BECHYŇSKÝ

KVÌTEN 2001
Z jednání zastupitelstva 11.4.2001
Zastupitelé odsouhlasili zámìr prodeje pozemkù za úèelem výstavby
supermarketu. Ten by mìl být postaven na pozemcích bývalé drobné provozovny vedle
autobusového nádraží. Pøed koneènou realizací výstavby supermarketu pøedloží investor
studii umístìní supermarketu na pozemcích, které jsou v návrhu regulaèního plánu
oznaèeny jako pøestavbové . Investor bude muset tudíž svùj zámìr sladit již s schváleným
konceptem regulaèního plánu a respektovat jeho závazné regulativy.

Z jednání zastupitelstva 18.4.2001
Regulaèní plánobytné zóny
Zastupitelstvo schválilo regulaèní plán obytné zóny a zároveò schválilo vyhlášku Mìsta
Bechynì,kterou se vymezujezávazná èást regulaèního plánu.
Znovu o vodném, stoèném a odpadech
Na žádost 39 obèanù se zastupitelé vrátili k projednání ceny vodného a stoèného. Po
vzájemnédiskusi s obèany bylo rozhodnuto zøídit komisi s doèasnou pùsobností, která bude
provìøovat zpùsob stanovení souèasných cen. O složení komise rozhodne radamìsta.
S pøihlédnutím k specifikám mìstské èásti Hvožïany a Senožaty bylo v tìchto èástech
sníženo stoèné na 8,-Kè. Výši vodného stanovuje Vodárenské sdružení Bechyòsko a je
jednotnì stanoveno ve všech obcích sdružení ( Bechynì, Sudomìøice u Bechynì
Haškovcova Lhota, Bøeznice a Hodìtín ) a zastupitelé v jednotlivých obcích ho nemohou
jednostrannì mìnit.
Rovnìž zpùsob stanovení poplatku za odvoz komunálního odpadu bude provìøovat komise
zøízená radou mìsta. K stanovení tohoto poplatku je nutné pøipomenout, že kalkulace
vychází ze skuteènosti roku 2000.( Kalkulace byla uveøejnìna v minulém Bechyòském
mìstském zpravodaji. ) Novì zavedený zpùsob platbypro obèana pøinášízvýšení ceny, ale je
pouze odrazem zvýšených nákladù. Jestliže v roce 1997 byly celkové náklady na sbìr a svoz
komunálního odpadu témìø 1.800.000,-Kè pak v roce2000 již muselo mìsto zaplatit zhruba
o 800.000,- Kè více. Již první mìsíce letošního roku ukazují nato, že i v letošním roce bude
muset dojít k dotováníèinností související s touto problematikou zrozpoètu mìsta,.
Hospodaøení a finanèní vypoøádání Mìsta Bechynì za rok 2000
Zastupitelstvo schválilo hospodaøení mesta Bechyne za rok 2000 a finanèní vypoøádání a
závìreèný úèet Mìsta Bechynì.
Rozpočet
Rozpočet
Skutečnost
schválený
upravený
Příjmy:
Třída 1 - Daňové příjmy
42.428.000,42.428.000,42.187.684,Třída 2 - Nedaňové příjmy
48.392.000,48.920.000,1.714.951,19
Třída 3 - Kapitálové příjmy
3.215.000,3.215.000,945.266,Třída 4 - Přijaté dotace
25.201.000,32.471.000,29.561.482,30
Příjmy celkem
119.236.000,127.034.000,124.409.383,49
Výdaje :
Třída 5 - Běžné výdaje
86.651.000,94.619.000,98.673.002,76
Třída 6 - Kapitálové výdaje
82.470.000,82.300.000,58.235.962,99
Výdaje celkem
169.121.000,176.919.000,- 156.908.965,75
Třída 8 Financování
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech
14.858.000,14.858.000,- 6.257.421,76
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity
15.100.000,Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček
- 4.873.000,- 4.873.000,- 4.801.288,98
Dlouhodobé přijaté půjčky
39.900.000,39.900.000,28.458.293,Financování celkem
49.885.000,49.885.000,- 32.499.582,26

Kapitálové výdaje - rozpoèet 82.470.000,- po rozpoètových zmìnách upraven na
82.300.000,- Kè skuteènost 58.235.962,99 tj. 70,61 % schváleného rozpoètu na poèátku
roku a 70,76% upraveného rozpoètu.
K nejvìtším investièním akcím roku 2000patøilavýstavba kanalizaèního sbìraèes celkovými
náklady 44.447.563,-Kè.

