské la�ky. Poprvé v 
dlouhé historii mítinku se závody usku-
teènily v nové hale staré školy. V úterý 
31. bøezna se utkali skokani a skokanky ze 
6. - 9. tøídy a o den pozdìji, na Apríla 
1. dubna, je vystøídali jejich mladší 
spolužáci a spolužaèky z 1. stupnì. Celkem 
se zúèastnilo 110 závodníkù z obou 
bechyòských základních škol, zaskákat si 
pøišly i èlenky atletického klubu Martina 
Machová z Chráš�an a medailistka 
z mistrovství ÈR Martina Drdová.

3. tøída: Michal Novák (110 cm)Vyhrát však mohli jen ti nejlepší. 
a Aneta Háziová (100 cm)Nejvýše mezi „malými“ skokany z 1. stupnì 

4. tøída: Lukáš Karkule (95 cm)skoèili Vladislav Vanýsek (125cm) 
Kateøina Palová (100 cm)a Martina Machová a Veronika Vosecká 

5. tøída: Vladislav Vanýsek (125 cm) (120 cm). Mezi „velkými“ z 2. stupnì si 
Veronika Vosecká (120 cm)nejlépe vedli Lukáš Tácha a Marek 

6. tøída: Pavel Burian (135 cm) Olejarèík (165 cm) a ètyøi dívky, které 
Michaela Tureèková (120 cm)skoèily 135 cm (D. Šlechtová, K. 

7. tøída: Petr Štefan (140 cm) Svatošová, D. Fišáková, P. Vlèková).
Denisa Šlechtová (135 cm)Vítìzové podle tøíd:

8. tøída: Marek Olejarèík (165 cm) 1.tøída: Martin Fák (90 cm) 
Dana Fišáková (135 cm)Kristýna Burdová 

9.tøída: Lukáš Tácha (165 cm) Kristýna Macešková (80 cm)
Markéta Klùfová (120 cm)2. tøída: Lukáš Chmátal (100 cm) 

Klára Houdková (100 cm) Tìšíme se na 29. roèník Bechyòské la�ky.

+Beseda o Egyptì

Žáci 5. B staré školy se ve svém 
vlastivìdném putování dostali až do Afriky. 
Celý mìsíc se uèili o africkém podnebí, 
pohoøích, øekách, pouštích, domorodcích 
i zvíøatech. Celý jeden den vìnovali 
projektové výuce na téma Život ve 
starovìkém Egyptì. Dozvìdìli se velké 
množství informací ze života Egyp�anù pøed 
2000 lety. Zahráli si na egyptské písaøe, na 
faraóna i archeology. Luštili hieroglyfy a èetli 
o mumiích. Své putování zakonèili besedou 
s paní uèitelkou Chalušovou, která v této 
zemi byla již nìkolikrát a velmi se o ni 
zajímá. Dìti s úžasem poslouchaly její 
poutavé vyprávìní o životì v souèasném 
Egyptì: o plavbì na Nilu, o výrobì 
papyrových svitkù, o potápìní v moøi, o ži-
votì na venkovì. Beseda se dìtem velice 
líbila a mají slíbené ještì další pokraèování.

J.H.

+Velikonoèní tvoøení

Další akcí, která byla na velikonoèní 
prázdniny pro dìti staré školy pøipravena, 
bylo tradièní velikonoèní tvoøení. Sešlo se 
témìø 40 dìtí pøevážnì z 1. stupnì. Pod 
vedením vyuèujících si vyrobily a odnesly 
domù kraslice zdobené rùznými metodami, 
stojánek na vajíèka ve formì zajíèka nebo 
krabièky s kuøátkem a nechybìla ani 
velikonoèní slepièka. Dìti si také vyzkoušely 
peèení obøadního peèiva - jarních ptáèkù a 
vìneèkù z kynutého tìsta. 

H.M.

+Zemìpisná olympiáda

V únoru probìhlo na staré škole školní 
kolo zemìpisné olympiády. Vítìzové 
jednotlivých kategorií se 18. bøezna 
zúèastnili okresního kola v Táboøe. 

Aleš Mayer ze 6.B se umístil na 
krásném 3. místì a v konkurenci základních 
škol i víceletých gymnázií se neztratily ani 
Jana Záøecká ze 7.A (15. místo) a Lucie 
Rypáèková z 9.B (12. místo). Všem 
jmenovaným blahopøejeme a dìkujeme za 
reprezentaci školy.

