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OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTU KONÁNÍ
VOLEB V BECHYNI
Starosta města Bechyně podle § 29 zákona č. 491/2001 Sb.
o volbách do zastupitelstvem obcí, ve znění pozdějších předpisů
o z n a m u j e:
1. Volby do Zastupitelstva Města Bechyně se uskuteční:
v pátek dne 20. října 2006 od 14 hodin do 22 hodin a
v sobotu dne 21. října 2006 od 08 hodin do 14 hodin.
2. Místa konání voleb (je-li ve volebním okrsku obsažena celá část
obce nebo ulice, nejsou u nich vypsána čísla popisná):
VOLEBNÍ OKRSEK Č.1
VOLEBNÍ MÍSTNOST: STARÁ ŠKOLA, LIBUŠINA 164
(vstup hlavním vchodem)
BE CHY NĚ
DLOUHÁ, FÁBEROVA (342, 343, 344, 345, 346, 347, 348),
KAŠPARA MALÉHO, KLÁŠTERNÍ, KŘIŽÍKOVA VILOVÁ ČTVRŤ,
LÁZEŇSKÁ, LIBUŠINA ( 23, 24, 50, 51, 149, 150, 151, 152, 153,
154, 158, 159, 164, 167, 171,172, 173, 175, 176, 177, 178, 179,
180, 182, 183, 184, 190, 191, 192, 193, 195, 196, 197, 199, 312),
MA SOK RÁM SKÁ , MI CHA LSKÁ , NÁM. T.G. MAS ARY KA,
OBŮRKA, PARKÁNY, POD SCHODY, SOUKENICKÁ, ŠIROKÁ,
TÁBORSKÁ, VALTROVA, VĚTROV, ZÁMEK, ZÁŘEČÍ.
VOLEBNÍ OKRSEK Č.2
VOLEBNÍ MÍSTNOST: NOVÁ ŠKOLA, ŠKOLNÍ 293
BE CHY NĚ
ČECHOVA (294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 305, 306, 307, 308,
309, 310, 311, 399), FÁBEROVA (377, 378, 379, 380, 382, 383, 384,
385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397,
398, 400), LÁZNĚ (202), LIBUŠINA (160, 161, 163, 165, 166, 169,
170, 181, 185, 186, 187, 188, 189, 194), NOVODVORSKÁ,
PLECHAMR, SÍDL. OBRÁNCŮ MÍRU.
VOLEBNÍ OKRSEK Č.3
VOLEBNÍ MÍSTNOST: KULTURNÍ DŮM - Galerie U Hrocha, U
NÁDRAŽÍ 602
BE CHY NĚ
NA LIBUŠI ( 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623,
624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636,
637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649,
650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 763, 989),
PRÁDLO.
SEN OŽATY
VOLEBNÍ OKRSEK Č.4
VOLEBNÍ MÍSTNOST: Městská knihovna, U NÁDRAŽÍ 602
BE CHY NĚ
LÁZNĚ (200, 201, 1000, 1001), NALIBUŠI (661, 662, 663, 664, 665,
666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678,
679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691,
692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704,
717, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 857, 858, 859, 891, 892, 920),
TYRŠOVA, U NÁDRAŽÍ.
VOLEBNÍ OKRSEK Č.5
VOLEBNÍ MÍSTNOST: Klubovna MO ČRS, U NÁDRAŽÍ 610
BE CHY NĚ
LIŠKY, PÍSECKÁ (907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916,
917, 918, 919, 948, 949, 950), SÍDL. 5.KVĚTNA, U VODOJEMU, ZA
TRUBNÝM.
VOLEBNÍ OKRSEK Č.6
VOLEBNÍ MÍSTNOST: DOMOV MLÁDEŽE, PÍSECKÁ 365
BE CHY NĚ
ČECHOVA (252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 263, 264,

265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 276, 277, 278,
279, 280, 281, 282, 283, 284, 289, 899, 900, 901, 902, 903, 904,
905, 906, 945, 947, 601E, 32E), GABRIELOVA, PÍSECKÁ (198,
203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 215, 216, 217,
218, 219, 261, 262, 275, 357, 358, 365, 367, 368, 369, 370, 371,
372, 373, 374, 375, 376, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 755, 756,
757, 758, 759, 760, 761, 762, 823, 830, 856, 887, 888, 889, 890,
944, 985, 988), ŠKOLNÍ, U STADIONU, ZAHRADNÍ.
VOLEBNÍ OKRSEK Č.7
VOLEBNÍ MÍSTNOST: HVOŽĎANY-ŠKOLA
H V O Ž ĎA NY
3. Právo volit má občan, který alespoň druhý den voleb dosáhne
věku 18 let, je v den voleb v Bechyni přihlášen k trvalému pobytu a je
státním občanem České republiky či členského státu Evropské unie.
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost
a státní občanství platným cestovním, diplomatickým nebo
služebním pasem anebo cestovním průkazem, nebo platným
občanským průkazem, cizinec též průkazem o povolení pobytu.
Neprokáže-li volič totožnost a státní občanství platným dokladem,
nebude mu hlasování umožněno.
4. Každému voliči budou doručeny do tří dnů přede dnem voleb
hlasovací lístky.
V případě potřeby obdrží volič hlasovací lístky ve volební místnosti
ve dnech voleb.
Do zastupitelstva Města Bechyně se bude volit 15 členů.
5. K zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování ve volební
místnosti je každý povinen uposlechnout pokynů předsedy
okrskové volební komise.
6. Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru
určeného pro úpravu hlasovacích lístků, jinak mu okrsková volební
komise hlasování neumožní.
Jaroslav Matějka
starosta města
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Navrátil Rudolf
Labohá Hedvika
Lálová Marie
Šídlová Marie
Cíchová Vlasta
Kubíková Libuše, Písačková Věra
Vlk Miroslav
Kodad Jan, Voštová Jarmila
Fuchmann Josef, Vávrová Marta
Poseděl František, Senteši Milan
Cikánková Jarmila, Marková Věra,
Procházková Marta, Turková Ludmila,
Vaníčková Božena,
Výrutová Božena
Šestáková Hana, Šlechta Zdeněk,
Hušková Miluše

Podzimní úklid - zmìna
Mìsto Bechynì v letošním roce nebude zajišovat pro obyvatele Bechynì
podzimní úklid formou pøistavovaných kontejnerù do jednotlivých lokalit.
Pro umožnìní likvidace odpadu je po celý týden otevøen sbìrný dvùr
spoleènosti Bytenes. Navíc bude tento dvùr otevøen i v sobotu
7. 10. 2006 a 14. 10. 2006 od 8 - 16,00 hod. pro ty obyvatele Bechynì, kteøí
jsou pøes týden mimo mìsto.