HASIÈSKÉ
ROZHLEDY
BECHYÒSKÉ
Pozvánka na oslavu svátku Svatého
Floriána - patrona hasičů
Sbor dobrovolných hasičů v Bechyni si dovoluje pozvat
všechny spoluobčany a příznivce hasičů na oslavy
SVÁTKU SVATÉHO FLORIANA na náměstí T.G.
Masaryka v sobotu 5. května 2001.
Při této příležitosti bude zahájen I. ročník soutěže
požárních družstev v požárním útoku O PUTOVNÍ
POHÁR STAROSTY MĚSTA BECHYNĚ a otevření
hasičského muzea.
Program oslav:
10.00 hod
slavnostní ote vření hasičsk ého muzea v nově
adaptovaných prostorách Městského muzea Bechyně
12.00 hod
příjezd hasičských družstev
13.00 hod
slavnostní zahájení hasičského odpoledne
nástup soutěžních jednotek hasičů před radnicí
městského úřadu
ukázka mladých hasičů v požárním útoku
hlavní soutěž v požárním útoku - kategorie muži a ženy
na náměstí
ukázky nového hasičského vozidla PRAGA CAS 16 NTS
265, které bylo slavnostně předáno v prosinci roku 2000
hořící automobil, záchrana osob a jiné ukázky
po ukončení slavnostního soutěžního odpoledne
vyhlášení výsledků
předání cen a putovního poháru starosty Města Bechyně
Po celé sobotní odpoledne bude otevřeno hasičské
muzeum, které se může pochlubit světovými unikáty v
historii hasičství starými 300 až 400 let
Přijďte mezi nás shlédnout hasičské historické
exponáty, podívat se a povzbudit naše malé hasiče a
požární družstva při jejich soutěžení.

Shlédněte vozidlo, které je tady pro Vás, pro Vaši
ochranu, jak domovů, tak v neposlední řadě i životů!
Ohni ZMAR a hasičům ZDAR srdečně přejí hasiči
Města Bechyně
za SDH Bechyně, Miloslav Douda-velitel

Nová možnost pro volání na MìÚ
Pro telefonické spojení se spojovatelkou MìÚ je pøipraveno nové
tel. èíslo

0606/754509.

Nové èíslo má význam pro majitele mobilních telefonù, kterým
umožní spojení s pøíslušným pracovníkem MìÚ pøi zachování
sazby platné pøi spojení mezi mobilními telefony. Pùvodní tel.
èísla 811012, 813912 a 813913 zùstávají nezmìnìná.

Upozornìní pro podnikatele
Stále se setkávám s pøípady, že fyzické osoby oprávnìné k podnikání, kterým
vzniká pøi jejich èinnosti nebezpeèný odpad, nemají z Okresního úøadu Tábor
povolení na nakládání s nebezpeèným odpadem dle zákona 125/1997 Sb. o
odpadech. Mnozí si myslí, jak mají vše v poøádku, jejich evidence odpadu i
nakládání s odpady je v souladu se zákonem, ale pøi kontrole se zjistí, že chybí
povolení z okresního úøadu na nakládání s nebezpeèným odpadem podle zákona
125/1997 Sb. Za chybìjící povolení uloží podle zákona inspekce nebo pøíslušný
okresní úøad pokutu od 30 tisíc výše. Proto upozoròuji všechny, kterých se
nakládání s nebezpeèným odpadem týká, na zkontrolování svých dokladù.
ing.Blažková, odbor VaŽP

STANISLAV KOZÁK

„Voláme èeskou policii, èeské èetnictvo a vládní vojsko, aby pøišly na
pomoc èeskému rozhlasu…“
Tato slova z rozhlasu 5. kvìtna 1945 si pamatuje starší
generace a z dìjepisu snad i ta mladší a nejmladší. Bohužel tyto události
byly mnohdy zprofanovány a v souvislosti s dalšími událostmi brány na
lehkou váhu. Ale jak bylo pøevážné vìtšinì našeho obyvatelstva v
kvìtnu 1945, po øadu let žijící v protektorátním režimu, v nesvobodì,
po letech budování demokratické spoleènosti? Každé slovo, každý
náznak a z vysílání Londýna nebo v narážkách èeského rozhlasu byl
ohromnou nadìjí, pro kterou stálo riskovat mnohdy i život. Za poslech
zahranièního rozhlasu mohl být èlovìk odsouzen k smrti nebo poslán
do koncentraèního tábora. A teï tato výzva v èeštinì a pro Bechyòáky
od Standy Kozáka, spoluobèana, studenta, èlena Kroužku studentù v
Bechyni, èlena ochotnického divadelního souboru, hezkého a
neohroženého èlovìka. Bohužel, toto nadšení nemá dlouhého trvání,
vždy dnes i proøídlé øady pamìtníkù o svém hrdinovi mnoho
nepamatují.
Stanislav Kozák se narodil 6. kvìtna 1911 v Opaøanech. jeho
matka se pøestìhovala do Bechynì, kde vykonávala povolání porodní
asistentky. Kolik malých Bechyòákù pøivedla na svìt? Druhý syn se
vìnoval misijní èinnosti v Indii. Stanislav studoval na gymnáziu v
Táboøe, zaèal studovat lékaøskou fakultu v Praze. Byl èlenem Kroužku
studentù v Bechyni, tento kroužek se vìnoval kulturní a osvìtové práci,
poøádal literární veèery, hudební produkce, divadelní pøedstavení,
filmové projekce, výlety. Napø. 23.4.1935 uspoøádal Kroužek
bechyòských studentù veèer pováleèné èeské poezie, kde recitoval i S.
Kozák básnì V. Nezvala, J. Hory a Jiøího Wolkera. V roce 1936 v
Kroužku zastával funkci sociálního referenta.
V roce 1934 zøejmì vystoupil ve své divadelní ochotnické
èinnosti na vrchol, 26. prosince se konalo slavnostní pøedstavení hry
J.K. Tyla „Fidlovaèka“ tìlocvièné jednoty Sokola za spoluúèinkování
zpìváckého spolku Lužnièan ke 100. výroèí státní hymny. Stanislav
Kozák vystoupil v roli slepého mládence Mareše, který zpívá píseò
Františka Škroupa „Kde domov mùj“.
Pøikroèíme k rozhlasové èinnosti. Kozák v Èeském rozhlase
pracuje od 1.5.1942 do 31.3.1948 jako hlasatel. Po celou dobu byl