J.M.

+Pøijímaèky naneèisto 
na staré škole

Pøiblížila se polovina 
dubna a nìkteøí žáci 
z 5. tøíd mìli pøed sebou 
pøijímací zkoušky na 
víceleté gymnázium. Aby 
v tom nebyl i  sami,  
rozhodli jsme se, že je 
v rámci nácviku solidárnì 
podpoøíme. Vyhlásil i  
jsme proto pro všechny 
ž á k y  z  5 . A a  5 . B   
Pøijímaèky naneèisto. 
A vzali jsme to opravdu 
zodpovìdnì. Dostali 
jsme oficiální pozvánky 
i prezenèní listinu. Testy 
se konaly v uèebnì pro 
nás neznámé, a dokonce 
i èas na vypracování 
odpovídal skuteèným 
zkouškám. Takže jsme 

se celé dopoledne potili nad matematikou, diktátem a úkoly z èeštiny. Na závìr nás èekal 
test všeobecných znalostí a test z anglického jazyka. Všichni jsme byli rádi, že to máme za 
sebou, a již napjatì èekáme na výsledky.

Více informací i o jiných akcích na škole se dozvíte na www.zslibusina.cz.
J.H.

+Jihoèeský zvonek

Ve ètvrtek 26. bøezna se v Táboøe 
uskuteènilo okresní kolo pìvecké soutìže 
Jihoèeský zvonek. Tato soutìž se koná 
každým rokem již 15 let. Zájem o ni se stále 
zvyšuje, letos se úèastnila stovka zpìvákù 
a zpìvaèek ze základních škol a víceletých 
gymnázií. 

Ani naše škola nemohla tento roèník 
vynechat. A byli jsme více než úspìšní. 
Martina Krátká obsadila v kategorii 6. - 7. 
tøíd - lidová píseò krásné 2. místo! Ani naše 
druhá zástupkynì se ve velké konkurenci 
neztratila. Hedvika Peterková získala v 
kategorii 8. - 9. tøíd - volný výbìr rovnìž 
skvìlé 2. místo! Je potìšující, že ani v 
dnešním pøetechnizovaném svìtì se mezi 
mládeží neztratila chu� si zazpívat 
a pøedvést své umìní a schopnosti na 
veøejnosti.

Kristýna Procházková



+1. kvìtna - VÝSTAVA 
PRACÍ ŽÁKÙ ŠKOLY

Ve dnech 1. 5.-12. 6. 2009 se v prosto-
rách Mìstského muzea v Bechyni uskuteèní 
výstava výtvarných a keramických prací 
žákù ZŠ Bechynì - Školní ulice.

Výstavu zahájí v pátek 1. kvìtna v 15:00 
hod. žáci dramatického kroužku pod 
vedením Mgr.  F ran t i ška  Op la tka  
s pøedstavením “Vyprávìní totemù“. 
K prohlídce zveme rodièe i veøejnost.

Zvou žáci ZŠ Bechynì - Školní ulice

+„Máme rádi zvíøata“ 
20. 3. - 24. 4. 2009

Celoškolní projekt „Máme rádi zvíøata“ 
odstartoval na naší škole ukázkou dravcù. 
Od profesionálních sokolníkù se žáci 
dozvìdìli o historii i souèasnosti sokolnictví u 
nás, o zpùsobu využití dravcù, výcviku, 
chovu a odchovu v zajetí a zpìtného návratu 
do pøírody. Žáci mìli možnost zhlédnout 
kánì, výra, orla a další ohrožené zástupce 
dravcù.

Projekt dále pokraèoval v pøedmìtech 
pøírodovìda, pøírodopis, prvouka, zemìpis, 
anglický jazyk, výtvarná výchova, pracovní 
èinnosti a další.

Na závìr projektu se uskuteènila výstava 
domácích „mazlíèkù“ (køeèkù, králíkù, 
pavoukù, agam,…) a  dílnièky, ve kterých 
žáci zvíøata kreslili (technikou domalovávané 
koláže a slupovacími barvami na sklo), 
vyøezávali, modelovali, batikovali, zapisovali 
a vlepovali do map. Nìkteøí žáci se rozjeli za 
živými zvíøaty na Ranè Vìtrovy u Tábora a na 
Farmu u lesa  do Sudomìøic u Bechynì.