Krátce z jednání zastupitelstva 13. září 2006
Schválen prodej pozemku č.par. 273 zahrada o výměře 291 m2
v k.ú. Bechyně manželům Ivaně a Rudolfu Bartovým. Jedná se o
pozemek v těsném sousedství domu čp.38, který manželé Bartovi
koupili.
Schválena směna pozemku Města Bechyně par.č.2656/8 lesní
pozemek o výměře 336 m2 za pozemek p. Miroslava Šilhána par.č.
2656/6 vodní tok o výměře 345 m2 v k.ú.Hvožďany u Bechyně
a prodej pozemku Města Bechyně par.č. 2657/2 lesní pozemek
o výměře 28 m2 v k.ú. Hvožďany u Bechyně p. Miroslavu Šilhánovi.
Schválen prodej částí pozemku č.par. 867/2 v k.ú. Bechyně
majitelům domů čp.215-219, kteří tyto pozemky dlouhodobě užívali.
Jedná se o části pozemků, které tvoří předzahrádky k těmto domům.
Schváleno bezúplatné nabytí podílu 880/1000 vrtu B-4 Nová
Ves u Bechyně od Jihočeského vodárenského svazu do vlastnictví
Města Bechyně. Zbývající část podílu získávají do vlastnictví
ostatní obce Vodárenského sdružení Bechyňsko.
Schválen prodej části pozemku st.par.č. 58/2 o výměře 7 m2
v k.ú. Hvožďany u Bechyně dlouhodobým uživatelům. Pozemek je
součástí jejich dvora.
Zastupitelstvo neschválilo bývalému nájemci městského bytu
prominutí poplatků z prodlení s placením nájemného ve výši
504.139,- Kč a požaduje jeho zaplacení.
Schválen prodej pozemků Města Bechyně v k.ú. Bechyně
společnosti DIVIDEND PLUS spol. s r.o. Zároveň schválena směna
některých pozemků a staveb v areálu společnosti Bytenes Bechyně
spol.s r.o. za stavbu nové haly, kterou spol. DIVIDEND PLUS spol.
s r.o. postaví jako náhradu za uvedené pozemky a stavby. Tento
prodej a směna pozemků umožní výstavbu supermarketu Diskont
plus.
Schváleno odkoupení částí pozemků v k.ú. Bechyně za účelem
vybudování sběrného dvora v lokalitě za stávajícím areálem
společnosti Bytenes Bechyně spol.s r.o. V této souvislosti došlo
zároveň ke schválení změny funkčního využití v ÚPO Bechyně u
částí parcel ve zjednodušené evidenci označených par.č. 1558,
2076, 1560, 1564 a 1563 v k.ú. Bechyně. Tyto části pozemků budou
zařazeny do pozemků s funkcí " technická vybavenost " za účelem
zřízení sběrného dvora a tato plocha bude zařazena na seznam
veřejně prospěšných staveb.
Rozhodnuto o nových názvech ulic ve vznikající obytné zóně za
sídl. 5.května. Zastupitelé při svém rozhodování využili návrhů
některých občanů, kteří se zúčastnili ankety, ve které mohli předložit
své návrhy na názvy nových ulic. V budoucnu tak vznikne ulice
Krátká, Luční, Příčná, Švestková, Souběžná a Lomená.
Schválen nákup nové techniky pro vybavení kompostárny
a sběrného dvora provozovaného společností Bytenes Bechyně.
Schváleno odkoupení pozemku o výměře 2127 m2 v obci
Bechyně a k.ú. Senožaty u Bechyně do majetku obce. Odkoupením
tohoto pozemku město získá přístupovou cestu k budované
kompostárně.
Zastupitelstvo města schválilo změny rozpočtu, které jsou
prováděny rozpočtovými opatřeními.
Jedná se například o dotace z Ministerstva pro místní rozvoj na
rekonstrukci parkovacích míst na sídlišti Na Libuši ve výši 361.000,Kč.
Úhrada firmě TAPROS Tábor a.s. za prodané stavební parcely ve
výši 2.547.900,- Kč, výdaje jsou kryté z příjmů za prodané stavební
parcely.
Úhrada ztráty společnosti Bytenes Bechyně spol. s r.o. za rok 2005
ve výši 943.600,- Kč.
Příjmy za reklamu a propagaci Jaderné elektrárny Temelín ze
Skupiny ČEZ ve městě Bechyně ve výši 300.000,- Kč byly využity na
sportovní a kulturní akce v Bechyni.
Dotace z Ministerstva financí na akci Rekonstrukce městského
sportovního areálu Bechyně ve výši 9.992.000,- Kč.
Dotace z Ministerstva pro místní rozvoj na obnovu normálního
chodu obce a zajištění preventivních nezbytných potřeb pro
zabránění povodňových škod na majetku a území obce ve výši
298.440,- Kč.
Výdaje na odstraňování následků povodní, refundace mezd ve výši
35.500,- Kč.
Na přípojky inženýrských sítí na stadionu v Bechyni ve výši
400.000,- Kč.
S ohledem na rozsah rozpočtových opatření nelze otisknout výčet
všech těchto změn a jejich úplná znění.
Všechna usnesení zastupitelstva jsou zveřejněna na úřední desce
a na webu města.
(fs)