jedním z tìch, kteøí díky své neohroženosti, vynalézavosti a schopnosti
improvizace dokázali pracovat s nasazením života; jak již bylo øeèeno
staèilo pro vnímavé uši „uknout“ hlasem a pøednesem na citlivou
národní strunu. Staèilo seskupení zpráv, zámlky, intonaèní zabarvení
hlasu. V Praze zaèalo povstání a tøi hlasatelé povstaleckého vysílání se
dostali do dìjin Zdenìk Manèal, Miroslav Malík a náš Stanislav Kozák.
Jak to bylo?
V sobotu 5.5.1945 už od rána hlásil Zdenìk Manèal do
rozhlasového mikrofonu jen èesky. V šest hodin zahájil denní vysílání
slovy: „“Je sechs hodin“. Tým rozhlasákù seškrabával v budovì rozhlasu
nìmecké orientaèní nápisy, vypadalo to na klukovinu, ale pozdìji se
ukázalo, že byla dùležitá: Nìmci dosadili do budovy novou strážní
jednotku a ta se nemohla orientovat. A tak se stalo, když vypuklo volání
o pomoc Èeskému rozhlasu, že nìmeètí vojáci bìhali po chodbách a
nevìdìli, že vedle nich v místnosti je technické zaøízení = srdce
vysílání. Nìmecké vedení rozhlasu se ale posléze zorientovalo a
nakázalo Manèalovi hlášení v nìmèinì, jinak že ho dá zastøelit. Manèal
odpovìdìl: „Nepøestanu hlásit èesky, protože teï by to bylo pøilévání
oleje do ohnì!“ V sobotu ve 12.30 hod. zaèíná hlasatel Stanislav Kozák
èíst ve studiu III. polední zpravodajství a ète zprávy OKW
„wehrmachtbericht“ v „úžasném tempu“. Ve 12.32 hod. rozvinují
zamìstnanci z balkonu Rozhlasu velkou èeskoslovenskou vlajku a
hned se budova dostává pod nìmeckou palbu. Ve 12.33 hod. je
vysíláno první revoluèní hlášení s výzvou o pomoc.
Z kroniky mìsta Bechynì od Josefa Buriana:
„5.5.1945… Poté spìchali jsme domù k amplionùm, nebo na námìstí
se donesla zvìs, že Praha volá zoufale o pomoc.
A skuteènì. Pražský rozhlas vysílal výzvu za výzvou o
poskytnutí pomoci Praze, kde Nìmci øádí hùøe než divoši, snaží se
zmocnit rozhlasové stanice, vraždí ženy i dìti.
Slyšeli jsme toto volání, které bylo stále naléhavìjší a poznali
jsme oba hlasatele podle znìní jejich hlasu jimiž byli: náš bechyòský
èlovìk, medik Standa Kozák, syn zdejší porodní asistentky Emílie
Kozákové a hlasatel Manèal, kteøí se ve vysílání støídali.
Oba pøivolávali pomoc policejní, èetnickou a vojenskou,
volali anglicky, rusky a èesky, volali ve dne a i nato v noci:
„Prague calling…help…send tangs--Prage nužna… oèeò pomoè --Please… help to save prague --Praha volá, pomoc, pomoc… pošlete tanky --Pomozte Praze, zachraòte Prahu ---„
Hlasatelé vysílali z hlavní budovy na Vinohradské tøídì, poté
v nouzové hlasatelnì ze sklepa až do 6.4.1945, kdy byla budova
zasažena leteckým torpédem. V rozhlase se situace stala kritickou,
opravdu šlo o život pøi ostøelování hlavnì hlasatelùm a technikùm.
Vysílání se pøesunulo do Strašnic a do Husova sboru.
O revoluèních dnech bychom popsali mnoho stránek, ale
vrame se k našemu medailonu. 9. kvìtna 1945 byl Stanislav Kozák
hlasatelem veèerního slavnostního programu, který probíhal ve
znamení hesla „Smrt nìmeckým okupantùm“, jehož používal v celém
revoluèním vysílání.
S. Kozák i Z. Manèal mìli po válce vážné potíže pøi
osvìdèování národní spolehlivosti, samozøejmì jim byla veøejnì
potvrzena. V prùbìhu let 1946 - 1947 se Kozák politicky angažoval
proti KSÈ a stal se tak proto pro komunisty v rozhlase nepøijatelným.
Proto mu již 21. února 1948 zakázal øeditel rozhlasu B. Laštovièka vstup
do budovy rozhlasu a 31. bøezna 1948 byl spolu se Z. Manèalem pro
„negativní postoj k demokratickému øízení“ z rozhlasu propuštìn. Po
propuštìní odchází z Prahy a pracuje jako frézaø, v kamenolomu a
mlékárnì. V Ústøedním archivu Èeského rozhlasu se nedochovaly
žádné jeho osobní spisy, jen zamítnutí jeho žádosti o rehabilitaci z
konce 60. let. Zemøel 23.5.1981, nebyl mu ten májový mìsíc
osudným?
Je to smutný medailon, možná typický pro èeské pomìry.
Kam vedly cesty dál do rodištì jeho první manželky, Tøebíèe, kde všude
pracoval a jaký byl jeho osud? Nìkteøí z nás se s ním v Bechyni setkali
kolem roku 1965.