Projekt se žákùm velmi líbil a urèitì 
s tímto tématem budeme pracovat i v dalším 
školním roce.

Mgr. Jitka Radvanová
ZŠ Bechynì, Školní ulice

+V Zemi Já

Žáci osmých a devátých tøíd ZŠ 
Bechynì ve Školní ulici se zapojili do 
výtvarného projektu Alšovy jihoèeské 
galerie v Hluboké nad Vltavou. Cílem tohoto 
projektu bylo výtvarné zamyšlení jak 
vypadám, jak se cítím, zda jsem to opravu 
já…… Každý žák mohl vytvoøit svùj vlastní 
autoportrét, pracovat se svým profilem, 
zapojit i svoji fantazii ve smyslu vyjádøení 
svého pocitu nebo psané výpovìdi o sobì 
samém. Prohlídka prací zaslaných do 
projektu je spojená s vernisáží, která se 
uskuteèní ve støedu 6. kvìtna v sále Alšovy 
jihoèeské galerie v Hluboké nad Vltavou. 
Zveme všechny zájemce.

Žáci ZŠ Bechynì Školní ulice

Ve dnech 3. a 4. dubna se v bechyòském 
kulturním domì konala krajská pøehlídka 
d ì t s k ý c h  d i v a d e l n í c h  s o u b o r ù  
BECHYÒSKÉ JARO. Soubor divadelního 
kroužku naší školy nabídl odborné porotì 
i divadelní veøejnosti dvì inscenace, které 
rozhodnì zaujaly a vzbudily znaèný zájem. 
Dívky ze souboru starších žákù vystoupily 
se stylizovaným indiánským pøíbìhem 
inspirovaným prózou Jáchyma Topola 
s názvem „Vyprávìní totemù.“ Pøedstavení 
zaujalo zajímavým výtvarným a hudebním 
pojetím i hereckými výkony.

Výrazného úspìchu dosáhl soubor žákù 
prvního stupnì, který se pøedstavil 
s inscenací „Osmý John a Krvavý koleno“ 
inspirovaný americkou pohádkou Pavla 
Šruta. Tato hra zvítìzila v silné konkurenci 
mnoha souborù kraje a vybojovala si pøímý 
postup na celostátní pøehlídku dìtských 
divadel konanou na poèátku èervna 
v Trutnovì. Porota ocenila propojení 
pøirozené dìtské hravosti se zajímavými 
divadelními prostøedky. Jedná se zatím 
o nejvýraznìjší úspìch divadelního kroužku, 
který na naší škole pùsobí již mnoho let. 
Všem zúèastnìným divadelníkùm patøí 
obrovský dík za šíøení dobrého jména naší 
nové školy v této umìlecké oblasti.

Mgr. František Oplatek - vedoucí 
divadelního souboru ZŠ Školní

+Veliký úspìch divadelníkù z „nové“ školy - postup na celostátní pøehlídku!

+Úspìch v matematické 
olympiádì - oprava

Petr Cihelník obsadil výborné tøetí místo, Petra 
Kyryanová obsadila dvanácté místo a Pavla 
Vlèkovová se umístila na patnáctém místì. Naše 
škola tak pokraèuje v tradici z minulých let, kdy žáci 
školy vždy obsazovali pøední místa celkového 
poøadí.

Redakce se omlouvá za tiskaøského šotka, 
který vypustil èást textu v minulém èísle. Proto 
otiskujeme znovu poøadí úèastníkù olympiády:

+ZŠ Bechynì Školní

V dubnu se žáci naší školy zúèastnili nìkolika 
sportovních soutìží, kde si vedli se støídavými 
úspìchy. Na krajském pøeboru v silovém ètyøboji 
(šplh, trojskok, shyby, leh-sed ) v Táboøe skonèilo 
družstvo na 8.místì, mezi jednotlivci se 
prezentoval výbornými výkony Tomáš Vyskot, 
který obsadil celkovì 11. místo, což je velmi 
solidní umístìní. V pøedkole fotbalového Coca 
cola cupu zvítìzila ZŠ Školní nad ZŠ Libušina 
vysoko 17:3 a postoupila tak do dalšího kola této 
celostátní soutìže. Nutno podotknout, že za 
„starou“ školu nastoupil tým dìvèat, která podala 
velmi stateèný a obìtavý výkon a díky výborným 
zákrokùm brankáøky Dany Fišákové neskonèil 
zápas ještì vìtším gólovým rozdílem. Mezi 
nejlepší hráèe vítìzù patøil Martin Farkaš a støelec 
ètyø branek Jan Voborský.