ANKETA - NÁZVY ULIC
V měsíci srpnu letošního roku proběhla anketa mezi
občany města o pojmenování nových ulic
v Bechyn i, které vzniknou v souvis losti
s výstavbou rodinných domů v lokalitě
U Studen. Anketní dotazníky vyplnilo
přibližně 70 občanů. Bylo podáno velké
množství návrhů. Zastupitelstvo Města
Bech yně se inspirovalo vašimi
návrhy a na svém zasedání,
konaném dne 13. září 2006,
stanovilo názvy nových ulic takto:

1. Švestková
2. Příčná
3. Souběžná
4. Lomená
5. Luční
6. Krátká

Copak s tím odpadem dělají?
V barevných kontejnerech, které stojí v našich ulicích, se
shromažďují vytříděné odpady. Pojďme se podívat, co se s nimi
dále děje.
Základem pro využívání složek komunálního odpadu je jejich
dobré vytřídění v domácnostech. Po něm se o odpady začínají
starat svozové firmy a recyklační průmysl.
Svozové firmy musejí zorganizovat svoz odpadů tak, aby
jednotlivé druhy odpadů svážely odděleně. Při letmém pohledu se
může zdát, že popeláři jezdí pro všechno jedním autem, a tedy
vytříděné odpady sesypávají dohromady.
Svozové vozy zamíří s vytříděnými odpady na třídičku. Zde se
z nich vytřídí to, co do kontejneru vyhodili nepořádní třídiči a co by
překáželo recyklaci. „Vyčištěný“ odpad se roztřídí na další složky.
Například papír z modrého kontejneru se rozdělí na obyčejné
noviny, barevné magazíny a lepenku. Každá tato složka se totiž
recykluje jinak, většinou taky v jiné papírně. Novinový papír stačí zjednodušeně řečeno - rozmočit ve vodě, rozemlít a hned se z něj
může vyrábět znovu papír. Barevné časopisy musejí projít mnohem
složitějším procesem - barevný tisk a někdy i lakování papíru je
třeba před recyklací odstraňovat. I výrobci lepenky mají pro recyklaci
své speciální postupy.
Kontejnery s plasty absolvují stejnou cestu jako ty s papírem nejprve jdou na třídičku. Tam z nich také vytřídí složky, které se opět
zpracovávají odděleně. Největší zájem je o PET lahve od nápojů jdou totiž velmi dobře recyklovat. V České republice máme velkého
zpracovatele, závod Silon v Plané na Lužnicí. Tady PET lahve
rozemelou, kousky vymyjí v pračkách, pak je roztaví a vyrobí z nich
velmi kvalitní vlákna. Z nich se vyrábí široké spektrum výrobků:
geotextilie, koberce, ale také textilní vlákna pro oděvní výrobu,
spacáky atd. Oblíbené „flísky“ jsou často vyrobeny z recyklovaných
PET lahví!
Aby bylo vlákno kvalitní, musí dostat v Silonu velmi dobře
připravenou surovinu. PET lahve se proto třídí i podle barev, tj. na
bezbarvé a barevné.
Mnoho PET lahví však v poslední době směřuje do zahraničí
- a to zejména do jihovýchodníAsie.
Také ostatní plasty nemusejí končit na skládce, protože se pro
ně najdou zpracovatelé. Z tzv. směsného plastu, který zbývá po
vytřídění všech „zajímavějších“ složek, se vyrábí třeba zatravňovací
dlaždice nebo desky do protihlukových stěn podél dálnic.
Sklo ze zelených a bílých kontejnerů odebírají specializované
firmy, které na to mají vybavení. Sklo se dotřídí, aby v něm nebyly
nežádoucí příměsi, a pak směřuje do skláren.
Papírové krabice ale i PET lahve je přitom velmi zapotřebí
zmáčknout, sešlápnout, aby zabraly co nejméně místa, aby svozová
auta nevozila zbytečně vzduch.
Z toho všeho plyne, že vaše třídění je pro další využití odpadů
velmi důležité - vlastně rozhoduje o tom, jestli půjde odpady dále
využít či nikoliv.
Blažková MěÚ Bechyně

www.kulturnidum.cz

KULTURNÍ KALENDÁØ
VÝSTAVA
Vanda Radostová
VERŠE PSANÉ NA VODU

Vernisáž 4. října v 18.00 hod.
v Galerii U Hrocha 5.10 - 5.11.
Cyklus ilustrací na keramické dlaždice
k sbírce Verše psané na vodu.
" Marno je na vodu plynoucí psát,
písmena začnou tancovat:
Marnější ještě na duši psát
muže, jenž nechce tě
milovat."
Neznámý autor
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NAHLÍŽENÍ
Čtvrtek 19. - neděle 22. října / Prostory KD
17. celostátní dílna středoškolské dramatiky a mladého divadla
Podrobné informace na plakátech a www.kulturnidum.cz

DIVADLO

MONOLOGY VAGÍNY
Úterý 10. října / 19.00 h / Velký sál KD / 210,- /190,-/150,-Kč

tip

GALERIE JE OTEVŘENA DENNĚ

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

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK

mìsíce

KURZY, DÍLNY...
I MYŠ MÙŽE BÝT KAMARÁDKA
Středy: 4., 11., 18. a 25. října / Klubovna KD
Velmi nás těší, že se tyto kurzy, které Kulturní středisko města
Bechyně zajistilo, setkaly s tak dobrým přijetím veřejnosti. Jistě
v této aktivitě budeme pokračovat, protože počítačová
gramotnost je v dnešní kybernetické době naprostou nutností.
Vy, kteří budete mít zájem navštěvovat další cykly, sledujte
pozorně kalendář, aby vám vyhlášení pokračování neuniklo.