Dovolte mi parafrázi: Voláme všechny, kteøí vìdí o životním osudu
Stanislava Kozáka, voláme všechny, kteøí by doplnili tento vzpomínkový
medailon, abychom v pøíští glose mohli doplnit potøebné údaje.
A.Plachtová
Prameny:
Kdo je kdo v 70-tileté historii èeského rozhlasu, Kapitoly z dìjin Ès. rozhlasu VII., P., ÈSRO
1968, Disman, M.: Hovoøí Praha. P., Svoboda 1978, Výbìrový katalog k 30. výroèí
osvobození.P., ÈSRO 1974, Pacovský, Jar.: Na vlnách rozhlasu. P., ÈSRO 1993, Kapitoly z
dìjin Ès. Rozhlasu VI.P., ÈSRO 1967, Burian, Josef: Kronika Bechynì, 120 let ochotnického
divadla v Bechyni 1855 1975. Bechynì, MKS 1975, Èasopis Láznì Bechynì, fotografii S.

květen

2001

5.
sobota

DĚTSKÁ MAXI DISKO SHOW

do 17. května

15.00 hod./ Velký sál KD / Vstupné: 30,- Kč

KOLÁŽE NECUDNÉ I JINÉ

Hraje DJ Ivan Mejsnar - Disk centrum Praha

5.
sobota

akad. mal. JIŘÍ HAVLIK
21. - 30. května

VÝSTAVA PRACÍ
MŠ JAHŮDKA

MAXI DISKO SHOW

Vernisáž v pondělí 21. května v 17.00 hod.

21.00 hod./ Velký sál KD / Vstupné: 50,- Kč

Hraje DJ Ivan Mejsnar - Disk centrum Praha

13.
neděle

DEN MATEK

Provozní doba galerie
po - pá 15.00 do 17.00 hod.
so - ne 14.00 do 17.00 hod.

31.
čtvrtek

15.00 hod. / Přísálí KD

V programu pro maminky vystoupí děti z MŠ Jahůdka
a děvčata z I. ZŠ Školní ulice s tanečním vystoupením
pod vedením Zdeny Habrové (IFAA)
- JUNIOR AEROBIC ( přípravka )
- DANCE AEROBIC V RYTMU LATINY ( starší žákyně )

10.
čtvrtek

19.00 hod. / Velký sál

ŠKOLNÍ AKADEMIE
žáci sami sobě
Pořádá I. ZŠ Školní ulice ve spolupráci s KD.

UVÁDÍ SVÉ HOSTY V POŘADU " NA KUS ŘEČI..."
19.30 hod. / Velký sál / Vyprodáno v předprodeji

Srdečně Vás zveme do
ZÁKLADNÍHO

KURZU
TANCE
A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY
Kurzovné 900,- Kč /Gardenka 260,- Kč
V cenách není zahrnuto vstupné
na prodlouženou a závěrečný věneček.
Cena kurzovného obsahuje zápisné, kurzovné
jednotlivých lekcí a společnou fotografii.
VSTUPNÉ: Jednotlivá lekce 40,- Kč
Prodloužená
50,- Kč
Věneček
60,- Kč
Přihlášky a složenky si můžete vyzvednout v kanceláři KD

Rozpis lekcí
1. lekce Zahájení14. září 2001 / 19.00 hod.
2. lekce 21. září 2001 / 19.00 hod.
3. lekce 28. září 2001 / 19.00 hod.
4. lekce 5. října 2001 / 19.00 hod.
5. lekce Prodloužená 12. října 2001 / 19.00 hod.
6. lekce 19. října 2001 / 19.00 hod.
7. lekce 2. listopadu 2001 / 19.00 hod.
8. lekce 9. listopadu 2001 / 19.00 hod.
9. lekce 16. listopadu 2001 / 19.00 hod.
10. lekce Věneček 23. listopadu 2001 / 19.00 hod.