V zemìpisné soutìži Eurorebus, které se 
naše škola pravidelnì úèastní, postoupily do 
krajského kola v Jihlavì všechny tøídy (7.A, 8.A a 
9.A), které se úèastnily školních kol. Mezi 
jednotlivci se do hlavní soutìže probojovala Jana 
Hrubá a Petra Kyryanová. V další fázi soutìže pøeji 
všem postoupivším žákùm mnoho úspìchù!

Mgr. Jan Pazourek



+Stolní tenisté Jiskry 
Bechynì bilancovali

Vítìzstvím v Sezimovì Ústí a Pojbukách si sestra Martina 7. a Ivana Frolíková 
naštìstí pojistilo úèast v této nejvyšší 10. místo.
krajské soutìži i pro pøíští rok. Letošní divize Díky pøestìhování do nové haly jsme 
byla velice vyrovnaná a do krajského mohli po delší odmlce zahájit èinnost 
pøeboru nakonec sestupují tradièní bašty stolnìtenisového kroužku pøi ZŠ Bechynì 
jihoèeského stolního tenisu, Spartak Libušina ulice, jehož vedení se ujala Ivana 
Sezimovo Ústí a Jiskra Tøeboò. Frolíková. Po krátké pøípravì byla úèast 

V opaèné situaci bylo B družstvo mužù našich nadìjí na okresních i krajských Minulý víkend skonèily pro hráèe 
hrající Okresní pøebor 1. Nabitý kádr hráèù turnajích zatím spíše symbolická, ale každé J. Bechynì soutìžní zápasy sezóny 
krajského formátu (František Brhel, Miloš zaèátky jsou tìžké. 2008/2009. Po 3 letech bez vlastní herny 
Fáber, Josef Boubalík mladší a pendl z Áèka Oddíl úspìšnì uspoøádal Vánoèní mohli koneènì zakotvit v nádherném 
Pavel Puèegl) doplòovaný Josefem turnaj, který byl letos velice kvalitnì prostøedí nové tìlocvièny pøi ZŠ v Libušinì 
Boubalíkem starším, pøedsedou oddílu obsazen. Potìšila též vysoká úèast ulici. Tréninky probíhají pravidelnì každý 
Václavem Školkou i hráèkami z družstva neregistrovaných hráèù. Na závìr sezóny ètvrtek za maximální úèasti všech hráèù. 
žen mìl pøímo povinnost bojovat o pøíèky 2008 / 2009 pak pøipravujeme tradièní Škoda, že z finanèních dùvodù není možné 
nejvyšší. Dlouho se daøilo procházet Rozlouèení se sezónou - oddílový turnaj zajistit trénink alespoò dvakrát týdnì. 
soutìží bez ztráty bodu, teprve v závìru pro pozvané hráèe, na který opìt srdeènì V loòské sezónì se v pravidelných 
pøišla pøekvapivá porážka v Nových zveme i neregistrované zájemce o stolní soutìžích pøedstavila 3 družstva našeho 
Dvorech, která však již nemohla situaci tenis. Turnaj se uskuteèní v sobotu oddílu: A a B tým mužù a družstvo žen. 
zkomplikovat. Po delší dobì tak naše Béèko 18. dubna 2009 v nové hale ZŠ Libušina od Daøilo se jim se støídavými úspìchy.
vyhrálo Regionální pøebor Táborska 9:00 hodin. A družstvo mužù zaèínalo svou další 
a v pøíštím roce bude bojovat v Krajské sezónu Jihoèeské divize jako obhájce Za oddíl stolního tenisu Jiskra Bechynì
soutìži.3.místa, což možná zpùsobilo menší Milan Mikolášek