ORIENTÁLNÍ A BØIŠNÍ TANCE
Pondělky : 2., 9., 16., 23. a 30. října / 18 a 19 hodin/
Klubovna KD
Ideální pohybová aktivita pro ženy každého věku, cvičení pro
zformování Vaší postavy a zvýšení tělesné kondice.
Vyučuje místní lektorka Kristýna Procházková.
Přihlášky a informace: tel 222 523 800, 603 844 424
e-mail: aisha@aisha.cz, www.aisha.cz

KURZ TANCE A SPOLEÈENSKÉ VÝCHOVY
Lekce: pátek 6., středa 25. října /Velký sál KD/19.00 hod.
Prodloužená : pátek 13. října / Velký sál / 19.00 hodin
Lektoři kurzu: Jiří Beneš a Hana Wolfová

TRÉNOVÁNÍ PAMÌTI pro seniory
Čtvrtky : 12.,19., 26. října / 16.00 hod. / Klubovna KD/
20,-Kč za jednotlivou lekci, 200,-Kč za celý kurz
Kurz trénování paměti je určen pro seniory, kteří mají chuť
procvičovat své mozkové buňky, setkávat se a udržovat si
duševní zdraví a nezávislost. Vždyť trénování paměti je stejně
tak potřebné jako trénink tělesný.
Důležitost mozkového tréninku tkví v zachovávání své
funkčnosti, v prevenci, terapii a rehabilitaci poruch výkonnosti
mozku.
Každá hodina se bude věnovat smysluplnému a zajímavému
tématu. Budeme procvičovat všechny mozkové funkce a naše
smysly prostřednictvím široké škály zábavných cvičení
a technik.
Kurz bude probíhat jednou týdně odpoledne a to od října do
prosince (Vánoc) v klubovně KD, doba trvání 60 minut.
Přihlásit se můžete v kanceláři KD Bechyně.
Bližší informace na první schůzce
Těší se na Vás Bc. Marie Ondřichová, DiS
Tuberkulózní slunce
Lány řípy
Nízko nad zemí dýchají
Václav Hrabě

Celosvětově úspěšná adaptace provokativního textu
Američanky Eve Ensler odhalujícího ženský klín prostřednictvím odtabuizování nejintimnějších témat aneb "co by řekla
vaše vagina, kdyby uměla mluvit?" Dojemná a rozpustilá
exkurze do poslední neprobádané oblasti, do poslední
zakázané zóny.
Hrají:Dáša Bláhová, Míša Sajlerová, Anna Polívková
Scénář: Eve Ensler, režie: Irena Žantovská
Již v předprodeji v Galerii U Hrocha

PRO DÌTI i rodièe
MALOVÁNÍ NA TMU
Sobota 28. října /15.00 h / Velký sál KD /130,-/110,-/80,-Kč

Černé divadlo Františka Kratochvíla zavádí malého diváka do
světa fantazie a humoru. Je svou unikátní technikou, která je
celosvětově patentována, divácky velmi zajímavé a atraktivní.
Dopřejte svým dětem zážitek na celý život. Jedinečná
příležitost, jak využít sváteční den.
Již v předprodeji v Galerii U Hrocha
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MEDAILON
František JÁCHYM ( 29.11.1890 v Sudoměřicích - ? )
„František Jáchym se narodil 29.listopadu 1890 v Sudoměřicích
u Bechyně. Vzdělával se na obecné škole v Sudoměřicích, na
měšťanské škole v Bechyni a na ústavě ku vzdělání učitelů
v Českých Budějovicích. Po vykonané zkoušce dospělosti působil
jako učitel na obecních školách ve Březnici,v Jetěticích, Hodětíně,
Klučenicích, Bechyni a Zbislavi. Po zkoušce učitelské způsobilosti
byl ustanoven definitivním učitelem v Klučenicích. Dne 1.října 1913
nastoupil jako jednoroční dobrovolník činnou vojenskou službu
u 8.dělostřeleckého pluku v Praze. Vojenskou službu válečnou v
době světové války konal na různých bojištích. Nejprve v Srbsku,
později byl účastníkem tuhých bojů v Karpatech, v Polsku a ku konci
světové války v Itálii. Po státním převratu dne 28.října 1918 a po
vzniku Československé republiky zařazen byl jako podporučík
v záloze k 5.pěšímu pluku T.G.Masaryka.
Po svém návratu k občanskému povolání působil jako učitel na
obecné škole v Klučenicích až do dne 31.ledna 1920. Od 1.února
téhož roku byl ustanoven učitelem a správcem školy při jednotřídní
zdejší škole /Hvožďany/. Dne 28.dubna 1928 byl požádán obecním
zastupitelstvem obce zdejší, aby založil a vedl pamětní knihu obce
zdejší. Práce této se dne 1.května 1928 ujal.“
Toto jsou
jeho vlastní informace o životních peripetiích
z hvožďanské kroniky, více o jeho soukromí nevíme, víme více o
jeho spolkovém a společenském životě; snad nám pamětníci,
rodina, známí, naše sporá data doplní.
Pan učitel Fr. Jáchym učil ve Hvožďanech od 1.2.1919 do
28.6.1946. Pak odešel do Sudoměřic a na důchod na chalupu do
Hodonic, kde ještě dělal účetního v JZD. Jeho předchůdcem ve
škole (krátce) byl Antonín Štědrý, nástupcem, rovněž pouhý jeden
školní rok Jaroslav Lenz, kterého vystřídal v době od r. 1947 do
uzavření školy (s přestávkou let 1965 - 1968) v roce 1974 pan učitel
Vítězslav Smejkal.
Pochopitelně podstatou jeho činnosti byla práce pedagogická,
také osvětová. Nebyly to vždy roky radostné. Ať po stránce politické,
sociální,také však materiální. Pan řídící učitel Jáchym vedl jak
„Pamětní knihu obce Hvožďany“, také však „Pamětní knihu školy
obecné ve Hvožďanech“. V obou se mimo jiné dovídáme
o neutěšených podmínkách ve zdejší škole. Byl členem místní
školní rady a např. v roce 1929 při inspekci okresního školního
výboru v Milevsku zástupce tohoto výboru (okresní školní inspektor)
p.Václav Levý konstatoval, že „škola zdejší postrádala až dosud
místnosti na ukládání učebních pomůcek a spisy byly uloženy velmi
nevhodně ve dvou skříních v učebně. Rovněž tak záchody ve školní
budově nevyhovovaly ani těm nejprimitivnějším zdravotním
požadavkům“. Proto byla nařízena přístavba kabinetu a nutná
úprava záchodů. Stavbu provedla firma Jan Kníže - Bechyně
o prázdninách téhož roku. Školní lavice také nevyhovovaly žactvu,
vždyť v roce 1936 sloužily ty, které byly pořízeny v roce 1884, tedy
plných 52 let! A tak bychom mohli pokračovat rok od roku. Nicméně
kvalitu výuky a citlivý přístup k žákům to neohrozilo, tam působila
vize poslání, mravnosti a snahy co nejlepšího vzdělání.
Pan učitel František Jáchym jako mnoho jiných byl vpravdě tím
občanem, který se zúčastňoval společenského života, dbal na dobrý
chod obce, poukazoval na nedostatky a všemi svými silami se snažil
podílet na jejich odstranění. Např. přispěl velkou měrou k řešení
stálého nedostatku vody v obci. Na jeho popud se utvořilo
„Hospodářské vodní družstvo pro opatření pitné a užitkové vody ve
Hvožďanech“.
V roce 1921 byl ve Hvožďanech založen Spolek divadelních
ochotníků, knihovna a osvětový svaz. V r.1931 F. Jáchym uspořádal
dvě divadelní představení: „Písmákova dcera“ a „Jedenácté
přikázání“; obě hry režíroval, maloval i dekorace. Také při „oživení“
ochotnického spolku v r. 1938, kdy se provedla řada divadelních
představení v sále hostince p.V.Matyáska, tyto hry nacvičoval,
napovídal a řídil a maloval dekorace.
Ve škole pro žáky i pro veřejnost pořádal řadu přednášek se
světelnými obrazy: Zvířata všech končin, Od louče k obloukové
lampě, Život v moři, Naše republika, Život ve staročeském městě,
Doba husitská, Čsl.legionáři, Vybájené české bytosti, Japonsko,
Cesta kolem světa, T.G.Masaryk aj. Také se zúčastňoval všech
závažných oslav, kde ve svých slavnostních projevech zdůraznil
význam těchto událostí (např. milénium sv.Václava).
Záslužnou práci odevzdávali tehdy téměř všichni učitelé
a správci škol ve Sboru dobrovolných hasičů (pp.učitelé Ant.Košta,