Lektoři kurzu:
Mistři tance Jana a Václav Zachovi
Úřední hodiny: po - čt 8.00 - 15.30, pá 8.00 - 13.00

Kulturní dům, U Nádraží 602, 391 65 Bechyně, tel.: 0361-813338, tel./fax 0361-812433
mobil: 0606-911007, e-mail: kdbech@mbox.vol.cz

KINO BECHYNÌ
PROGRAM NA KVÌTEN
1.úterý 20 hod./vstupné 50,- Kč

ROAD TRIP
3.čtvrtek, 4.pátek/vstupné 50,- Kč

NA POKRAJI SLÁVY
5.sobota, 6.neděle/vstupné 50,- Kč

OTEC RODINY
7.pondělí, 8.úterý/vstupné 50,- Kč

SLEPIČÍ ÚLET

10.čtvrtek, 11.pátek/vstupné 49,- Kč

TYGR A DRAK
12.sobota, 13.neděle/vstupné 55,- Kč

PO ČEM ŽENY TOUŽÍ

13.neděle 15 a 17 hod./vstupné 45,- Kč

POKÉMON
14.pondělí, 15.úterý/vstupné 50,- Kč

VYVOLENÝ
17.čtvrtek, 18.pátek/vstupné 55,- Kč

REBELOVÉ
19.sobota, 20.neděle/vstupné 50,- Kč

OSUDOVÉ SETKÁNÍ
21.pondělí, 22.úterý/vstupné 50,- Kč

ŽIVOTNÍ ZKOUŠKA

24.čtvrtek, 25.pátek/vstupné 45,- Kč

SVATBY PODLE MARY
26.sobota/vstupné 50,- K

CABRIOLET
27.neděle/vstupné 44,- Kč

NEVĚSTA NA ÚTĚKU

Co chystá zámek?
Ve Vokovì sále bechyòského zámku budou v
sobotu 26. kvìtna uvedeny

MILOSTNÉ DOPISY
A.R.Gurneya v režii Ladislava Smoèka s JANOU
HLAVÁÈOVOU a PETREM KOSTKOU.
Milostné dopisy byly napsány v r. 1988 a po
uvedení na Broadwayi se hra rozletìla do celého
svìta. Vystoupila v ní více než padesátka
slavných hercù.
Dne 7.4.2001 se uskuteènil II.roèník APRÍLOVÉHO turnaje
ve volejbale žen. Ani letos sedomácímu družstvu ve složení:
BerešováM., Böhmová M.,Sládková M., Šávová N., Vlèková
J., Vyhlídková H. nepodaøilo vystoupit na stupínek nejvyšší.
Asichybìlo trochu volejbalového štìstí.
Ve velmi vyrovnaném turnaji se nakonec družstva
umístila v poøadí: VK Hluboká, TJ Radkov, VK Bechynì,
Spartak MAS Sezimovo Ústí,VK Tábor, Sokol Malšice.
VK Bechynì dìkuje všem sponzorùm, kteøí podali
pomocnou ruku a podíleli se na hladkém prùbìhu celého
sportovního dne. Jedná se o: Drogerii Hlavatý, Italmarket
Vavøièkovi, Novinový stánek Ondøejovi, Papírnictví Hladká,
Potravinyu Lososù, ZeleninaKyrian.
Zvláštní podìkování patøí paní Kratochvílové,
která po celý den zajišovala obèerstvení. Rovnìž panu
Demkovi za ochotnou pomocpøi organizování turnaje.
Pokud máte zájem si také zahrát volejbal, pøijïte mezi nás (èt.
- 18.00 hod. a so- 17.00 hod.- tìlocviènanové školy).
Borina
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„FOLKOVÝ KVÍTEK 2001“

Desátý roèník festivalu Folkový kvítek probìhne letos opìt v pøírodním
divadle na Konopišti u Benešova, ve dnech 11. a 12. kvìtna. V pátek od sedmnácti
hodin vystoupí Vláïa Mišík a ETC, FOLKLOK, BERUŠKY, NADORAZ, LEHKÁ NOHA,
BEDEDIKTA, CYMBELÍN, KLÍÈ, Dalibor Cidlinský a Radka Fišaøová, SAMSON A JEHO
PARTA, ZLEJ SEN, DUO CISl a Žofie Kabelková. V sobotu od jedenácti hodin vystoupí
FLERET, SEMTEX, ÈESKOMORAVSKÁ, KAMELOT, KUKULÍN, ŽALMAN A SPOL,
NEZMAØI, KVOKÁL, Ivan Hlas a NAVI PAPAYA, HOP TROP, COP, Pavlína Jíšová … A
BASTA, NEØEŽ, DEVÍTKA, Vojta Zícha a DRUHÁ MÍZA, MOŠNY, AURIS, Jeroným
Lešner, taneèní skupina CRASH DANCE a dvanáct finalistù autorsko interpretaèní
soutìže v žánru folku a country do osmnácti let z celé Èeské republiky. Festivalem vás
bude slovem provádìt Radek Havel, Vláïa Rùža, Ludìk Khebl a Petr Bohuslav. Pro dìti
poøadatelé pøipravili dopoledne plné her a soutìží, kde nebudou chybìt konì, rýžování
zlata a rafting na rybníce. Pøijïte podpoøit soutìžící z vašeho regionu, pøijïte si užít dva
dny folkové a country hudby.