Družstvo žen hrálo jedinou krajskou podcenìní zaèátku soutìže. V kádru došlo 
soutìž v sestavì: Monika a Martina k 1 zmìnì, když Jana Cendelína po jeho 
Mikoláškovy, Ivana Frolíková. Pøi stagnaci odchodu za studiem do Prahy více než 
jihoèeského stolního tenisu žen nelze rovnocennì nahradil Pavel Puèegl z Týna 
považovat koneèné 3. místo za úspìch. n.V. Tradièní oporou a jistotou pro zisk bodù 
V divizi letos zvítìzily ženy VS Tábor byl Jiøí Alexa, ale družstvo trpìlo 
v sestavì, kterou naše hráèky døíve nevyrovnanými výkony mladých hráèù 
s pøehledem porážely. V individuálním Tomáše Soldáta a Ondry Kupilíka a po 
hodnocení podle procentuální úspìšnosti  zranìní veterána Mikoláška muselo až do 
obsadila Monika Mikolášková 4. místo, její posledního kola bojovat o záchranu. 

TÌLOVÝCHOVA & SPORT

+Bechyòské schody
2009 

V sobotu 4. dubna 2009 uspoøádal 
odbor Klubu èeských turistù Bechynì již 
36. roèník aprílového bìhu dvojic do 
„Bechyòských schodù“. Sluneèné jarní 
dopoledne pøivítalo na startu celkem 
79 závodníkù všech vìkových kategorií. 

Nejmladším závodníkem na krátké trati 
do 81 schodù byla ètyøletá Kateøinka 
Vesecká, která bìžela ve dvojici s Anièkou 
Kafkovou. Èas 50,92 s. jim staèil na tøetí 
místo v kategorii do pìti let. Vítìzi závodu 
v kategorii mužù 18-33 let se stali Jarda 
Drda - Marek Hrubý èasem 32,67 s. 
V kategorii smíšených párù 18-33 let tra� 
nejrychleji absolvovala dvojice Monika 
Køížová - Dušan Valenèík èasem 1:00,20 s. 
Nejrychlejšími ženami v kategorii nad 33 let 
se stala Jindra Vlèková se Zuzkou 
Ursínyovou z poøádajícího oddílu v èase 
1:04,07 s. 

Všichni úèastníci si na závìr pochutnali 
na tradièních perníkových medailích. 
Vítìzové dospìlých kategorií získali navíc 
obøí rohlíky a vìnce buøtù. Za pomoc pøi 
organizaci a poøádání bìhu dìkujeme všem 
zúèastnìným. 

Petr Chaloupek 
pøedseda Klubu èeských turistù Bechynì 

telefon: 737 529 220
e-mail: petr.chaloupek@tnv.cz 

+Kanoistika - TJ Jiskra 
Bechynì

Velikonoèní víkend probìhl pro 
bechyòské vodáky ve znamení prvních 
závodù na Lužnici. Tradièním jarním 
sjezdùm na ètyøkilometrové trati z Dobronic 
u Bechynì na Hutì pøálo nádherné 
sluneèné poèasí. Pamìtníci pøedešlých 
roèníkù jistì pamatují také dojezdy do cíle 
ve snìhové vánici, takže velmi vítaná 
zmìna.

Mezi závodníky z jedenácti oddílù 
pøevážnì z jihozápadních a støedních Èech 
výraznì uspìli borci z domácího oddílu, 
kteøí se kromì žen prosadili ve všech 
zbývajících kategoriích. V kategorii 
nejmladších pøedžákù (1999 a mladší) na 
kajaku zvítìzil v sobotu i v nedìli Filip 
Zvolánek, jeho starší bratr Honza 
vypádloval vítìzství mezi žáky staršími. 
Nejstarší úèastník závodù Jan Žanek 
Pazourek (1948) dosáhl tøetího absolutnì 
nejrychlejšího èasu a nechal za sebou 
mnohem mladší kajakáøe a suverénnì 
zvítìzil mezi veterány. V kategorii mužù 
dosáhli na stupnì vítìzù také Franta Uhlík a 
Roman Mayer. Kategorii singlkanoí ovládl 
po oba dva dny Michal Háša, který také 
spoleènì s Pavlem Woldøichem z Písku 
zvítìzil mezi deblkanoisty. Na tøetím místì 
skonèila posádka složená z domácího 
odchovance  Tomáše Macáška, závodícího 
již za Duklu Brandýs, a Jana Pazourka ml. 
z domácího oddílu. Pro úplnost dodejme 
pøehled výsledkù žen: v sobotu vybojovala 
vítìzství Jana Lagnerová ze Sobìslavi (vet. 
mistrynì svìta) a v nedìli její dcera Lenka, 
souèasná reprezentantka a také mistrynì 
svìta mezi ženami v kategorii hlídek. Na 
závìr pøipomínáme termín letošních 
raftových závodù: 9. roèník se koná 11. 7. 
pod Bechyòskou duhou !