Lad.Nedvěd,“náš“ Frant.Jáchym, Vít.Smejkal). Tito učitelé mimo
svou hlavní pedagogickou a osvětovou činnost si našli ještě čas, aby
svou prací a autoritou přispěli k rozkvětu hasičství hlavně jako
funkcionáři sboru, přispívali však i svou radou. (František Jáchym,
jednatel sboru a zároveň pokladník v letech 1919 - 1946.)
Zdánlivě okrajovou až zábavnou činností bylo členství
v Mysliveckém sdružení, tehdy Honebním společenstvu, kde
působil v honebním výboru. To tehdy ještě bylo pernaté i srstnaté
zvěře dostatek. Mezi jeho myslivecké přátele a příznivce školy (jak
jinak) patřili:
J. Haškovec, A. Procházka, M. Petrů, J. Burda, K. Říha,A. Šarm,
Gruncel,J. Čech, Panoch, J. Kadlec, dr. Eisler, Mgr.Poustka a další,
kteří např. po ukončení honební sezóny a závěrečném účtování
darovali hvožďanské škole větší obnos na pořízení sbírky nerostů,
kterou škola postrádala. Tak se dostáváme k další aktivitě pana
učitele Františka Jáchyma, o které možná mnozí nevíme.
Se svolením pana Frant.Vaníčka citujeme tento dopis:
Vážený pane Vaníčku,
dovoluji si Vám zaslat text, který se týká pana říd. učitele
Františka Jáchyma. Cituji z publikace RNDr. K.Tučka CSc. bývalého
vedoucího mineralogického oddělení Přírodovědeckého muzea
v Praze.Citace pocházejí z jeho práce: Tuček,K.(1943):Nové nálezy
nerostů I.
Věst.Král.České spol.Nauk,Tř.mat.-přírodověd.,roč.
1943. 1 32 str.
RNDr.K.Tuček se nejprve zmiňuje o nerostech z hadce
a mastkových břidlic.Cituji (str.4-5):“V údolí směřujícím od
Hvožďan,zjz.Od Bechyně, k Lužnici vynikají těsně pod obcí
z jednotvárného souvrství biolitických pararul silně roztvětralé
horniny dvojího typu. Jen podle rozkladných produktů můžeme
souditi na přítomnost malé spousty hadcové a hojnější mastkové
břidlici.“Z tohoto naleziště pocházejí vzorky opálu, plasmy
a antofylitu (ve sbírce Národního muzea jsou zařazeny pod
inventárními čísly 34 444, 34 496-34 497, 34 443 a 344 490).Na
závěr popisu lokality RNDr.Tuček píše: „Mnohé ukázky má ve své
sbírc e místní sběratel p. říd.učitel F rantišek Jách ym ve
Hvožďanech.“
Na str.7 vše citované publikace RNDr.K.Tuček píše o nálezu
volných krystalů křemene, které získal od říd.učitele Františka
J ách y ma ; ci t u j i: “ … vo l n é k r y s ta l y z t é h ož n al e z išt ě
(poznámka:Dražíč zsz. Od Bechyně) získal jsem za své letošní
sběrné cesty od p. říd.učitele Frant.Jáchyma z Hvožďan…“
Tímto způsobem se pan říd.učitel František Jáchym z Hvožďan
u Bechyně zapsal do historie sběratelství nerostů v českých zemích.
Při práci na našem mineralogicko-petrolog ickém oddělení
Národního muzea se řídíme heslem: „Aby na nic a na nikoho
nebylo zapomenuto.“Proto si váš spoluobčan pan říd.učitel
František Jáchym zaslouží být uveden v připravované publikaci
„Sběratelé nerostů Čech,Moravy a Slezska“.
S pozdravem RNDr.Milan Fišera Csc., kurátor mineralogickopetrologického oddělení PM NM.
Praha, 21.6.2005.
Aby na nic a na nikoho nebylo zapomenuto, to jsme si přáli.
Literatura:
Jáchym, F.:Pamětní kniha obce Hvožďan (kronika b.r.)
Jáchym, F. Pamětní kniha obecné školy ve Hvožďanech
Vaníček, F. - Stach, J.: Sto let dobrovolného hasičského sboru
Hvožďany 1905 - 2005.
Osobní vzpomínky, korespondence a fotografie.
sest. - ap Pan učitel Jáchym vpravo