GENIUS LOCI BECHYNĚ 2001
Vážený člověče (děvče, chlapče, ženo, muži, babičko, dědečku)
který žiješ, pracuješ, učíš se, nebo pouze (jako návštěvník)kráčíš po Bechyni.
Dovol, abychom Tě požádali o dobré porozhlédnutí se po našem městě.
Rádi bychom, abys v našem městě vybral veřejné místo, které Tě nějakým
způsobem oslovuje, znepokojuje. Místo, které na Tebe působí příjemně, nebo
nepříjemně, líbí se, či nelíbí, místo z kterého máš strach, nebo radost. Místo, které
tě přitahuje.
Pokus se, milý člověče, pojmenovat a zaznamenat důvody, kvůli kterým Tě právě
toto místo takto oslovuje.
Pokus se, prosím, místo popsat, nakreslit,namalovat,či vyfotografovat.
Pokus se napsat příběh (historicky doložitelný i zcela vymyšlený), který se na
Tebou vybraném místě udál. Čím je toto místo významné, jak působilo ve
starověku, středověku, v nedávné minulosti, čím bude významné v budoucnu?
Výsledky Tvé práce vážený člověče, chceme s Tebou probrat, popovídat
si o nich a s
Tvým svolením seřadit a vytvořit sborník GENIA LOCI BECHYNĚ.
Na základě Tvé práce, člověče, se chceme pokusit v příštích letech
Městu Bechyně navrhnout, vyrobit a instalovat ukazatele, mezníky, směrníky, či
jiné výtvarné artefakty, které naše město oživí a ještě více zpřístupní nám i jiným.
Předpokládáme, že ze sborníku, na kterém se i Ty můžeš podílet, se budeme
inspirovat při akcích i v příštích letech.
Proto Tě žádáme, člověče, porozhlédni se po Městě Bechyně a zkus ho
chvíli vnímat jako živou bytost. Zkus naslouchat jeho zvukům, hledej jeho barvy,
jeho nálady, jeho radosti i strasti. Věříme, že Bechyni, i sobě, svou zvýšenou
pozorností pomůžeš. A odevzdáš-li výsledky své práce v Kulturním domě v
Bechyni, s nesmírnou radostí je zařadíme do připravovaného sborníku o našem
městě.
Akce, které budou v rámci Genia Loci v průběhu roku 2001 realizovány:
Hledání a zaznamenávání míst, která stojí za pozornost. (Proè stojí za pozornost? Literární, èi výtvarné
zpracovánífaktu, èi fikce.)
Oznaèování míst, která stojí za pozornost. (Návrhy na milníky a rozcestníky mohou být pozdìji spoleènì
realizovány.)
Setkání nadmapou Bechynì (Cotu bylo, co tu je, co bytu být mìlo? Setkánítøí generací.)

Ze Staré školy

Velikonoèní tvoøení pod tímto názvem pøipravili pracovníci „Staré školy“ náplò pro žáky 1. stupnì na první
den velikonoèních prázdnin. Za pomoci vychovatelek a uèitelek si dìti mohly vyzkoušet péci velikonoèní
ozdobné peèivo, plést pomlázky a zdobit vajíèka ménì známými zpùsoby. Pro získání správné inspirace
staèilo shlédnout výstavku, která je souèástí velikonoèní výzdoby celé školy. Tato akce se setkala s velkým
zájmem ze strany dìtí, vždy jich pøišlo více než šedesát. A byly to i dìti z Tábora a z Týna, které pøijely do
Bechynì trávit prázdniny. A že se jim tvoøení líbilo, o tom svìdèí jejichrozzáøené oblièeje, se kterými školu v
poledne opouštìly. Každé z dìtí si odnášelo nìkolik svých výrobkù, kterými jistì potìšily rodièe a pomohly
vyzdobit domovy navelikonoèní svátky.

Klub èeských turistù Vás zve na tyto akce:
Turistický pochod a cykloturistická jízda Údolím Lužnice (27. roèník)
Termín: 8. kvìtna 2001 (úterý)
Start z Bechynì: 8,00 9,00 hodin z parku pøed vlakovým nádražím
Start z Milevska: 8,00 9,00 hodin od vlakového nádraží v Milevsku
Trasy pochodu, v délce 20 a 30 km, vedou okolím Bechynì, údolím øeky Lužnice
pøes øetìzový most pod Stádlcem, Lužnièanku a Pøíbìnice do Tábora. Pøipravena je
i dìtská trasa v délce 10 km okolím Bechynì. Pro cyklisty jsou pøipraveny trasy v
délce 20 - 120 km.
Dálkový turistický pochod Praha Prèice (36. roèník)
Termín: 19.kvìtna 2001 (sobota)
Start z Milevska: 6,30 9,30 hodin, od Domu Kultury,délka tras 27, 31 km
Start z Tábora:
7,30 9,30 hodin, z autobusového nádraží, délka trasy 31 km