za oddíl kanoistiky pazi

+Velikonoèní florbal

V první den velikonoèních prázdnin ve 
ètvrtek 9. bøezna se uskuteènil v tìlocviènì 
ZŠ Libušina již 10. roèník florbalového 
turnaje O pohár starosty mìsta Bechynì. 
Zøejmì nádherné jarní poèasí zpùsobilo, že 
do bojù o tradièní trofej nastoupily jen dva 
chlapecké týmy… 

Na kvalitu hry to však nemìlo nejmenší 
vliv. V zápase hraném na 3x15 minut byl po 
celou dobu v podstatì vyrovnaný stav a až 
do posledních sekund hry nebylo jasné, zda 
si vítìzný pohár odnese tým Muži 
v èerném 2 (tvoøený chlapci ze „staré školy“) 
nebo jejich soupeøi z „nové školy“, kteøí 
nastoupili pod názvem LOL&spol. Nakonec 
se štìstí pøiklonilo k týmu ze ZŠ Školní, když 
jeho hráèi nastøíleli o gól více a zvítìzili 3:2.

Vítìzové pøejali putovní pohár, byl 
vyhlášen i nejlepší støelec turnaje Honza 
Voborský (2 branky), o post nejlepšího 
brankáøe se podìlili golmani obou týmù - 
Honza Mikula a Roman Kováø. Všichni 
úèastníci si pak odnesli i sladkou odmìnu.

R.B.



+Dívèí fotbal mládeže a tìlovýchovy poøádá celostátní Z protiútoku pøichází pohroma. Pøi lehkém 
soutìž støedních škol v sálovém fotbale kopu soupeøek na naší bránu mìla Pé�a 
Støedoškolskou futsalovou ligu. V úterý Hilasová zakrytý výhled a míè se skrumáží 
24. 3. 2009 se v Jindøichovì Hradci hrálo nohou dokoulel až do branky. Holky se Pøípravné utkání v nové bechyòské hale 
finále divize jižní Èechy - Vysoèina za úèasti nepoložily a bojují dál. Bohužel z pøemíry 18. 3. 2009 - hrálo se 4 + 1, 2 x 35 minut
dívèích družstev OA Tøeboò, Gymnázia snahy dostáváme druhý gól. Místo 

2. ZŠ Bechynì - SPŠK Bechynì 3:15 (1:11)
Telè, SZŠ Havlíèkùv Brod a SPŠK Bechynì. razantního odkopu tøeba až na tribunu se ho 

Branky: 2. ZŠ - 3-Peterková Vítìzové turnaje postupují do celostátního snažíme udržet ve høe a po smolném 
SPŠK - 7 - Š. Hùrková, 4-Hliòáková, semifinále mezi nejlepších osm týmù Èeské odrazu je telèská hráèka sama pøed 
3-Kylsánová, 1-Królová republiky. Tam budou hrát s vítìzkami krajù brankou a prudkou ranou zvyšuje. Po 

Východní Èechy, Severní Morava a Jižní poloèase naše holky spustily ohromnou Sestava: Pe�a Hilasová - Mar�a Hliòáková, 
Morava. Do celostátního finále pak ofenzívu  a kdyby daly 5 gólù, nikdo by se Štìpi Hùrková, Nina Hudecová, Moni 
postupují dále první dvì družstva. nedivil. Jenže ani ty nejjasnìjší šance Hrachová, Deni Królová, Bori Kylsánová