Fiktivní i skutečný rozhovor
s p. Alfonsem Paarem
Pane Paare,co Vás ve Vašich sedmdesátičtyřech letech
zajímá?
Když jsem byl donucen odejít z republiky, musel jsem se něčím
živit, abych se uživil. A myslím, že jsem to dokázal celkem
slušně.Vybral jsem si obor starožitnosti a dodnes mě tato činnost
baví. Ještě i dnes zařídím či zprostředkuji nějaký obchod. Musí se
jednat o něco pořádného. A nedělám to zadarmo. Nechávám si
zaplatit.
Bydlíte ve Švýcarsku a navštěvujete Bechyni, čím se cítíte?
Já jsem středoevropan, ale srdíčko mi bije v jižních Čechách.
Když jsem se v roce 1989 vracel po té dlouhé době, zastavili jsme
a ptali se na cestu. A ten dobrý člověk odpověděl: „Tudy musíte
FURT rovně“, a já věděl, že jsem doma v Čechách.
Zkusme se vrátit trochu do historie.To poštovnictví bylo přece
lukrativní, zvláště, když se vzpomíná, že jste vždy poctivě vybírali
příslušné poplatky.A navíc jste na každého všechno věděli!
Samozřejmě, že výnosné bylo, ale největším přínosem se
ukázalo to, že jsme poštovné nemuseli platit my a ani ten, kdo psal
nám. A protože ředitelství sídlilo ve Vídni a majetek a ekonomické
zájmy po celé Evropě, ušetřilo se na těchto poplatcích dost peněz.
Ale zas tolik zájemců o provozování těchto služeb nebylo. Ona byla
povinnost zajistit spojení a doručování i v dobách válečných. A těch
bylo v této době víc než dost. A to bylo samozřejmě velice riskantní
a nebezpečné.
Bechyňáci na poslední Paary vzpomínají v dobrém. Když mohli,
tak pomohli. Ale to nebylo stále. Na začátku to přeci byli tvrdí
feudálové, kteří neodpustili ani jediný grošík. Kdy a proč došlo k této
humanizaci?
Máte pravdu. Bylo to dobou, vývoje m. Už se přece
nerozhodovalo o bytí a nebytí poddaného. Ale ujišťuji Vás, že byla
období, kdy i my jsme se dostali do ekonomických problémů
a museli si „utáhnout opasky“. A také si vzpomínám, že mezi
zámkem a radnicí, tedy městem, nebyla ve všem shoda, byla řada
sporných otázek. Nebyl to žádný idylický stav.
Řekněte, čím to je, že většina aristokracie je, až na samozřejmé
výjimky, nadaná, vzdělaná, inteligentní a v řadě svých činností
úspěšná. Je to dané od Pána Boha?
Podle mne je to dáno geneticky. A pak samozřejmě výchovou,
možnostmi a prostředím.Je samozřejmé,že tam,kde rodiče nečtou,
není knihovna, nevytvoří se k těmto hodnotám poměr ani u jejich
potomků. A ještě něco. Nejsem proti počítačům, sám jej používám,
ale obávám se, že všechny ty SMSky a písíčka zahubí českou
řeč…a čeština je opravdu mimořádný jazyk. Má tolik nuancí, odstínů
a možností. Je to jazyk,který je vlastně hudbou. Moji rodiče nás vedli
dost zkrátka. Základní atributy byly: křesťanství,vzdělání a práce.
A byly věci, které se prostě nedělaly! Prostě nás učili žít tak,
abychom se jednou mohli ohlédnout a nemuseli se stydět.
Řekněte mi, byla Bechyně, až na krátké období za Petra Voka,
opravdu tak chudá?
Víte, na to se mi těžko odpovídá.Přece jen jsem byl v té době
mladý a neměl jsem na tyto problémy myšlenky. A víte, žili jsme na
zámku a to byl přece jenom jakýsi skleník, i když ne gheto. Stýkali
jsme se s řadou svých vrstevníků; pozdější poměry byly postiženy
válkou a protektorátem.

Tak to je jen výběr z otázek a odpovědí z více jak tříhodinového
rozhovoru na výroční schůzi Podpůrné jednoty Bechyně, kam byl
tento její potomek zakladatelů pozván a kam ochotně přišel
a trpělivě odpovídal. A můžu Vás ujistit, že by tento štíhlý, rovný,
hezký muž se svojí inteligencí, zkušenostmi, filozofií, životní
moudrostí a vystupováním očistil aristokracii ve Vašich očích, tak
jak to udělal u mne.
Děkuji Vám, pane Paare, rovněž za to, že jste tam,kde jste
odpověď nevěděl nebo neznal, řekl:“Nevím.“
Rozhovor p.M.Gärtnera a p. A. Paara z dubna 2006, autorizován
1.9. 2006.