J UBILEUM

V květnu se dožívá významného životního
jubilea 60 let starší ze známé vodácké
dvojice bratří Měšťanů - L a d i s l a v .
Do Bechyně přichází v roce 1960, kdy se
na spodním bechyňském jezu jelo
Mistrovství republiky ve vodním slalomu.
V roce 1962, po skončení vojenské
základní služby, odchází z Bechyně domů
do rodné Ostravy , aby se o rok později
v roce 1963 vrátil zpět do Bechyně tentokrát již jako instruktor sportu v
nově utvářeném ASD, které postupně nahrazovalo dosavadní
amatérský oddíl vodácké Dukly. To umožnilo, aby byl opět pohromadě
se svým bratrem Zdeňkem, který právě nastoupil vojenskou zákl.
službu v Bechyni a se kterým tvořil kanoistickou dvojici v závodech na
divoké vodě ve vodním slalomu a sjezdu.
Pracovitost, skromnost a obětavost, to byly a jsou základní povahové
rysy obou bratří, kteří v dalším průběhu let našli nový domov v našem
městě.
Spolu s Duklou se tak město Bechyně dostávalo do povědomí
sportovní veřejnosti v celé Evropě. Švýcarsko, Rakousko, Jugoslávie,
Itálie, Francie, Německo spolu s domácím Lipnem a Špindlerovým
Mlýnem jsou nejčastější místa sportovních klání na divoké vodě. Z té
vylovili bratří Měšťanové zlaté medaile v letech 1964, 1965, 1968,
1971, stříbrné a bronzové medaile pak v letech 1967,1969, 1971 ať již
v individuálních závodech nebo v závodech hlídek ve vodním slalomu
a sjezdu. V rakouském Spittalu v r.1965 stanuli dvakrát na stupni
nejvyšším, když se stali mistry světa ve slalomu i sjezdu. Startovali v
71 mezinárodních závodech, z toho 32 x jako reprezentanti republiky
a 39 x v dresu Dukly Bechyně. Zúčastnili se historického prvního
startu vodních slalomářů na OH v Mnichově.
Oba bratři pracují stále aktivně v místním kanoistickém oddílu TJ
Jiskra. I když Ladislav již důchodového věku dosáhl a Zdeněk se k
němu blíží, šestinásobným mistrům republiky se do „sportovního
důchodu“ ještě nechce. V loňském roce na mistrovství ČR veteránů
vybojovali ve vodním slalomu bronzovou medaili.
Bechyňští vodáci TJ Jiskra přejí svému členu a kamarádu pevné
zdraví, rychlé pádlo a dobrou vodu i do dalších let.

OBCHODNÍ DRUŽSTVO TÁBOR

pøijme pro supermarket potravin v Bechyni

VEDOUCÍ/HO
ZÁSTUPCE
VEDOUCÍ/HO
PRODAVAÈKY
POTRAVIN
Požadavek: vyuèení v oboru + praxe
Struèný životopis zasílejte na adresu:
Jednota, OD , provozní odbor,
Budìjovická 1413, 390 46 Tábor
Bližší informace na tel. 253496, 254001-4 lin. 17

TÌLOVÝCHOVA & SPORT
Rozpis jihočeského krajského přeboru I smíšených družstev
dospělých pro rok 2001
S kup ina : B
1. kolo 28.4.01 Jiskra Bechyně - Centropen Dačice „B“ NT 9.4.
2.kolo 1.5.01 Jiskra Třeboň „B“ - Jiskra Bechyně 6.5.
3.kolo 5.5.01 Jiskra Bechyně - Slavoj PACOV 8.5.
4.kolo 12.5.01 Jiskra Humpolec „B“ - Jiskra Bechyně 13.5.
5.kolo 19.5.01 Jiskra Bechyně - SK Planá N/Luž. 20.5.
6.kolo 26.5.01 Jiskra Humpolec „A“ - Jiskra Bechyně 27.5.
7.kolo 9.6.01 ZK Pelhřimov „B“ - Jiskra Bechyně 10.6.
Kvalifikace o pořadí 23.6.2001, NT 24.6.2001-04-20
Postup: do Jihočeské divize postupují vítězové obou skupin
Sestup: do okresního přeboru závisí na počtu sestupujících
jihočeských družstev z II.ligy:
při sestupu 3.dr. z II. ligy sestupují 4 poslední dr. do KP II
2.dr.
3
1.dr.
2
0.dr.
1
Začátky všech utkání jsou v 9.00 hod. Odjezdy na mistrovská utkání
budou vždy včas oznámeny kapitánem družstva. V případě neúčasti
startu ve výše uvedených termínech krajského přeboru je nutná
včasná omluva kapitánu nebo zástupcikapitána družstva.