nebyly využité. Nìkdy chybìl krùèek, nìkdy Telè - Havlíèkùv Brod 6:0 (5:0)Další pøátelské utkání s holkama ze ZŠ bylo malinko zbrklosti, vìtšinou ale 
Libušina ul. se nám hodilo jako pøíprava na SPŠK Bechynì - OA Tøeboò 7:0 (2:0) úøadovala opravdu vynikající brankáøka. 
støedoškolskou ligu. Bohužel zdravotní Branky: 4 - Štìpánka Hùrková, 2 - Markéta V 7. minutì po velikém závaru pøece jen 
problémy nedovolily všem hráèkám Vávrová, 1 - Pája  Hrychová snižujeme, rozhodèí ale gól neuznává 
nastoupit. O to víc si zahrála naše notnì Bleskový gól uklidnìní nepøinesl a i když a naøizuje penaltu. Pája Hrychová ji 
ztenèená sestava. Pìkné kombinaèní akce šancí bylo dost, ujala se jediná. Kolotoè spolehlivì promìòuje a náš veliký tlak 
rozehrávané Martinou a Denisou zakon- hezkých  komb inac í  zakonèených  pokraèuje. 
èovala nemilosrdnì Štìpánka a bìhem pohotovou støelbou Štìpánky Hùrkové ve Šance opìt jsou, zase ale chybí kousíèek 
chvilky bylo 3:0. Pak zaèaly dávat góly druhé pùli pak stanovil jasné vítìzství. štìstíèka. Nìkdy až neuvìøitelnì. Urputný 
i ostatní, skóre pìknì narùstalo a zastavilo A mohlo být i vyšší. boj ukonèuje píš�alka rozhodèího. Na stranì 
se na 11. A to ještì minimálnì jednou tolik Telèe ohromná radost, u nás smutné oèi Tøeboò - Telè 0:3 (0:2)
tutovek holky nepromìnily. Druhá pùle byla našich nadoraz utahaných holek. Bojovaly, SPŠK Bechynì - SZŠ Havlíèkùv Brod 5:0 v podstatì úplnì stejná, jen tìch jasných ale døely, hrály výborný zápas, soupeøky (1:0)nevyužitých šancí bylo ještì víc. pøehrály i jasnì pøestøílely. Jen ten jeden Branky: 3 - Kája Ranglová, 1 - Gita Hùrková, S naprostým pøehledem zápas jedinej mizernej gól chybìl k tomu, abychom Štìpánka Hùrkováodchytala Pé�a, docela v pohodì zahrály mohli zaslouženì jásat a pøipravovat se do V první pùli zase dost velké støelecké Monika s Ninou a Barèa, støeleckou Brna na celostátní semifinále.trápení se soupeøem, který by nemìl být hvìzdou byla Štìpánka. Nejlepší ale byly 

Naše sestava: v brance - Petra Hilasováproblémem. Opìt rozhodla druhá pùle. Denisa a pøedevším Martina. Od ní šla 
v poli - Martina Hliòáková, Monika Holky zaèaly hrát svùj kombinaèní fotbal a hromada nádherných pøihrávek, výborná 
Hrachová, Pavla Hrychová, Margita byla radost se na nì dívat. Soupeøky z byla v obranì i v útoku. A dala i krásné góly.
Hùrková, Štìpánka Hùrková, Barbora Brodu leckdy jen pøihlížely kombinaci na Ze sestavy ZŠ musíme samozøejmì 
Kylsánová, Karolína Ranglová ©, Markéta jeden dotek až do brány. Nakonec tedy zase pochválit Hedviku Peterkovou, která dala 
Vávrovájasné vítìzství.všechny tøi góly svého družstva. Nejvìtší 

p o c h v a l u  a l e  z a s l u h u j e  A n i è k a  Je na místì všem holkám vyslovit veliké Havlíèkùv Brod - Tøeboò 2:0 (1:0)
Chaloupková, která výbornì odchytala uznání a podìkování. Za výbornou SPŠK Bechynì - Gymnázium Telè 1:2 (0:2)
druhou pùli. reprezentaci naší školy i Bechynì 

Branka: Pavèa HrychováNato, že nemohly hrát všechny holky, to a pøedevším za ohromnou bojovnost a pøed-
Finále a všechno je dané. Výhra nakonec byla docela dobrá pøíprava. vádìnou hru v prùbìhu celého turnaje. 

a remíza - postupujeme, prohra - postupuje Hrály nejlepší fotbal a k zaslouženému 
Telè. Zaèínáme v pohodì a Pája Hrychová Støedoškolská futsalová liga postupu jim chybìlo fakt jen malouèko 
se dostává do jasné šance. V brance Telèe v Jindøichovì Hradci v hale štìstíèka.
ale zaèíná èarovat brankáøka. Nejen že 24. 3. 2009 - hrálo se 4 + 1, 2 x 15 minut