KINO BECHYNÌ PROGRAM
NA ØÍJEN 2006
UPOZORNĚNÍ ! Každý pátý film můžete vidět zadarmo !!!
Po předložení čtyř vstupenek s různým datem návštěvy
můžete pátý film vidět zdarma.
Nevztahuje se pouze na filmy, kde jsou vstupenky
v předprodeji.
7. sobota, 20h

KRÁSKA V NESNÁZÍCH

Premiéra českého barevného širokoúhlého filmu
Film Jana Hřebejka a Petra Jarchovského o sexu, penězích
a dobrém člověku. V hlavní roli Aňa Geislerová.
!!!VSTUPENKY V PŘEDPRODEJI!!!
Mládeži do 15 let nepřístupno, 110min, 80,-Kč
9. Pondělí, 10. Úterý, 20h

MIAMI VICE

Premiéra barevného širokoúhlého filmu USA
Žádné příkazy, žádná pravidla, žádné zákony. Colin Farrell a
Jamie Foxx v hlavních rolích akčního thrilleru podle známéno
televizního seriálu.
Mládeži do 15 let nepřístupno, 131min,60,-Kč
12. čtvrtek, 13. pátek, 20h

LET ČÍSLO 93

Premiéra barevného širokoúhlého filmu USA - VB
11.září 2001. Teroristé unesli čtyři letadla. Tři zasáhla svůj cíl.
Tohle je příběh čtvrtého z nich.
Mládeži do 15 let nepřístupno, 107min, 60,-Kč
16. pondělí, 17. úterý, 20h

SKY FIGHTERS: AKCE V OBLACÍCH
Premiéra barevného širokoúhlého filmu USA - VB
Zapomeňte na Top Gun. Nastupují Fly Fighters!!! Fascinující
letecká akrobacie.
Mládeži přístupno, 102min, 65,-Kč
20. pátek, 21. sobota, 20h

PIRÁTI Z KARIBIKU - TRUHLA MRTVÉHO
MUŽE
Barevný širokoúhlý film USA
Pokračování úspěšné dobrodružné komedie s Johnny
Deepem, Orlando Bloomem a Kierou Knightleyovou.
Mládeži přístupno, 151min, 70,-Kč
26. čtvrtek, 27.pátek, 20h

ROZCHOD !

Premiéra barevného filmu USA
Jennifer Anistonová a Vince Vaughn v hlavních rolích.
Pro děti do 12 let nevhodné, 107min, 60,-Kč
28. sobota 20h, 29. Neděle, 17h

AUTA
Alfons Paar
* 31.5.1932

Eleonora
* 11.5.1937

KarelPaar
* 4.1.1934

Barevný širokoúhlý film USA v českém znění
Animovaná komedie pro celou rodinu.
Mládeži přístupno, 106min, 65,-Kč

TÌLOVÝCHOVA & SPORT
KANOISTIKA - TJ JISKRA BECHYNĚ
SLALOM
Na konci slalomové sezóny dosáhl velkého úspěchu kajakář Tomáš
Macášek. V Žimrovicích u Opavy se konalo žákovské mistrovství
republiky ve vodním slalomu a sjezdu, kde v kategorii starších žáků
vybojoval vynikající 2.místo. Společně pak s Luďou Medřickým
z USK Praha ( odchovanec bechyňského oddílu ) získali také
stříbrnou medaili na deblkanoi. V kombinaci ( slalom+sjezd) a ve
sjezdovém sprintu se stali dvojnásobnými mistry České republiky!
Skvělý výsledek ! V konečném hodnocení Českého poháru žáků ,
který se skládá z deseti závodů, obsadil výborné 3.místo Tomáš
Macášek a na deblkanoi byli společně s L. Medřickým celkově druzí.
Jejich veliký výkonnostní vzestup je výsledkem pravidelného
a náročného tréninku a je nadějným příslibem do dalších let, kdy oba
borci přecházejí do dorostenecké kategorie. Bechyňská hlídka ve
složení Jan Zvolánek, Marek Házi a Tomáš Macášek obsadila na
MČR ve velice silné konkurenci pěkné páté místo.
SJEZD
V celkovém hodnocení ČP ve sjezdu na divoké vodě skončila
posádka M.Háša -Jan Pazourek na 7. místě. V sobotu 21.10. pořádá
náš oddíl závody ve sjezdu na tradiční trati Dobronice-Hutě.
Příznivci tohoto sportu můžou shlédnout část závodu na Hutích na
mostě, kde bude cíl i občerstvení. Tento bechyňský závod je
poslední sjezdovou akcí sezóny v ČR, proto se večer uskuteční na
Kameňáku vodácká zábava se skupinou THE MŇAUCS.
MARATON
9. září se uskutečnil 37. ročník Východočeského maratónu.
V kategorii deblkanoí zvítězila posádka - Jan Pazourek - Roman
Mornštejn ( reprezentant ve sjezdu na divoké vodě ). Trať v délce 60
km ( řeky Orlice - Labe - Chrudimka ) zdolali za 5:32 min. a druhou
posádku nechali za sebou o necelých 7 minut. Zopakovali tak
vítězství z roku 2004.
za oddíl kanoistiky Jan Pazourek - pazi