20. ročník Bechyňské laťky

Ve dnech 27. a 29.3.2001 uspořádaly obě základní školy v Bechyni již
20. ročník Bechyňské laťky soutěže ve skoku vysokém. Této již
tradiční soutěže se zúčastnilo 223 žáků.
V úterý 27. března proběhla soutěž pro 1. stupeň ZŠ tj. pro žáky a
žákyně 1.-5.ročníku. Soutěže se zúčastnilo celkem 137 závodníků,
kteří dosáhli velmi pěkných výsledků. Závod probíhal v tělocvičně
1.ZŠ od 13.00 hod. do 18.15 hod.
Ve čtvrtek 29. března soutěžili žáci a žákyně 6.-9. tříd. Tentokrát se
zúčastnilo 86 závodníků a soutěž probíhala od 13.00 do 18.00 hod.
Rekord Bechyňské laťky 170 cm nebyl letos překonán.
Vítězové :
1.stupeň:
1 třída (7D + 15 CH)
Komsrková A. (75 cm) 2.ZŠ, Okrouhlica J. (100 cm) 2.ZŠ
2. třída (13 D + 17 CH)
Škarvadová M. (100 cm) 1.ZŠ, Homolka J. (110 cm) 2.ZŠ
3.třída (12 D + 11 CH)
Žočková Mich. (110 cm) 2.ZŠ, Krátký Mich. (110 cm) 2 ZŠ
4.třída (11 D + 12 CH)
Picková V. (120 cm) 2.ZŠ, Ševčík Př. (120 cm) 1.ZŠ
5. třída (21 D + 18 CH)
Drdová Mar. (115 cm) 2.ZŠ, Seethaler Jiří (135 cm) 2.ZŠ
2. stupeň:
6. třída (9 D + 18 CH)
Wijová L. (120 cm) 1.ZŠ, Rychetský L. (135 cm) 1.ZŠ
7.třída (9 D + 16 CH)
Krischková R. (130 cm) 1.ZŠ, Noska J. (140 cm) 1. ZŠ
8. třída (5 D + 8 CH)
Mácová Lucie (125 cm) 2. ZŠ, Musil Ondra (150 cm) 2 ZŠ
9. třída (5 D + 16 CH)
Egriová Zuz. (140 cm) 2.ZŠ, Kabát J. (160 cm) 2.ZŠ
Tělovýchovná jednota Jiskra Bechyně tenisový oddíl, vyhlašuje
nábor do tenisové školy pro děti ve věku 6-11 let. Nábor se koná
dne 2.5.2001 v 17.00 hod. na tenisových kurtech. Jsou zváni všichni
rodiče s dětmi. Podrobnější informace jsou dostupné v budově nové
školy.

FLORBAL
Dne 12. dubna uspoøádaly obì bechyòské školy pod záštitou starosty Mìsta Bechynì
florbalový turnaj "O pohár starosty". Hrálo se ve tøech kategoriích, podmínkou bylo, že
jedno mužstvo mohoutvoøit pouze žáci jednétøídy.
V kategorii dívek ze 6.- 9. tøíd si v tìlocviènì na stadionu vybojovaly prvenství dívky z 8.B
pøed 7.B a 7.A. Všechna mužstva bylaze staré školy .
V nejpoèetnìjší kategorii chlapcù ze 6. - 7. tøíd zvítìzilo v tìlocviènì nové školy družstvo
žákù 7.B staré školy. Ti ve finále porazili 7.A ze staré školy, tøetí skonèili žáci 6.A nové
školy.
V hlavní kategorii žákù 8. - 9. roèníkù nastoupili k boji o pohár starosty pouze 2 mužstva.
Kluci z 8.A nové školy zvítìzili nad svými staršími spolužáky z 9.B a pohár bude nejménì
do pøíštích Velikonoc v jejich držení.

Prodám zahradní domek v Nuzicích (3x4 m)

UPOZORNÌNÍ

Zateplený, voda, elektřina. Cena dohodou.
Tel. 019/527563, 0723/011002

fa RUMPOLD
pøemístila svou kanceláø
Od 30.4. je možné veškeré záležitosti týkající
se odpadu projednávat na MěÚ finančním
odboru u pí Beránkové
v PONDĚLÍ 8 - 15 hod.
ve STŘEDU 8 - 15 hod.
Vydávání nových popelnic zůstává
nezměněno (fa Bytenes)

DOPRODEJ VOZÙ ŠKODA
ZA PÙVODNÍ CENY

ŠKODA FELICIA od 224.900,-- Kč
ŠKODA FELICIA COMBI
od 264.900,-- Kč
ŠKODA FABIA od 259.400,-- Kč
ŠKODA FABIA COMBI
od 309.900,-- Kč
ŠKODA OCTAVIA od 336.900,-- Kč
ŠKODA OCTAVIA COMBI
od 409.900,-- Kč
*
*
*

leasing až na 70 měsíců se ŠkoFINem
leasing se ŠkoFINem s havarijním pojištěním 3 roky zdarma a první rok povinného ručení
zdarma - úspora až 55 tisíc Kč.
1 rok povinného ručení zdarma na ojeté vozy se ŠkoFINem

od 12. a 13. 5. 2001 ZAHÁJEN PRODEJ ŠKODA FABIA SEDAN !!!

AUTOSERVIS NOVOTNÝ
s. r. o.

Táborská 568
375 01 Týn nad Vltavou
Tel.: 0334 / 73 15 13
Fax: 0334 / 73 26 16

Mìstský zpravodaj è.5/2001, den vydání: 30.4.2001.. Mìsíèník. Vydává Mìsto Bechynì, IÈO: 00252069, nám. T.G.Masaryka 2, 391 65.
Vychází v Bechyni 1. den v mìsíci. Ev.è. period. tisku 37/97. Náklad 2100 výtiskù. ZDARMA. Pøipomínky, návrhy a pøíjem inzerce (15 Kè/cm2) poštou, na
tel. 0361/811012 a 811490, nebo na e-mail: podatelna@mestobechyne.cz Tisk RUDI - reklamní studio, tiskárna Planá n.Luž, tel. 0361-259680.