V. Š�astnýtuhle tutovku Páje chytila, ale bìhem celého 
Èeskomoravský fotbalový svaz ve 

zápasu pøedvádìla skvìlé zákroky. 
spolupráci s ministerstvem školství, 

+Tenisté zahájili sezónu 
valnou hromadou

Na zaèátku nové tenisové sezóny se 
sešli èlenové tenisového oddílu TJ Jiskra 
Bechynì na valné hromadì. Jednání øídil 
pøedseda oddílu Ing. René Hartl. Hráèi 
vìnovali tichou vzpomínku bývalému 
pøedsedovi panu Miloslavu Hlaváèkovi, 
který už na nás hledí z tenisového nebe. 

Na poøadu jednání bylo vyhodnocení 
výsledkù v soutìžích v roce 2008, výsledky 
hospodaøení a plán èinnosti na sezónu 
2009. Družstvo A dospìlých startuje v jiho-
èeské divizi, družstvo B ve 4. tøídì krajského 
pøeboru a družstvo C v okresním pøeboru. 
V sestavách jsou tradiènì nominováni 
pøevážnì domácí hráèi a hráèky. 

Je naplánovaná øada turnajù, vrcholem 
bude jako vždy celostátní turnaj  mužù 
„Lázeòák“ ve dnech 18. až 20. èervence. 
Oddíl nìkolik let usiluje o vytvoøení dìtských 
a  mládežnických kategorií,  letos obnoví 
dìtskou tenisovou školièku pod vedením 
trenéra Jiøího Rùžièky. Byl schválen nový 
organizaèní øád. Èlenské poplatky zùstávají 
nezmìnìny.

za TO TJ Jiskra Bechynì 
Ing. Zuzana Folprechtová
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Provedu kácení stromù ve stížených 
podmínkách, bezpeènostní, stabilizaèní 
a výchovný øez           Tel: 606 931 760

Bezpeèné a úèinné hubnutí
tel: 605 423 633

www.hubnete.cz/oki

Koupím domek nebo byt 
pøed opravou. Tel: 603 442 474

PÙJÈOVNA LEŠENÍ

(montáž, pronájem, doprava)
ROD. DOMKY, PANEL. DOMY, HALY...

VOKL SOBÌSLAV 
tel: 776 088 208
e-mail: Lubosklima@seznam.cz

Kompletní zpracování:
?úèetnictví
?daòové evidence
?mezd
?daòových pøiznání

 Dlouholetá praxe
 tel. 381 213 742

ÚÈETNICTVÍ
Marie Cirmaciová

Èištìní interiérù
motorových vozidel

Tel.: 737 437 805 www.omservis.wu.cz

Ondøej Mareš

391 72 Sudomìøice u Bechynì 83

    26. 5. 2009 si pøipomeneme 
100. výroèí narození paní Anny 
Novobilské, uèitelky na zdejší škole. 
Bývalým žákùm a známým dìkujeme 
za vzpomínku.

Rodina

AUTOSERVIS NOVOTNÝ, s.r.o.
E-mail: 
prodejce@autoservisnovotny.cz
www.autoservisnovotny.cz

Táborská 568
375 01 Týn nad Vltavou
tel./fax: 385 731 349

602 149 489
777 000 244

Feel the differenceFord Fusion

Zvolte Ford Fusion Comfort
ve výhodné akční nabídce za 219.990,-Kč!

Cena platí při využití leasingu

Klub èeských turistù Bechynì poøádá pìší pochod a cykloturistickou jízdu

Ú D O L Í M  L U Ž N I C E
TERMÍN:  8.  KVÌTNA 2009

START POCHODU: park pøed vlakovým nádražím ÈD v
 

Bechyni od 8:00 do 9.15 hod. 
CÍL POCHODU:  stadion Bechynì, Písecká ulice. 

TRASY POCHODU:  pìší  8 - 35 km  i  cyklo 10 - 100 km vedou okolím Bechynì a  údolím øeky
Lužnice ( Dobronice - hrad, øetìzový most pod Stádlcem, rozhledna Radìtice, Plziny… )

Pøipravena bude i krátká - DÌTSKÁ TRASA v délce cca 8 km. 
Na dìti zde èekají soutìže a sladké odmìny.

Petr Chaloupek,
Telefon:  737  529 220

E-mail: chaloupek.velo@seznam.cz