RYBÁŘSKÉ ZÁVODY V BECHYNI
Ve dnech 9.-10. září 2006 jsme z pověření Jihočeského
územního svazu ČRS České Budějovice, odboru LRU plavaná,
pořádali v krásném prostředí bývalé bechyňské plovárny Krajský
přebor a Krajskou divizi v lovu ryb udicí na plavanou.
Jednalo se o dva tříhodinové závody v jednom dni. V sobotním
závodě se na 1. místě umístil a krajským přeborníkem pro rok 2006
stal Jakub Kabát z MO ČRS Bechyně, který nachytal i s jarním
kolem, které proběhlo v Počátkách, 18.790g ryb. Na 2. místě se
umístil Pavel Moravec z MO ČRS J. Hradec s 15.870g a 3. místo
patřilo Josefu Hudcovi z MO ČRS Bechyně s 9.760g ryb.
V nedělním závodě a to Krajské divizi za účasti sedmi
tříčlenných družstev, obsadila naše družstva 1. a 2. místo. Družstvo
MO ČRS Bechyně A ve složení Zvolánek Radek, Lang Lubomír,
Kolář Petr, Kaňák Oldřich obsadilo 1. místo a ulovilo i s jarním
kolem, které proběhlo rovněž v Počátkách, 36.410g ryb. Na 2. místě
bylo družstvo MO ČRS Bechyně B ve složení Hudec Josef, Loprais
Martin, Trantina Jan s 34.750g ryb a 3. příčka patřila Žák Teamu
již Hradec s 27.420g ryb.
Tímto umístěním jsme si zajistili v příštím roce účast ve II. lize,
což je druhá nejvyšší soutěž v tomto sportu v České republice.
Závěrem mi dovolte touto cestou poděkovat za finanční podporu
našemu závodnímu družstvu při MO ČRS Bechyně firmě
PETRONELA, s.r.o., Zábavné centrum Kameňák, Městu Bechyně
a MO ČRS Bechyně, bez jejichž pomoci bychom tohoto úspěchu jen
stěží dosáhli.
S pozdravem Petrův zdar!!!
vedoucí závodního družstva MO ČRS Bechyně LRU plavaná
Luboš Jelen

KSMB-Městská knihovna zve
2.-6.10.2006 všechny své příznivce na akce v rámci Týdne
knihoven: Pohádkový chodník, Není cesta jako cesta, Pohádkový
větrník, Výlet s cykloknihami. Podrobnosti najdete na plakátových
plochách,na www.kulturnidum.cz nebo přímo v MěK.

Z činnosti Levicového klubu žen v Bechyni
V sobotu dne 26.srpna 2006 se konal již III.ročník sportovněsoutěžního odpoledne pro děti předškolního a školního věku
a rodiče „Prázdninové lumpačení aneb Ještě máme prázdniny“ .
Akce byla již tradičně pořádána ve spolupráci se Sborem
dobrovolných hasičů v Bechyni a dalšími sponzory, kteří věnovali
věcné odměny pro účastníky soutěží.
Levicový klub děkuje všem, kteří přispěli k příjemně prožitému
odpoledni všech zúčastněných.
J.Uličná, předsedkyně LKŽ
v Bechyni.

Co možná netušíte..
Pau in Town
Mladá garážová kapela, která
se začala scházet v létě roku
2004 ve složení Petr Hrdina
(ba s a) , O n d ře j Št ě pá n e k
(kytara), Marek Topič (bicí) ve
sklepení 2. základní školy za
úč elem hr aní nez řídka
půlhodinových jam sessions.
V současnosti již obohatila svou
tvorbu o recitátorské, taneční
a místy i skorozpěvové výkony
tajemného pana ŠO. Skupina
ovlivněna především rannou
tvorbou Pink Floyd plane v ohni
psyche del ického rocku
s občasným zaplápoláním plamenem alternativy. Jejich psychedelie
se na pódiích nejen jihočeských kulturních akcí začíná objevovat
čím dál tím častěji a již si získala srdce pro ně nezanedbatelného
počtu fanoušků.
Více info na www.pauintown.wz.cz

Prodám dveře vchodové plastové nové z neuskutečněné
stavby, 2 ks bílé a hnědé, PC 9 a 22 tis. Kč, nyní 4800 a 8000 Kč.
Tel.: 777 106 709

Sbírka věcí pro chudé
Sbírka proběhne v sobotu 28. října od 9.00 do 17.00 hod. a v
neděli 29. října od 10.00 do 13.00 hod. na konci nádraží ČD v
Bechyni. Můžete darovat oděvy, textil a různé domácí potřeby
podle seznamu na letácích. Nepřijímá se nábytek a velké
elektrospotřebiče. Bližší údaje na letácích a na tel. 737 709
047. Příští sbírka by měla být v dubnu. Předem děkujeme za
vaše dary.

Louèení s prázdninami na staré škole
Na zaèátku záøí uspoøádali uèitelé naší školy pro dìti louèení s prázdninami.
Na odpoledne plné her pøišlo 80 dìtí, vèetnì novopeèených prvòáèkù i
nejmenších pøedškolákù s rodièi . Nejmladší úèastnici byly teprve 3 roky.
Zájem všech nás velice potìšil. Poèasí pøálo a dìti prožily pøíjemné
a netradièní odpoledne.Vyzkoušely si pøekážkovou dráhu poslepu, skákání v
pytlích, dribling, rébusy, hádanky, házení míèkù na cíl a stavìní kostek.
Každý úèastník si odnesl sladkou odmìnu, kterou naší škole darovala firma
Danone.

Zahájení školního roku ve Školní ulici
Prázdniny utekly jako voda a pøišlo 4.záøí . Pøed školou stojí opìt hlouèky dìtí
a mezi nimi i ti nejmladší prvnáèci se svými rodièi. Na ty již èekají žáci 9.
roèníkù, aby je pøivítali ve škole a odvedli do své nové tøídy. Do lavic 1.A
zasedá letos 17 prvòáèkù, které vítá starosta mìsta, øeditel školy, tøídní paní
uèitelka a již jmenovaní devááci, kteøí rozdávají upomínkové pøedmìty.
Rodièe mají øadu dotazù, na které odpovídá tøídní paní uèitelka
Mgr. S. Ingrová.
Cvakají spouštì fotoaparátù, vznikají pìkné fotografie. Øadu z nich si mùžete
prohlédnout ve školní vývìsce u Komerèní banky nebo na nových webových

stránkách naší školy www.zsbechyne.cz. Jednu spoleènou s rodièi
uveøejòujeme. Tak tedy vzhùru do letošního školního roku, pøejeme hodnì
úspìchù.
ZŠ Bechynì,Školní ul.
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